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ln het Café ,,Hol van Holl&nd''.

Vochtig en koud '
sloeg '
de luc:
htje tegen hetgelaat,
dien avond van December 1906.G n jonge man,de
twinli'
g misschien gepasseerd, dlln nog de knevel in
het licht der lantaarnen, liep in snellen PaS OP het
troûoir der H eerengracht naast het door win'
d en
lantaarnen glinsterend golvende water. De dorre
twygen der olm en boven hem kriken door een storm vlaag; hy drukt de handen dieper in de zakken ; de
fyne regen spritst hem koud in het aangezicht; hy
duikt het hoofd een weinig.
God, god, wat een dag was dat geweest, wat een
we derlyke, vreem de da'
g ! H oe was 't m ogelyk, dat
D o iets had kunnen gebeurenl En als ooit zyn

strenge patroon, die voorname, deftige mynheer De
W aert,te weten Y u komen, dat A# met zyn dochter,
m et de dochter van het huis, w= r hy palfrenier

was...H eere,heere!Je kykt je daar gek op, daar
blind op, en je begrypt niet, loe 't o gelyk is, zx
iets vreem ds.
Pikte die regen hem maar nietale or in 'tgezicht!

Je wo'
rdt zoo vervelend nat van dat N ude water. Hy
oe Do- sklok van ket M mrak.

1
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M = eller loe en, opdat hy gauW aan de Roze .
gracht is.
H oe was het œ k gekom en ?
. H oe lang was hy er

nu?Laateenszien:zesweken.Ja juist,eergisteren w= t op 'n D onderdag-m idO g is-i gekom en
eergisteren is '
het zes weken geweest, dat hy by de

familie De W aert in dienst kwam.En dadelA den
tweeden dag washet'
hem opgevallen,terwylhy brieven

in de tuinkamer brachten juffrouw Lize daar zAt zy zat by het td eltje nnn het venster en deed iGs;
wat wa het ook? zy Y rduurde, geloofde-n-i - ja
juist, toen had zy opgekeken, en had hem in het
gezicht gezien, en hy had hnnr ook in het gezicht
gezien. En toen hy hM r den vole den dag % ar

weer by het tafeltje nnn het venster zag zitten, had
zy hem w eer x o M ngezien en hy hnmr ook, in de
oogo , in de oogO ! En toeK had hy tot zich zelf
gezegd,toen hy uit de kam er weer in de gang was,

em m osje du rna dus had hy tot zich zelf gezegd:
Ben je nou stapel?'' En hy had zich voorgenomen,
h= r niet weer aan te zien.
M = a1s hy volgende dagen f
dan weer dâar in de
tuinkamer gekom e'
n was, om be ven te brengen of
om iets te '
halen, dan had hy gevoeld, dat zy naar
hem keek, en dan was er iets geweest, dat, terwyl

hy het toch niet wilde, zyn oogen in de richting
bracht,waar zy was, en hy had een kleur gekregen.
% een paar dagen later, te- yl mevrouw zelf aan

de groote taf
el in het midden zat, en hy wachten
$
= est op een boodschap aan do banketbakker, dien

zy voor hem opschreef, had hy .
juffrouw Lize daar
by llet venster strak npngezien ; hy lu d het niet
k= nen laten, en éy had een kleur gekregen,en hy
had zich later, toen hy op stru t was, met de vuist
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vœ r 'tM ofd '
geslagen, neen, neen, A t doe je niet
o,
p straat, m aar hy had een bewe'
ging gem aakt m et de
handq alsof hy 'tdoen wilde.

Ja,hoe was het nu verder? Zy was op een morgen
in den stal g'
ec men en had gezien, hoe hy hxnr

hondje, dien witten keeshond, dien Vlok, zoo net
borstelde, en zy had hem gezegd, het zoo aardig
vàn hem te vinden,,dat hy zoo lief w or G t lieve

beestje was, en dat hy ook zoo'goed voor haar rYpaard zorgde.
En later was zy veel weergekom en daar in den
stal om naar haar rypaard, naar de m opie Lisette,
te kyken, en toen op een dag was zy gekom en,
terwyl N elis. de koetsier, naar huis was om te eten.

Een pure schrik had-i gekregen dien eersten keer,
dat-ihanr hoorde komen,terwyl N elis naar huis was.
En zy hadden beiden niet veel gezegd; zy was rood
geworden,en hy had ook gevoeld,dat hy roo'
d weM .
E n nu dezen m orgen ... was zy weer gekom en,
terwyl N elis weg was, en zy had over Lisette gesproken en nog x phhet een en ander had zy gezegd,
hy wist niet meer wat, hy had het,geloofde-n-i,niet
verstaan, en hy had '
haar kleeren tegen zyn kleeren
gevoeld, en zy had het gezicht tot hem gewend en

had heel eventjes gelach
'en,en hy had ook naar haar
geket
ken '
en in zyn gezicht ook x o'n licht lachen

gevoeld, en toen had zy gezegd: ,,Je bent een lieve
jongen!'' en had hem pardoes een zoen gegeven.
En toen hadden zy elkander gezoend.

H y stampte met den voet op den grond. B'
en je
no'
u stapelgek ? M oet je nou zoo,terwyl je vader en
m neder het ver w eg,in een vreem d land,zooym oeilyk

hebben, maken, dat je weggejaagd wordt en dat je
geen betrekking weer kunt krygen? W ant daarvoor
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hemen de menschen toch geen palfrenier, om de
W hters te zoeno ?
H y boog thxnm links d , want hy was aan de
gedempte M zengracht gekomen. De storm , dien hy
recht in het geziG t had gehad, woei nu van terzy;
dat luwde een weini'
g; zyn snelle stap wer'
d ietwat

langzamer;het voorheen èedoken lwofd stond rechtop
op de slank
'e, jongefgestalte, en de oogen keken
vooruit,de breede straat in,w> r in hetgele schynsel

der lantR rnen rekenplassen glinsterden o'
p de keien.
0 . nu x ,
u hy er weldra zyn, aan het ,,H of van
Holland''.Hy wilde zien,of zyn broer Arie daar was;
die kwam daar in .
den laatsten tyd nog :1 vaak
's Zaterdagsavonds om met z#n schœ nvader een
.

spelletje !,
e biljarten. H'
y hoppte, want hy hield veel
van bm er A rie, dat wat praten m et hem
natuurlyk, hy zou hem niets vertellen, dat spreekt, mnar
D O w at praten m et A rie zou hem m isschien wat opO nteren.

Ha,d= r had je het al:,,Hof van Holland''. Zwart
o'
p wit stond het tusschen de vensters van de tweede
en de eerste yerdieping o'
p een lang boM , dat op
den natten m uur d
oop van den regen eu.do'
f glansde
. r
in het matte pvondlich'
t der straat.
W illem Zuydam ging door een deur, waarachter

grœ ne tochtgprdynen, het burgerluidjes-koffiehuis
binnen en adem de pp, toen hy in het behagelyk verwarm de en verlichte lokaal was gekom en. Aan een

stander hin'
g hy gyn pverjas en v* r het verst verwyderde van de drie vensters, die er in den m uur
tusschen de ,= .
1 en de straat waren, ging hy zitten.
Zaal was nu we1 een wat te weelderig woord; 't was
een groote kamer,m u m en kllnn> zeggen, m etnette

M uten stoelen en tafeltjes,en nnm de zyde tegenover
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de straat kon je een paar treden opgan,
n naar een
klelere kamer, waar het biljart stond.
W at'n weertje,m'nheer Zuydam Izeide waard,
die, hoorende '
dat ie= nd in het café was gee men,

uit de biljartkam er in het nog ledige lokaal trad.
Ja,m'nheer Neelsen,'tisnietmpoibuiten.Geeft
u my, a1s 'tu blieft, een heete M p koffie.
Da's het beste by zoo'n natte k>,1.
Eh terwyl N eelsen achter het buffet bezig waq,
zei W illem :
ls m yn broer hier al geweest?
N u al? U schynt m et den tyd in de war.'t ls
pas zes uur,kwart over zes'ig 't; di'
e klok dpxr,en

hy weesop een klok boven den ingang vaa de biljartkam er, gaat drie m inuten voor, en uw broer kom t

gewoonlyk niet voj
or zeven. Maar een half um tje is
gauw om. Als u wachten wilt, 't is hier beter d=
op straat.

W illem ademde npg eens '
diep op; je zat hier
a= '
genaam .
U zult by zulk weer niet veel te doen hebben,
m 'nheer N eelsen.
Daarin zoudt u zich toch vergissen. H et weer
m aakt by m y niet veel ondersci
heid. Ik heb m 'n
vaste klanten,die hier hun buurpraatje kom en houden,
som m igen 'snam iddags en anderG 's avonds. 's M on
gO S is hier niem and en laat in den avond ook niet.
Da'sjuisthetprettige van myn zMk;'tis nooit nachtbraken .. A1s 't u blieft, m 'nheer Zuydam !
Een kop dam pende koffie!W illem droA een p> r
teugen en over zyn gelaat - het was een vriendelyk

gelaat,met iets n chts als vr een meisje - toog
een lichtelyk lachen van welbeu gen.
-

Ze houden hier hun buuo raatjes, zei Neelsen
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weer. Hier k= je van alles hooren. H ier hoor je,
wat '
n pu rd c st, en wat de boter kost, en hier

hoor je over de Amerikaantjes praten.
Amerikaxntjes?
-

D e papieren, zei Neelsen.
O ja,antwoordde W illem.
W = t hy wist im m ers, dat zyn patroon, de heer
D e W aert, behnlve het huis op de H eerengracht,
w= r hy woonde, en de weidsche villa in Baarn,uog
-

-

een groot, van marmer en e er blinkend gebouw
op de Keizersgracht had, waar nao t den ingang in
gouden letters op. glanzend zwart ston'
d : ,,D e W aert
& Cè.,bu kiers en commissionnairs in effecten''. En

de c etsier had hem gezegd, dat m'nheer in 't bp
x nder in A m erikane'
n deed,ook vaak naar Am erika
was geweest, en dat de oudste zoon, H ugo.deW ael ,
nu nog in A m erika was, gelyk ook een neef, Pbilip
de W aert.
N eelsen was niet ver van W illem m et den rug
naar de kachel gnmn staan, de handen o,
p den rug.
H y kee'
k strak voor zich : o'
p zyn gelaat - .het haar
en de bakkebu rden waren ietwat rood en zorgvuli g
gekamd; de huidskleur was bleG
op zyn gelaat
was een zwu rmoedige trek gekom en, terwyl hy die
woorden 11de papieren'' had gespx ken.
E en drietal jaren gel
eden voor de Jordaan, de
buurt waar hy woonde,een ryk man met een vyftien
duizend gulden en een goede zaak, had het gepraat
in zyn café over Amerikaansche fondsen hem het
M ofd op hol gebracht; hy was gaan speculeeren,
had alles verloren en zelfs schulden m oeten m aken.
Zm z= k was nog al
yd goed, m aar de schulden
. t
drukten. Bovendien was
van verdriet over het

verlies,dacht hy altyd - vooreen tweetaljaren zyn
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goede vrouw '
gestorven ;hy had een andere getrouwd -

in zoo'n zaak kan je niet zonder vrouw in huis - en
dat was gebleken een vuilaardi'
g m ensch te zyn. Zy
had allerlei ruzies gemnnkt,niet soms, maar dag uit
da'
g in. Zy was gaan zuipen, was eens dronke'
n in
de goot van de Rozengracht gevonden. Som s was
zy m et een twintig gulden op zak het huis uitgegaan,
had drie dagen en drie nachten aan éen stuk in de

smerigste kroer n van Am sterdam brandewyntjes gedronken. A1s Neelsen in het café met bezoekers
praatte, was zy plotseling in haar hem d in de deur
van de woonu m er verschenen,had gex epen : Sm eer-

lap,smeerlap'
,zwyn!''of:,,Gemeene kerel,zet je de
1ui weer af?''Zy had 'smorgens by het ontbyt naast
zyn bord een wynglas m et ongedierte er in geplaatst,
en toen hy dit eenige malen zonder iets te zeggen
had weggebracht,lu d zy het ongedierte op zyn bord
gezet. Zoodat hy vol walgin'
g uit de woonkamer had

x eten weggaan en zich achter het buffet een stukje
brood had moeten snyden ,
om te eten.
N u lag hy m et haar in proces om althans tot

scheiding van tafel en .
bed te e men; meer was niet
= gelyk,had zyn advocgm t hem gezegd.
En dan had hy nog een proces! U it den tyd,toea
hy in A m erikanen speculeerde!
be deur naar de straat hoorde naen o'
pengaan, en
binnen traden door de grotne tochtgordynen twee
m annen, die geluiden m aakten van ,,Brrr!'' en ,,W at
'n weer!'' en zich schudden als een x edel, die een
stru l van den tuingieter over zich heeft gekregen.
N eelsen trad dienstvaardig op.hen .
toe, nam htm

jassen nan en hoeden en sprak inmiddels:
Dag, m 'nheeren l H oe gaat het, m 'nheer Rom bouts? Verbeeld ik my dat, of ziet u er niet zoo

8

DE DOODSKLOK VAN HET DAM RAK.

goed uit a1s anders?
Dat M n we1zyn, Neelsen l 1'
k heb iets,dat hiet

v ngenaam is.Een klndje van my is ziyk.
-

En hoe g> t het dan m et de zaken?

M et de zaken g= t het x o'n gangetje. Kleine
verdienstjesl
Veelkleintjesmaken éen groote,hernxm Neelsen.
-

Som s maken zy 'p groote nul, zooals by m y,
zei de andere nieuw aangekomene,de heer Tegelaar.
De heer Rombouts was commissionnair in effecten
en had zyn woning, m et het kleine kantoor er in,
xnn de E'
gelantiersgracht.D'
e heer Tegelaar was œ mmisslnnair in effecten gewéest, maar had by de
crisis in 1901,toen in New-York de multimillionnairs
H ill en M organ m'
m den eenen, H arrima aan den
anderen kant op de beurs a1s wilde beesten tegen
elkaar stonden te dobbelen, zrodat de heeren per
slot 100.000 shares van zekere f'
ondsen m eer hadden
opgekocht dan er op G'
ods sharenryke aardbodem
van uitstonden en een koers van ruim 100 in éen
-

dag opdanste tot 1000,*) by '
die crisis'in 1901 had
Tegelaar een knak weggekregen, die na een paar

Jaren zyn faillissement ten gevolge had.
W at zullen de heeren gebruiken ? vroeg Neelsen,
toen Rombouts en zyn begeleider aan de grx te rx de
tafel in het midden van het lokaal hadden plnnls

geo m en.

N adat hy vervolgens koffie en een glas bier gehaald had en in den lichtkring van de groote gas-

lamp, die M ven de taGl hing,stond, zei hy:
*) Hetpubliek meentvaak,datby hetkoopenenverkoopen aandebeurs
slechts de koersversehillen verrekend worden.Dit isnietjuist;elk stuk
dat verkoeht wordt, moet ook worden geleverd. Vandaar in een gevala1s
bet medegedeelde de wilde styging der koersen.
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M'
nheer Tegelaar, dat treft, dat ik u zie. Ik
had u al eens eerstdaags willen bezoeken.
Nog over dat proces?
-

-

Ja. Kunt u die mynheer Farasyn niet bewegen,

daarm ee uit te scheiden?
M aar ik heb je toch alzoo,vaak gezegd,Neelsen,
dat hy niet uitscheiden wil.
W at is dat voor 'n proces? vroeg Rombouts.
O ch,antwoordde Tegelaar,advocaat F'
arasyn,m 'n

curator zooals je weety is sedert eenige jaren ook
curator in '
n hoop andere, nog al groote faillissem enten, in dat van Brekelenk
'am , de goud- en zilversm id, van W aghenm aker & Co,
., de graanfirm a, en

zoo al meer, 'n heel lystje. En nu dobbelt hy m et
de gelden, die hy in die faillissem enten onder zich
heeft. H y loopt uit en in by D '
e W aert. H eeft natuurlyk verloren,en nu mogen die faillissem enten niet
aan 'n eind kom en, en daarom m aakt-i proces op
PrOCeS.
-

Ja, zei Neelsen. M y spreekt hy M n voor ruim

tien duizend gulden.
M aar als u 't niet schuldig is,ho'
e zit dat dan?
vroeg Rom bouts.
D at zou m 'nheer Tegelaar u beter uit kunnen
leggen dan ik.
Rom bouts keek Tegelaar aan, die zweeg en de
beenen o'
ver elkaar wierp.
Och,zei hy eindelyk,'t liep m et m y op n eind,

en je kunt toch niet heelemaalop 'n droogje zitten
a1sje faillietgaat- jeweet im mers,'k ben ook nog
voor de rechter van instructie geweest, m aar ze % nden m y niets bewyzen
en zoo is er in m 'n boeken

hier en daar iets gekomen...nou,je begrypt.
Ja, dat komt voor, Neelsen ! zei Rombouts op
-
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een toon,alsof hy iets geheimzinnigs uitlei v= beursusances of dergelyke den leek onbekende zaken. Ei
en

guldO , weet je, is gelyk aan hondeM centen. Maar
erzyn omstandigheden,waarin je datnietzoo precies
kunt nem en.
-

Nu ja,zei Neelsen, dat spreek i'
k niet tegen!

W ie wat ervaring in het leven heeft, za1 dat niet
tegenspreken ! M aar daarom hoeft m 'nheer Tegelaar

in z'n boeken nou juist niet 'n rekening van tiea
duizend gulden te schryven speciaal voor m y.
-

Ja,voor iemand moet het zyn!zei Rom bouts.
En,Neelsen,zei T'
egelaar,jy doeth'
et nou voor-

kom en, alsof er heelem aal niets van aan is. M aar
D o was het niet. Jy waj m et W abash in den wind.

- Zeker,in W abasjdeedik.(Neelsen sprak W abasj
op i'n Hollandsch uit),datgeefik toe,maarin Uuniëns
en Steeltjes heb ik nooit 'n m '
st o'
pgegeven.
Nou ja, die U nions en '
Steeltjes...
Tegelaar zeio,
p z'n Engelsc'
h:Joeniëns en Stieltjes,
Neelsen zei op z'n Hollandsch: Uuniëns en Steeltjes.
En de koop- en verkoopbriefjes daarvan in uw
-

-

copieboek,hernam Neelsen, heeft u m y opk nooit gestuurd. M 'n advocaat zegt, '
die heeft u later m aar
klaar gem aakt naar koersen, die er vroeger geweest
waren.Ik begryp hetniet,m aarm '
n advocu tzegthet.
N u, zei T egelaar, 'k heb er toch ook gee'
n eed

op gedaan,en daarom heb je 'tvoor de rechtbank
toch ook gewonnen ? H oe staat het m et het hooger
beroep.
In April1906 ishetpleidooibepaald op M ei1907.

Laat naar je kyken, zei Rombouts. De tyd is
eeuwig, m eenen die heeren ; du rom hoef je op 'n
jaartje niet te zien.
Eh je winthetnatuurlyk weer,hernam Tegelaar.

DE DOODSKLOK VA N HET DAM RAK.

M en heeft toch al dien tyd de schrik,beweerde
N eelsen.
Nu,weetje wat! Daar heb ik 'n idee,zeiTegelaar,die er in zyn kleeren niet zeer welvaxud uitn g.
-

Als je my twee ryksdaalders geeft, ga ik m et je
m ee naar je advocaat en ik teeken 'n veG larhg, dat
de heele rekening ... op 'n abuis berust.
D a's goed, hernam N eelsen.
Aangenomen,zei Tegelaar e'
n hield de hand op.
Een man een man, een woord een woord. Geef
m aar o'
p.
N ee,zei N eelsen,de twee ryksdaalders geef ik,
nadat u m et m y by m 'n advocaat is geweest.
W illem Zuydpm had inm iddels in gindscheh hoek,
waar hy zat, van een krantenrek een nieuwsblad ge-

nomen,had het opgeslagen voor zich op het tafeltje
gelegd en getracht, het hoofd in de lland steunend,
te lezen. M aar aldoor had hy voor zich gezien, wat
er dezen morgen in den stal gebeurd was, nu eens
er aan denkend, hoe lief zy voo'
r hem was geweest,

dan weer byna hardop,zeggend : ,,Ben je nou ...''
Thans zag hy op; want drie nieuwe bezoekers
kwam en door het tochtscherm binnen. H y kende
hen : M t waren de mantlfacturier W outers, wiens
dochter A lida m et zyn'broer A rie getrouwd was,U yterlinde,de bakker,en N eerdyk,detim m erm ansbaas.Alle

drie kwamen,de M tte jassen nog aan en de van den
regen glim m ende hoeden nog op de hoofden,snelop
Rom bouts af.
Nou ?
W antze waren gisteren by Romboutsop hetkantœ r
geweest,en die had aangeraden v= daag te verkoopen, a1s de koersen wat willig zouden zyn.
-

Nou? hadden ze gevrmaN .

12
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Zoo'n gangetje.W y hebben weer 'n beetje Rr-

diend.
H è, dat luchtte op ;dan zouden ze eerst m nnr eens

de overjassen aan den stander hangen.
Veel? riep W outers,terwylhy zyn hoed ophing.
U ongeveer twee honderd gulden.
Nou, dat gaat.
N u zaten ,
de drie genoegelyk m et Tegelaar en
Rpm bouts aan de groote tafel in het m idden van
het lokaal en bestelden hun bier.
D e nota's heb ik aan de heeren gezonden, zei
Rom bouts.
Och, houdt u die dingen toch ! zei W outers;
denkt u,dat wy u niet vertrouwen.
-

-

N ee, nee, dat gaat niet, m 'nheer W outers. En
als de heeren dan M aandag oi
p m 'n kantoor zouden
willen kom en,dan kunnen we afrekenen.
Afrekenen? hernam W outers;'ik reken niet af;
ik heb nog twee duizend gulden los gem aakt; die
breng ik u M aandag; d'r m oet wat m eer schot in
kom en. Zoo'n m anufactuurwinkel, als' ik heb, daar

moet je je dood in werken, en wat verdien je?
N ou, zei N eelsen,uw m ooie zaak, daar moet u
niet op afgeven. D aar heeft u alles in verdiend,wat
u hebt, m 'nheer W outers.

Jawei!M aar hoe moet je werken!En hier,pp
de beurs,daar kryg je 'tvœ '
r niemendal. Nu ja,je
stu t eens wat schrik uit; maar dav moet je tegen
-

kllpnen. Ik breng nog twee duizend gulden, m 'nheer
Rom bouts!
Langzaam aan, hngzaam npa
n ! zei Rom bouts.
Niet te veel wagen.
Dpt scheen nogal correct van R'
qm bouts, dat hy

die menschjes zulk een raad gaf. W ant hy zou hun
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zonder een schyn van gevaar voor ,
ontdekking, alles
wys kunnen m aken, wat hy wilde.W at het eigenlyk
inhad, wanneer zy speelden aan '
de beurs, was hun
een onbekende wetenschap, en zy m isten naar aanleg
en kennis zelfs alle gegevens o.m het ooit te weten

te kunnen '
kom en. Zy hoorden de woorden: prolongatie,surplus,Amerikanen,Koninklyke,Kimberleytjes,
Rocky's,Steeltjes,Eries. M aareigenlyk weten deden
ze alleen, dat ze verdienden, als die koersen, waar
ze 's avonds in de krant naar keken,omhoog gingen,
en dat ze verloren,als ze daalden.
Rombouts dus zou hun alles wys kunnen maken,
wat hy wilde, en wat zyn goeden raad betrof,die wms

œ k niet vry van egoïsme. W ant a1s de luidjes z'
oo
spoedig en zondergeleidelyken pvergang ,,aan 'tonderkorstle'' raken, kunnen ze vreeselyk lastig wo,
rden.

Dan heb je ze elken dag pp 'tkantoor te huilen en
te zaniken. Bovendien, hoe langer ze boven water

blyven, ho'
e vaker je voor hen kunt koopen en verkoopen en hoe yaker er dus wat te verdienen is.
W outers herdacht daar aan de '
groote,ronde tafel
m et een genoegelyken lach op het ronde gelaat,dat
hy weer een aardige .duit veroverd had. E n ook
U yterlinde en N eerdyk,alwas'hun winstiets m inder,
dronken m et vroolyke gezichten hun bier.
Veel is 't wel niet deze keery zei Rom bouts;
maar :et gaat tfycll.
't Is een prachtige tyd tegenwol
ordig,zeiN eelsen;
'tdoet m e zeer,als ik dat alles zie en nietm eer m ee
kan doen.
Zeker, zei Rom bouts, een m qoie tyd, m aar er
m oet ook w at handigheid by zyn.
N ou, en .handig, dat
is u, zei W outers. D at
t
blykt. D us nou heb ik weer schoon lei. W at voor
'
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m stjes ru dt u me nou eens weer te nemen?
Vandnmg niets. H et rom m elt m e te veel. Zy
dansen te veel.
H y m eende de koersen.
-

Nou ja,hea am W outers;m= r wy kunnen toch
niet m et leege handen zitten en toekyken.
Ik m oet eerst M au A g zien, hoe 't d= loopt.

Als u MaanOgavond ày my wilt komen...
-

Sekuur! Jullie gaat toch m ee? vroeg h.
y nAn

Uyterlinde en Neerdyk,die als minder ryk dan W ou-

ters bescheideneroftraden.
Zeker1 N atuurlyk! was het antwoord.
In werkelykheid had het niets te beteekenen, dat
Rom bouts op de koersen van M aandag wilde wachten.
W ant o'
f ze dan een fractie dnnlden of stegen, dat
bewees niets voor D insdag en w lgende dagen. M aar
door dergelyke gesprekkea gaf hy zich het voarV m en, zyn raadgevingen erg te overwegen, = had
hy d= r in ,,H et H of van H olland'' den naam ,heel
voorzichtig te zyn en het heelgoed te weten.
-

Nieuwe gasten waren inmiddelsgekomen;sommken
zochten verstrooid in het lokaal een plaatsje;anderen,
daar zy ook zn.
ken m et Rom bouts deden, voegden
zich by de heeren om de ronde tafel in het midden.
Daar begon th= s in den lichtke g va het schenn
der groote gasvlam, die er boven de tafel aan de
zoldering hing,een algemeen gesprek,datkortdnarna

een oogenblik stil werd, wy1 een jonge man, juist
binnen gekom en,op W outers toetrad en zei:
-

W y zouden eigenlyk biljarjen, vader; mM r ik

zie m 'n broer daar zitten,en ik wilde met hem r > g
eerst iets bepraten. U vindt het goed ?
D at spreektl Gut, ik heb hem heelemaal niet
gezien.
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H y had namelyk met den rug naar W illem gezetO ,
keerde zich nu evenwel om en riep:
D ag,W illem !
W illem groette terug.
D e ryke W outers was dan ook volstrekt niet hoovaardig. W el was hy eerst sterk tegen het huw elyk
van zyn eenigst kind A lida m et den arm en schoolmeester Arie Zuydam geweest. W ant 'n vader wil
graag, dat het s
z'n ,dochter goe'
d ga! En te meer
= et hy voor haar zorgen, als e'r geen naoeder naeer
is. Maar het arm e wurm had de gansche O '
gen ge-

huild, je had het moeten zien,hy was er '
n paar
m aal zelf zoo naar van geworden, dat hy ook was
gaa
n huilen.W ant m et zoo'n kind,dat zit te schreien
#
den ganschen dag,huil je niet zoo heb je niet,danr

heb je toch m eely.m ee.En wat lx et je dan dpen?
'n Ouder is er toch om voor het geluk van z'n kind
te zorgen. A1s dât nu werkelyk haar geluk was, in
godsnaam , dan vooruit m et de geit. Geld had hy
per slot van rekening zelf; 'n dertig duizend had hy

zeker wel, en hy verdiende er e1k jaar nog by. Fm
dat alles was later voor haar.
En kniezerig WaS hy sekuur niet: hy had u ar
000 had hy m eegegeven,
jaarlyks f 400 beloofd en f
. 6
zoo had hy verteld aan de ronde tafel van N eelsen.

't W as z'
n eenigst kind, moet je denken, en 't was
z'n grootste plezier,als hy haar = oie ronde gezichtje
vroolyk zag.Eh vroolyk was zy sedert haar huwelyk,
en daarom was hy zeer tevreden m et zyn schoon- nt
,
den armen schoolmeester Arie Zuydam.
-

Jy moet ook meedoen ! had hy in den laatsten

tyd herhaaldelyk tot A rie gezegd.Op 'toogenblik heb

je zes duizend, maar in prolongatie en surplus wqrd.
t
dat in 'n half jaar acht duizend. Daar verdien je,
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zonder er iets voor te doen.
Nu wordt in Arie'skringen doorde autoriteiten aan
geld verdienen geen waarde gehecht. Hy M rinnerde
zich een candidaat, die met hem em m en deed, en
door den schoolopziener als een schandvlek voor.den
onderwyzerssA d werd toegesproken,om dat hy op de
vru gx waarom hy onderwyzer wilde worden, antwoordde: ,,Om wat te verdienen'', terwyl hy had
moeten antwoorden: ,,Uit roeping''.
Eh weliswaar had Arie tegen geld verdienen geen
bezwaar. M aar verdienen ,,zonder er iets voor te
doen'', daarin is voor den onbedorven mensch iets
dat niet recht is, iets om zich voor te scham en.En
ook iets schrikachtigs was er voor hem in, iets dat
een o'
m m ekeer deed vreezen.
Ik begryp niet,waarom die koersen in den laatsten tyd m aar voortdurend stygen, had hy eens aan
W outers gezegd.
-

Ja, had W outers geantwoord, daarvoor zorgen

Rom bouts en die heeren hier. D ie zyn ze daar in
A m erika te slim af.
M aar al had Arie voor het onderwyzersexam en de
effectenbranche niet hoeven te studeeren
wat in 't
algemeen voor een onderwyzer f
ook a1s overbodig kan
worden beschouwd - hy was nietdom ,en zyn kennis
was voldoehde ona eens aan de vraag te denken, of
die Amerikanen dan niet zooveel van de rekenkunst
couden verstaan als de heer Rom bputs?En wie ware'
n
#'die Am erikanen''?
Zoo waren er m eer vragen, die hy zich daam ver
deed. Maar niet op dit oogenblik;want na het korte
gesprek metzyn schoonvaderging hy snelnaarW illem .

W el, zei hy, dat doet my plezier, dat je hier
bent1

E en kop thee,m 'nheer N eelsenl. D at dl
oet
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my plezier.W antik heb vano ag een briefvan moeder
gekregen.
En ?
Och,het oude. 't Bevalt hun daar nog volstrekt

niet. Vader was eerst stoker, zooals je weet. M aar
dat kon hy om de hitte onmogelyk uitM uden. Daarom is hy nu mynwerker geworden. H y werkt thans
in een kolenmyn.
Och,lieve god!
-

-

Ja,dat zou ik ook zeggen.M aar m oeder schryft,

dat het volstrekt niet zœ .naar is, a1s m en Hc'
h hier
in H olland verbeeldt. D e werkdag is betrekkelyk
kod . En in z'
oq'n m yn m oet het ook niet zoo
erg Wezen ; 't is er donker, dxt spreekt, m aar
de groote gangen zyn verlicht en zelf hebben ze
M tuurlyk altyd licht by zich, en voor vers'
che
lucht wordt gezorgd. M aar het leven daar - de
plaats, waar ze nu zyn, heet Hxm% m , 't is in de
R oerstreek
bevalt hun heelem aal niet. W oonden
daar alleen m nmr D uitschers;die txplverstaan ze nu
alèn de m ensch'
O bevallen hun wel,alishun de leefwyze ook vreem d.M aar dan zyn '
daar - behalve m eer
H ollanders
Polen en Kroaten en Italianen en O ostenrykers.Vooral de Polen en ltalianen,schryft m oeder,
zyn zro ruw en gaan er dadelyk m ethun m essen op los.
D e vader van Arie en W illem had vroeger in de
buurtvan Amsterdam eenzeer goede betrekking gehad
in een rywielfabriek van een zekeren h'
eer Corbelyn;
m aar de fabriek had het door de concurrentie van
het buitenland niet kunnen houden.Zuydam was toen
met andere arbeiders naar de Duitsche Rynstreek gelrokken ;w ant m en '
had hun gezegd,dat ze dnar wetk
konden vinden,en '
ditwasook gebleken.'tW as in dien
vroegeren A m sterdam schen tyd, dat de ouders A rie
pe ooodsklok vaa het Damrak.
Q
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= or onderwyzer konden laten leev .W illem,die een

vyftaljaren jonger was - hy was nu twintig

ud

ook goed onderwys gehad en had goed geleerd,maar

toen de catastrophe met de fabriek was gekom en,had
hy iets moeten zoeken,waarmee hy spoedig verdiende.
En daar in zulk een geval de keus niet groot is, en
hy by een rytuigverhuurder in hun buurt uit lief-

hebbery a1s jongen wat paardryden had opgedaan,
had hy op een advertentie geschreven,was eerst palfrenier by een andere fa.milie'geweest en tha'
ns by
de familie De W aert.
D eze week, vervolgde A rie,ben ik nog eens by
m 'nheer Corbelyn geweest om te vragen,of hy m ogelyk hier in H olland v'
oor vader iets wist. M aar het
was weer niets. Ik had ook niet anders verwacht;
want als hy van iets gehoord had,zou hy.we1hebben

geschreven. Dat heeft hy my eens beloofd, zooals je
weet.Hier in Holland wordt het al ellendiger,zei hy.

Jaar in jaar uit een hoop werkbozen.En dat weten
we im m ers ook allem aal.D aar ginds is het blykbaar
heel anders. M oeder heeft my een feuilleton uit een
D uitsche krant gestuurd, waarin die stad beschreven

wordt,waar ze nu wonen.Of stad? Je weet eigenlyk
niet, hoe je 'tnoem en moet. '
t ls heel interessant.
Nog voor twintig jaar was daar niemendal a1s een
ouë abdykerk m et,zegtde schryver,'
n beroemde do,
oie

erin,de lyfjager van B'
liicher.Nu iser een verzamelin'
g van fabrieken, Thomaswerken, Martinovens; ik
weet niet, wat dat voor dingen zyn, m aar 'tzal wel
iets wezen,waar yzer verwerkt wordt.Eh kolenmynen
zyn er, en huizen natuurlyk waar al die m enschen
wonen,enfin,'n verzameling van huizen en fabrieken,
alles splinternieuw ,m et te zam en K .O00 inwoners.D e
srhryver noemt het: ,,H et Koninka k Thyssen''. Zoo
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heet nam elyk d'
e industrieel, die dat alles in twintig

jaartotstand heeftgebracht.
Er waren inmiddels in het ,,Hof van Holland''
steeds m eer bezoekers gekom o ; het lokaal was >
goed a1s bezet, en behalve Neelsen bedienk
de thans
ook een kellner. Om de tafel van Rombouts zat een
dichte dro'
m ;'
daar praatte m en luid en vroolyk over

U% iëns en Steeltjes, over Rockyls en Atsjizons >
W abasj, en Neelsen kwa'
m elk vry oogenblik, dat hy
had,er ook by staan; wantal kon hy niet m eer m eedoen,.
v= de gesprekken werd hy nog wann.
M aar, m '
nheer Rom bouts, zei W outers, m oeten

wy niet eens in Kimberleytjes doen ?
Rom bouts deed,alsof hy nad@cht,m aakte zyn oogen

iets kleiner, trok den = nd in een '
denkenden plooi
en zei dan langzaam :
Z,
e zyn heel aantrekkelyk.
-

D'
= moesten we daarvan toch ook eens hebben,

zei W outers.
Goed, antwoordde Rom bouts; M aandag kom t u
by m e ; dan zullen we overleggen. M aar altyd verdeelen ; nooit alles in éen ,
fonds; dat is m 'n vaste
regel. Verliest m en dan op het een, dan wint m en
weer op het ander.
.

Ja maar! klonk de stem van W outers, a1s je
op het een verliest, wat je op het ander wiat, dan
kom je- nooit vooruit.

>).
Jêt, Ja!'' ,,Da's waar!'' ,.Die 's goed!'' klonk het
rondom .
Nu, zei Rombouts, tot nog toe gaat het u by
my toch nog al goed.
-

Ja,ja !U hebtgelyk !antwoordde W outers,stond

op en schudde Rom bouts stevig d,
e hand. U heeft
volkom en gelyk. lk laat alles aan u over.W y laten
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alles aan m '
nheer Rombouts o'
ver,jongens!
Algem eene luidruchtige instemming
'.
In een oogenblik van stilte, dat volgde, tikte een
zwn r geM uwde kerel m et een ringbaard, die aan

een klein tafeltje in de buurt zat,met de knokkels
v= zyn vingers heftig op het hout van de tafel en
zei plotseling luid:
lk zeg niksl
Allen aan de ronde tafel hadden het gehooM en
keken den zwaren > n.
-

Nou,watbrom Jydaarnou,'
OverdR ?riepW outers.

Overdyk waseen boer,die aan den Amstelveenscheh
weg woonde en in h'
et ,,Hof van Hollal
nd'' bekend
was,> 1 hy daar meermalen kwam ,a1s hy zyn zaken
in Am sterdam afgedaan had.
Ik zeg niksl zei O verdyk
, weer.
-

Jawel, m '
nheer, zei Rombouts, u zegt wel wat.

U zegt. dat u niks zegt, en dat moet 'n beteekenis
hebben.
Ik zeg niks!
Jawel, u zegt we1 wat! zei Rombouts, die een
weinig kriegel werd.
Nou,als u 'tdan weten wilt!Ik wasvan middag
bx notaris Hein Cbrbelr .
'
O, dat is een neef van de commissionnair in
effecten Arend G rbelyn,zei M mbouts.
Zoo,datwistik niet,antwoordde de zware,maar

m apkte verder gee'
n haast.
N ou en? vroeg Rpm bputs weer.
lk was by m 'nheer Corbelm , wahtik m oestm 'n
huur betalen. En toen zei ik : m 'nheer Corbelyn, ik
hoor tegenwoordig zœ veel over A m erikanen praten
en over Kim berleys en dat m en dnmrm ee zooveel verdienen kan.W atdunkt u damrvan? M oet ik ook zulke
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Kimbeyleyskoopen ?- En toen zeim'nheer Corbela :
O verdyk,zei-d-i.neem eens 'n stoelen ga.eens zitten.

lk zal je eens uitleggen, wat dat voor dingen z> ,
die K imberleys. D at zyn aandeelen in een m yn, die
neg niet gegraven is, en die m en een diam antm yn
noem t. Over die m yn heeft een deskundige, hebben
de eigenaars gezegd, een rapport gem aakt. M aar wy
hier kunnen niet weten, of hy deskundige is,en ook
niet, of hy liegt of niet. En wat d@t liegen betreft,
Overdyk,zei-d-i,er is in zulke gevallen al mo sche barend gelogen, dat d'
e tuchthuizen van Gods aardbodem niet groot genoeg zyn om al die boeven te

bevatten.A1s jy my 'n koe wilt verkoopen,Overdyk,
zei-d-i,dan kom jy niet by my met'n fotograKe van
de koe of met 'n rapportover de kb'
e,maar je komt
m et de koe zelf. M aal
r aan de beurs,Overdyk,zei-d-i,
daar kom en ze niet m et .de k
'oe, m aar m et 'n rapport
over de koe. D aar aan de beurs, Overdyk, zei-d-i,
handelen heeren, die voor heel fatsoenlyk doorgaan,
in aandeelen in m ynen die nog niet gegraven zyn,
wu rvan geen sterveling weet o,
f ze ,w at waard zyn,

en verkoopen ze aan allerlei luidjes, die er absoluut
geen benul van hebben, wat ze koopen. D'
at laatste
*
IS
en hier sloeg Overdyk m et de vuist op het
hom van de tafel '
n godvergeten gem eene zwende'
l

van die fatsoenlyke heeren, Overdyk, zei-d-i. Dat zei
m 'nheer Corbelyn.

Ja, zei Rombouts, dat zegt m 'nheer H ein Corbelyn. M = r u moest liever naar m '
nheer A rend Corbelyn gaan; die is com m issionnair in effecten,ea die
zou u dat we1 anders uitleggen.
By zoo'n m ynzaak,zeim 'nheer Corbelyn,hebben
ze gewoonlyk twee deskundigen nopdig. De eerste
deskundize zezt.dat d'
e zaak uitstekend is. D an ver-
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koopen de heeren de papieren. In ner n van de ti>
gevallen gaat het verkeerd;dan kan het bestuur,a1s
mannen van zaken, niet mnmr zoo wegWopen, maar
> et D rgen voot een behoorlyk slot.D aarom sturen
Te d= de tweede deskundige er op af, en die rapm rteert, dat er niets van aan is, vall wat de eerste
gezegd heeft. Of de tweede desktlndige al spoei g
by de Kimberleytjes noodig > 1 zyn,Overdyk, zeid -i,
dat kan ik niet weten, dat kan niemand weten. Kn

daarom,Overdyk,zei-d-i,blyf jy de man,die je bent,
en doe niet mee.
N u,zeiRom bouts,gn tu m aareensnaarm 'nheer
Arend Corbelyn;die zalu we1itleggen,datmen niet
m et een m yn uit Afrika in Am sterdam kan kbm en
om ze te laten zien.
N een, zei Overdyk, m aar daarom '
koop ik ook

niet van het beestje.
Daarm ee was nu wel is waar staathuishoudkundig
hetonderwerp niet uitgeput;maar Overdyk heeft van
de eenvoudige zienswyze,'
die de heer Hein Corbelyn
voor de draagkracht zyner geestvero gens geschikt
achtte,geen nadeelondervoni
du ,e'
n m orhetnationale
verx gen van N ederland zou het zeker niet onwenscbelyk zyn,wanneereen dergelyke prim itieve m eening
wat meer nationaal werd.
Hetlastige daarby is evenwel,datde noodige geestverm ogens aanwezig moeten zyn pm zoo iets te kunnen
begrypen. By Overdyk was dit blykbaar het geval,
mnar die daar in het ,,Hofv= H olland''hadden haar
hem gekeken, alsof hy een p'
rofessor was, die iets
voordroeg în 't G rieksch.
W outers had hem geen twee zinnen kunnen volgen,
en had al sm edig gebromd :
-

Nou ja, nou ja!
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En toen Overdyk uitgesproken had,zei hy:

Nou ja!Daar hebben we ommers allemaal niets
mee te maken !Je hoef ommers alleen maar te weten,
-

of ze naar boven gaan of naar b'
eneden.En dat k=

je zien in de krant. Of als j'
e 'teerder weten wilt.
;an ga je 'smiddagsnaar de beurs,en je g
.aatstaan
voor 'thek, en dan '
kom t de bediende van m 'nheer

Rombouts b
'y je en vertelt het je en vraagt,o.
f je
Y g 'n postje wilt.
W outers sprak uit:posjtje.
Rom bouts had reeds eenige m alen op'zyn horlot
ge
gezien ; want we1 ging hy anders, a1s hy zoo een-of
tweem aalper week in het ,,H ofvan H '
olland''kwxm -

je m oet dat we1 d'
oen om de clientèle
v

niet zoo

vroeg heen ; naaar heden drukte hena een ZWare,h'
eel
gewoon m enschelyke zorg, die niets m et zyn beroep

te maken had,zorg om het kindje, waarover hy met
N eelsen had gesproken.

Tot vopr een vyftal jaren was Rombouts bediende
in een bankinrichting geweest,had byna niet kunnen
hopen, het opit verder te brengen. M aar een kleih

erfenisje had hem de middelen verschaft,zich in allen
eenvoud a1s commisslnnair in effecte'
n aan de Egelantiersgracht te kunnen vestigen. H et ging hem daar
namr wensch ; hy had een lief vrouwtje getrouwd, en

tweekindertjeswaren hun geboren,waarvan hetoudste,
drie jaar nu, een flinke, aardige jongen was. Map.
r
met het tweede,ook een jongen,had het niet willen
vlotten ;het had niet kunnen leeren spreken, en m et
het loopen wilde het ook al niet. Nu sedert eenige
dagea was het ongesteld geweest, en van morgea
hadden zy den dokter laten komen.

Voorheen hadden zy steeds dokter Arends gehp/;
maar die was overleden.
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D e nieuwe dokter Siebertz had het een en ander
vem Tdineerd en dan de vrR g gedapn:
H eeft m 'nheer Arends u nooit iets byzonders

over datkindje gezegd?
Neen l W at bedoelt u? vroeg mevm uw.

Datkindje i'
s...U zultveelmoeite hebben met
G t kindje. 'ti'
s wat achterlyk
'
tzal niet zoo
-

gaan als by gewone kinderen ...
Hy begreep wel, waaro'
m m'
'e eer Arends er niet

over gespxken had; je wilt als dokter den menschen
nietx o'n schpk toebrengen;jehx pt,datzehetlangn m erhand zullen leeren inzien. Eh ook nu nog had

hy er een tydje om heen gepraat, maar het eindelyk
gezegd,wat thans toch m oest,nu het zot
o groot werd:

het kind was idioot.
M m bouts en zyn vrouw hadden nietskunnen zeggen;

dat zit je xo met eenmaalin de keel,Y o'iets.En
toen de dokter weg was en zy by het kind haddO

gestaan, dat dnmr in zr bedje lag, hadden zy onwillekeurig elkanders hand genom en, en toen warO
de tranen gevallen.

Het vrouwtje had geweend,had zich suf geschreid.
Rom bouts had moeten werken op het kàntoor, en al
sm edig was hem de gedachte gekom en : ,,N u des

te harder''. W ant voor Y p'
n kindje mnet gex rgd
worden; dat kan later niets doen; dnpr moet je 'n
levensverzekering voor e open. Dat '
N st geld, veel
geld;hy had aleen levensverzekerin'
g voor zyn vrouw;
nu voor het kind opk nog een; dat zou werken zyn,

hard werken. M aar O t wa niets,als maar...Ja,hy
had zich er op betrapt,dat in zm hopfd de zin weM
gesproken: ,,A1s het maar helpt''. M= r dat wist hy
im m ers; M er was gee'
n hulp.
H y groette nu snel de heeren daar in het café en

DE DOODSKLOK VA N HET DAM RAK.

zei nog extra: ,,D ag, m '
nheer O verdyk!'' want hy
moest natuurlyk laten zien, dat diens m eeningm hem
niet kwetsten, en ging naar huis.
In de kleine slaapkam er zat de = eder voor het
b'
ed van hetkiad; zy zat daar als in gepeins,en toen
Rom bouts vx eg,waaraan zy dacht,antwoordde zy:
Ik heb gedacht den ganschen dag en dacht ook
nu:W aartoe? W aartoe? W at heeft dat voor een zin,
dat zulke ellende bestaat?
Tegelaar zat nog aan de ronde tafel. H y had van
avond iets m et N eelsen willen bepraten; hy kwam
daar ook m eer in het café,m aar - opk de sterkste
mensch heeft zyn zwakke zy - hy vond het aange-

namer in gezelschap dan alleen by den m an te kom en,

dien hy zoo extra meteen schuldje van tien duizend
gulden bedacht had,en was daarom vandaag by Rom bouts, een oud kennis, opgelpopen, om sam en m et
hem er heen te gaan.

'tW as nu juist een moment om Neelsen alleen te
kunnen spreken, want die stond achter het buffet
x nder iets te doen te hebben. T egelaar ging dan
ook tot hem en zei:
- N eelsen, ik heb #n *
1tjee.
N u, wat dan ?
-

Jy doet hier altyd je best om je klantjes by

m eku r te houden ;'n goed m iddeldnprvoor zou wezen,

dat je eens 'n loterytje hield. En als je dat wilt,
dnn heb ik 'n aardig idee.en dat kan je van my
koopen voor twinti'
g gulden.
Laat naar u kyken !
M aar N eelsen gooide het geenszins zoo,ver weg,
als die woorden zouden doen schynen ;hun zin was:

voor minder dan twintig,l
datislzlogelyk,maartwintk
geefik niet.En toen zy hetlater voor 'n tientje eens
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waren geworden - want zoo'n bterytje is indeM nad
niet kwaad; dat is we1 wat waard - bleek het idee
van den heer Tegeh ar weliswaar nietzoo oorspronkelyk, als hy het den schyn had gegeven, maqr aan-

nem ehr
k vond Neelsen het wel.
Geef my O n 'n propje, zei Tegelaar en ging
weer nnmr zyn plaats.

W illem en Arie zaten nog aan hun tafeltje. Zy
hadden veel m et elkander gesproken, of er geen

middel zyn zou - was het dxn nu niet direct, O n
later misschien - om vader en moeder weer hier
te doen kom en.M aar vergeefsch was hun zoeken, en
than'
s zaten zy zv gend tegenover elkander en staarden,zonder te zien,n= r de drukte in de zaal.
W illem was het herhaaldelyk te moede, a1s m oest
hy iets van dezen m orgen vertellen, van dat verre,
dat vreem de, dat daar gebeurd was m et Elize. H et
wroeten van de gedachten dnnrover in zyn hoofd,
terwyl zy daar zwygend zaten, m aakte hem ietwat
nerveus, deed de lust ontwaken nu m aar heen te
gaan en de koelte buiten weer te laten waaien om
het hoofd.

Je wilde, zei hy, nog met je schoonvader biljarten. En daar kwam juist iemnnd binnew dien
-

ik hoorde zeggen, dat de regen lzad opgehouden. Ik
>1 dnmrom maar liever gaan, want ik heb toch ook
nog het een en .
ander te doen.
Toen hy de deur van het café achter zich gesloten
had en in de straat m et de lantaarnen was, zag hy,
dat het weer geheel anders was geworden. D,
e sto,
M

was '
gaan liggen, je voelde de lucht niet. Sterren
flikkerden;de mnan stond tusschen de sterrqn;huizen
en boom en en de keien der straat scheno m et zilver-

blaadles belegd. met doorzichtize zilverblaadjes. Hy
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was prettig warm geworden in het café; de frissche
e elte
't scheen te zullen vriezen dien nacht was heerlyk tegen het hoofd.
H y wandelde eerstrechts de Prinsengrachtaf,langs
de schepen en de schuiten in de gracht. H y wilde
naar de N oorderdwarsstraat gaan, maar was w eldra
tot zyn verwonderin'
g op,de H eerengracht, op het
gedeelte waar het huis van D e W aert stond. M n
de noordzyde stond het;hy was d.
e laatste brug,v'
x r-

datje aan hethuiskwam,gepasseerd,en zou er dus
weldra voorby komen. N'
laar als ze h'
em eens zagen ?
W el, dat had imm ers niets te beduiden; hy hoorde
d> r im m ers. M aar het was hem ,of de gedachten in
zyn hoofd voor den voorbyganger te lezen zouden
zyn.H y keerde l
ever om , ging de brug over en wms
,i
even later aan de zuidzyde daar,waar t
aan de noordzy het huis stond, bezaaid m et m aanlicht. H y bleef

staan. Ja, daar stond het! Vyf rn.men breed. Twee
M n beide kanten van de groote deur op de dubbele
stoep,waaronder e'
en kleinere deur in de stoep,met

treedjes naar beneden. Dat kon je hier niet zien,
maar dat wist hy.Daar was ze dus nu! Hé,kyk'!Er

komt '
n lichtje voor dat raam daar boven, haar
kam er. H et wordt lichter. H tet gas is aan. D aar
zit ze nu !

Ben Je nou stapelgek!
'tW as de uitroep, die zich telkens m achinaal in

zyn Loofd herhnplde.
H y ging snelweg,ging naarde NoordeM warsstraat,

naar het koetshuis, waar boven een kamertje was,
zm kamertje. Daar heeft hy nog een wyle gezeten,
heeft een pypje gerookt en den brief van moeder
gelezen, dien hy vah Ade had meegekregen. Toen
ging hy naar bed en viel in vasten slu p'
.
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Arie was met W outers in het kleine opkamertje
van het ,,Hof van Hblland'' gnmp biljarten.
W at zei die O verdyk daar straks? vroeg hy
tusschen het op elkaar ketsen der ballen in. H et
begin, van wat hy zei, verstond ik niet; 'twas te
rumneri
g in de 7= 1, en daarna werd het wel doM stil, terwyl hy sprak, m aar toen begreep ik natuuru
lyk het verband niet.
'
Och, zei W outers, onzin ! Hy had met iemand
gesproken, die niets van de beurs begrypt. M aar wat
-

mnak je '
n bokken van avond!
Ja, hy speelde slecht. Hy .
dacht na en weer na.
V ader en m oeder hadden het zoq ellendig. A1s hy
werkelyk m et die effecten eens iets verdienen kon!

Zyn schoonvader maakte toch m aar zyn winstjes er
m ee. W aarom zou hy dat ol
ok niet kunnen ? En als
hy o.
p die m anier vader en m oeder eens zou kunnen
helpen l

Kwartvoor negen wasJuisteen speluiten hy zei:
-

Nu m net ik weg,vader!

-

Nee,nee,wy spelen no'
g 'n partytje!

Zoudt u dan goed vinden, dat ik A lida laat
wachten ? Ik heb haar beloofd om negen uur thuis
te zyn, en dus m oet ik er dan wezen.
-

-

Ja,jalJe bent '
n patente kerel.Ga jy mpar!

A rie wilde betalen.
-

Ben je mal,zeiW outers;ik betaalnatuurlyk.

Arie was geen cafélooper. H y kwam daar 's Zaterdags alleen, omdat zyn schoonvader het graag had.
M aar altyd was het hem dan een genoer h,a1s hy

hy zyn thuiskomst zyn vrouwtje hethorloge voor kon
houden en zeggen : ,,precies negen uurl''
Toen Overdyk dien avond zm hoe'
d opzette om het
:1Hof van Holland'' te verlaten, zei hy:
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Dag,W outers!en bromde Y g jets van ,ystom-

kop'' of iets dergelyks.
-

W at zeg je? vroeg W outers.

Overdyk '
keek hem scherp aan en zei:
lk zeg niks!

1I.

Oudelaarsavond 1906.
Een lange, rechte gracht, 1a> en recht en smnl.
Bruggen er over.E n aan weerszyden de twee sm alle
straten m et keien,daam aast de huizen m ettrapgevels,
vorm en een h nge geul van steenen m uren en straten
en water, roodachtig verweerd de m uren, grauw de
straten, glinsterend donker het water.
H et is een der kleine grachten van A m sterdam ,de

Egelantiersgracht in de Jordaan.
In een smnl huisje van drie verdiepingen, twee
ram en breed, de eerste étage naast de sm nlle huisdeur éen raam, woont hier Rombouts. De voormuur
is een schakeering van oudroode en grauwe en groehige tinten ; boven de huisdeur op de stoep is er
een verweerde zerken steen, waarop': ,,'sLands W elvaeh .

zkls je door de deur in de stoep in de benedO g= g bent gekomen, heb je eerst links een deur,
waarop .
een wit geëmailleerd plaatje met in zwarte
letters het woord: ,,Kantqor'', dan, weer links, een
deur waarop ook
' zoo'n plaatje m et de woorden:

W achtkamer'' en ,,Binnen zonder kloppen''. Je gaat
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binnen en je ziet in hetkleine vertrek aan een tafe1tje, dat vlak by het venster staat er is er maar
een - een jonge man van een twinti'
g jaar m et een
gelige gelaatskleur zitten, die van zyn geschryf opkykt en een weini'
g opsnyerig zegt: ,,G aet u zitten,
aelstublieft! M '
nheer zael u daedelyk helpen!'' een

weinig ppsnyerig, want a1s je op den prillen leeftyd
van twintig jaren reeds aan d.
e beurs komt, voel je
je een heele kru n.Eh hettafeltje staatvlak by h'
et
raam ,want: ,,H et is hier verduveld donker'',zegt de

gele jongen, ,,dat komt daar vandaan, m'nheer, dat
de binnenphats x o klein G1 m o.donker is. Eu 't is

hier zoo verduveld vochtig, m'nheer; daarom stook
ik altyd x o hard; u hebt het zeker op'het oogen-

blik al warm van,#e hitte,mimr ik stook 'hier altyd
x o om :de vochtio eid; als'ik goe'
d stook, zietje
de damp opstygen van Be vloer. M 'nheer Rpmbouts
heeft er al herhaaldelyk over geklaagd tegen de eigenaar; dat is .m'nheer W illaerts, u weet wel, m'nheer
W illaerts van de H eerengracht;mnt
nr die doet erniets
aan ; die verdobbelt z'n g'
eld aan de beurs, m aar nna
p
z'
n huizen doet hy niets.''

Behalve het jonge mensch aan zyn tafeltje by het
raam zit er op dezen vroegen morgen, 't is negen
tltlry in de wachtkam er een sc'
hoenm aker. H y is zoo
uit zyn werk weggeloopen,heeft het lederen scho,
otsvel voor.
Zult u nog '
n m stje nemen?
. zegt het jonge
m ensch.
lk heb nog twee honderd gulden m eegebracht,
zegt de schoenm aker; die wou ik er nog by doen.
K unt u m y ook zeggen :m 'nheer zei,datE ries tegenwoordig beter zyn dan Rocky's. W at zou u daarvan
m eenen?
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Ongetwyfeld juist.Dat is het algem een gevoelen
op de beurs, dat Eries tegenwoordig beter zyn dan
Rocky's.
0 , w o!
D itwas natuurlyk m aar weer een van de bedenksels
van den heer Rombouts, waarmee hy zich het air
-

gaf, een branie în zyn vak te zyn.
Er kwam nog een kom enysm an en no'
g een m elk-

boer,en telkens meerkwamen eenvoudige luidjes daar
en brachten hun pvergespaarde '
gelden, ee'
n enkele
om ze solide te beleggen,de m eesten om er m e'
e te

speculeeren. Of neen, dat woord is hier niet juist.
S'peculeeren doet hy, die, na m et kennis van zaken
het voor e'
n tegen te hebben overwogen, ee'
n koop
of verkoo'
p aangaat'ln de m eenlng daarby vooM eelte
zullen hebben.Erisbyna geen handeldenkbaarzonder
speculatie in den goeden zin van het woord. M aar
deze m enschen weten van Eries en Rocky's en M isx'
uri's en Southern m inder dxn niets; zy kunnen de
nxm en van de dingO , d
'ie ze koopen, hiet lezen of
uitspreken.Z,
y speculeeren niet,zy dobbelen.
Zy brengen hun overgespaarde geld by Rom bouts,
die dan effecten voor hen koopt en ze in prolongatie
neem t. Dat wil zeggen :
D e sohoen= ker bremgt f 2* .N u koppt R om bouts
evenwel niet voor f 200 fondsen voor hem ; dat zou
de moeite niet waard zyn,immers geen kans op winst
v= eenige beteekenis geven. .H y koopt voor hem
fondsen tot een bedrag van f 2200,en hy houdt die
in pand voor de f 2000, die hy er m eer voor geeft
dan de f 200 van den schoenm aker. Gaan de fondsen
in de hoogte, dan is de winst natuurlyk voor den
schoenm aker. Gaan ze in de langte, dan is ook het
verlies voor hem . M aar dan m net hy bypassen. N a-
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melyk:hetonderpand (defondsen)noetaltyd minstens
10 pct.meer waard zyn dan de prolongatiepost,dah in
dit geval de f 2000,die R om boutser op voorgeschoten
heeft. Dit is voorgesèhreven in het Reglement van
de Vereeniging voor den Effectenhppi
del.
Dalen de koersen, dan moet .
de schoenmaker dus
bypassen. K an hy dit niet, dah heeft Rom % uts het
recht, het onderpand te executeeren en wordt h'
et in
een daarvoor bestemde, naast i
de effectenbeurs gelegen localiteit publiek verkocht.
N u heeft evenwel iem nnd al'
s Rom bouts o$p geen
voeten of vam en na kapi> l'genovg om vœ r al die
klanten geld voor te schieten en daarx or fondsen
in onderpand, in prolongatie te nemen. H y geeft
daarom zelf die fondsen weer in ondem and aan perO nen,aan banken,die er hun werk vm m aken,geld
op prolongatie te geven. D ie berekenen daarvoor een
zekere rente, afhankelyk van de schaarschte of den
overvloed van geld, en een provisie. En elke m aand
m oet zulk een prolongatie geprobngeerd worden vando r de naam - en wordt dnnrvœ r die provisie
opnieuw berekend.
D e schoenm aker krygt dus geen effecten in handen;
Rome uts heeft ze pok niet; zy liggen by de groote
banken of firm a's, die zooveel geld beschikbaar hebben om al die dobbelende N ederlanders aan een

kansje te helpen. In hoofdzaak zyn dat maar een
paar firma's,bpnken in Amsterdnc
m ,die dan ook voor
dat in prolongatie geven van geld aan de beurs een
hoek''hebben,een vaste plaats,wapr m en ze vinden
kan,en die ook uit de prodncie grx te hoeveelheden
in prolongatie hebben.
Op die wyze kan Rombouts, ook met de kleine
bedragen die de meeste van zyn klanten hem brenoe Doodsklok vaa het Damrak.

3
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gen, in werkelA heid heel wat m kjes doen. M
u h m u dit t.
e weinig opleveren om ervan te
kllnnen bestapn, als hy ge- = dere inkom stm had
dam de prodsie, die dnxrpm
'
'm. te veM ienen is, in

hoofdm k 1/8 > t.over het nominnxlbedre ,dathy
verhxndelt.
M m boutsheeftnp.
melyk nieteen,m nmrdhe brx r
nen
v= le mstO :
10. .de reeds N emde provisie;
28@ het specula ro m et = derm xns geld;
30. het in rekening brengen v= valsche koersO .
Dn m lee gaat het z* > .
Toen W outers den volgenden M a= G '
g met f4000
kwam - hy had ZaterO gavond gesm oken van twee,
mnnrhyH d ermnmrvierv= gemR kt- zeiRom% uts:
W outers, ik heb over de nA eens M gedacht,
eh ik ben Y t de m ec ing gekom en - '
k heb er opk
m et een Paar andere heeren over gespmk
'en ; overleg k= nœ it kwu d
A t we dnmrvoor nu eens
voor de helft K im berleys m oesten nem en en voor de
andere helft Rocky's; tegenwœ rdig zyn Rocky's byz- der M ntreW elyk.
Dat is goed, m'nheer Rom% uts. Zooals u het
vhdt, is het goed. Malr de Kim> rleys zou ik nqu
gru g eens zelf in huis willo hebben,hiet in surplus.
Niet in prolongatie.
N een, m aar zelf in hd s. lk was gisteren by
m 'n kleerm aker Std fers, en die had ze ook zelf in

hui'
s G1datlykt my nou wel ev s aarig.Dan zie je
ook meteen eens,wat je hebt.
Ja, m aar, dnn kllnnen we veel minder koopen
= ook m inder verdic en.

Nou ja, O t was we1 zoo; maqr het nt nu œ nm = l kz het l-

o

werkende, starre brein van

DE DOOD SKLOK VAN H ET DAM RAK.

35

W outers,en dan kryg je hetdaar niet zoo gemakkelyk w eer uit: hy wou ze nu eens in huis hebben.
D an m oesten we,dunkt m e,voor de volle 4000
= ar K im berleys nem en.
Heel goed, = twoordde W outers.
Toen Rombouts den volgendG nam iddag even na
den aanvang van de beurs in den ,,hoek'' van'de
Kimberleyskwam,de phatswaarde Kimberleys hoofdzakelyk verhandeld werden,en vroeg:,,Hoe staan we
hier?''was het r twoord:,,169'*. To1 dien prys kocht
hy vcor f 4056 Kim berleys.
H y ging naar andere hoeken, w= r hy e ox n
moest: Eries, Rocky's, M issquri's, laag genoteerde
fondsen, die geschikter zyn om kleine bedragen in
om te zetten dan dure fondsen a1s de U nions.

Na een hnlf uurtje kwam hy hooren,lm'e het thans
m et de Kim berleys stond. 176 was het antwoord.
Bliksem ! zei Rom bouts, verkbcht x o, spoedig
x gelyk weer zyn Kim berleys en had 168 gulden
verdiend.
W ant hy had ze wel m et het geld van W outers

gekocht, maar, nietwu r, je bent niet gek! Dat hoef
je dien m an niet nnn z'n neus te M ngen.
En je koopt op eigen naam I Dat is volgens de
wet, want je bent commissionnair. Dus geen sterveling weet er van,voor wie of je koopt. Geen sterveling kan je bewyzen, dat het niet voor je zelf was,
toen je daar kocht.Nu,en dap moest je toch we1m al
wezen,a1s de wet zelf het je m o maa elyk maakt!
D aar hy zyn andere werk af had,bleef Rom bouts
in den M ek van de Kim berleys. N a nog een u lf
uur waren ze w eer gedaald en stonden 172. Toen
M cht hy weer voor zyn f 4000 in. V erder bleven ze
flauw dien dag op de eigenlyke beurs.D ie duurt van
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half twee tot kwart voor drie.Dan evenwel volgt de
nabeurs Y t half der, en ook daaa a. gaan kleine
scharrelaars m et het geld van hun clienten vaak nog

niet nnmr huis mnpr doen nog,O der een spelbiljart
of by een glas.
bier,zaakjes in de beurssocieteit,ot
ak
in het beursgeM uw.
R om bouts WaS daar vanY g aoo gelukkig, zyn
Kimberleys, die hy voor 172 gekocht lu d, weer te
verkoopen voor 175; winst 72 gulden.
Nu, een prim n. dag was het niet; hy had wel
dM,en, dat hy m et zoo'n paar duizend gulden nog
m eer mu kte. M aar ben aardige dag was het toçh
wel,en w elgem oed t* g hy naar hethuis,waar bovm
de deur stohd: ,,'s Lands W elvr rt''.
Je zult zeggen : N u had hy toch geen K imberleys
voor W outers.
0, dat hindert niet! Thans na beurstyd s'
chryft hy
hem - want dat eischt de usance
een nota,
dat hy Kimberleys v* r hem gekocht heeft voor...

ja, wat koers za1 hy nemen? De laagste koers was
169 vandaag, de hoogste 176. ZZ hy den midden-

koers nemen,1721/a? Dan be'
n je heelfyn uit;want
tegen den middonkners van den dag leveren op zeer
weinig uitx nderingen na all'
e baz
nkt
en en fatsoehlyke

commissionnairs $n Amsterdam .Maar van je fatsqen
k1
' m neh vrouw en kinderen niet eten; hy >1 nm r
liever den koers van 175 nem en.
Eerst over derdagen evenwel hoeft hy de fon'
dsen
aan W outers te leveren; dat staat in 't Reglement.

Je houdt je aan 'tReglement en pmm de W et,en J@e
speculeert vier dagen nu ja,'t wordt ook we1 eens
zes of acht

m et het geld van W outers, en da.
n

lever je hem de Kimberleys.
N mbouts m oet dus nu in de eerstvolgende dagen
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Kimberleys trachten te koopen voor 175 of daar beneden ;luk
't dit niet,dan verliest hy;tegen dien koers

')
hs '
hy'' nu yydie stuk
'ken in den wind'' gelA de
afgeu
' otte term luidt.
Dat kan by stygenden koers zyn gevaren hebben,
en m eestal zorgt Rom bouts a1s solied m an d= ook,
dat zyn speculaties.in éen dag glad afloopen. H y en
zyn kornuiten worden daarom aan de beurs O ghandelaars genoem d, en htm wyze van speculeeren
mits ze niet ,,in den wind gnpw
n'' en dus daghm de-

laars blyven - is de soliedste, die er is: als je het
niet heel dom aanlegt, kan je er nooit by verliezen:
de stm p is voor den klant.
M aar ook zonder te speculeeren kan het leveren
h zelf heelaardige
tegen den middene ers reedsop zic'
resultaten opleveren.Fondsen toc'
h a1s de Kimberleys

en de Koninklyke (de Koninklyke Nederlahdsche
Petroleum-Maatschappy)hadden in 1K7 vaA op éen
dag een koersverschilvan 20 pct.en varieerden b.v.van

22Q tot 240.H eb je nu het geluk voor 220 te koopen,
en je brengt den middenkoers 230 in rekeninz, dan
verdien je 10 gulden aan elke 220, die je voor je
klant koopt, en je hebt nog bovendien het aangename gevoel, dat je voor Reglement en W et en alle
fatxenlyke menschen verantwoord bent. Van God
willen we nu e'
ens niet praten; je kunt niet by alles
over God praten; m aar die m oet toch ook wel goed
vh den, wat alle fatsoenlyke m ehschen goed vinden.

En die moet toch ook in aanm erkiag nemen,dat je
net zoo goed 240 had kunnen s'
chryven, zonder dat
er hen of haan naar gekraaid % d.
***

Rombouts had den ganschen mnrgen veelklantjes
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gehad; m= r thxn'
s waren ze weg, en na twM lf uur

V men ze zelden meer; ze weten natuurlyk, dat je
n= r de beurs > et,en eerstnog ke fie moet dhnken.
D it x .
u hy vandamg by zyn zwu er Arend Corbelm
.

doen; w= t hy had iets met hem te bepraten, da$
voor Arend Corbelyq, den com m issionnair van R e1

voornamere lui d= de klantjes van Rombouts, en
die ook zelf grd speculeert, m= r een geringe z-qxlr
was, en op de beurs, waar hy altyd veel affaires
doet en nerveus heen en weer vliegt,is hy voor zoo'n
kleinigheid niet te hebben.

Rom% uts zei dus aan den gelen jongen, dat hy
heenging en dat hy hem straks o,
p de beur: verwachtte G1 wél niet, als gewoonlyk, te laat,en gi'
c
to'
en even aqp zyn vrouw in de huiskxm er zegr n,

dat hy by Arend en Lucie koffie ging drinken.
-

W eet Lucie dan, dat je e mt?

lk heb getelefoneerd.
0, = !
Lucie van Angeren namelyk,de vrouw van Arend
Corbelyn, en Rom bouts' vrouw Ida waren zusters.
H et was een deftige en vooa am e behuizing op de
-

-

Prinsengracht,w> r Rom bouts een tien minuten later
binnentrad. W = t het kantoor .
van Arend Coi
rbelyn
hield het m idden tusschen de hoogst eenvoudige installatie van m ymbouts en de luxueuse instelling van
De W aert & Co'
. aan de Keizersr acht.
Door de deur in de stoep, die a= stond & or

middel van een lederen kussentje tusscheh deur en
kozyn,'
ging hy de gang in en kwam door de eerste
deur links in de wachtu mer,een laal, tamelyk ruim
vertrek,& or W erkxnte vensters uitziende o'
p de straat,
en waar in rustiger oogenblikken de zes bedienden
xnn drie burM u-M nistres zatO te werken.
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M= r thxns was er dv r in die wachtkxmer veel
drukte en praten en scharrelen. W ant Corbelyn zelf
sYnd zenuwachtig papieren,die op een bureau-m inistre
lagen,door elu nder te w oien,hy noem de datzoeken,
want er was iets Y ek, en van de zes bedienden zaten
m nmr twee te schryvO en deden de vier andere'
n hetzelfde als Corbelyn en gooiden papieren door elkander.W = t er was iets zoek,een Schibaieff wxs zoek,
een aandeel in een R ussische petroleum bron, een vod

va een papiertje. En Corbelm was een zenuwachtig
man, want hy speculeerde altyd, speelde in termynzaken in Londen, dobbelde op de Am sterdam sche

beurs in Amerikanen,in Konink
'lA è,in Kimberleys,
in tabakken, in alles. En zyn klanten waren zenuw achtig, want zy dobbelden allen, en Zyn bedienden
waren het ook, want die m aakte hy nerveus. D én

had hy eens een winstje, din kreeg hy een klap,
m'
pmr hy dobbelde door, dnnsend in zyn hoofd de
lyst der koersen heel den dag, tot hy 'savonds wat
rust x cht in een cor ac.
N u was er wat zoek, er was altyd wat zoék, een

Schibaieff was x ek, en uit het kantoor, daar achter
de wachtkam er m et het uitzicht o,
p den tuin,was hy
begx nen te roepen :
'n Schibaieff is we'
g ! Straks u d i'
k er tien, nu

heb ik er negen I
En hy was in de wachtkam er kom en vliegen, en

de bedienden waren v= hun stoelen gevlogen, je
vloog d= r altyd, want alles was zenuwachtig op het
H ntoor van Corbelyn, van de weerom stuit nerveus.
H ier kan hy niet om , zei de procuratiehouder,
w= t u had ze in 't u ntoor.
ToO allen O o'
r de tusschm der n= r 'tkantoor,

want snelx est je zoeken,snelmoest hetgaan,snel.
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snel, want de N troon m oest nln
.r de beurs.
Alweer de b0e1 in 'thonderd lW aar is nou die

Schibaieff? Kyk jy eens in die kast, en jy op de
kast, ik zelf kyk er onder.

M= r watheb je daar in je z-q.
1r?zeiRombouts.
W el, heb je nou van je levenl D aar had-i de
Schibieff in de buitenzak van z'n jacquet! Fm terwyl
de bediendes hem daar toch hndden moeten zien,als
ze d'r osgen hadden om qgedpxn, liepen ze nou a1s
gekken d'r nnnr te.x eken.
-

W at ben jullie voor bediendesl Dat had jullie

an 't werk.
toch mneten zien ! Eh nou m> r gauw a'

Je bent natuurlyk weer achterop.
De bedienden vlogen weer n= r de wachtkamer en
Corbelyn en Rom bouts waren alleen in 't kantoor.
Gbd, god, wat zyn :
% t vopr bediendes tegenwoordig,zei Cbrbelyn, en trom melde m et de vingers
o'
p de tafel en gœ ide zyn beenen over m ekaar en
trok neu'
s en mond schuin in de hœ gte naar liuks.
Ze luieren,ze vliegen heen en weer in plaats van wat
te e en, altyd hebben ze wat m ek. W at is er van

je dio st?
Rombouts> estvyfM ndeelen in een Nederlandsche

fabriek hebben,die hy aan een klant Nad aaugeriden,
o'
m dat hy wist, dat Corbelyn ze had en omdat er
weM g handel in zulk xort van fondsen is,wat het

groote voordeel heeft, dat je met de koersen ec
weinig kunt werken.H .y vroeg,watze kosten m oesten.
Tàchtig.
-

Hei,heilDe laatste noteering isvyf en zevene .

M aar dat is '
n mpmnd gelM en.De fabriek gaat
erg vooruit. Steeds goeie berichten in de kranten.
DM rv= was hy volkomen * de G r e, want hy
liet ze er x 1f lnzetten.
-
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Enfin, 'tM n Rombouts in de laatste dagen ook

niet meer schelen, wat-i deed. A1s God je '
n idioG
kindje geeft, dan mnet niemnnd raar kyken, als je
wat verdienen wilt. En a1s hy wilde, dat A rend hem
lietverdienen,dan m oesthy Arend ook laten verdienen.
M aar dan m oet de koers worden vyf en tachtig,
zei Rombouts.
Dat kan je krygen, zooals je 'thebben wilt,dat

weet je, zei Corbelyn, trommelde met de vingers op
de tafel, wierp de beenen over meklmr, trok neus en
m nnd schuin in de hoogte naar links.

Dpar kwam een dienstmeisje zeggen,datde koffie
klnnr was; de heeren gingen in de gang een trap
op en kwam en op de eerste verdieping in de huisu m er.
Corbelyn viel snel op zyn boterham aan, want hy

had haast, groote haast.
Hoe gaat het m et W illy, vroeg mevxuw aan
Rom bouts.

God,hoe zal het gaan! De verN uo eid is voorby, m aar dat pndere, daar is geen kruid voor gewassen, dat weet m en.
ls Ida er nog zoo nnmr van ?
Ja. Eh eerlyk gezegd ik zelf ook. Daar raA
jq niet zoo gauw over heen, d= r raak je nœ it

over heen.

Ook Rombputs H d haast, de heeren hadden haast
eh aten sne'
l: zy moesten haar de beurs. M aar by
het weggaan zei M evrouw nog :
-

Jy en 1% M '
men toch op Oudeju rsavond hier?

-

lk denk, dat zy heel weini'
g lust zz hebben.
Neen, neen, O t moet. Zy ea ik zyn van kind

-

af o'
p Oudeju rsawnd no'
g altyd samen geweest, en
met de Corbelyns is dat ook zoo.Die kom en, en op
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jullie reken ik ook. 'n Uitgang is voor IA 'n
verzetje.
Ik > 1 m'n best doen.
Toen Corbelm en Rombouts' het grœ te gebouw
o'
p het Damrak, de beurs,waro be engegaan en in
het gedeelte waro gekom en, dat de effectenbeua
heet,gingen zy snel naar het middO van de grx te
localiteit, n= r de zoogenu mde rotonde; daar gaf
'
Corbelyn vlug op, dat de zus- en mo-aandeelen verhandeld waren voor 85, en toen vloog hx weg naar
den hoek van de U nions.
W ant R n die rotonde,ook gnide gemnemd, worden
de koersen opgegeven en worden van dnnr gezond>
naar het bureau, dat ze wereldkundig & et woM eh
in de bladen. D ie gnide, die '
gids; is dus de gids
voor de Nederla.
nders Pm de koersen te weten te

kom en van htm papieren.M aar die Z ds schryftalles
op, wat de heero van de beurs he'
m gelieven te

vertellen; die gld'
s is de lnmstraligste gids, die er
denkbaar is, en by voorbeeld in dit geval lazen de
verheugde bezitters van de zus-en x o-aandeelen dien
avond in htm kre t, dat de nmmdeel- , vorige koers
75, thans gestegen waren tot 85!

Die Z ds is de blindste,de bezopenste gjds die er
denkbaar i'
s;want een groote hY veelheid der koeaen
v= .,
locale fonds> '',die de Nederlanders des a- ds
in hun kr= t lezO , zN op e ugelyke wyze ontstaan,
zyn niet het resultaat van eerlyken hnmdel,mapr door
diefstal gefabriceerd en valsch.
Toen Rombouts dien avond nnn zm klant de uitvoering van zm A m rder schreef, v* d hy het toch
we1 wat veel: 10 pct.meer dxp de vorige noteering.
M = r in vredesnnqm , hy x nd hem ingesloten een
exemplnxr van de officieele beursnoteering; dxn % 4:
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hy 1 de officieele beursx teen'ng zelf lezen,dat de
koers de officieele was
Ook de Corbelyns D uden kom en,had M evrouw tot
Rom bouts gezegd. Daarm ee m eende zy A rends broer
D ries Corbelyn m et zyn vrouw Christiane en hun
drie W hters.

iy waren 23,22 en 21 jaar,de O '
chters van Dries
Corbelm en heeten Baby, E m m y en Corry. Baby
heette vigenlyk Christiane, m aar werd, om de gelykheid van den naam m et dien vxn de m oeder, tehuis
gelyk van ouds no'
g Baby genoem d. Ea het w aren
drie M rdige kinderen en drie frissche,schoone deerns,
die Baby, Emm y en Cbrry. En als ze wandelden op
stru t, de drie nR st m ekam.
r, de o'
udste rechts, dan

de middelste,dan de jongste, alle drie heel correct
gekleed,alle drie hçt m atrozenhoedje op het wolkige
haar, dan zeiden 4e menschen die ze kenden: ,,Dat
.

zyn Baby, E m m y en Corry''

Blby had altyd over Emmy en Corry hetmoedertle
gespeeld.Reeds toen ze zeer jong waxn - 8,7,6
a1s dan Em m y tot een tante zei: ,,Dag !'' dan verbeterde Baby fluisterend : ,,D ag, tante'l'' en E m m y
zei gehoorzmmm na: ,,D ag,tante1
.''En B'
aby keek,of-

s'
choon ze eens b> a een jaar ziek was geweest en
daardoor in dezelfde klas als Em m y zat, Em m y 'r

sthoolwerk na en zei: ,,Je had we1 beter mogen
schryven!''of: ,,Ken je je aardrykskllnde-les al?''
Die jonge tyd,reeds lang voorby,was voor Dries
Corbelyn een betere periode dan het h'
eden geweest.
H y was destyds directeur van een rywielfabriek, het
eigendom eener nnmm looze vennootschap'
. M aar de
fabriek had het tegen de productie uit het buiten-

land niet kunnen M uden,was voor eenrge jaren gefailleerd, en Dries Corbelyn was van zyn vermogen
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slechts een f 80.
000 gebleven. V= de rente daarv= moest hy thxns met vrouw en drie kinderen leven,

en al is dat, wanneer je het ruimer gewoon bent
geweest,niet aange> am , een veel em stiger zorg zAg
hy dagelyks vöo'
r zich. Die drie lieve dochters, die

by had, wilde hy zoo gaarne gped getrouwd zien;

dat hoort zoo in de natuur, dat 'n m eisje'trouwt;
x nder dat is ze '
n beklagenswaardig iets'
. M aar hoe
zou hy z'
n dochters iets m eegeven aan kapitaal of

nxn jaargeld? En 'n jonge man is tegenwoordig wel
byna altyd verplicht, daar rekening m ee te houden,
me> de hy. Altu ns wanneer-i niet zelf zeer ryk is,
en toch in de kringen der Corbelyns leeft.
H y had er over gedacht, of hy het niet eens aan

de beurs zo'
u beproeven.Daar hpp,
/de Je zooveel over
spreken in den laatsten tyd.Bovendien hy moest toch

wat te doen hebben: de gansche dagen zat je daar
in de tuinkam er van het huis aan de K eizersgracht
te turen nnnr de boom en o,
f i:
n de voorkam er naar
de gracht en de paar rytuigen, die voorby kwam en.
D ries Corbelyn zou vpcr dezelfde huur in een der
nieuwe buurten v'
eel ruim er hebben kunnen wonen

dan in dit kleine huisje aan '
de x
gracht. M aar als
geboren Am sterdammer was datoude Amsterdam met
zyn oude gevels en bruggen en grachten, met zyn
grachtkaden en water, en boomen en water, een deel

van zyn jeugd,de woning van zyn gemoedsleven.En
het was hem nietvoordeelig gegaan,hy was achteruit

gerukt,en als het je niet goed gaat in de wereld,
hang je des te meer aan gemoedelyke herinneringen,
hang je a n dingen,waar degeen,voor wien hetleven
éen zonneschyn is,m isschien weleen weinig om lacht.
N o had D ries Corbelyn, toen hy de fabhek had

moeten opgeven, weer in Amsierdnm willen wouen,
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Weer %an een van zyn oude grachten, en daar hy
m aar weinig huur kon betalen, hadden ze zich m et

een smal, klein huisje tevreden moeten stelleu. En
daar woonden zy nu in de kleine'kam ers, m et een
kleine tuinkam er die de eetkam er was,en e'
en kleilw

sufte v'
oor aan de straat: een voorkamertje met éen
venster,een achterkam er m et éen donker venster op
de binnenplaats.
En daar zat Dries Corbelyn in de tuinkamer te
turen naar de boom en o.
f in de voorkam er naar de

gracht.Nu ja,'smorgenslasjede couranten 'savonds
las je het avondblad, maar verder heb je niets om
handen.A1s je vroeger gewerkt hebtin je leven,kan
je dat niet uithouden.
M aar wat moet je tegenwoprdig in Nederlan'
d beginnen ? E r is niets te doen. D e straten loope'
n vol
werkloozen. D e arbeiders gaan het land uit. H et
weinige geld,dat hy nog had,in een nieuwe fabriek
te riskeeren, die weer hoogst waarschynlyk door de
concurrentie m et het buitenland kapot m oest gaan,
dat zo'
u te dwaas zyn.
En de beurs? D at heeft ook zyn gevaren. Aiaar
hy zo'
u er dan toch eens m et broer Arend over praten.
Zoo kon het niet voortgaan ; zy teerden i'
n.
D atbroerArend zelfspeculeerde,washem onbekend.

Op'Oudejaarsavond waren zy nu allen, ook Romboûfs en zyn vrouw,by elkander by Lucie en Arend
Corbelyn. Behalve Baby.

Haby was in vroegere jare'
n met T'
hilde W illaerts
o.
p dezelfde kostschopl in Brussel geweest. En w eliswaar was Thilde veelouder dan zy
die was thans
reeds negen en twintig - mnar wy1 zy daar op de
kostschool in het vreem de land m et Lize de W aert

de eenige drie Amsterdammertjes waren geweest,en de
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R rdige,xoveeljongere Christhne de oudere Thilde
en Lize tot zich had aangetroa en,was er in weerwil

van het verscM in leeftyd met de jaren een liea
vriendscu p ontstpp.
n.Later,weer klA m stetdam ,warO

Thilde en ChristiR e bevriend geblevO ,mppr u ze was
steeds meer op zich
' zelf gerppkt, was wat terugM'
udend, m eo do de twee G eren. Zy za> % ar
in den lnmtstm tyd weinig.
H et was zoo gewoonte geworden, dat Thilde tegen
het eind van het j= r Christi= e Corbelyn en Elize

de W aert uitnoodiN e,den Oudejaarsavond metu ar
te vieren. Dat H d zy ook dezen keer gM axn, en
zoo was dus Christiane by de W illaerts, terwyl de
zusjes en de ouders by broer Arend den hatsien
avond van het J
*M r p'
asseerden.
'
Daar waren by Arend Corbelm op de eerste verdieping :de vooru m er, die salon werdgenoemd,met
drie ramen o'
p de gracht;de achterknmer,ietssmaller,
twee ram en op den tuin.
In beide vertrekken brandde de gaskroon; de x '
rtières waren o'
pen. A chter zato om de ronde huiskam ertafel de drie getrouwde G m es, M evrouw Rom bouts, haar zuster Lucie C'
orbelyn G1 M evrouw D ries
Corbelyn.Bovendien Em m y en Corry.Lucie had thee
gezet,had ingeschonken,en Em my en Corry u dden
de thee nan de drie heeren in de voorkam er gebracht,nmn Rom bouts en de twee Cbrbelyns.

De dam es hn/den handwerkjes by zich
' en werkten
al pratende.D e heeren rookten en praatten G1 drpnken hun thee en n ten weldra danrna om de whisttafel. Iets later liet Arend den wm kom en, en men
pru tte Gl w histte, totO t a kwart x oz twu lf de

kM rten werden neergelegd om het nieuwe jnxr te
ku nen o'
ntv= gen.
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A1weer 'n j= r voorby!zeiDries.Datgaat zoo

m nnr voort, al w ort! Steeds sneller in het leven
g> t het voort! Totdat het gropte slot kom t!

Nu ja, M twoordde Arend ; je hebt gelyk, maar
dat is nu eenm aal zöo, en niet anders, en danrom
> eten we het M pfd nog niet laten hangen.

Jy hebt makkelyk praten.Jy hebt nog het volle
kapitu l,dat we van onze oudersgeërfd hebben;wu r-

schynlyk ishetzelfsvermeerderd,wantje hebtbovendien een uitstekende zaak.Voor jou za1 hetjaar wel
goed zyn geweest. Maar ik zit dnpr met m '
n kleine

kapitaal en heb niets te doen. Eh wat kan je '
tegenwoprdig beginnO ?
In financieele kringen heeftmen inderdand goede
M ken gem nakt, zei Rombouts.
Arend zei eerst niets, trom m elde m et de vinr rs
op de tafel,wiem de beenen over m ekaar, tm k neus
en m ond schuin in de M ogte nnnr links.
M > r toen sprak hy :
'
Op 'toogenblik ziet het er niet goed uit;
schynt 'n crisis te broeiO .
-

Ja, ja, zei Rom bouts, ze g= n nnmr beneden.

H y meende de koersen.
T egen twaalven opende D ries een der ramen pnn
'
de voorzy op de gracht. Een helder vriezende nacht
was het; de sterren glinsterden; het was koud daarbuiten.
M aar d= r dreunde door de lucht de eerste der
twaalf sh gen v= den W estertoren ; D ries M m zm
glas, stootte M n m et A rend en sprak :
-

ln de hoop,dathetnieuwe j= r ons allen vx r-

spoed en zegen mag brengen.
D an stootten zy allen,terwyl dpnr buiten de slagen
dreunden, aan m et elkander.
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T e acht uur op dien Oudeju rsavond was Christiane
na een flinke w= deling in de scherpe kou van de
Keizersgracht,in de buurt van de W esterm arkt,w> r

zy woonde,aan het huis'van Th lde W illaerts gekomen,
aan de Heerengracht in de nabyheid van den
Am stel.
't W as een ryk heerenhuis, aan weerszyde'
n der
zware deur twee ramen, het spiegelglas '
blinkend in

hetlichtderlantaarnen.Hansje,hetdienstmeisje,deed
open, geleidde Christiane door een breede m arm eren
gang m et wit van beelden en groen van planten.
Doch reeds kwam Thilde achter in de gang uit de
huiskam er en riep:
-

W e1 heste meid, maar gauw je mantel af en

m'
aar '
gauw in de kam er. 't Is vreeselyk koud, vind

je niet? Hier in de gang is het ook zml
o'koud. M aar
binnen heb ik het l'
ekker warm'gestookt.
Toen .zy in de kamer kwamen,stond de heer W illaerts. Thilde's vader, o'
p van zyn stoel, waarin hy
by den '
haard had zitten lezeu, en terwyl hy het
Yydschrift voor Ecpnomie'' open in de linkerhand

hield,* reikte hy de rechter nna
n' juffrouw Corbelyn
en Ze1*
.

W el, Christiane, dat doet my genoegen, je ook
van avond hier weer nnm
' het ei
nd van het jaar by
ons te zien.
De heer W illaerts was een vyf en zestiger, een
-

ryzige,slanke man,correct in het zwart gekleed. H y
behoprde tot een a de, Amsterdamsche patriciersfam ilie, was zeer ryk geweest, was oo'
k thans x g
ryk, m aar had toth heel veel verloTen. W ant van
.

zyn jeugd af,van dat hy de academie had verlaten,
om dat voor de studie der rechten de lust ontbrak,
hadden twee hartstochten, waarm ee hy zyn ledige
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dagen trachtte te vullen, veel verslonden : hy wu
verzam elaar van antiquiteiten en speculr t.

Hy had sedert zyn jeugd,telkens weer bykoopende,
x owel in Italië, Frankryk, D uitschland als i'
n Nederland zelf, een groote collectie namgelegd; zyn verzameling werd in Baedeker genoemd, en o,
p de
daarvoor vastgestelde uren kwamen Am eriu nen en
Engelschen de zalen op de eerste verdieping van
zyn hui'
s bezoeken. Zulk een collectie verslihdt
groote som m en, en w yl hy tegelyk oN phoudelyk
aan de beurs speculeerde, wasl een vyf m illioen
verloren gegaan.
Ryk was hy nog altyd; drie m illioen had hy zeker
nog,en bovendien had hy groote inkom sten,doordi>
hy com m issaris in talvan nnpm lopze vennœ tschappen

Wa'
sy wat we1 geen werk geeft, m aar vaak belac ryke revenuen.
H y was dit om het eenqrudige feit, dat hy W illaerts heette; 't zyn in werkelyvheid maar een klein
getalfam iliën,die in N ederland de kaas onder elkander verdeelen, en beruchte knullen h'
ebben officieele

of niet-officieele betrekkingen, die een halve to'
n jaarlyks o'
pleveren of nog veel m eer.
W illaerts zat weer voor den bnmrd,waarin de kol
,en
knetterden ; Thilde zette thee; Christiane speelde m et

haar hondje, met Jip.
Denk eens,zei Th1
7de. Lize kom t niet. Zy heeft
my geschreven, dat ze zoo erge hoofdpyn heeft. Nu,
zoo half en half spyt het my niet, w= t zy is altyd
al zoo '
stil geweest, m> r in d'
e lnntste tyd is het

zoo erg, dat je soms deen woord uit haar kunt
krygen.

Een half uurtje ongeveer hadden de dames vervolgens op zachten toon wat geprapt en had papa
De Doodsklok vn hd Damre .
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gelezen, toen Hu sle kwam, juffmuw Thilde een
kaartje nnmreikte O zei:
-

M 'nheer De W aert vraar ,of er geen belet is.
Neen, zeker niet, laat m '
nheer binnen.

Nou,Christiane,ChristianeIzeize,toen Hansle
weer uit de kamer was, Paul de W aertlDat is niet

voor ons, dat is v r joul
Papa keek op uit zyn boek en lachte even, D oals

de vyf-en-zestig-jarige lacht. zacht lacht by de herinnerin'
g nnm de sto= en der jeuyd; Christiane ook
lachte eventjes en bloosde, want dat zyn storm en,
waarvoor je je een weinig schaamt.
H y kan toch niet weten, dat ik hier bena antwoordde ze.
W elzeker wel! Van Lize!
E en net gekleede jonge man van een twee etl
-

twintig jaar trad de kamer binnen, gekleed in zeer
beslist Engelschen snit,uit eeu Engelsche modeplaat
weggelx pen, Y u je zeggen, m aar zeer elegant en
aangenaaDA voor het O g.
Zyn nette, m xnnelyke verschm ing en zyn zelfs niet
onenergische kop waren echter in volkom en contrast
met zyn zwak karakter. Hy was in alles wat het
leven betrof, œ '
k in ge> edl
szA en, een pieterige

peuteraar, die alles met klein'
e middeltjes uit wild'
e
rekenen, die rékenen wilde maar niet xkenen kon.
Zmo was hy, nadat hy op partyen in den laatsten
tyd met Christiane, die hy als vriendin van Lize
reeds van v- ger kende, meer in aanraking was
gekomen, en haar schœ n uiterl#k en beslist spreken
hem ,den weifelende, had aangetrokken,welop haar

verliefd gernapt;manr tegelA lud hy van het eerste
oogenblik af er pver nagedacht,of ze we1 by elkaar
x udvn N ssen. en had zich meer van die vragen
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gedaan, die hy met de gegevens, die hy had, toc'
h
onm ogelyk beantwoprden kon.
Christiane! G oeie naam ,vond hy. D at klonk. T e-

huis noemden ze haar Baby.Laat naar je kyken,zy
'n baby! Zy kon heel Ilootig praten. M isschien wel,

ja, dat moest-i overwegen, dat is 'n p'
unt waar je
goed over na rx '
et denk-en, m isschien wel te pootig.
Nu vandaag was hy slim geweest, had hy Lize

gevraagd,ofzy niet,waatOudejaarsdag washetimmers,
den avond ouder gewoonte by T hilde zou passeeren,
en die had geantwoord, dat zy lw ofdpyn had en niet
ging. M aar of zy dan gen'
oodigd was, had hy ge-

vraagd.Jawel, genoodigd was' ze, had ze gezegd.
D aaruit lkad hy de gevolgtrekking gem aakt, dat
Christiane ook gevraagd zou zyn, en by zyn binnenkom en in de kam er thans lag. een glimlach van te-

vredenheid o'
p zyn gelaat over de verstandige juistheid van zyn conclusie.

Dat ky z
xyo by de Mlillaerts een visite maakte,had
op zich zelf niets opvallends; want de m oeder van
Paul was een geborene h rillaerts en een nicht van
T hilde's papa.
Na de begroeting en nadat Paul was gaan ziiten

e11 van Yhilde zyn kop thee aangenomen hak
d, werd
er gesproken Over de Onderwerpen, Waarover nnen OP
zoo'n visite praat. Paul sprak niet onaardig, vond
Christiane;so'
m s een weinig langzaam mlwat erg m et
nadruk, waar het niet de moeite waard was. M en
sprak over het circus,over Parys,over het diner van
vœ r een paar dagen by Donchery,1id van de firm a
Donchery Hx ye nck & Co., de bekende bank in
Am sterdam .
Dan sprak m en over de beurs en Paul zei, dat
zy al weer te klein werd.
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Ja,zeiW ilherts,'tism erkwaardig,hoe de handel
in effecten in Nederland steedstoeneem t.De goederenbeurzen zyn altyd groot genoeg, m aar de effectenbeurzen zyn altyd te kl
ein.'t Is jam mer.
Zegt u dat niet, zei Paul;aan die u ndel wordt'
-

verdiend.
-

Door je papa,ja!M aar voor het nationale ver-

m oge'
a van Nederhnd, voor den welstaud van het

land in zyn geheel,heeft aldat koopen en veG oopen

abxluut geen zin.Of,helaas,een heel slechte zin:'tis
spelen, speculeeren.
W ant hy wist natuurlyk zelf heel goed, dat speculeeren een dwaze, gevaarlyke hartstocht was.

Nadat er een uurtje aldus wat gepraat was, stond.
Paul beleefdheidshalve op en wilde gaan.
W el neen, zei W illaerts; blyf watl W y gaan
sam en van het oude'in het nieuwe.
N u, dat x u hem zeer aangenaam Zy1à, en hy zette
zich weer.
Vertel m y eens,hernam W illaerts,watzegt papa
over de geruchten,die er over een crisis gaan ? D enkt
hy, dat het er Y e kom t?
Papa zegt dat het '
n heel lastige tyd is, dat
niemand iets voorspellen kan. Neef Rutger heeft er
'
n artikel over geschreven in het ,,Tydschrift vœ r
Economie''*
Dat ligt Mer juist op'tafel;ik las er in,toea
je kwam . Die vreest ook,vreest heel erg zelfs, mxar
durft evenmin iets voorspellen.
Neen, die kom t x '
k niet tot een conclusie.

Een knappe jonge man, die M r. Rutger de
W aert, zei W jllaerts. Nu ja, voegde hy er glimlachend aan toe,jy... hoe oud ben je?
-

-

Twee en twintig.
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Nu ja,jy met je twee en twintig vind natuur1yk xndèrling, ik zag het aan je gezicht, dat men
iem and van 'n vyf en dertig jong noemt. M aar O t
-

is nu van m yn kant bekeken
H y is wel knap.
M aakt heel veel werk van econom ie.D ie za1 m ettertyd wel professor worden.
Of directeur van de Nederlandsche Bank, zegt
> Pa.
Ja, lachte W illaerts, dat ligt ook die richting
uit en is financieel heel wat aardiger.
Toen de klok twaalf sloeg, wenschte m en elkander

geluk,en een kwartiertje later kwam Hansje zeggen,
dat het rytuig vöor was voor juffrouw Corbelyn.
Ook Paul stond op; hy en Christiane nam en in

de kamer afscheid van W illaerts,en,nadat zy overjas
en mantelhadden aangetrokken,in de gang van Thilde.

Ik >1 juffrouw Corbelyn we1 in het rytuig
helpen,zei Paul to'
t Thilde,toen die de deur opende.
En doe m aar gauw de deur toe, want 't is vinnig

% ud; je zou leelyk kou kunnen vatten.
N u,die twee hadden elkaar m isschien wattezeggen ;
Thilde deed de deur toe en ging glim lacd
hend naar
de huiskam er terug.
Paul,daar buiten van de stoep naar beneden gaand,
s'
prak niet, en wilde inderdaad, gel#k hy gezegd had,
juffrouw Corbelyn in het rytuig helv .
Christiane dacht: hy nw et beslist wat geholpen
worden en zei:
H et is zoo koud,en u heeft nog die lange weg
naar huis. Zoudt u niet zoo ver m et m y m eeryden ?
Natuurlyk,dat was hem zeer aangenaam ,en weldra
zat hy naast haar, en hoorde hy haar naast zich
praten, waarover kon hy dol
or het ratelen van het
rytuig niet verstaan, en hy voelde u ar zoo dicht by
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zich, en hy dacht M n haar schoone gelaat, dat hy
den ganschen avond gezien had, het gelaat m et de
r oote lynen en grm te vlakten van sch- heid op
voorhoofd en wangen en aan die grootmachtige schoonheid van donkere haren om dat grootlr ige gelaat,
en zyn dO ken was Geg, zyn peuterig denken; een

storm,de storm der jeugd en der hartstocht kwam
over zyn ziel en over zyn handen en arm en, en hy
greep haar hand en sloeg zyn arm en om haar.
E> oogenblik had hy haar zx)o om arm d gehouden,
toen '
het rytuig stilllield voo'
r hethuis van Ct
hristiane.
-

Je bent niet boos?

-

W el nee, heelemaal niet, hoor! M aar ik wi1

niet, dat je nu in die ko'
u op straat looyt,je zou
kou vatten ... nee, nee, ik wil niet.
Zy had op den kno'
p gedrukt voor den koetsier
en die opende het portier.
-

Koetsier, e'
erst naar het huis van m '
nheer Gys

de W aert, H eer% gracht num m er .
-

0, we1 bekend, juffrouw !

H et was maar een korte rit, d'
och Paulom annde
nogm aalshartsbochtelyk hetgrootlylzig schoonelic'
haam
van Christiane en kuste haar op deh mond.
O p de tweede verdieping van de huizing, waar
Pdul btnnenging, zat dien avond eenzaam in haar
slaapu m er Lize de W aert.
H et was er niet gezellig ; het was alles wat kaal;

deze jonge vrouw van zeven en twintig ja:en wöonde
rde'
niet in haar kam er, zy logeerde er. Blykbaar hoo,

zy tot de jonge meisl
tes, de jonge vrouwen,die niet
den lust hebben, voor zich alleen een slaapverblyf
n.
= te kleeden en 0.
P te sieren, e'
n daar zelf naar
te àitten kyken,gelyk sommigen doen.Jonge vrouwen,
al'
s zy, wachten ... wachten ...
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En hoe langer het wachten, wordt, hor m eer de
nachten worden,dat zy het v'
enster open werpen,by>
uaakt voorover buigen om koelte,koelte,en hethout
der vensterbank koel is tegen de borsten; hoe m eer
de m aanden worden, dat zy des avonds laat, by 't
kom en van den nacht,haar napkte beeld agnschouwea
*
m den spiegel en weenend roepen: ,,
lk ben toch

schoon!Komt er dan niem and?''hoe m eer de jarea
worden,dat zy in de nachtzwarte kam er gnpm uit het
bed en de kleeren van het lyf zouden willen r oiea
om die zwoelte te dooven, die zwoelte; des te m eer
grift zich in het bleeker wordende gelaat, m et vaa
tyd tot tyd die donkere vlagen onder de oogen, m et
de nerveus bewegende,ietwatgezwollene neusvleugels!
de lydenstrek van g1, wat leeft,van neus to'
t m ondr
hoeken.
T egen m iddernacht zat zy in haar nachtgew aad aqn
de tafel i,
n het m idden der kam er, den elleboog op
de tafel, h'
et hoofd gesteund in de hand, terwyl haar
oogen staarden, wild-angstig stu rden.
M yn God, hoe was dat m ogelyk '
geweest? N eea,

hy had geen schuld,hy was 'n lieve jongen, W illem
had geen schuld, 't was haar schuld alleen. H oe was
dat m ogelyk '
geweest? N u eenige weken lang, 't was
al sedert x o lang, naar 't haar scheen, 't leek lu ar
x o'n lange tyd en 't was toch zro kort...nu eenigea
tyd lang was zy daar voormiddags by hem gekom en,
en dan hadden '
zy elkander gezoend.Zy had telkO s
er m ee willen uitscheiden; telkens weer was ze boos
geweest Oi
p zich zelf en had zy 's avonds Op '
haxr

kamer gestampvoet op den gmpd en gezeN : ,,Nu
is 't voor de laatste m aal geweest!'' M > r den volgenden > '
rgen,a1s zy wakker werd,en in haar be4
dacht aan dat '
van gisteren ... dan was dat no'
g w el
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x o'n klein weinig .
er geweest, A t idee van: ,,niet
weerl'' M nmr al sw edig wa'
s dan dat andere, dat
vere gen weer sterker geworden.M nu dezen mor.

gen... groote CxM !...hy had nog gezeN : ,,Nee,
- e, dat niet!''

M aar in hqmr hoofd was alle

denken weg geweest;metde x rO ,ja metd'
e ooren,
mxpr daarmee alleen,had ze hem dat M oren zeggO ,
die woorden: ,,Neen, neen, dat nietl'' > ar '
zy had
tegelyk het gevoel gehad,dat er niets m eer tegen te
Hnen was,datzy willoos wasgeworden,dathetm oest,
moest, dat het zoo '
onverzettelyk zeker moest, a1s dat

je boven 'n afgrond niet zweven kunt maar neervalt.
Een afgrond lE> afgrondlZy ste d op,liep heen
O weer in de kamer en murmelde weer: een
afgrond l
D e klokken daar buiten in de winterlucht sloegen
twM lf dreunende slagen, eerst de eehe, toen een
x dere,toen x g een andere.
Zy M efde niet te vreezen, dat haar moeder boven

kom en x u pm te zien, > ' het met haar dochter

was,en %ppr geluk te wensch> met het nieuwe jaar,
als ze soms nog niet sliep'
. Dat deed die vrouw niet.
Die dacht aan zicb zelf, was altyd vo1 van zich zelf.
> ook hnqr vader D u niet k- en. Dat deed die
m nn niet.Die dacht aan zyn fondsen,aan zyn Amerika en,aan zyu zu k, en als hy damr niet aan dacht,
deed hy dini
gen, waar Lize niet van wist.
De k
'lokken daar buiten dreund= in de winterlucht.
En Lize khielde voor bamr bed en drukte het
M ofd in het kussen en smeekte:
H eer, m yn God ! G ed m y kracht! Geef m y
kracht!
Een nerveussnikken,schreien volgde.M aargelllkkig
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niet lang. Zy dronk een glas water,V esch zich het
beschreide gelaat,en by den bleeken schm van een
M chtlicht '
gl g zy te bed,bleef rechtop zilen, boog
het hoofd, gesloten de œ gen, voorover en vouwde
de h= den.

Grs de W aert en Piet Harlebeek.
ln een tuinkamer brandt in den open haard een
knetterend vuur van blokken hout; door de grœ te
ram en ziet m en buiten de ontbladerde boom en, de
grauwe kiezelpaden in het gryze licht der late m orgen-

M n van het midden van Januari. By de voor het
ontbyt gedekte tafel is Lize bezig, voor de'thee te
D rgen.

Een .
rustige stilte en een gezellige kam er, zoudt
ge m eenen. M aar daar kom t m evm uw D e W aert
binnen.Zy is een dam e tusschO de vyftig en zestig

jaar,m et iets narrigs in het gelnmr
t en,als zy spreekt,
de stena van een krygsm an. D e wangen zyn geëderd
rood; m en m u zeggen, dat zy som s eea glas x rt
o'
f aanverwante artikelen drouk. Zy zegt geen goeden
m orgen, m aar gaat in een rechte lyn en nogal vlug
loopend, alsof er haast is by de zpxk, naar een kast,

schenkter uiteen flesch
' ietsin een glaasje en drinkt
het op.
H ierin is ook de reden te zoeken, waarom zy
steeds door bnxr e chter bediend * 1 woM en; de
huishoudster zou voor 't ontbyt kunnen zorgen, m aar
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in haar nv ste om geving wil m evrouw alleen I-ize.
Ook w anneer zy ongesteld is, nevrose, m oet Lize
haar bedienen. Dan kan zy r en geluide'
n hooren,
want da'
n w erktal,watgeluid heet,op haar zenuwen;

dan stopt zy in de ooren watjes en gaat zoo te bed,
>aar haalt ze er spoedig weer uit en'luistert, of
ze daar ia de galg niet iets hoorde, of daar niet

een dienstmeisje nu eerst tehuis kwam, en staat op
en gaat kyken in de gang, want op dit uur moeten

de dienstm eisjes te bed zyn, en dan is ze nydig,
om dat ze niets gezien heeft, en gaat weer naar bed.
Dan m oet Lize by het bed gaan zitten en twee
reepen papier tegen elk-ander schuren,en datgeruisch
dient dan om m evrouw in slaap te helpen.D'
at m oet
ze dan som s een uur achter elkander d'
oen. M evrouw
M ort daarin, gelyk zy zegt, ,,het geruisch der zee'';
W ant zy is een weinig rom antisch aangelegd, en is
ook zoo nu en dan verliefd, in den laatsten tyd op
een tenor uit de opera. Lize m oet dan m et haar m ee
uit wandelen gaan,om de'
n tenor in Xet Vondelpark
te zien kuieren ;verdere gevolgen heeft dat niet,want
zy is een achtbare dam e.
-

W at is je vader weer laat van morgen, zegt

m evrouw .

M aar daar komthy juist binnen, een m an van een
vyf en vyftig ju r. Hy ziet er een beetje slaperig
uit, en de gryze haren zyn een w einig ongekam d.H y
is nam elyk gisteren avond nog laat naar de' Cein-

tuurbaan geweest,waar Josephine woont,een van zyn
m aintenées.
H y heeft er vele gehad in zyn leven, in A m sterdam ,in Parys,in N ew-N-ork,zwarte en bruh e,blonde

en roode. Thans heeft hy er drie: Josephine aan de
Ceintuurbaan,Adèle in de Govertflinckstraat en H er-

*
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m ione in Brussel.Dat is cxxn niet zoo byzonder groot
getal,a1s een oppervbW ig toescho
' uwer,die de heeren
v= de beurs in de zwarte gewaden der achtbaarhei'
d
de stoep van den tem pelvan Berlage zietopgaan,zou
raeenen. svant die heeren hebben een niG benydenswaardig bestaan.O verdag,op de beurs,zyn ze zenuwachtig van die op en neer warrel> de koersen,waar ze

onophoudelyk op moeten letten om een winstje niet
te hten ontsnappen of een verlies niet te groo'
t te
doen worden. Fm 's avonds zyn het anne stum pers.
D an zyn ze nog nerveus van hetgee e van den dag
en hebben niets in zich om afleiding te zoeken. Zy
lezen niet, kerstnxn geen wetenschap of kunst, doen
niets voor het algemeen. Zeer enkelen uitgex nderd
natuurlyk. Eh zoo x eken zy verde f
g voor hun
nervositeit by de vrouwen of - nu in de laatste
*
in het rytuig der gekkO , de autom obiel.
Jaren
Avie m eenen zou,daar in die '
deftig uitziende hltimen

M n de H eeren-en Keizersgracht eO ige hooo eid te
vinden, x u bedrogen uitkom en. Daar heerscht, op
uitx nderingen na alweer, de m eest p'
latte ordinairheid. W aar zal hoogheid vanf
daan komen by m enschen, die niets w'
eten, nicts kunnen, en wier gevoel,
als zy het ooit gehad hebben, is xek geraal
kt by
het laagste, wat er is, het stelen en schacheren op
de beurs?
Vlug m et de handen en m et den mond was D e
W aert nu bezig aan zyn ontbyt, want hy m oest naar
het kr toor.
Lize schonk hem de thee in en reikte brood en
eieren = n.
M am n, zei ze inm iddels, m evrouw H ooydonck is

vandu g jarig; x udt u nu niet even schryven ? Dan
kan het briefje bezorgd worden.
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O ja, ik moet m'ka dat m ensch s'
chryven.
M evrouw ging dan ook, toen zy een stùkje brf
ood
-

gegeten had - eigenlyk ontbyten kon zy niet zoo
vroeg in den m orgen - m et de roode wangen en
m et veel ceremonie voor een dam esbureau zitten, in

een hoek by een tuinrM m ,om een briefje aan e'
en
dam e van haar kennis te schryven, om wie ze niets
gaf - zy v
gaf alleen wat om zich zelf - maar die
zy m oest feliciteeren m et de gebeurtenis, dat het de
da'
g wa'
s waam p die belangryke m evrouw was
geboren.
-

Lize, wnm.
r is m'n bril gebleven?
. W aar heb je

die nu weer gelegd?
K yk, m am p, uw bril ligt im m ers vöor u.
-

E> geef me dan toch postpapier!Je weet toch,

O t ik '
n brief moet schryven.

Lize nam het postpapier uit een laatje van het
bureau, waar m nm a voor zat.
Lize, zei D e W aert brom m erig, dat ei deug
weer niet.
-lk za1 een ander koken, papa!

Ja, mnpr gauw dan, ik mnet naar kantm r.
Lize,die inkt zit vo1 stof; doe dnnr toch andtre
inkt in.
Lize had het ei in het kokende water geO an, gopt
-

nu inkt by $n mxma's inktpot.
M evrouw had geschreven : ,,Lieve vriendin !''
Lize, hoe heb, je nu zulk x stpapier voor my
kunnen koopen ? D > r kan geen m ensch op sce yven.
M aar, mama, dat i
heeft u toch zelf uitgezocht.
-

-

Praat me niettegen,asjeblieft!Je weet,dat ik

dat niet kan verdragen.
- - Li
ze, zei De W aert, kryg ik aou m'n ei?
-

Je dochter i'
s er niet om jou te bedienen, zei
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mevrouw.L= t je bedienen door de dames,w= r je
'savonds je tyd doorbrengt.
D e W aert antwoordde niet, a,
t snel en ging toea
heen.

Lize was rondjes,dikjes gebouwd en zwak van wil.
Aan elk bevel, elken wensch,die in hnpr om geving
geuit werd, voldee'
d zy, had niet d,
e kracht zic'
h er
tegen te verzetten, dadht d= r zelfs niet naa
n, vond
het gansch natuurlyk, gely'
k het was. En zoo, m in
a1s zy bestand was tegen een wil, die van buiten
op hnnr werkte, zœ weinig was zy G stand tegen
een aandrang, die werkte in haar zelf. Zwak. Dom .

Lief.Zwakjes lief.Dommetjes lief.
D e W aert was over Elize m aar slecht te spreken.
Behalve dat hy zyn x ons uit den aard der zaak
hooger stelde, want een m an is natuurlyk m eer dan
een VrotlW - H ugo was reeds, gelyk ook een neef.
99terbescherm ing van nederlandsche belangeh''in Am erika, en Paul zou er later heen - was hy bovendien boos op haar, om dat zy, naar hy beweerdey
niet trouwen wilde.

Twintig jaar oud was zy verlœ fd geweest met
H endrik van Beveren, zoon van den predikant Van
Beveren en student itz de theologie.
'
n Dom kop !had haar vader gezegd ; want H endrik lnd zonderlinge ideeën over zyn Amerikaansche

papieren gehad. Maar,had hy er bygevoegd,wi1 je
hem hebben, my is 'twel,geld heeft-i.
Lize lud geantwoord, h> l ge te weten, dat zy
zelf ook dom was, en dat Hendrik ea zy dus zeer
wel by elkander xuden passen.
M am a had gezegd:
M y kan 'tniet schelen. Lize,waar is m'n voeten-

bankje gebleven?
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Een jaar, x o scM pn als zy niet gedacht had,dat
in het m enschelyk leven mcgelyk zou zyn, wms zy
met Hendrik verbofd. Zy waren veel met elkande'
r

alleen geweest, en het jonge meisje was geworden
een jonge vrouw.
M aar Van Beveren was ziek geworden, had nu r
Davos m oeten reizen en was daar gestorven. Toen
was bamr het leve'
n nachtzwaM geworden.

lets was het in latere jaren verbeterd.Alles gaat
voorby. D e gedachten van den m ensch verweeren, en

worden oud en vergaan, gelyk de jaren,waarin hy
leeft, gelyk de kleeren, die hy draagt. En als er
iem and gekom en zou zyn, van wien zy had ktmnen
houden, dan zou zy hem genom eh hebben. Zoo is
het leven ;= is de natuur.
Ook kwam er iem and.
O p een avond had papa in zyn werkkam er bezoek

gekregen,en nadat hy een half uurtje later zelf den
bex eker dœ r de lange gang tot aan de vx rdeur
den yypms de conduite'' had gegeven, was hy .in 7e
woonkam er by m am a en Lize gekom en
m am a

had juist by een kast een fleschje en een glaasje
xehanteerd - en had gezeg'
d:
W el, Lize, dat doet m y pleizier; dat doet m y

heel veel pleizier. Verbeel je, daar is de vader van
H enri H œ ye nck by m y geweest en heeft vx r z'n

-

om je hand gevraagd.
-

M aar, papa, H enri Hooye nck heeft 'n bult.

Nou, wat Du dat kleine bultje? 'n Man hoeft
niet v i te wezen. En de HooyO nck
's zyn mee de
eerste 1ui van de beurs.
Dat is wat R ders. Maar ik kan niet van hem
houden.
En ik ben niet van zins e.
r l= g over te praten.
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Bult of geen bdt,jy trouwt Henri Hooydonck. Ik
heb gezegd, dat ik 'tgoedx nd.
My kan 'tniet schelen,zei de moeder,en gin'
g
van de kast naar haar stoel.
M aar wat of Gys de W aert œ k deed, Lize bleef

hetbultje van,H enriHcoydonck een onoverkomelyk
bezwaar vinden.
Sedert had hy een hekel aan zyn e chter.
Niet lang damrna, in October 1* 6, was W illem
Zuydnm by De W aert in dienst r komen. Hy was

een jonge man met goede omg= gsvormen, die in
den tyd, waarin zm ouders het beter hadden geu d
dan thans,behœ rlyk wat geleerd hpd, en toen Lize
dat innem ende, zachte gelaat n g en die droevige
Oogen, toen ... toen ... begon de zoo lang terug ge-

drongen natuur der jonge vrouw van zeven en'twintig
jaren te roepen.
Zeker, zy wist, daar kon niets van worden, nietsl
Zy vfrwonderde zich
' zelfs, G t het verschil in stand
haar niet hinderde. ,,Hoe is 't mogelyk ? H y is toc'
h
m aar...'' zei ze dan in zich zelf. M aar dat had er
blykbaar voor haar niets m ee te maken.Henri Hqoydonck zou zy geen D en hebben kllnnen geven, W illem Zuydam wel.

Thans,gelukkig!zy had thansin Januaribesloten,
dat het uitm oest wezen.En dat had zy hem nie'
t eens
hoeven te zeggen,wat haar œ k we1 u ast onmogelyk
zou zyn geweest. W ant zy voelde, dat gy te zwak

zou zm om W illem iets te weigeren - ja, zwak,
zwak, dat was'ze, dat wist ze; je'kunt daar niets
tegO doen; nog even te voren weet je, dat he'
t niét
m oet; m aar dan kom t er in het M pfd iets a1s een

stormwind, die je het denken wegveer , en du heb
je maar éen gevoel meer, dat het niet anders kany

DE DOODSKLOK VAN HET DAM RAK.

dat het moet, dat het gebeuren möet; O t is net,

als dat je gek w u wden

c jm zy wist, zy x u

te zwak zyn om W illem iets te weigeren. M aar, ge-

lukkig, hy had zelf gezegd de laatste keer:
-

Lize, nu i'
s 'tw el verdoem d als 'tnu weer ge-

beurt. U kunt komen, zool
veel als u wilt, juffrouw
Lize; want ziet u, ik m ng u zoo graag, dat weet

u; magr ik heb het '
goed overdacht; wy m aken ons
beiden ongelukkig, a1s dat zoo:voort zou gaan.

Datis lief van je!had ze gezegd en had hem
de hand gegeven.
** *

D e fam ilie D e W pert was by een verm lging der
Protestanten in K atholieke lande'
n uit het Belgische
naar N ederland gec m en. D e vryheid, die zy daar
genoot,en die daar ontaardt i'
n losbapdiyhei'
d by het

j= hagel,in misdryf by den ryke,x ,
u een der nakomelihgen gebruiken om op gx l
ote schaal een speelhol
te stichten voor het dobbelen in Am erikaansche papieren.
Reeds Rutger de W aert, '
de vader van Gys, was
com m issionnair in eflecte'
n in Am sterdam geeeest.

Die beleefde a1s je ge m an de ontsluiting van het
achterlnnd der Vereenigde Staten voor den wereldhandel door den aanle'
g der eerste Sporen.
Voorziende dat daarginder een toekom st lag, had
hy op een baG e'
ener Am sterdam sche firm a, want
in die dagen ging het nog per zeilschip, als passagier een reis n> r Am erika gem pxl
kt. D e m ensch had
toen
't was in het midden der negentiende eeuw
nog den tyd, lange brieve'
n te schryven en dagboeken te vervaardigen,en ook heer Rutger had van

die reis een uitvoehg journaal gehouden, dat in de
oe ooodsklok vaa het wa.
mze .

5
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famih'e is een reliquie bewM rd werd.W ant de = nvR g ig zy geworden, deze reis, van den zwiedgea
ha del in Am edk= en, die het steeds in ammzim
stygende huis De W aert & Co. later dreef.
Had de vider aldus zs met den vinger den koers
> ewezen, dien men zeilen moest, zyn eigenlyke
grootheid had het h'
uis te danken M n de koude van
het verstand v= Rutger's xon Gys, dat in zyn kille
berekeninm
nooit gesY ord werd dœ r een warm

ademYchtje v= menschelyk gex el.
Toen G t jonge mO sch met het yzige verstand
twintig jaar oud was en op dien prillen leeftN reeds
heel nauwkeurig wist, wat hy wilde in zyn leven,
nam elyk :ten eerste geld verdienen, t'
en tweede geld
harken, ten derde geld scharrelO ,en als het op eeh

gewone mnnier niet '
> 'g, dan godverdomm e geld
stelen ; tœ n hy Frr sch, Duitsch, Ent
r lsch had geleerd, vooral Engelsch, en veel rekqnsomm en had
opleb st pver disconto en prolY gatie e'
n arbitrage,
en pariteitentafels wistte construeeren voor de wissels,
en percententafels voor de fondseh,en calculatietafels
voor G bakken en andere goederen, toeu sprak het

ver vooruitziende, wyze ventje in het destyds nog
betrekkelyk kleine kantoor van zm vader:
Papa, wat dunkt u ervan, als ik nu eens een

paar jaar naar Amehka ging?
Een paar j> r? W aarom wo lang?
W el,.
papa,ons kantoor moetgrœ tscher worden.
Daarom wilde ik in Am eriu zien,hœ ze daar tegenwoordi'
g zaken doen; want het gaat daar thans sog
heel anden *e, dan * en u er was. En ik wilde
aamr copnX ties zien te krygen om x odoende later
relaties m et dnar *1 er te hebben.
D e vader gA gxnm e zyn œ '
stem m ing; G ys deed
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de rei'
s per stoomboot, en toen heer Rutger een telo
gram , dat de aankom st m eldde, uit N ew-York ontvlg, schudde hy het oude hœ fd en zei:
-

W atgaat dat vluyger dan in myn jonge Jaren!

W at wordt alles sneller!
Gys heeft woord gehouden;hy heeft de za,
n.
k'gqœ tscheepscher gemaakt, en uit het eenvoudige kantopr
vm l voorheen is gewprden het groote, van m arm er
en blinkend e per indrukwekkende, by stedeling en
provincialist in hoog aanzien staande speelhi
o'
l aan de
Keizersl
gracht.
H et was O'
P'een dag in hetlaatst van J= uari 1907,
dat Gys de W aert, thans zelf reeds een m an van

een vyf en vyftig jaren, des = rgens te negen u4r
naar zyn kantoor reed.H y had de gorda en voor de

raampjes neergetrokken,want,wat hem hoogst zelden
overkwam, hy s'
chaamde zich vandagg een weinig.
Gisteren avond namelyk had iempmd, wien hy de
nnndeelen van een gem eene Am eriklopsche zapk aapgepraat had,en die daaraan een dertig duizend gulden
had verloren, hem in d'
e buurt van de FerdipandBolstraat, want hy was op weg naar A dèle, van de

tram gegooid, w fvlnt hy met mndder ppn zyn jas
en broek by haar was gekomen en gejokt had,dat hy
was gevallO .
-

Ga nu mapr naar den Officier van Justitie en

khag my nxn, had de kerel hem nageroepen.

Natuurlyk doe je datniet;je wilt geen praatjes.
Ep hy hoopte mM r, dat niemand van die het ge-

zien hadden, hem kende, en gelofde opk wel, dat
het zoo was. Een sigarenkoo> n had in de deur
v= zyn winkelgestaan,m a nde hy zich te herinneren,
G1 twee vrouwen waren voorby gekomen,waarvan de
een geroepen had :
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Jezus-mie,die krygteen opstopper!
Nu ja,mp'n wyf!

-

M aar beu lve, dat hy zich daarover toch zwg
schnmmde
dat is te zeggen een heel klein weinig
zich si
c%axmde; w= t hy was een brutale klant wo hy wat bang voor vand< . Gisteren toch
had hy een brief van iemand O tvangen, die in een
dergelyke zpmv '
geld by hem verloren had, waaria
die mynheer '
schreef,dat hy heden daarover by hem
op het kantoor'zou kom en spreken. En zoo'n onder-

houd is altyd onaangenaam,ook al wordtje er niet
by va de tram gegooid. Zoo'n kerel staat dan te
schreeuwen,dat de bedienden hethooren,of hy staat
te huilen en krygt byna eeh toeval,alleen om dat hy

eeu beetje geld heeft verbren. Hy heeft in zulke
gevall= vroegervaak geprobeerd,niettehuistegevea;
m aar dan kom en ze toch telkens terug, en daarom
geeft hy er thans de voorkeur > n, het dadelyk in
eens af te m aken.
F> dat staat ook beter tegenover het p'
ersoneel.

W ant als je je een beetje schaamt, of een weinig
bang bent,moet je datvoor j'
e omgeving verbergeu.
Jebedienden moeten jealtydalsdekrachtige,k'
ordate
kerelzien.
Toen dan ook het rytuig stil had gehouden,W illem
van den bok was gesprongen en het x rtier had geopend, ging De W aert m'
et flinken, vluggen tred de
stoep op, trad de vestibule binnen, zag door eeh
groote glazen deur rechtuit, dat er in de groote ha1
reeds m enschen waren,ging door een deurlinks lv gs
vertrekken,waar bedienden by bureau's zaten te schryven, naar de kam er van den procuratiebouder Piet
H arlebeek.
N ieuws? vroeg D e W aert.
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Nieuws ja, maar veel zaA s is het niet. Een

brief van W hiteley.
Dat was hun advocaat in N ewzYork.
M et de M axwellghost, vervolgde Harlebeek, is
het beslist m is.
De M axwell:host Central Railway was een kleine
locale lyn,klein in veryelyking met de groote Ameriknansche system en,naar N ederlandsche begrippen nog

tamelyk groot, waaraan men voor een viertal jaren
was begpnnen te bouwen. m aar die noi
g altyd niet
klâar was,om dat de A m erikanen d'
aar ginder vonden,
dat zy het geld van '
de obligatiehouders beter konden
besteden dan i
door h'
et weg te r l
oien aan een spoorweglyn, die toch nooit rendeeren zou. E '
en bestuur,
bestaande uit eenige heeren in Am erika en D e W aert
in N ederland,had de 5 pct.le hypotheek goud obligatie
aardig,niet waar,goud!- van de M axwellge st Central Railway Com pany ginder in New-York
en hier in Am sterdam aan de m arkt gebracht. Tegen

den '
koers van 925/8 Amsterdamsche usance plus loopende rente tot den dag van leverinz
g, aangevangen

17 Februari 1903! Twee en negentig en vyf Jchfdfe.
1
En aangevangen 17 Februari 1903 !
W at m o'
ete'
n die heeren knap zyn, dat ze dat zoo
nauwkeurig uitkunnen rekenen,en wat moet dat een
kostelyke 1yn zyn, waar het er zro precies op
aankom t!
E n wat is het publiek e'
en schaapskop, dat het
niet reeds aan zulke cyfers ziet,dat het b'
edot,bespot,
uitgelachen en '
bedrogen wordt!
N atuurlyk was de 1yn in het m arktbericht van D e
W aert,een kleine krant die hy aan zyn clienten zond,
hoogelyk geprezen.In m ooie artikelen,van die prettig
vertellende artikelen. die '
de rentenier bv het rooken
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v= zyn p#p xo aangenaam leest, werd er veleld,
dat hy zelf m et een deskundige in spoorwegzaken uit
N ederland er heen was geweest, en toen hy er m et
de overige heeren van het bestuur langs de 1% was
gereden
we1 te verstaan : voor zoover die klnar
was, m aar daarop w erd als niet ter zake dienende
geen klem gelegd - hadden op de stations vlaggeh
gewapperd, en op de locomotief had een vlag gestar , en een van de stations had ,,D e W aert'' geheeten. D e obligatiën hadden dan ook korten tyd
een redelyken koers kunuen houdeu; maar daarna.

hadden de verhalen in de coura t van De W aeh,
waarom die ,,5 pct.goud''--aardig,nietwaar,goud1
.no'
g altyd niet kwam en, deh invloed vaû haar wep
blyven niet kunt
nen keeren, en de koersen waren geo

daald.'t W as hetgewone Amerikaansche spelletje:er
was te veel ,ywater'' in de 1% :voor den aanle'
g van
het '
gedeelte sw or,dat klaar was,had m en drie,vier
m = l zoo veel berekend als in werkelykheid was betu ld, G1 voor de ,,bem oeiingen'' van het bestuur
waren schrikbarende som m en i'
n de zal
kken der heeren
*
xegleden. Dat wi1 zeggen 1I1 gewone taal: er Nzas
gesYlen.Bovendien bleef het vervoer z'
oo ver beneden
hetgeen men aan de obligatiehouders had vol
orgesteld,
dat de 1> thans voor een appelen een eiaan een der
groote system en m nest worden verc cht, en het dus
voor de obligatiehouders nog zeer de vraag zou zyn

of van dit weilgje, wat er van terecht kwam,de
appelniet.bee .
rven zou zyn en heteinietzou stinken.
In godsnnmm , zei D e W aert, wy zm er uit.
H y wou zeggen, dat hy alle obligatiën,die hy zelf
had gehad, by zyn klanten onder dak had gebracht.
v-- Eh dan, zei Har
lebeek, is er een brief va
m 'nheer H ugo.
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W at schryft hy?
Pardon, ik he'
b den brief niet geopend.
0 ,dat had u im m ers gerust kunnen O en.
Ik wist, dat u kwam .
Petrus Leonardus *H arlebeek was nam elyk m et D e
W aert,na eersta1s bediende,vervolgens a1sprocuratie-

'ouder sedertjaren by hem te hebben gewerkt,zee
h
vertrouwd geraakt,zou zelfs bkmenkortals deelgenoot
in de firma ireden. W ant De W aert, ofschopn zelf
nog '
krachtig en flink,had,daar de zaken zidh immer
m eer uitbreidden,steeds m eer hulp'noodig, en tevens
vond hy voor de latere toekom st van zyn niet veel
beteekenende zoon'
s een steun als den pinteren h'
eer
H arlebeek zeer gewenscht, In dit verband zei deze
dan ook : ,,Ik wist dat u kw am ''; anders zou ik den
brief hebb- geopend, wilde hy z'eggen.
Schryft m 'nheer H ugo iets?
Neen,niets,antwoordde De W aerten wierp d=
brief in den prullem and.
H y m eende m et,zniets'':hy schryftnietsover Am erik= t
nsche affaires; een elucubratie van zoon tot vader
werd hier natuurlyk niet geteld.
Er is ook > g,zei H arlebeek, 'n brief van R.
+
bînson. H eeft weer '
p idee. D ie kerel zit altyd v'
ol
ideee .
D e W aert 1as öok den brief.
Een idee is het.En a1s de tyden.= derswaren . .
M aar op 'topgenblik kunnO we, d= kt me, geen

emissie van daar A der entamee= .
Nee, zei Harlebeek, en d.
e naam deugt o'
ok
niet.
V'ant de naam doet er veel toe by een papier,A t

je aR de markt brengt; dat is net als by een
theaterstuk.
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Enfin, een naxm laat zich d nden, vervolgde hy.
M aar we zullen eerst eens m oeten afwachten ...
-

+ ++

Ja,de schitterende tyd van 1K 6,toen de Hollahders met lachen/e gezichten in de avondbladen de

stygende koersen lazen,die jubelend'
e tyd,di'
e in het
laatst van '06 reeds begonnen was af te iauwen,
was vooreerst x orby.
Er was weer eens een crisis in aantocht, en een
algem eene m alaise in handel eh nyverheid en een
algem eeh dalen d'
er waarden v= industrieele zaken
en G iddelen van vervoer begon.
Voor N ederland evenwel waren er twee redeneh,
die de crisis veel erger m aakten, dan zy anders w u
zyn geweest.

Ten ecr.
gfe. W anneer in een 1= d a1g D uitschland,
waar op verschillende wyzen gezorgd wordt, dat het
kapitaal zooveel mogelyk vast zit in de eigen industrie en hn.
ndel,een crisis N mt,dpM blyft het met
dat kapita'
al gestichte toch in het land. En wal
m eer
by het on en neergaan der koerseu de een verliest
en de ander wint, het geld blyft in het land.
W e1 zyn er ook in D uite hland Am erikaansche
fc dsen, maar naar verhouding heel weinig. Om d. e
eenvoudige reden,'
dat die vrybuiterspapieren op zeer

lutteleuitzondee en na,nietofficieelaan debeurzen
genoteerd worden. D at is voor het publiek, in het
byzonder voor den kleinen mau, eea wu rschuwing,

de vingers er niet aan te branden,en buitendien hef
V ort er niet van :in de gev ne oourauten stpxn ze
niet genoteerd.
Niet alxo in Nederland, dat, in verband m et het
ontbreken van invoerrechten, gedwonl
gen is te rente-
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nieren; dat in zyn zucht naar borrelpru t-vryheid aan
de beurzen de ,,vryheid'' '
voo'
r elk m ogelyk bedrog laat
voortbestaan;datzyn kapitaalin de lucht laat schieten
op de velden van M antschoerye,en zic'
h - een kind
gelyk - de rente laat betalen m et het geld,dat het
zelf weer nan zyn Russischen schuldeischer leent;dat
by elke crisis zich leeg laat x m pen doo'
r Am erika
m etbehulp van de pom p,die de D eW aert & Cos.,de
D onchery H ooydonck & Co.
s.,de Poraz & Sirachs,in
volle ,,vryheid'' om uit pom pen te gaan, het arm e
land op de borst hebben gezet.
I'en tweede. W anneer een N ederlandsche tram - of
spoorwem naatschappy haar m ateriagl, de sporen, de
u hebben;w anneer
wagens, de stationsverwaarloosd zo'
de directie, in p'
laats v'
an,voor w over > elyk, uit

telken jare gereserveerd kapitaalvoorbehoorlyke vernieuwing te x rgen,ditgeld zelfin den zak zou hebben
gestoken ; wanneer dan die maatschappy geld te leen
zou vragen om hnmr verwaarlopsd m aterinpl te herstellen, dan zou die leening toch zeker niet geplaatst
worden, zoolang niet het gefraudeerd hebbende be-

stuur met de krnoopen van de jas ware weggejaagd
of in de gevangdnis ware terecht gekom en.
M aar in Am erika hebben tengevolge van wet en
gewoonte de gewone aandeelhouders van een sx orweg niets te zeggen; de sm orweg is de zaqk van
den multimillionnair A, B of C en zyn vrielden,die
ook een grootdeelvan hetkapitaalin handen hebben.

Zy gedragen zich als eigenaars, en van wegjagen of
kl de gevangenis zetten, omdat ze m et hnn > ak gednnh hebben wat ze wilden, u n geen sprake zyn.
E r gyn in hoofdzaak vyf gm epen van sporen,
vyf stelsels:
1. de Pennsylvaniagroep,
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2. de Vanderbilt groep,
3. de M organ-Hill groep,
4. de Gould-R ockefeller groep,

5.de Harriman-Kuhn Loeb gmep.*)
In al die stelsels zit veel ,,water'', er in gekom en

onder meer op de volgende drie manieren:**)
1. G ratis uitgifte van aandeelen by de oprichting.
2. W ederrechtelyke of liever frauduleuze em issiën.
al de Pacific en Reading lynen hebbO onder
y,voor
dezen vo= van verwatering geleden,ofschoon depalm
moet worden toer kend M n den Erie.Tusschen 1868

en 1872 vermeerderden Jim Fisk en Jay Goul'
d het
nmndeelenkapitaal va'
n den Erie van $ 17.000.000 op
$ 78.000.
000, voornamelyk voor W allstreet doelein-

den.*#*) Fisk kochtop vopr de controle''- dat wil
zeggen o'
m concurreerende spoorwegen in zyn m achtte
krygen - ,,en Gould liet m aar aaM eelen bydrukkeh;
Gould weM h ter door den rechter gedwongen een

grootbedrag te restitueeren.(Hy was handig genoeg
om waardeloos papier te gevenl.''****)
3. Constructie der lynen of aankooi
p van reeds bestaande tot te hoogen prys.
Een voorbeeld. De South Pennsylvania Railroad,

een later geabandonneerd project,e orVauderbiltop
to'
uw gezet om de. Pennsylvania te ,,c ejeneeren'',
%>kostte $ 6.500.000,en een verantwoordelyk aalmemer
wilde hnnr voor die som bouwen. M aar een Constructie M aatscu ppyr gevorm d door kletke'
n van

Comv e re Vanderbilt, ontving t 15.000.000 contanten voor den bouw ; > het syndicu t, dat die
*) Van Oss,Amerikaansehe Spoorwegwaarden,pag.40.
**)Van Oss,t.a.p.,pag.&3.
***? W allstreetis de beurs te New-York.

****) Van Oss!t.a.p.,pag.84.
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som foum eerde, kreeg $* .000.000 in obligatiën en
nxndeelen lDus kwam voor elken in wetkelykheid 1tgegeven dollar ruim zes dollars ,,kapitaal''. 0p doprfgelyke Ygz: werd in elk g8#68Jf6 der Unie A'
Mï8gehouden,
vooral by de Pacific lynen,die,alles by elkander ge-

Y men, méer twyfelachtige prakt#ken hebben gezien
dan eenige andere groep spoorwegen.Zoo begonnen
b.v. de prom otors van Central Pacific - H untington,
stanfo,
rd en Crocker
den nanleg m et slechts

$ 159.* 0,en eindigden zy met ruf'
z?l ltonderd millioen
99
kapitaal''. M en raam t de verdiensten vaa dit drietal
by dit éene werk op ruim $ 50.
000.0œ . Ook mag
worden aangestipt,datde R egeeringscom m issievoor de
Pacific spoorwegen in haar rappo,
rtzeide dat,in weer-

wi1van het $ 101.000.
000 groote kapitaal, $ 58.000.000
een goede prysvoor de U nion-central-pacificlyn zoude

zyn geweest!''*)
D e om vaag van y,water'' is verbazend groot. ,,In
1881, 1882 en 1883 werden in roi
nde cyfers circa

$ 1.200.0* .% ,ywater'' gecreëerd!''**)
ln 1884 vertegenwoordigde het '
de helft der spoorw egkapitalisatie, thans schat m en het op een derde!
Maar al dit ,,water'' moet ,,verdienen''; doot
r dit
N&WZtcf'' zm de dollarmagnaten m ultimillionnairs; zy
willen zich dividenden geven; zy willen ook anderen
dividenden geven;wanthun apndeelen moeten waarde
hebben,opdat er m ee kan gedobbeld v rden op de
beurs, en de heeren m ultimillbnnairs '
op die manier
een nieuwe gelegenheid krygeh om m illioenen te
harken.
Aan die dividenden en aan andere kunstgrepen
*) Van Oss,t.a.p.
,pag.%.
**) Van Oss,t.a.p.,pM .&3.
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gnxn de opbrengsten der spoorwegen verloren, en in
het begl v= 1907 waren zy derm ate in een toest= d van verwaarloozing,dat hetA m eriknqnsche volk,
president Roosevelt vooraan,steeds luiderom verbetering riep. Een staatscommissie, de lnterstate Comm erce Com m ission, had bovendien een enquête iuge-

steld, die, speciaal in de mnand Januari 1907, allerhand schandalen van dedollarm a>' ten en hun sporen
aan het licht brachten, deze maal in het byzonder
v= de H arrim an-groep'
, het U nion-pacific-systeem .
D e heeren spoorwegkoningen begrepen, dat zy iets
m oesten doen om nqn de eischen van w '
lk en president tegemoet te kom en; zy kondigden dan ook veelvuldiglyk na.
n, dat zy de spo.
ren verbeteren zouden
en voor dat doel... binnenkort geld te leen zoudeu
Vral
gen.

H et vanzelf sprekend gevolg was een gronte schrik
by de '
houdersder fondsen,en eY veelsterkere daling
vR de koersen der Am erikaansche waarden trad in,
dam de buitendien o'
pkom ehde crisis op zich zelf veroorzaakt x u hebben.
H etwas over die crisis,over die dalin'
g derkoersen,
dat de heer D e W aert, hoogst gezien burger van
A m sterdam en e'
erste m achinist op de vuilnisschuit,
die den '
drek der Amerikaansche e lln.
rmagnaten nanr
N ederland brengt,naar a= leiding vah den brief van
do heer Robinson te Chicago,en de daarin ontwikkelde y,
idee'' in de kam er van zm p'
rocuratiehouder
m et dezen zat te praten, Y en een bediende bex ek
aankondigde voor m ynheer H arlebeek.
-

't ls een boertje, zei de bediende glimlachend.

lk zei hem natuurlyk, dat hy het met m y we1 af
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kon : maar hy vroeg cf ik mynheer De W aert zelf
was, en toen ik zei van '
neen, antwoordde hy, dat
hy de heer'
en zelf m oest spreken.

H et boertje kwam binnen, bleef staan frommel>
m et zyn pet,keek beurtelings naar beide heeren, totdat H arlebeek zei:
-

Zoo, vriendje, wat wensch je?

Ik wou de heeren verzoeken (hy draalde nog
eent
s en kee'
k nog eens sluw) een stadskiend van
-

m yn te m aeken.
'
D e W aert en H arlebeek glimlachten.
W el, zei deze, een stadskint
d? W at bedoel +
Je
daarm ee?
Ik wou de heeren verzoeken, pam pieren voor
m yn te koopen, die in de lw ogte gaan.
Die zyn er niet,zeiH arlebeek.Ze gaan allem aal
'
heen en weer, op,en neer, links'rechts, naar boven
en naar beneden, dat staat nooit stil. W ie er te
veel aan denkt, wo'
rdt er gek van.
Nou m aer, dan van de best'
e mot ik hebben.
Die kan je krygen. Hoeveel wou je er aan
wagen ?
.

D rie duizend gulden heb ik m eegebracht. M ot
ik dat dadely'
k alles' geven of eerst, om zoo eens
te zeggen, de helft.
-

-

Geef maar dadelyk alles;dan hoef je niet weer-

om te kom en.
W ant de heer H arlebeek hield van een aardigheid
op zyn tyd.
N u, nu, zei D e W aert lachend, wy zullen goed

voor je zorgen.
Harlebeek vulde een form ulier in,een opdracht tot

aankoop van fe dsen,en hetboertje schreefmet zyn
zware, eeltige hand zyn naam er K der.
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En dan = est hy morgen tOG nog even terugN m en,zeiH arlebeek;want d= x est hy een tweede
papier teekenen. H y bee elde de prolongatie-akte.
Nou, hy dxnkte de heeren voorloopig al wel
voor de moeite.
W at geeft u hem ? vroeg D e W aert, to= hy
vertrokken was.
W at M isx uri's, Steels, Carren en dan heb ik
er wat Schibaieffs by gedaan. W e hebben nog te
veel van die dingen ; die m oeten weg.
-

Ja, ruim die mnar op; O t is goed.

H arlebeek drukte op een bel; een bedie e a rscheen.
M aak dat in orde, Bezemer.Als Schibaieffs van
m iddag nietaan de beurs zyn,x '
rg dxh w or een koers.
H oe hœ g ?
W at was de laatste noteering?
D e bediende keek even na en antwoordde:
V yf en dertig en een half, m 'nheerl
M aak er dan mnar zes en dertig dhe achtste vrme
D it werd dus weer, wat nnn de beurs een gapkœ rs
heet of op Oosterschen,trant een aleich
'em . H et teveel heet een snnni en is een inte= ptionppl in
'stituut.
H et huis De W aert & Co. M eft dxn opk,behalve
nog andere,dezelfde bronnen vm inkom sten a1s Rom-

bouts:het 1/g wt.voor e op en verkoop,de valsche
e ersen en het speculeeren met het geld van zyn
ke ten.
Moet evenwel Rom bouts, wxnneer hy solide wil
blyven, dit laatste steeds op kleine schu l als G )
ghamdelaar c en, De W aert kan m eer riskeeren. D ie
schryft v n zyn khnten, gelyk Rom bouts en zooals
de uu nce eischt, na beurstyd de uitvoering hunner
orders. M aar hy heeft ze dnpm m niet uitgevoerd.
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By dalO de markt, wanneer hy ver> edt, dat de
koersen morgen lager zullen zyn, koopt hy eerst
m orgen,p
wat hy heden aan zyn klanten schryft reeds
gekocht te hebben.
N atuurlyk kan dit in plaats van winst verlies bezo'
rgen.Z'
ou datverlies te belangryk wezen,dan koopt
hy ook m orgen mog niet,m aar leent tegen een huurprys van een collega de fondsen, levert de geleende
nxp den klant en wacht op vœ ,
rdeeliger koersen om
de fondsen te koppen en zoo de geleende terug te
geven. D eze transactie kan geschieden, om dat niet
bem alde num mers der fondsen worden verc cht of
geleend.
W at het verkœ m n tegen den middeukoers betreft,
A aree is een inrichting a1s die van De W aert, in
het algem een gesproken, vrywel genoodzaakt.G esteld
snuggere N ederb nder no.1 draagt hem op den verkoop van 10 Eries, snuggere Nederlander 1m.2 dpmrentegen den aankoop van 12 Eries. Nu heeft het
geen zin naar de beurs te gaan en te trachten voor
no. 1 de 10 > duur m ogelyk te verkoopen en voor
no. 2 de 12 zoo laag mogelyk in te koi
ox n.D eW aert's
bedienden,die dat x '
uden m oeten docn,kunnen im m ers
zelf niet weten. op welk m om ent de laagste of de
hoogste e ers er za1 zyn. H '
et kantoor geeft dan oe
vn Y,
.2 de 10 van no.1, w egt er twee van zn
eigen Eries by of koopt ze voor hem , en berekent
by alle een m iddenkoers.
H y sluit, gelyk m en dat Y '
em t, de orders v=
zpA klantO in m ek> r.
Lagen de 10 van no'
.1 in prolongatie > blyven de

12 van no.2 W in prolongatie liggen,dap heeft er
niets anders plo ts, dan dat die fondu
sem , die m et
hoopen andere 1 den kelder van D e svaert Eggen,
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& or middel van eenige formaliteiten in zm boeken
van den eenen klant op den R deren worden overgeschreven.
Dit gescM edt dagelyks en in het groot by alle
bxnken,'
bankiers en comlnissionhairs.Van een handelsstandpunt is er ook,in het algemeen gesproken,niets
tegen.

Brengt dit een en ander de dagelyksdhe winsten
v= pen kantoor a1s dat van D e W aert & Cb. pqM,
verreweg het grootste deel vaa hetgeen hy in den

loop der jaren heeft byeengegaard,is voortgesproten
uit het nnp de m arkt brengen vau Am erikaansche
wu rden.

Ditwasva jongsaf,sedertzm leertyd in Amerika
voorby was, zyn byzpndere branche geweest. Sporen.
industrieele waarden. m ynen, hy heeft em issie na
em issie pver den oceaan doen kom eh; i
de m eeste, al
w erden ze tegen hooge koersen aal de m aG t gebracht, waren geen penning waard el verdweaen in

eenige jaren van .
de beursnoteerinl.W ant De W aert's
geweten heeft een huid als een rhinpceros; wat hy

brengt, îs Xem volmaakt onverschillig, a1: hy mnar
verdient. VnpP kom t het voor, dat de zaak hem te
vuil is,o'
m er zyn nM m by te durven noem en; dan

heefthy zyn kleine mannetjes,die ze ter beurze voor
hem introduceeren.
W e1 moet zoo'
n emissie door het Bestuur der Vereeniging van den Effectenhzmdel worden toegelaten,
en m oetdaqrom een prospectusm etbex heiden worden
ingex nden en goedgekeurd.M= r dati'
s uitden aard
der z.npp een niets beteekenende form aliteit;want dat
Bestuur kxn immers m et geen x gelykh
'eid nagaan,
of de cyfers > de verhalen, die er op zoo'n prospectus gtnpr, absoluut gelogen pf grof gelogen of
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< byxnder eerlyke gevallen slechts voor de helft
gèlogen gyn.
Voor Amerikaansche waarden, die De W aert ppn

de markt bracht,M d hy boveùdien ee'
n adminsitratiekr toor.
Een adm inistratie-ktm toor a1s dat van D e W aert
is een instelling,waar Amerikam sche fondsen worden
gedeponeerd en waatm en daarvopl
rot
ntvangteen N ederlv dsc'
h certificaat.H etAmerikaansch papierwordtdus
vervangen door een N ederl= i
dsc'
h papier, aan welke
kunstbewerking de N ederlanderzyn eigene '
m welm oet
onderwerpen,daar op de beurs alleen die certificaten
verhandeld worden.Voor dit deponeeren en aanmaken
van certificaten betlaltm en,en alsm en zulke fondsen
weer in het buitenland wilverkoopen,m oet m en weer
naar het adm inistratie-kantoor om er weer een Am erikaansch papier voor te ontvo gen. En m en betaalt
W eer.

D e heeren ontvangen dus twee m aal geld,eu daarv= leven ze en betalen er huu m aintenées van en
hun autom obielen.
E én ding doen ze er ook voor - en dit is inderdnpd een zeker gerief voor hetpubliek - nam elyk zy
ontu ngen uit Am erika de opbrengst der fondsen en
keeren die uit aan de N ederlandsche houders van
fertificaten.
Maar noodig is dit volstrekt niet; in Londen b.v.
bestnan geen administratie-kantoren,G de Engelschen
.ont
vangen natuurlyk even goed de opbrengst hunner
Am erikaansche waarden als de N ederlanders.
V erder beweren de heeren, dat zy wo nu en A n
nnnr A m erika g- ,,ter bescherm ing der N ederlandsche belangen''.M M r dit geschiedt heel in 'tgeheim ;

'
v= een resultnxt zthnnq lmprt men nopit.
De Doousklok vn ud nxmmu .

6
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Gekheid ter zy:het is te mal om van te praten.
W ant de Harrimans en consortO lieten natuurlyk die

Amsterdamsche kereltjes,die in vergelyking met hen
mnmr mosterdjongens zyn, van hun kantoor smyten,
a1s ze d= r prM tjes wouden c '
m en m aken over de
Union Pacific of nmdere milliarden-zaken.
Zoo'
n administratie-kantoor is dus qen tolhek, niet
ongelyk aa.
n een tolhek van de middeleeuwsche roofHdders.Zoo'
n v fh,
dder zei:- Koopman,verder kom

je niet met je waren op dezen weg; eerst moet je
Ylbetalen.Den rechtsgrond wou je weten? Ik wœ n
hier in de buurt.
Zoo'
n administratie-u- ntoor zegt:

Nederlander,

die Ameriknn.
nschepapieren,die jy dnar hebt,worden
niet voor je pp, de beurs verkocht; eerst moet je
by ons kom en;wy m aken er d= N ederlandsche van,

en als je ze later weer nnnr het buitenland wilt
sturen,kom je weer by ons; dan maken wy er weer
Ameriknnmsche van. Den rechtsgrond wou je weten ?
D at bevalt ons zx ; dat hebben wy zoo besloten
onder m ekaar, wy steunpih ren van de'
n Am sterdam schen handel. Maar wees gerust;wy zyn heel solide;

wy beloven jou en je kornuiten,die ook '
die dingetjes
van ons hebben, vast en zeker,op onze eer en ons
geweten, om kort te gaan by Harriman en Rockefeller,dat wy nooit valsche certificaten zullen m aken ;
w= t dat kan we1 niemnnd nakykm , o,
f wy valsche
certifio ten maken; dat kan we1 niemxnd weteu, of
er niet hier pf d> r een van ons bezig is, dx '
r het
maken van valsche certifim ten vr Amerikaansche
w= rden een G tastrophe over N ederlnpa te brengen,
xoals er ne nm it een geweest is;> ar in het algem een geY m en, OP * ze eer eû ons geweten en zoo-

a1s ik dat verder heb uitgedre t,wy zyn eerlyke lui;
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'e beurs; wam die heeren van
Wy dobbelen niet op d
de beurs, m ynheer, die zyn niet te vertrouw en ; van

een gewoon mensc'
h zeg je:hy is niet te vertrouu n.
x olR g je hem niet ziet.mpar die zyn,niet te verxrouwen, mynheer, ,
a1 zie je ze ook. En daarora
doen wy zelfs nooit zaken ,
op ,
de beurs, m ynheer,
nooit.
D.
e administratie-ka.
ntoren nm elyk & en geen zaken
op de beurs,wateen vertopn geeftvan achtenswaard
'ig-

heid.Als dan pok de com missionnairs Jansen M uller
& Co.tevens een adm inistratie-kantoor oprichten,dan

geven zy daaraan den naam M uller Jansen & Co,
.
M uller Jansen & '
CO. komt dan niet op de beurs,
m= r Jansen Muller & Co. natuurlyk wel.
H et adm inistratie-kantoor van D,
e W aert heet
Schouten H erreyns & Co.
W anneer thans terloops nog opgem erkt wordt, dat
hethuis De W aert& Co,
.ook arbitrage-zaken doet,dat
* 1 zeggen aan de b'
eurs te Am sterdam , wanneer de
koersen daarvoor gunstig zyn,fondsen koopt, en die
te N ew-York of te L'
onden weer verkoopt, of om gekeerd, dan is .het '
duidelyk, dat er daar m et den
grooten toeloop van dobbelende clienten en de m assa
zxken heel wat te doen is.

Op dien Januari-morgen hadden dan ook De W aert
en zyn procuratiehouder Harlebeek w g heelwat aangelegenheden af te doen en te bespreken, t- een

bediende binnenkwam en een kaartje overxikte aan
D e W pert.
--

Jezus, daar is de ventl

--

Avat is 't? vroeg Elarlebeek.

De W aert gaf hem hetkaartje.
Ja,duivel, dat is su i.
-

-

Gaat u m et my mee,zei De W aert; xo iets is
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makkelykcr met z'n tweeën O n alleen. En laten we

in myn kamer gaan ; een groote kamer, dat mpxk
't
meer indruk. Laat m'nheer in myn kamer, zei hy tot
den bedient
de.
Daar, in de ruime,hooge directiekam er, weelderig
gemeubeld met veel rood tryp en veel goud,ging De
W aert by pen eikenhouten bureau zitten,Harlebeek in
zyn nabyheid, en zy deden,of zy druk over eeu aangelegenheid zaten te praten,toen de ongelllkl
'ige man
binnenkwam ,die alles'
,wat hy bezat,op.hun k'
antoor
had verloren.
Eeke ut, heette hy, was administrateur op een
pl= tage in lndië zeweest, had wegens ziekte met
w ouw en kinderen moeten repatrieeren. Een heel,
heelklein vermogen,och,'
het was byna lets,een vyf
en twintig duizend guldel
n, had hy m et het lu rde
werken, dat hem in de tropische hitte ziek lud gelu kt, o'
vergespav d. Daarvan > est hy met vmuw

en kinderen leven. Dan * 1 je het graag goed be.
leggen, solide, M tuurlyk solide, m aar toch ook zoo,
dat de rente, voor x over dat m et soliditeit gepu .
rd
u n g= , hoog is.
D e W aert was hem nmmM volen ;hy was naxr hem

tfl(! geg> n, en di'
e had juist een emissie vaa eeh
l euwe Amerikaansche z= k geu d.De heeren betalen
dnm
. het eerste jaar een hx g dividend uit; d'
aaroi
p
vliegen de M ndeelen tegen hooge kqersel weg; de
heeren zyn hun emissie kwyt en het publiek is zyn
geld ke t. Toen Eev out dien eersten keer by hea

kwam,hadden De W aert& Co.jdstbekend r mnœbt,
dat het dividend het eerste jaar 5 pet. zo'
u bedragem
en de M ndeelen Zngen '
dnn ook uitstekend van de
h= d.M= allykteen zaak in do be>
goed,je
H mt er toch nog altyd mee blyven zitten. W eg is
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weg, en toen .
Eekhout zyn raad kwam vragen, zei
D e W aert:
W el, u kom t als geroepen. 1k'kan u juist nog
eenige Pisangs, de Great Pis= g Lim ited heet de
m nmtschappy, voor de kpers van 99 leveren. Binnen.
kortzullen ze veelhooger staan.
.Dat isn'
aar m enschelyke '
berekening 'n prachtig fonds;5 pct.zultu zeggen,

dnpr va1 je niet van om, maar 5 pct. en solide is
beter d= 10 pct. en niet solide.
Zeker,ditwas Eekhouteens.Hy was in de eenzame
kampongs,waar hy in Indië gewoond had,geen financier geworden ;hy ging af,op wat die m an hem daar

zei.Hy had ook zyn 5 pct.het eerste jaar ontvangen,
het tweede jaar drie,het derde éen.Thans waren zyn
aandeelen niets m eer waard;.zyn vermogeh was op ;
de m an zat m et vrouw en kinderen in de zwartste
arm oede.
Letm end op een stok '
kwam hy voorover gebogen
binnen, en D e W aert en H arlebeek leefden o'
p, toen
zy in plnnts van èen scheldenden ruwen kerel een
arm en Zieke voor zich zagen.
Gaat u zitten, m 'nheer E ekhout, neem t u plaats,
zei H arlebeek. Neen, liever hier; hier in deze stoel
zit u m akkelyker. U kwam zeker eenslpraten over
de Great Pisang Lim ited.

Ja, dat kwam hy.H y begreep niet, lxe de heeren
hem die dingen hadden kunnenl= %
'raden.
H o,ho !zei D e W aert.U R rgeet,dat ik gezegd
heb, want dat m oet ik oo'
k tegea u gezegd hebben,
die uitdrukking vergeet ik nooit in 'n gesprek m et 'n
client:naar m enschelyke berekenl g is datfondsgoed.
Naar menschelyke berekening! M aar '
n mensc'
h kan
zich vergissen. Ik ben geen god.
E r werd verder gesproken,en E eu outklaagde zyn
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nood, zyn nood vaa geen eten of dHnken te
hebben.
En De W aert vond het een ellendig vervelend gesm ek,dat gezeur van dien maM over G t kale bedrag
van een vyf en twhtig mille, en die hem daarmee
zyn tyd deed verkwisten,terwyl hy het x o druk had.
Maar gelukkig, dnmr werd geklopt; e'
en bediende

kwam binnen en reikte een kam je o'
ver.
M'
nheer Eekhout,neem me niet kwalyk,ik heb
daar een conferentie,die geen oogenblik kan wachten;
'tzyn eenige heeren, die m et den trein weer naar
Brussel moeten. Dag, m '
nheer Eekhout!
D at brengo door den bediende van een gefiageerd

kaartje waseen middel,dathy dikwyls gebruikte om
van een vervel> d gesprek af te kom en, en, toen

daar straks de bediende Eekhout had binnengelaten,
had hy hem den noodigen wenk'gegeven.
In de gang zeihy m t hem :
Geef m 'nheer H arlebeek 'n wenk,dat hy by m y
kom t. En als die m '
nheer dan nog niet gaat, p'
raat

jy hem dan maar uit h'
et kantoor.
Nu, duivel,dat heeftons leelyk o'
pi
gehouden,zei
De W pert tot H arlebeek,toe'
n die kwam ;nu snelaan
het werk.
W ant inmiddels waren in dit vroege morgenuur in
de halvan de bank,gelyk gewoonlyk,tal van clienten
verschenen, en dat geeft arbeid.
Thans kwam ook Dries Corbelyn van de straat
de stoep op.
Sedert hem de idee was gec m en, of hy foch ook
niet eens zou trachten, op de beurs wat vm l
r vrouw
en kwinderen te verdienen,had hy telkem weer,heele
dagen lang,daarover gemymerd.Hy V d er m et zyn

vrouw over gesproken; die was er in den bebnne
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sterk tegen '
zeweest,m aar Dries had haa'
r voorbeelden
verteld van lui,die,naar m eh bbweerde,o'
p de beurg
ryk waren geworden, '
en zoo was zy langzam erhand
zachter gestem d.
Corbelyn was begonnen,de kberslysten na te gaan;
'savonds, als de krant w as gekom en, zat hy in de
effectenlyst te kyken en maakte b'
erekenil
ngen.

Zîe je, Christiane, z'
ei hy, als ik nu gistereh

Unions gekocht had, toen stondeu z.
e 1735/8,en a1s
ik die vandaag verkocht had, nu staan ze 176, dxn
had ik 'n heele duit kunnen verdienen. Natuurlyk

moetje dan 'n heele hoop koopen.
Maar dan zou Je al ons geld daar in moeten
steken.

Neen, want je beleent ze weer.
En hy legde haar uit, wat p'
rolonkatie is.
-

M aar, vervolgde hy,lastig is het. W ant had ik
niet '
gisteren maar vier dagen vroeger die Uni- s

gekocht, toen stonden ze 1803/g, datl had ik leelyk
verlo.
ren.Enfin, dan had ik ze ook vani
daag niet ver-

kocht. Maar gevaar $s er by!Gevapr'is er by! En
toch, ik moet wat doen ! W y teren;in. W y kunne
zoo niet verder l'
even.
-

Spreek erin el'
k geval,als'je 'tdoen wilt,eerst

goed m et Arend over.

Ja, ja, zekerl Dat zo'
u hy doen !
En daarom was hy dan '
opk gisteren naar brx r
A rend gegnp.
n.
T en eerste,had die geantwoord,terwylhy zenuwachtig m et de vingers o'
p de tafel tromm elde, de
beenen over mekander wierp eh neus eh mond schuin
in de h
'oogte naar links trok,tqn eerste kx plik vo*

familieleden niet o,
p speculatie. W ant a1s het O h

tegenloopt,is dat te onaangenapc
m.Mi
n r ik za1je 'n
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bhef m eegeven aan De W aert & Co,
. Daar vrM :

je n= r m 'nheer Harlebeek,je geeft hem dm brid,
G die za1 je,om dat je;m '
n bm er bent,olgete feld
goeden r= d geven.M aar'
dnn ten tweede - trouwens,
> it locale
dat zal H arlebeek je ook zeggen
fondsen nem en.

- Ja,zoo iets heb ik ook al v s in 'n financieel
bhd gelezen.
'
Geen tabpW en, Indische sm rO en dergelyke
dm
'gen; daarin is mpnr '
n klehe mprkt ea daae

k= dus te veel'
r u oeid worden.A1s je wilt sx culeeren, nèem dan altyd iets vah de breede m arkt,
A m erikanen en dergelyke. D aarw or zyn de koersen
van New-York tœ nnnngeveud.
Kunnen ze Hnnriw dan niet khoeien ?
Hier niet van beteekenis.W el kl New.York. De
groote oom es. M aar hier niet.

H et pnderscheid tusscheh locale fondsen en de
breede markt, waarox r hy eens r lezen had, scheen
dus mnpr een geographisch ondersce id te zyn.

Met zware schoenen Zng Dries op weg n= r het
1
H ntoor van De W aert.Df zou hy hetnietdoen ?Als-i
e> s verloorlAls-i eens het weinige,dat hy w g had,
verb orl
K om , kom ,weg m et dat getreuzellD e heer H arlebeek,had A rend r zegd,x u hem goeden raad geven.
M bovendien, hy kèn A h h4oro ,wat die m '
nheer
zei. En dnm kol hy immers nog eené overléggen.

Misschien ja,dat was xo'n gek idee niet hy
*nM '
heteens heel in 'tklein probeezen;dan kryg je
er wat kyk op. 'tW as iets heel- pml nieuws w or
hem ; daarom moest-i mnken, G t-i er wat kyk op
kreeg.
Dhes Cùrbelm was de stoep opgegaan en trad uit
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de vestibule door een duhbele glren deur in de 1u1
van het bankiershuis D e W aert & Co,
. H et was een
langwerpige hal, m et aan de wanden loketten voor
de versdhillende afdeelingen, Faarop, in goud op
zwart,te lezen stond:y,K assa''1:>Ef% cten'')1>Coupons''
1:W i'
ssels'') 11D eposito's''*

ln het midden der ha1 stc d een Jange tafel of
liever een aaneenschakeling van door lage beschotten
afgedeeld'
e schryftafels,waar schryfgereedschap stond
en waar ook couranten ter lezing lagen.
Er waren reeds veel bezoekers. Sommigen stondea
voor de loketten en spraken m et de daar werkzn.m e
bedienden ;anderen zaten by de schryftafelsen vulden
form ulieren in of wachtten op het een of ander, dat
voor hen in gereedheid werd gebracht.
'
Corbelyn had aan den x rtier zyn brief voor den
heer H arlebeek afgegeven ;na een kwartier wachtens,
want H arlebee
k had iemand by zich, werd'hy verj
zocht binnen te kom en.
M 'nheer Corbelyn, zeer nm.
ngenaam kennis te

mnken; neemt u p'
laats, zei Harlebeek. Ik' heb 'het
schryven van uw broer gelezen, en het za1m y hoogst
aangenaam zyn, 'n broer van m '
n vriend Corbelyn
goeden raad te geven. Natuurlyk, m en geeft altyd
raad naar z'n beste weten, m aar het spreekt van zelf,
als het den broer van 'n vriend betreft, 'n m ensch
is 'n mensch, dan doet men dubbele moeite.
lnderdaa'
d was hy van plan, ic dit geval goeden
raad te geven.
Eigenlyk m oetik,vervolgde hy,o'
m in den geest,
x oals uw broer schryft,in e1k opzicht uw raadsm an,
zoo te zeggen uw leidsm an te kllpnen, zyn,beginnen
m et 'n indiscretie. W anheer iem= d vraagt: kan ik
speculeeren? dan is de goede wedervru g: hoeveel
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VD UW Verm ogen kunt u xriskeeren zonder door het

verlies er van ongelukkig te worden ? N eem aan,dat
iemand drie ton bezit '
en dat-i zegt: ik leef z& , dat
ik aan de rente van twee en 'n halve toh genoeg
heb, da.
n kan hy, a1s hy wil, vyftig duizend gulden
riskeeren. Verliest-i dat. dan hoeft-i althans zyn leefwyze niet te veranderen. Nu weet ik niet, of u,
m 'nheer Corbelyn, tegenover 'n wild vreem de, zooals
ik voor u ben, lust hebt, uw geldelyken toestand
bloot te leggen ...
Ik kom by u om raad, antwoordde Cbrbelyn,
en dan zou ik dom zyn,als ik dergelyk'
e bezwaren had.
En hy verteldey.hoe '
hy veel geld verloren had ih
zyn fabriek,hoe hy thans moest leven van de tachtig
duizend gulden, die hy nog had.
U m aakt het m y niet gem akkelyk, antwoordde
H arlebeek. M yn antwoord m oet eigenlyk zm :in uw
positie m oet m en '
heelem aalniet speculeeren. En daar

staat dan weer tegenover,dat men juist in uw positie
graag wat verdienen wil. M aar éen ding is zeker:
zooals thans de toestand op de m arkt is, is'er m aar
éen antwoord mogelyk :op het œ genbli'
k m ag u niets
riskeeren. De fondsen dalen, dalen. Laugzaam, maar
zy dalen. En er zyn teekenen daar ginds in Am erika,
die er op duiden, dat dit nog we1 eenigeh tyd aan
kan houden. W at .
ook m et geen m ogelykheid zeker
te zeggen is, want de toestand is eenvoudig allerbelabberdst;sm culeeren à la baisse is evengoed waaghalzery o'
p dit oogenblik. N u kan er evenwel 'n tyd
kom en, dat m en aan kan nem - '
,dat die daling het
laagste punt vry we1 bereikt heeft.D an zm er koopjes
te halen.W ie dan,koppt,wintnatuurlyk'by de daarop
volgende hoogere koersen. Om te resum eeren is m 'n
raad: thans niets doen, maar wanneer lk later denk,
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dat er voor u iets te doen zou kunnen Zyll, zal ik

de vryheid nemen, u '
n briefje te schryven en u
verzoeken, by my te kom en. W y kunhen dah een
en ander nog e'
ehs bespreken, en dan m oet ik,
na m ynerzyds m 'n m eenin'
g gezegd te hebben, het
aan u overlaten,of u het wagen wilt.
N u, dat vond de heer Corbelyn natuurlyk heel
goed;hy zpou dan afwachten,totdat-ibericht kreeg.
Ik zal het noteeren, antwool
rdde H arlebeek, en
schreef i'
ets op '
een bloknoot, en u hoeft, als het

som s 'n poosje duren mocht, niet te denken, dat ik
u vergeten heb; hier wo,
rdt niets vergeten.
M et vluggen,luchtigen tred ging Corbelyn de stoep
van het dobbelhuis af, die hy .met zware schoenen
was qpgegaan:voorloopig dus hoefde hy n'
og niet te
speculeeren; het was hem als de bevryding van een
groote zorg.

En toen zyn vrouw,die hem m'
et de koffie wachtte,
nadat hy tehuis was gekom en, b'
egeerig vroeg naar
het nieuws dat hy bracht, en hy haar een en ander
verteld had;lag er een glim lach van tevredenheid o'
p
zyn gelaat, toen hy besloot m et de woorden :
D us nog wachten ! Nog wat wachten !

1V .

De Maartsche dagen.
Zy wonen buiten de Ru mpoprt, in zoo'n lange
straat, zoo'n lange lys vol verveling. Twee hoog is
de trap van net bruin gevedd M ut, rein lichtblauw
zyn de muren. En in de wonhl
g zelf - zy zitten in

de achterkam er,Arie en Alida,een brandende petroleumlam p hangt boven de vieru nte tafel - zyn de
gordynen voor de vensters propenwit,en het zeilO ek
der tafel is glanzend zwart, en A lida ziet er uit om
te x enen, iets waartegen geen ander bezwaar zou
bestaan, dan dat Arie er niet mee tevreden zo'
u zyn.

Kindertjeshebben ze nog niet;mnmrAlida heeftdaar
een korfje voor zich staan,waarin een klein witsokje
ligt, en een tweede is zy bezig te breio .
Zy zyn van middag, Zondaa amiddag, n> r vader
W outers in de le Leliedwarsstraat geweest, waar hy
boven zyn m xnufactuurwinkel woont. H et was er
in den grauwen winternamidG g, nu de dagen zoo
kort en zoo grauw gyn, m aar - ber, dnpr in die
kleine voorkam er,waar het gryze licht van de smalle,
de kere straat nog door gordynen was buitengeslotO .
Vader W outers had alleen ,
in de kam er in een
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leunstoel zitten slapen, toen zy kwam eu.

Och, je verveelt je zoo,had hy gezegd,a1s je
wo alleen in je huisbent.In de week heb,je je werk,
-

mnar 's Zpndags is het erg.
H y had geen vrouw w eer willen zoeken, toen zyn

eerste vrouw, zyn Marytje,voor een vyftal jaren gestorven was. W ant je hoprde zoq vaak, dat zoo'
n
tweede het met de kinderen niet vinden kan,en zyn
Alida een verdriet aandoen, dat wilde hy niet. En

ook, zyn M arytje en hy, zy hadden,xo,trouw te
zam en gewerkt, en hadden zich m et kordaat werkèn
zoo flink in de hpogte '
geholpen, dat hy steeds in
stille vereering aan haar dacht en haar plaats aan
geen ander kon geven.
V ader W outers was 1
anders steeds zeer vroolyk,a1s
zyn kind by hem was; maar vandAag lag er daar in

de Bonkere voo,
G amer zenuwachtigheid en verdriet op
zyn gelaat.Hy had verloren aan de beurs;Rombouts
liettegenwoordig zyn luidjes maar koppen;'tkon hem

n
iet meer schèlen ; p1s je 'n idioot kindje hebt, moet
'
Je verdienen.
M aar over dien klap sprak W outers niet, en hy

bromde daarom , heel gemoedelyk zacht, alleen mpar
om een houding te hebben, over iets anders, nam e1yk dat zy zoo weinig in den laatsten tyd kwam en.
A rie zweeg eerst, m aar toen antwopl
rdde hy:
-

-

Alidaheeftveeltedoen,vader;zyheeft...'n logé.
Logé? W at logé?

Ja, dat k= toch soms by '
a getrouwde vrouw

zop voprkom en.

O zoo !Duivels!N ee mnmr...Jezus!Lieve kind,
lieve kind! Nou zullea we voor je mrgen!
-

En hy vM g, of zy geen geld Y pdig hadden om

het een of ander in te koppens zei, dat alles, wat
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het kostte, dopr hem betaald zou worden; zyn droefheid was verdwenen, en heel gezellig zaten zy daar
dien nam iddag verder te pratO .
Thn.
n'
s zyn zy, Arie en Alida - vader W outers
ging 's Zondagn vondsnaarhet ,,H ,
of van H / land''

met hun beidjes tehuis; Alida b'
reit aaà het kleine,
wîtte sokje;Arie rœ kteen steenen pypje en 1e'
eI
stin
een courant: ,,D e N ieuwe Financier en Knpitalist''.
H y staat eens op, doet de deur van de kachel
o'
pen, port m et de pot
ok in h'
et vuur en weo t een
nieuwe schep steenkolen er op. W ant buiten loeit
een sneeuwstorm en is het in den avond van dezen

Januari.dag bar O ud.
Hoor hem eens trekken, Alida! Is 't je zoo
-

goed van warm te ?
-

Ja, lekker, vent!

E,
n Arie gaat weer zitten en leest weer in ,,D e
N ieuwe Financier en Kapitalist''.
H y had in den h atsten tyd vaak gem ymerd o'
ver
de bewerinr n van zyn schoonvader, wat dat speculeeren aan ç
1e beurs betrof, en was op de Zaterdag-

avonden in het ,,Hof van Holland'', door Rombouts
er napr te vragen,t'
e weten gekom en, wat die woorden prol
ongat
i
e
e
n
surplus eigenlyk beteekenden.
.
Zyn belangstelling, in wat daar besproken werd,
was er door ontwaakt, en hy praatte m ee aan de
ronde tafel. Hy wilde niet koopen, natuurlyk niet;
hy wilde alleen w'
eten en begrypen.
Gisteren nu was hy wat gaan wxndelen,o'
m op het
Damrak die beurs eens te bekyken.Niet ver v= den
baksteenen kblos was hy aan dO overkpnt der straat
e

voor een groot geM uw blyven staan, dat breei
m assief,m et beelden vgn m arm er om hnpg rees naast

de huisjes apn zyn flanken,een groot theatraalgebaar
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tusschen de dwergen daar npnst hem .
Nederlandsche Effectencompar ie''stond er boven
de x ort. Com pagnie! Dat herinnerde hem aan de

geschiedenis.Je hadt de Oostindische Compar ie gehad en de W estindische Com par ie, en nog m eer.
D ie zonden oo'
rlogsschepen tot in verre werelddeelen,
groote fregatten, hoog bovell de zee uitgebouwd, aan
weerszyden twee, drie ryen geschutgaten. Zy waren
dood,die com pagnieën,m aar nu was blykbaar iem and
op het idee g'
ekom en, hun stoeren naam in een
effectencom pagni'
e te doen herleven. A rie dacht na,
wat het woord hier eigenlyk beteekenen m oest en
kon er geen zin voor vinden.
M aar 'twas er druk in de Com pagnie; m enschen

gingen de poort in, kwam en '
er uit; o'ja, 't was
onder beurstyd ; nu waren de 1ui nieuwsgierig naar
de k
'oersen, wo rtegen daar in die gesloten. kolos,

de beurs, zonder '
dat je van buiten wat merkte,op
't oogenblik verhandeld werd. En a1s die koersen
hun gunstig leken, gaven ze m isschien nu in de
Compagnie orders op.
Arie was de straat overgegaan, onwillekeurig op
die poort af. W el, iedereen ging er in en 'lit; hy

kon er ook we1 eens een kykje nem en. Reeds was
hy in de vestibule; dan links & or een deur kwam
hy in de groote hal, die er uitzag gelyk by D e
W aert: schryftafels in het m idden, aan de wanden
ryen va'
n loketten.Arie zag menschen die bezig waren
aan de loketten,anderen die wachtten en een courant
lazen. H y keek, wat daar voor courant lag, zag dat
het ,,De Nieuwe Financier en Kapitalist'' was, ging
zitten .en keek '
het blad eens in. Het was reeds een

weekjen oud';'twas hetnummer van den 13 Januari
1907,en weldra was hy verdiept in het hoofdartikel,
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waar boven stond : ,,H et onderzx k n= r de H'
u rim an'lynen''.
Hy m erkte, dat die Harrim= -lynen de Unions
waren. w aarover de 1ui in het ,,Hbf van Hblland''
het K'
m s hadden.
W el, lieve hemel, dat was '
n rare snoesu an, ie

Harriman!Op 15 Augustus van hetvorige jaar was
in de bestuursvergadering besloten, het dividend val
de U nions belangryk hœ ger te stellen dan den
vorigen keer. D e aandeelen x uden natuurlyk, x o
spoedig dit bekend werd, stygen. M aar wat deed nu

die Harriman m et z'n vriendjes? Twee dagen lang
hielden ze het dividend geheim ; zy konden dus twee
dagen lang tegen deh ouden koers opkx pen,zoo veel
als ze wilden, en als dan na de bekendmakin: van
het dividend de aandeelen m uden gestegen zyn,
konden ze verc open en enorm e - m en verdienen.
W at ze natuurlyk ook gedaan u dden.
H y zou vader W outers eens waarschuwen. W apt
dat kon die H arrim p.
n im m ers by elkd gelegenheid

weer e en, dat hy en z'n vriO djes'het dividend eeh

poos geheim hielden! (Hy heeft het ol
ok in den
D m er van 1907 op een gewyzigde manier weer ge-

dnxn!) En meer noglJa Juist,dapr had je 't! Hy
kon de dividenden lapg stellO ,terv lze hopg m oesten
z> ,pn dan dpxlden de aandeelen en kocht-i ze in,
en dan maakte-n-i de '
dividendO later weer hoogerdan rezen de aandeelen en verkx ht-ize weer.D erge-

lyke spelletjes kc -i ten eeuV gen dage door spelen.
En dan stond er in het alikel iet'
s over den bekenden W illiam R'
nckefeller. Die had van Harrimpn
30 * 11100 dollars nxndeelen vo eel zeker sm to'
r
in schynkoop gelom O , opdat Harrimxn, die als beZtter van een andere sm or die M ndeelen vo'
lgens
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de wet niet hebben mocht, een gerechtelyke vervol-

* ! zou ontgaan. Dat was aok gelukt,en nu H d
Rœ kefeller vœ r dezen dienst, toen later de vervol-

A g werd ingetrokk
'en,en hy de aandeele'
n weer M n

de Union Pacific (de 1p1 van Harriman) teruzgaf,
van deze 1yn ontvangen 6 pct. over dat kapitaal >
187.000 dollars provisie!

H a zoo ! Z& werd je dollarknning daar ginderl
Dat waren gevaarlyke kerels, die H arrim an en,die
R- kefeller!
Er btond nog veel m eer in dat artikel, m aar het
was A rie niet alles recht duidelyk ; daarvoor m oest
je, om het goed te begrypen, blykbaar m eer van
die dingen weten, '
dacht-i.
Natuurlyk, wat er ook ooit gebeurde, van die

Harrimpn z'n zaakje, van die Unions, zou-d-i nooit
willen hebben. Of neen, hy wilde immers heelemaal
niet meedoen; hoe kon-i zx zonderling praten ;mnar
vader W outers zou-d-i waarschuwen. W ant die H '
azrim an, die kerel sneed, zonder '
n vinger te verroer% ,

alleen mnnr door daar in Ameriu z'n' bakkes te
houden, de 1ui hier in Nederlan'
d den hals af.
W ordt u bediend, m 'nheer?

Arie keek op uit zyn courant; het was een jonge
m an m et een vriendelyk voore m en, die daar naast
hem stond en gesproken had
Neen, neen! zei Arie schrikkend en stond op.
Ik ... las alleen m anr de krant. Ik had hier feitelyk
nietste doen;ik beken,1
'k heb geen rechthierte zitteu.
0, u kunt gerust blyven. Als '
t u blieft,ik verzoek u er om !ledereen kan hier vry in en uitgaan.
Arie Was m et zachten dran'
g weer in zyn stoel

genopdigd en zag, hoe de jonge m an zich tot een
heer van een veertig jaar wendde.
IM Doodsklok vaa het Damru .
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& o, m'nheer Des> nd, u œ k < er eens hier?

Mœ i weertje vu daag!
D e heer D esmnnd droeg een erg kleurige das en
vest,had het uiterlyk van een cxfé-cu ntnMt-directeur.
lk vind het heelem aal geen m noi weer, m 'nheer
Hendrix. Ik heb in den laatsten tyd leelyke klappen
gehad. W eer tien duizend gulden verloreh.
0, d= verdient u de volgende week weer twinug1 N ooit den = ed veiliezen ! Volhouden ! Altyd
mnnr volhouden ! M en moet nooit in het leven deh
mped verlie-n l Op regen volgt altyd m nheschyn.
-

Ja,ja,dat zer fll En u heeft gelyk,nu moet

ik wel volhouden. 'k H eb de helft van m yn kapitu l
verloren. En dat m oet ik teru'
g hebben, dat wil ik
tem g ,Verdienen.
W at zy verder sm aken, verst- d A rie niet; m nnr

hy n'
g,dat de vriendelyke j- e mpm vervolgens een
R der n>
,nqm ak,dxn weer eY ahder.Dat scheG hier
eO soort van ... anim eerkaM- r te zyn.
H y verliet de vœ m am e % 1 en N '
cht M n de kiosk
op den Dam de laatste nom mers van ,,D e N ieuwe
Financier en '
Kapitalist''.
Die las hy thans o'
p dezen e udG winteraw nd by
de warm e. kachel, terwyl Alida, nadat zy het sokje,

wu rpnn zy breidde,neergeleN had,uiteen kpmt in
do wand het theegerei nam > de bhuw beschil-

derde theekan en N pjes op het zwart verlakte blap
zette, na a rst natuurlyk een gewerkt doekje op de
X el te heb> n gelegd, oe at het blad het zwart
ghnzende zeildoek niet beschadigen zou. Verm lgens
legt zy kolen,die zy in de kaG el heeft doen gloeien,

h de theesYof,en daam a > mt zy met een keteltje
* :eet water uit de keuken, plaatst het op de
theestoof en gaat th
'ee zetten.
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Arie had middelerwyl de couru t in de handen
geM uden m aar niet gelezen, had slechts toegezien
wat zyn vrouwtje daar deed. Dat vond-i altyd x o
gezellig,dat thee zetten en dan dat'kopjes inschenken
en dan langzaam het eerste teugje nemen en hooren,
dat zy dan zei: ,,'t Is nog te heet, vent!'' En dan
iets later het eerste kopje in eens uitdrinken en weer

'
n pypje stoppen.
* **

D eAm erikaansche fondsen inmiddelsdaalden.U '
nions

en Steels,die 5 Januarite New-York noteerden 1821/4
en 495/8, stonden daar 4 Februari 1703/4 en 437/8.
H onderd '
p#/fïg millioeïtgvîdezlhad Nederland sedert
den eersten Januari, in vyf wekeu tyds, aan waaM en
vr lui als die H arrim an en Rockefeller verloren.
Naar schatting toch zyn er - het bedrag varieert
natuurlyk - in het dobbelende vaderland 600 m il-

lioen dollars Amerikaansche speculatiepapieren,*) en
een verlies van 10 pct.ongeveer,gelyk van 1 Januari
tot 4 Februari, vertegenwoordigt om streeks 15O m illioen gulden.
W eliswaar kwam tegen het m idden van Februari
een kleine ryzing, en noteerden U nions den 16 Fe-

bruari te New-York 1767/8, 18 Februari te Amsterdam 178 ; m nar onm iddellyk brokkelden zy weer af,
.

en 35 Februaristonden ze ginder 1691/a,26 Februari
in de pypela van Berlage,m ooigenoeg trouwens voor

het e el, 1703/8.
D esktm digen''wisten weliswaar,datm en niets o'
ver
den verderen loop'kon voorspellen. W = t de ,,des.
kundigen''in Nederland > zelfs in New-York weten
daarvan absoluut niem endal,om ,
de eenvoudige reden
*) Zie,,DeNieuweFinancier en Kapitalist''van 6 Sept.lK7.
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dat de H arrimans, de R ockefellers, de G oulds, de
Pierm nt Morgxnq hun .
beurzendiefstallen door het in
de hoogte pf in de laagte schroeven der k'
oersen niet
overleggen met m annekes a1s De W aert, Donchery,
Hooye nck,Ppraz,Sirach,die men slechts met groote
welwillendheid en uit consideratie van de der rooverbende dnnrginder bewezen diensten zou kunnen quali-

ficeeren a1s hun bopjongens.
M > r toch troostten die niet wetende deskundigen
zich zelf en het p'
ubliek m et de hoop, dat het eiM è
ongeveer bereikt zou zyn,en 1as men in Nederlandsche
bladen berichten,dat by deze daling i'
n het laatst vo
Februari een paniek was voorkom en,doordat m en de
dalin'
g had voorzien I
M apr het zo'
u veel erger worden in het zwarte

Harhmn.
n-en-c ckefell,
'
er-ju r 1K 7.
O p 25 Februari waren qpnieuw de verhooren van
Harrimxn en zyn vrienden voor de Interstate Com m erce Com m ission begonnen en duurden den 26en
en 27en voort.A1s gevolg werd bericht, dat die Com mission een rechtsgeding tegen de Union Pacific, het
sm orwegsysteem van Harriman,aanhangig zou maken
o.
m deze te du ngen haar bezitvan aaadeelen Southem
Pacific prys te '
geven. Die aandeelen lamelyk had

Harriman in str#d met de wet opgekocht om daardoor baas te zyn over een spoorweg, die concurreerde m etden zynen.Voorts werd bericht,dat U nion
Pacific aandeel,
hnuders den heer Harriman zouden
M nspreken tot teruggave van sommige belangryke
winsten,waarvan ZEd.heteigenaardigerhad gevonden
ze zelf te houden dan ze aaa die stomm e Jma
ndeelhouders te geven.
En links en rechts werd er in Amerika over geschreven,over geroepen - vooraan president Roose-
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velt - dat de bandelooze bevoegdheden der spoor.
wegbesturen moesten ingetoom d worden.
Een nieuwe dalin'
g der A m erikaansche fondsen gelyk steeds over byna de geheele linie in dezelfde
verhouding - volgde. D e U nion Pacifics noteeM eh

te New-York 4 Maart 1663/4,7 Maart1*3/4,11 Maart
1555/8, en op den 14 Maart schreed door de beurs
vr New-York depaniek:deUnionsdM ldeh tot1241/a.
W as de oorzaak alleen de schrik geweest, by het
publiek ontstaan door de verhooren voor de lnterstate Cèmm erce Commission ? Dat schynt by zulk

een geweldige daling onmogelA , e'
n de algemeen
verkondigde m eening lykt juist, dat een direct ingrypen van H arrim an in de m arkt, dat een reusachtig beursspel van dezen sx orwegkoning, m et het
doelaan de hem vervolgende Am erikaansche regeering
zyn m acht te toonen,de daling te weeg had gebracht.
ln A m erika beweerde m en, dat hy hoopen geld had
7)Verdiend'', dat de geluksdagen der D rews, Fisks en

Goulds van vroegere jaren zich voor hem hadden
herhaald.
* * *

Einde Februari, begin M aart kbnk in de dobbel-

huizen van Amsterdam het sein, dat er nu ,,
kx pjes''
waren te halen; dat de laagste p'
ryzen er zyn moesten
en Weldra ryzing D u volgen.

En '
sigarenkoopman Jansen op het RA in, die het
by De W aert had gehoord en gekocht had, vroeg
aan zilversmid M uller, zyn buurm an, of-i opk er van

gehoord had,dat erthans ,,kboples''waren te halen;
hy deed er natuurlyk niet aan m ee, m nqr 't moest

waar zyn,dat er V opjes waren te halen.En zllversmid M uller.die juist by Donchery Hooye nck & Co.
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had geW ht, zei,dat hy ook zoo iets gehoord had,
dat hy zelf er natuurlyk niet M n mee deed; dat

sigarenkoopman Jansen trouwens beter van zyn buurman nxn den anderen kamt, van kleermaker Smii
d.
informaties zou kunnen krygeh; waht dat die van
morgen by Poraz & S'
irach was geweest;hy beweerde
wel,.hy kleermaker Sm id,dat-i er niet aan mee deed,

m= r dat hield zilversmid M uller voor een jokken.
En gelyk er in een dorp, een stad, een volk zoo.
nu en dan godsieostige epidem iee uitbreken - voor
een week was er een vrouw ,die gekke dingen begon
te doen; du gs er na d'
oen haar mp.
n en kindereh
m ee; drie dag'
O h ter is er een byeenkom st, waar
het do'
l toegaat, en een week later loopt het heele

& rp naakt op strM t ier eere van Gad, zooals zy
jolen - zöo ol
ok breekt in Nederland by crisissen
al'
s die van F1* 7 de speel- en i
dobbel- en gokepidem ie uit, de epidem ie, zyn geluk, zyn leven,dat
van vrouw en kindereh toe te vertrouwen aan wat
de Harrimpns, de Goulds, de Rockefellers,de Hills,
de Pierpont Morgans daarginder in N'
ew-York in alle
stilte, zonder dat iem and er van weet, d'
oen of niet
doen; de epidem ie, te dobbelen ? neen! te dobbelen
m et door die kerels vervalschte steenen!
.

Er waren dus thans ,,koopjes'' te halen. En op
dit sein van de dobbelhuizen werd Nederland in het
begin 'van Maart in acht dagen gek. ,,Enprm e 1
*t1% pO in Ameriku nsche shares in Am sterdam ''had.

den plu ts,x '
olash
n bykœ rbeeld in hetHandelsblad.
. e
De Am eHkanen waren plotseling het onderweo van
gesprek van de winki
eliers in de Kalverstraat, van

melkboer en komenysman in de Jordaan, van de
millionnairs aan Keizers- en Héerengracht.
A rie hœ rde er over praten in het ,,Hof van H bl-
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1nnd'',zelfs op school. GedurenO de m aand Februari

had hy in de krant het dalen der G rsen gevole ,
en nu in den laatsten tyd had hy Rombouts hoor>

zeggen, dat de tyd van de ,y
e opjes'' naderde.
Op een Zaterdag-aw nd in den napvapg van M aart

is hy op weg naar het café. Hy is niet vroolyk
gestem d, heeft van m orgen weer een treurigen brid
van moeder ontvangen, dath'
et hun daargiader heelem aal niet bevalt.
W el, dat trof prettig, dacht hy, toen hy in het
H of van H olland'' binneukwam ; dapr zat W illem

aan het tafeltje in zyn gewonO hoek.
W outers was er nog niet, en hy ging dus dadelyk
naar zyn broer.
Dag, W illem !W el,j,
e ziet er wat bedrukt pit,

of verbeeld ik me dat?
N een, dat kon wel zym .
W at is er dan ?
.
Ja, dat is niet eens zoo mnkkelyk te vertellen;
dat is 'n gekke geschiedenis.
N ou, vertel in e1k geval.
-

Ja, zie je, verdomd, ik schu m my, het je te

zeggen.

Hoor eens, broer, wat is er dan ?
.
M aar W illem zW eeg.
M aar, W illem , zeg het dpn A h ! Heb je moeilykheden m et r 1d?
N een, neen !
Nu, vooruit dan ! W y kunnen elkander toch
alles zeggen.
Schœ rvoetend kwam het er uit; hy vertelde, G t
hy iets m et Lize de h raert u d gehad, en dat zy
nu al sedert het M '
gin van Febrm ri G eesde, O t zy
bevallen m oest.
-
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Ane
v@ zat d> r als iemxpd, die plotselilg in het
leven iets vœ r zich Het,w= r hy volstrekt geen raad
m ee w eet,.iets = allemachti'
g vreemds en geks O

onverwachts, dat je een m os er op moet kyken o,
m
Yt de normnle bezinning terug te komen. Hy zei

niets,keek W illem aan,keek dan weero'
p hettafeltje,
waarop N eelsen hun kopv thee plaatste, wist niet,
hoe hy het had,had eersteen gew el,alsof zyn broer

een groot misdryf had begnxn, wp iets waarvœ r je
minstens in de geva genis komt.
-

Ho'
e oud is dat meisje? vmeg hy eindelyk.

-

Zeven en twintig.
0, x ol

-

Hoe bee el je: 0, xo?

-

N u, dat zy d= toch net x o,> ed schuld > 1

hebben als jyl
--- Nu ja,zei W illem ,schuld,schuld !D at kom t zoo
VRA zelfI D at @
IS er, voor dat je er nnn:denkt!
En watben Jullie nu van plan?
V= plan? Dat wou ik jou nu juist vrag- .W at
M eten wy in godsnaam doeh? D aar wegloopeh * 1
ik niet. lk laat hM r niet zoq apm hnpa
r lot over. Eh

als ik blyf, wat helpt dat? lk Bn.
n toch absoluut
niets w or haar doen.
AHe was inmiddels weer wat o'
p streek gekomen.

W el,datm eisje zaltoch hpmr goeden naam niet
*11* verliea .Jullie > et natuurlyk trouwen.
Trouwen?Ben je'dwu s.Daargeeftm'nheerDe
-

-

W aert nooit z'n toestemming toe. 'n Arme kerel a1s
ik,die > 1 hy z'
n ryke dochter gevenl Lize zegt tmk,

dat haar m pa O t nx it za1 e en. A1s je geld hO ,
zer ze, dx. kwam het er niet op nm.
n, wie je w% .
Een raad, wat hy doen kon,diG W illem by Arie
>m gaarne zou hebben gevondeh,kreeg hy l et. Eh
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dat verwonderde hem trouwens geenszins; want wie
kon voor die situatie een uitweg wetO .
G eld, geld! zei W illem , dat leer ik in deze

dagen; geld is allesl Met geld kryg je vrouwen,
z- der geld kryg je ze niet!
Arie sprak nu maar niet over den treurigeh brief
van m oeder. W illem had op het oqgenblik genoeg
nlm zich zelf.
M aar: geld! Dat woord bleef klinken in zyn
hx fd! En hy werd verward van die gekke situatie
van W illem en van den toestand van zyn ouders,en:

11geld!'' ja, hy moest geld hebben.
En toen vader W outers later in den ax nd tot
hem zei:

Arie,wees nou verstandig,nou zyn er koopjes!
Nou i'
s'thetmoment!Maarneem geen Kimberleytjes,
-

diedingen deugen niet!(Hy had ereen klapic geho'.),
toen zei hy aan R om bouts, die daxr in zyn kring
aan de ronde tafel zat, dat hy er ook eens duizend
gulden aan spendeeren wilde.
Goed,zeiRom bouts;als u m y dan m orgen voorm iddag die duizend gulden brengt
u kunt het
brengen in papieren, a1s u wilt
dau
o k- en wy
bepraten, wat wy nemen zullen, en kan ik het M aan.
dag aan de beurs in orde m aken.
En ook de anderen gaven orders; zy gaven allen

ordersdien aw ad,W outers,NeerdA,,Uyterlinde,eh de
anderen yllen, de burgerluidjes uit deu JordnnM, die
d= rn ten om de ronde tafelin het,,HG vr Hollaûd''.
A He kwam ,'
gelyk steeds,prom pt negen uur tehuis.
H y had er over gedacht onde- eg, of-i het Alida
x u zeggen. M > r dat zou-d-i niet d0e11; hy had eea
v- idee,'
dat zy het af zou raden,mo r trachtte zich
diets te mnken,dat hy zoo handelde om haar later te
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verrassen m et de winst. En die möest tœ h komen.
Allen zeiden het,je W rde het overal in de stad,eh
œ k Rom M uts had zx positief gespràken.
M = r wel vertelde hy haar van W illem en Lize,
en dat de vader'niet zou w111* , dat ze trouwden.
-

0,wat ben jullie toch domm erds,zei Alida.Dat

m oet die m = im mers we1 toestu n. Altyd, a1s het
zoo is, dat ze bevallen moet; want daarin kan m en
zich vergissen.
Evenals Arie ZuyO m had ook Dries Corbelm in

den lœ p van Februari in zyn courant dagelyks de
koersen gevolgd.
Hetbleek,dat m'nheer Harle> ek gelyk had geu d :
het was 'n gevaarlyke boel, nu wat te doen by dat

dalen en dan weer '
n beetje ryzen en dan weer dalen.
Ei
n het verwonderde hem niet, dat hy nog steeds

geen briefje van Harlebeek ontdng.
M aar in de eerste week van M M rt kwam het verx ek, den volgenden voorm ido g op het kantoor van
D e W aert te kom O .
Toen hy daar des anderen dnpgs de kpm er van

Harlebeek binnen.
ging, had juist de oude heer W illaerts h= r verlaten.
Harlebeek zei,datm'nheerCorbelyn hetvoortdurend
G len der fondsen ongetwyfeld in de kraut we1 gezien
had. H y vreesde,dat de grens nog niet bereikt was
en durfde dnmrom tot aankoop nog niet raden. Maar
of m'nheer Corbelm goed vond,dat-ivœ v hem kx ht
op '
n dag, dat het naar z'h meeniag gewaagd kon
worden.
lk geef u precies dezelfde raad, zei H arlebeek,
die ik zœ pas aan m'nheer W illaerts heb gegeven.
TegO gewone klantO zou ik - nietk% nen '
spreken;
w= t voor geu e klanten D u ik x m ogelyk m et
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= '
n onbestem de volm acht kuu en handelen. Zy
D uden,a1s de zaak m is liep,de volm ncht eenvoudig
ontkennen en m y m et de schade laten zitteq. dat ik
kaal werd als 'n geplukte kip.
Zy kwam en overeen, want C'
orbelm vond het volkom en goed,datdeze een f10.000 dekking in fondsen
x,
u bezorgen en dat H arlebeek voor een ton aan Am erikanen voor hem zou koopen.
En hy heeft de volm acht zeer om zichtig uitgevoerd;
want hy had er zyn zinneu op gezet, den broer van

zyn vriend Corbelyn eerlyk te behandeleu tdatis nu
en dan werkelyk een pleizier, als je altyd in den

morsboelzit),en ook W illaerts is er welby gevaren;
want H'
arlebeek had vues op zyn dochter Thilde,en

in zulk een geval tracht je te zo'
rgen voor het geld
van den vader.Natuurlyk !Dat spreekt!
kiers e!
n com m issionnairs was het
By banken, ban'
een drukke tyd, want het publiek liep sto'
rm . En
waar het solide toeging, waar ze niet zelf speculeerden, w'
erd gro'
f verdiend. M aar velen dobbelde'
n
ook zelf en verloren veel m eer dan ze verdienden.
En zenuwachtig op de kantoren was het overal.W ant
drukte i'
s prettig, m aar zoo'n nerveuse druktel En
de klanten, die gisteren gekocht hebben,vandaag al
lam stralig, om dat de koersen achteruit gaan; de

klanten, die voor een week hun ,,e opjes'' hebben
gehaald,huilend en lam enteerend op hetkantoor,om dat ze niet m eer kunnen suppleeren en hun fondsen
geëxecuteerd zullen worden. A rend Corbelyn wist
geen raad, verb or gcweldige bedragen, vloekte op
de bediendes, vloekte op de Am erikanen, op zyn
h zelf.
klanten, op de heele wereld behalve op gic'
En in de stad staan ze te praten by groepjes, de

klanten, de l
koopers van d'
e ,,
koopjes'' Jansen en
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M uller en Sm id o'
p het Rokin zyn een bitter extra
gaan drinken by dat verdere dalen,zyn vertrouwelyk

geworden,hebben gezegd, dat ze opk 'n klein postje
hadden, kyken nu sam en in de kranten na,trachten
elk= der te troosten metwat hun by De W aert enz.,
op de kaptoren waarze gec chthebben,gezegd wordt.
En café.chantantlo uder D esmond in '
de N es staat
er over te praten m et zyn buurm an D e Crayer, die
de ,,l-louten Verdommenis''in huurheeft,waar'savonds
de dam es'' kom en en 's Zaterdags en 's Zondags
's avonds dienstm eiden dansen, die eens een nacht
aan den zwabber willen.
W ant de epidemie is geschreden door heel Amsterdam ,van het Noorden naarhetZ'
uiden,vah hetOosten

nM r het W esten.Allen hebben zy ,,
c opt
jes''gekocht,
de lui zitten vol, tot aan den hals zitteu ze vol; er
worden reedsvelen geëxecuteerd en velen zullen volr n.
E r is een storm in M ntocht,eetl orkaan, die ge>
boom en > 1 vegen, geen hutten, m aar vermog> s en
levens, een tropenorkaan die tbans hzet in M M rt,
die luwen > 1 in den zom er, weer uitbreken in den
herfst, totdat op den laatsten dag yan het HarrimphM ckefeller-De W aert & Co.-D onchery H ooydonck &

Co.-poraz & Sirach-jaar 1407 de middem achtsklok
'ken
zullen klinken a1s doodsklokkO .

D'es middags, toen in die eerste helft van M aart,
zwierven ze in de buurt van de beurs, de a= e

herels die r kocht hadden. Je zag dat niet zoo?d
'irect
in de drukte van het Damrak, waar tram s bolderea
en bellen, en wagens ratelen en hnmstige m enschen

loopen. Opmerkzmnm moest je toezien. Maar dan ng
je heel duidelyk, dat er daar een liep, die blykbaar
geen haast had en zenuwachtig deed m et de vingers,
en daar een, die m et bewegingen van het hoofd in
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zich zelf sprak, en daar e'
en, die den hoed afnam
e,n met den zakdoek over zyn m orhoofd streek, d-

schoon het toch niet warm was, zou je zeggen. En,
opmerkzaam geworden, zag je er dan plotseling heel
velen, en ze schaam den zich blykbaar eea weinig en
gingen een zystraat i'
n of een café binnen ; maar al
spoedig kwam en ze uit de zystraat weer zerug, uit
het café weer te voorschyn, en liepen haastig naar
de beurs en gingen binnen om zic'
h te posteeren w or

het hek in de goederenbeurs, waar je de effectenbeurs voor je ziet liggen, en daar xchten ze met
grille oogen, qf ze hun com m isskm nair niet zagen
of een bediende van hem , en a1s er ee'
n bediende
daar in de buurtkwam ,werd hy bestorm d m etvragen,
hoe het stond vandaag. Of ook, zy gingen niet naar
de beurs, m aar giugen binnen in de hal van de
N ederlandsche E ffectencom pagnie,wantzy wisten dat
daar een zwart schoolbord hing, waarop m et kryt
onder beurstyd de koersen genoteer'
d werden.

Rombouts had veel te vroeg voor zy'
n luidjes gekocht. Hy had zyn ,,koopjes'' no'
g gekocht tegen
koersen,die in 't gansche jaar 1907 niet weer werden
bereikt. Hy :ad het niet metopzet gedaan,natuurlyk
'
niet; mnar hy had het niet m o'
eten doen, zop m in
als al die andere effectenm annen, want geen van he'
n
allen kon weten, of de koersen werkelyk niet m eer
van beteekenis x uden dalen.
En ze daalden ! Ze k'
elderden !
D e H arrim ans waren daar ginder n#r het werk !
Aan hun zwarte werk !

W outers, Uyterlinde, Neerdyk lieten hun zaken in
den steek,stonden voorm iddagsm etelkanderte p'
raten,
zwierven 'snamiddags in de buurt van de beurs,zaten
'savonds, stompzinnig van verdriet o'
ver de nieuwe
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of van H olland''.
keersdaling van den dag, in het ,,H '
En als de beurs ui
tbng,stonden zy op ket Damrak Rom bouts op te wachten, die dat heel vervelend

vond, m= r ze toch ook niet weg kon jagen.
M'
n Jezusl zegt W outers, terwyl Uyterlinde en
-

Neerdyk nanst hem staan, by het uitgaan der beurs

lt Rombouts, m'n Jezus, m'nheer Romboutsl
Verder kwam hy niet. Het bleef in de keel zitten.
W at hy gec cht had tegen 171, stond thans, den
14 M u rt, 153. H et was de dag van de pt
aniek in
N ew-York.
M aar dat wist m en onder beurstyd ia Am sterdam

nog niet;want daar in New-York de tyd ruim 41/a
uur kroeger is, komen eerst te ongeveer half vier
de telegram m en aan, die de o'
verzeesche koersen van
dien
m elden.
W outers leed groote verliezen.
lk weet er niet m eer vany.zei Rom bouts en
wischte zich het angstzweet van he'
t gelaat; want dnnr
binnen in de beurs werden tooneelen afgesw eld, van
leden, die G bbelden en nu diep in de ellende zaten,
van anderen die hooge prolongatierente schacherdeh
uit den toestand,van anderen ook,die deem is '
hadden
met hun arme clienten, en wien het verantwoordelykheidsgevoel in zulke dagen nerveu'
s m ankt, tooneelen

die je buiten niet zag maar die even verschrikkelyk
waren als de ellende in de A m sterdam sche huiken.
Ik weet het niet m eer, zei Rombouts; geen
m ensch weet m eer wat; 'tis 'n windhoos, die de

kerels daare derin New-York klaar geblazen hebben
> die alles wegveegt.Ze scheppen daar de boel op
op '
n l xnier zooals ze nog nœ it hebben geda n.
H y keek n= r U yterlinde, wu gde het niet hem te
zeggen wat hy te zeggen had, x u liever alleen m aar
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het gewone briefje schryven:by- ssen!E;
n hy wist,
dat U yterlinde het niet m eer M n.
D en volgenden morgen ging W outers nàar de Tuinstraat, naar U yterlinde's bakkery. W outers had niet
geslapen dien nacht,had nagezpcht,lxe hy aan geld
kon kom en.H y had eenige hypotheken.H et vroegste
kon hy op middelen rekenen, als hy aan U yterlinde
de hypotheek opzei; dan zo'
u hy over drie m aand
f K œ ontvangen.

M aar, god, hy deed het zoo oni
graag. Zy waren
zro goede vrienden en U yterlinde zou er door in
moeilykheden komen. W ant geld was tegenwooM ig
niet makkelyk te krygen. Geld was duur door de
crisis. M aar hy zag geen m ogelykheid anders te handelen, en hy moest denken aan zich zelf.

Uyterlinde was Xnger dan hy,was vyf en dertig
Ju r,had sedertvierjaren een goe; beklpmte bakkery,
een Xni
g vrouwtje,twee kleine kindertjes.
Toen W outers des m orgens ,ongeveer e1f uur by
U yterlinde in de huiskamer kwam , zat deze als een

gebroken man op een stoel: hy had een briefje v=
Rom bouts ontvangen, dat hy m oest b'
ypassen, en
hy k
'on het niet m eer.
H y toonde het schryven.

Jezus! zei W outers.
Pn toch ... ja, in godsnaam het moest er uit,
-

danrna sprak hy over de hym l eek.
U yterlinde staarde hem aan,m et wezenlooze oogen,
antwoordde niets.
Dien namiddag ging Uytedinde niet mee naar de
beurs; dat had geen zin meer. W outers en NeeM yk

stonden nu methtm tweeën op N mbouts te wachten.
-

En ? vroeg W outers.
ls niet te gelooven, antv rdde Rom bouts.
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Unions 20 pct. lager! 138! En xo alles naar verhouding.
Goddœ m l zei W outers. Goddoom !
En hnmstig liep Rombouts weg. H et reusachtig ongeluk van die klanten,de zwarte ellende,wv rin velen
doorde beursbriganten van N ew-York gesm etea waren,

joeg hem sch
'rik aan. Hy had steeds de vrees,dat ze
m et een revolver klaar zouden stnm.
p of een Golk.
W outers en Neerdyk overlegden,dat zy U yterlinde
af xuden halen om sam en napr het ,,Ho:
f van Ho1land'' te gaan.

H'
et vrouwtje stond in den bakkerswinkel en hielp
kl= ten.
Uyterlinde tehuis? vroeg W outers.
Is op den zolder bezig aah het m eel, zei ze.
W outers en N eerdyk gingen den zolder op.
Goddœ m l zei W outers.Goddoom !
U yterM de '
hing dood in een strik npp een spant.
D esm ond de client van de N ederlandsche Effectencom pagnie, was een verloren m an geworden.H y had
steeds hard gewerkt in zyn leven, en had dientengew lge iets oveçgehouden. D'
at was begonnen a1s

kellner. A1s kellner had hy nnn voprname jongelui,
a1s het geld op was, tegen hopge woekerwinst geleend. Door het overgespaarde was hy in staat geweest.een café-chantantin de Nes te huren,er dames
in '
te zetten om t,
e zingen.En hy had de zaak kunnen
uitbreiden: tegenover het café-chantant had hy een
café gehuurd,wamr de dxmes overdag moesten komen
om de heeren, die er kwam en, te ,,
anim eeren'' tot
drinken. H y '
had een bepaald systeem daarby ontwikkeld. o'
pdat de heeren lang bleven : ,yvertrouw e1yk m aar niet té vertrouwelyk'' noem de hy dat.
En dan werd er gedronken. ,ycllam p:
agne''. D e
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flesch kostte hem 75 ce
'nt, en vopr f 9.00 verkocht

hy ze. Nu ja, het werd niet allesfgedronken. Daar
x uden de m agen der dam es niet tegen hebben gekund..A ls er een heer was,een voornaam heer, m et
geld. dan gingen drie, vier dam es by hem zitten, en

ook Desmond '
kwam een praatje maken, en dan
hadden de dam es een em m er by zich staan,natuurlyk
m nder dat de klant den em m er zag,en gooiden daar
hun cham pagne-glazen in leeg, natuurlyk zonder dat
de klant het zag, want dat zou,de illusie verdreven
hebben.D an vulden ze de glazen weer.E:
n dan zorgde
,

CCII ,
Van dC dames, dat de heer een poosje een
anderen kant uitkeek, en dan smeten de andere
dames de glazen weer leeg in den emmer, of evan de dam es bracht, a1s hy vol was, den em m er
weg en kwam leeg er m ee terug.

Een f 80.000 had hy op die wyze, nooit den arbeid
schuwend, verdi,end.
D at was nu alles Weg.

Hy heeft zyn café-chantant en café kort dnma p.
m oeten opgeven, is naar Brussel gereisd en is gaan

handelen tn meisjes.
W at niet prettig is, x o altyd m et Poolsche en

Galicische joden te doen te hebben, als je 'n mot
oie
zaak hebt gehad.
Ook M r. Farasyn, de advocaat, de client vr De
W aert, verloor reeds in deze M M rtsche dagen allen
vasten grond onder de voeten. H y verdween,en m en
heeft niet meer van hem geM ord.

Jansen, M uller en S'
m id o;
p het Rokin H dden belnmgryke bedragen verloren maar konden nog stM nde
blyven.
Arie >ad gmot geluk. Voor iemapd die. eenige

qpnleg Yeeft o'
m te gapn dobbelen,het grootste geluk
> ooodsuok vx het D= re .

8
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O t hem overkomen kan. Hy a rlopr direct dezen
eersten keer, dat hy s'
peelde, en wel niet ziekeueurig
maar vlug,h% 1vlug :in drie dagen was zyn f1000 op.
Op eo aw nd met de laatste x st,nadat hy reeds
den hqelen àvond > stil tegex ver A lida had gezeten en O.
P hnpr vraag, of er iets was, geantwm rd

bad vazl niets, heusch niets, ontving hy het briefje
van N mbouts, dat hy moest bypassen of dat anders
zyn fondsen verc cht moesten worden.
Fm ofschm n hy iets dergelyks verwacht had,want
hy N d natuurlyk in hetavondblad de'koersen gezien,
werkte de schrik'tœ h geweldig. H y sprong op van
zyn smel, liep heen en weer in de kamer.
-

Jongen,wat is er?

Toen barstte hy in snikkeu uit, en snel, snel, b1y
dat hy den last kwyt kon raken, den geweldigen last
v= die drie dagen,zei hy het haar.
iloeveel? vroeg zy.
Duizend guldenl Duizen'
d gulden ! 0,god,neem

me niet kwalyk! 'tGeld was van jout
Ja, m> r vader is de schuld ! Die heeft het je
altyd voorgepraat. En dus, jonge, geen woord meer
daam ver.dpt het geld van my is gekbmen. Zeg eenVOud1
*g mnpr, hoe wy daar het gauwst 'n eind M n
m xven .

Nu. G t was Y rgen verkx pen,en wat er te kort
kwam bypassen.
D& volgenden m orgen reeds vm eg gingen zy
O men,want zy zelf wou mee,naar Rom% uts. Arie
deed M t wœ M .Maar zy be= eide er zich odk mee.
D irect vere v , m 'nheer N '
m bouts! zei ze.
-

Ja.mnnr,als de H rs> nu m n mide

eens

vreeselyk laag z> . En a1s zy morgen dan hœ ger
waro , dan was dat t< h zonde.
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Direct weg er mee.zei Alida. Geen dag langer.
Rombouts verkocht dien dag voor A rie. H y had
f 1100 verloren.
M aar ... was voor zyn gansche leven genezen.
Ook W ilh erts en D ries Corbelyn hadden geluk.
Op een andere m anier evenwel.
H arlebeek had m etgroote om zich
'tigheid,m etbangigheid dat hy zic'
h vergissen x u,voor deze twee clienten
gewacht en gewacht.Eindelyk kwam in N ew-York de
14e M aart, de dag van de paniek, wM rop de U nions
-

daardaalden tot1241/a.Toen den vblgenden dag,den
15e'
n, de beurs te A m sterdam ill wilde zenuwachtip
heid opende, wisten enkele grool
te huizen a1s De
W aert & Co. door telegram m en toch ook, dat die
koers daarginder beschouwd werd als paniekkoers,en
in Am sterdam daalden ze d'
an ook niet verder do
tot 138. Tegen dien koers dorst H arlebeek het
Wagen.
H y e cht belangryke bedragen. van verschillende

sœ rten van fondsen voor W illaerts,en voor D ries
Corbelm . Ook vopr De W aert & Co.
Toen Corbelyn ruim anderhalf m aand later,in de
eerste week van M ei, winst nam '' gelyk de term
luidt, wanneer m en het ingekochte verkoopt om ide
winst voor den doorgestanen schrik te ontvangen,kon
hy n= r verhouding voor 148 verkx pen,wat hy naar

die verM uding v* r 138 (de kxrs der Unions) gekocht had. en was hy ruim f 7000 ryker.
H eel prettig zat D ries Corbelyn dien m iddag aan
het diner. M evrouw had het extra aardig gemnnEt
vandu g.En wat bbemen stc den er op de tafel.
God, god, zei Corry, 'tk= vandaag niet op,

toen Geurtje,het dienstmeisje,na de soep garnalenpasteitjes bracht, die Dries grv g'at.
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0 , zei Em m y, we krygen nog m eer lekkers.
Straks heerlyke druiveh.
W at is er dah aan de hand ? zei Corry.
M am p.lachte.
Och, kind, wat za1 ik zeggen! Papa heeft in
-

geldzaken 'n gelukj'
e gehad,en nu dacht ik,dat ik
hem eens 'n extraatje kon geven.
Ja.maar,zeipl
apa,hetgelukje isnietzoo groot,
datjullienu maar dadelyk aan 'tjam nnen en hoeden
-

koopen kunt gaan.
Nu, dat >1 voor Baby toch binnenkort wel
m oeten, zei Corry weer.
Baby kleurde.
Hoe x o? zei Corbelyn.
M u r, papp, heeft u dan .niets'gem erkt?
N ee, wat zou I
'k m erkea?
N u. datw nd Corry heel dom van haar vader,dmt
tt-z
*

-

-

niets gemerkt had, ofschopn het nie'
t duidelyk was,
lwe hy ietshad kllpnen merken.W pntwatzy,m eisjes,
onder elkander beprM tten, en wapr zy heeh gingen,
als zy op straat waro , kon hy bezwaarlyk weteh.
Zy x u het dus mM r zeggen.
Papa, dapr zit vöor u < deze tafel eene toekom stigem ea uw D'
e W aert,mevrouw Paulde W aert,
geborene Chfistiane Corbelm , in den w= del Baby
genoem d,wat nu we1 zalm oeten ophouden,w autvoor
'n getrouwde vx uw is dat we1 wat rn r.
-

0ch,
,zei Christiane,wat zeur je toch!

7.

Piet Harlebeek op vrrersvoeten.
Een Zondagm orgen i'
n M ei. D e zou schynt reeds
warm in de voorkam er M n de Leil
dschekade, waar
H arlebeek woont, en w erpt er bundels van licht en
goud in. M aar hy zelf is er nog niet; hy is nog
in zyn slaapkam er, want gisteren-avond was hy by
zyn vriendin Line Coosem ans e'
n islaattehuis gekom en.
Zoo even is hy opgestaan, en zyn eerste werk is,
gelyk andere dagen, dat hy in een ledige badkuip
gaat liggen, waarnae t hy een inrichting heeft laten

maken zöo,dat hy,door drie maal aan een kettinkje
te trekken, drie maal een straal koud water op'zyn
lichaam krygt. H y zelf noem t dat: ,,straal op de
borst. straal op de buik, strapl op de dit en dat.''

W ant Piet Harlebeek is in vroegere jaren veel uit
geweest, h'
eeft niet alleen in A m sterdam , m aar ook

in New-York hetlate stratenleven der j'
onge beurslui
m eegem aakt.En evenm in a1s de A m erikaansche fondsen, die de heeren verkoopen, aan het publiek zyn
aan te bevelen, evenm in zyn d'
e heeren zelf aan de
Nederlandsche dames te recommandeeren.

Juist gisteren is hy nog eens naar zm dokter ge-
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weest; hy had wat last van congesties in de laatste
dagen en dacht, of de koudwater-behandeling du r
x ms schuld v= kon zyn. M aar de dokter heeft gezegd van ,.Nee5,ne> !'' en dat hy maar door moest
gaan met de N udwater-therapie, en geen sterke

dranken drinken;maar drie mnn.
l daags een kleintje
V ffie a1s tonicum ,dat was heel goed, en 's avonds,

nu ja.datmocht,'savondstwee,drieglazen roodew> .
N ee. n#e! had H arlebeek geantwoord, hy dronk
heelem aal niets; daar was hy nu eenm aal afgewend,
sedert het hem verboden was.
De heer Harlebeek zou dan ook in een geheelO tbouders-vereeniging een zeer gezien man zyn
geweest.

Thans kom thy door de portière uit de slaapkamer
in de voorka.
m er; hy is gewasschen en gekam d en
geschoren,mnnr is x g in m overre y,en négligé'' dat

hy zm jas nog niet heeft aangetrokken.
Neurie d komt hy in zm hem dsmouwen in de
vœ rkam er.H y neurietde wyze van een Am erikaansche

cbanx n, die hy, toen hy in jopgere jaren in NewYork was - hy lœ pt thans tegen de veertig - daar

in café-chantants hoorde,en dat dpma
r door zm beursvrienden met groot enthousiasme werd geapplaudisseerd:
The air is full of champaign,
Then the air is fullof schemes...

Jolly to the coffin.
Dat waren de brokstukjes. die hem waren bygebleven, m= r de > ze '
kende hy nc geheel, en hy
neuriede verder en neuhënd dmlkte hy op een tafel-

bel. wier gerinkel M n het dio stmeisje van zyn hospita beduidde,G t hy beleefd verzœ ht,M m zyn ontbyt te brengen.
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W ant wel stonden reeds bre en boter op de
gedekte tafel, maar nu moest nog een zacht ge'
knV t
ei komen en een glas koude melk.
H arlebeek had een scherp m aar geenszins onu ngenaam gellat; zwart het hpnr, helder uitkykende
oogen, voor een vrouw ongetwyfeld eeh niet onaangename verschyning.
H y opentde glazen deuren v= het bezonde balkon;
hy is wel niet '
gekleed, maar van de verre huizen
daarginder, dpor de hooge, reezt
s groenende boom en
aan den overkant van de L'
eidschegracht kan m en
hem hier niet zien.

Niet het dienstmeisje bracht het ei en het glas
melk. maar mevrouw zelf, mevrouw Term= de.
Zy was een appetytelyke vrouw,niet direct scM on ;
daarvoor was de zwarte kop te resoluut.M aar zy was
te mooi. had hnmr man,de heer Tennonde, gepensi-

o'
neerd kapitein van het lndische leger,eenige'jaren
geleden eens gezegd, om altyd, want zoo'n pensix n
is m aar m ager, in arm oede te leven. Zich zelf vond
hy daar ook te goed voor, en daarom ln d hy toen
de vraag met haar besproken of m en er niet wat
by x '
u kunnen verdienen.

W ant a1s je wilt, had hy gezee ,kan je dat
niet veel moeite kosten. Je bent zrmo'
i, p'
as dertig
jaar,en wat dét b'
etreft, ben je eenig.
Zy had daargeen bezwv r tegen geu '
d;zy vond dét
het prettigste vM '
het heele leven.
Zoo waren zy ber nnen, gesY ffeerde kàmers 8,
a.
n
'
de Leidschekade te verhuren, en dat was heel goed
gelukt. H un eerste huurder wu een tamelyk r#k en

eo ietwaton= zelmaa van een veertig j= r geweest.
Toen die in den beginne 'saw ne eenige = len
wat Laat was uitgebleven, V d mevrouw de situatie
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gebruskeerd en hena gezegd, dat zy wel begreep boe

datkwam en het heel natuurlA vond,maar O thet
* ch niet zonder gevaar was, terwyl hy hier tehuis
hetzelfde x nder gevaar kon hebben. Toen hem duidelyk- was geworden,wat zy be& elde,had hy geantwoord, dat hy niet van onu h'
hedO m et getrouwde m annen hield.
0 ,als 'tr dersnietis,had m evrouw geantwx rd.
En toen was Tèrmonde by hem gekom en en had
'
de zmak waardig maartegelyk volkomen geruststellend
m et hem besprokY .

Deze huurder was twee jaar by hen gebleven,en
dat was w or de Tero nde's een heel goede tyd
geWeest; want zy waren f 10.
000 ryker gewol
rden.
M aar toen was de fam ilie van den royalen troubal
dour
er achter gekomen en had hem onder curateele laten
zetten.

H arlebeek was t%nns hun tweede huurder.
M aar m et hem wilde het H elene niet gelukken.
Zy probeerde alles. Vertelde dat zy zoo'n eenzaam

leven had. want 4at haar man zooveel uitging. Vertelde dat hy zooveel ouder was dan zy; m aar lw e

gaat het, zei ze, als Je arm bent, moet je onder
dak. Of ook :zy lachte Harlebeek toe, was een en al
diehstvaardigheid, kwam hem 's morgens vM k zelf
roepen en '
stak dan het hœ fd door de slaapkax
m erdeur, w odat hy, in bed liggend, hnmr dan in haar
m orgenlam n Zag Staan glim lacheh,bereid om tekom en,
als hy m aar wenkte.
M aar Harlebeek wenkte niet, en zy O nden, de
Termonde's, dat zy aan di> m 'nheer, die nu sedert

eeh half jaar by hen woonde, een slecht huarder
hadden.
W at Harlebeek betrof, hy meG te de intentie van
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de ronde, mooie,volle H elene natuurlyk heel goed ;

mnar als je elken mos
rgen werkt met ,,straal op de
borst, straal op de buik, stru l op de dit en tk'kt'',

dap is een vrouwtje a1s Line Coosemahs op' haar
eentje meer dan voldoende.
H arlebeek, die by het balkon in de wr m e m eizon
stond, toen m evrouw birnenkwam , keerde zich om ,
groette hoffelyk m et een: ,,Goeden m orgen''.

Goeden morgen,m'nheerHarlebeek!Bertha (dat
was het dienstmeisje)is uit,en daarom breng ik het
-

ontbyt zelf. M aar dat wil nie'
t zeggen, dat ik het
= ders ook niet gaarne zok
u brengen. U was weer
laat.m '
nheer H arlebeek,gisteravond. 'tW as laatvan
nacht, toen u thuis kwam .
-

Ja,ja,ik had 'n conferentie,en datduurtsomslang.

Zeker,conferenties kllnk
nen som s lang duren.En
lange conferenties kunnen onder om standigheden heel
aangenaam zyn, vooral 's Zaterdagsavol
nds, want dan
kan m en 's Zpndags uitslapen.
M aar H arlebeek antwoordde niet.
D aar is geen vat op te krygen, zei ze % r:
-

daarna in de donkere achter'
kamer, waar je op een
trieste binnenplaats uitzag, tot den kapitein van het
lndische leger.
D an m oet-i m aar weg, zei hy.H adden wy m amr
n argunAent.

W e zoeken 'n ander,zeiH elene,en dan zeggen we
hem , dat er 'n fam ilielid by ons in komt wouen.
Fam ilie gaat voor by vreem d.
H et was een groote vnorkamer, waar Harlebeek
aalï zyn ontbyt zat, gem eubileerd m et de ordinaire
m eubelen, wat m alm niehout en wat rood tryp, van
gestoffeerde u mers. Aan de wanden hingen eenige

lithographiën,waarvan je jaloersch zou worden op de
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fabrikanten, pm dat ze zx 'n helder inzicht in de stu-

piditeit van het menschdom hebben; je zelf zou het
niet hebben gewaagd, die dingen te laten m aken;

je zou in je gebrek aan m enschkunde gedacht hebben dat zoo iets geen sterveling w u koopen. Z,
elf
bezat H arlebeek niets om aan de wanden te hangen,
want kunst interesseerde hem niet. En boeken had
hy evenm inx beu lve een paar brochures, die op zyn
bureau lagen.Datbureau gebruikte hy om er 'savonds
aan te werken,als het noodig was;prospectussen by
w orbeeld by em issies stileerde of corrigeerde hy daar

liever 'savonds in de stilte van de Leidschekade, dan
overdag in de drukte van het kantoqr.
Alles was ordinair in die kam er,alles getuigde,dat
daar een m ens'
ch z- der m eer dan slechts een ruwe
beschaving woonde; het eenige byzondere w ar> o'p
het bureau de portretten van een paar dxpseuses en
café-chantant-zangeressen uit Parys: C1& d'
e M erode,
Edith W hitney, Hetty D arm and.
Buiten de m uren van zyn dobbelhuis was H arlebeek leeg.
Hy x u zich dan ook doodelyk verveeld hebben,
a1s hy hier in dit zonnige M 1 den voprmiddag had
m neten doorbrengen,en toen hy ontbeten had,schoot

hy zyn jas aan,ging de straat op,ging naar zyn
kantoor nm.
n de Keizersgracht.
W ant elken Zpndagm orgen gaat hy daar zien, of
er ook iets gekomG is, dat hnmmt heeft.
Van morgen was er niets, dat pa sseerde. Brieven
van gewone clienten,brieven van commissknnairs en
banken uit de pm vincie, brievo m et wissels, met
berichten over wissels, telegrxm m en, alles den gewonen gang van zaken betreffO d. K en dus alles tot
m orgen bla en liggen.
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Maar wel 1as hy in een financieel blad het laatste
Am erikaansche nieuws, waarover telegrafisch bericht
was gex nden.

Jezus, die H arriman, dat was t< h '
n'
kerel! Daar
had-i weer 'n streek uitgehaald ! Die bam
'q had altyd
wat nieuws, als-i 'n gap wilde m pken.D aar had-i -

nou mot je goed luisteren ! daar had-i den 9en
51ei...washetde 9'
e geweest?...jawel,kwam uit...
den 9en M ei had-i '
n vergadering gehouden van de
:9directeuren''van d'
e U nion-pacific,van de H arrim angro'
ep.

D irecteuren'', dat wil dus zeggen: hy en zyn
vrienden,die,zonder dat iemand daar verder watover
te zeggen heeft, de baas zyn over de sm ren, die
m en noem t de H arrim an.groep, voorop de U nionPacific.
Dat w as nou w eer net 'n durfo vond H arlebee'
k,

als verleden jaar,1906,in Augustus,toen-itwee dagen
lang de dividend-verhoogiig geheim hield.
Op deze vergadering van ,,directeuren'',den 9en M ei
1907, was tot de uitgifte van nieuwe obligatiën besloten, w elk besluit by bekend worden ongetwyfeld
de koersen zou doen dalen.
D e reporters stonden,gelyk gewoonlyk, de ,.directeuren'' buiten de vergaderzaal op te wachten, om ,
a1s ze er uit zouden komen, het nieuws vau hen te
V oren en het, x o snel als ze kondeu, naar beurs
en dagbladen en telegraafkantoor te brengen.
M aar H arriman noodigde dezen keer na afloop der
vergadering de rem rters by .
de y,directeuren'' in de
vergaderzna) en hield een erg uitvœ dge en totaal
overbodige rede van een half uur over dO toestand
van de Union-pacific tegen hen, en zorgde, dat niemand van de rem rters de zaal verliet.W at ook billyk
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was - ja,ja, die H arriman is 'n eerlyke kwant want wanneer iem= d eerder dan de anderen met het
nieuws heenging,x :
u hy daarm ee nnm de beurs natuurlyk zyn voordeel kunnen doen. De reporters zelf
vonden de hn.
ndelwys tot zoover dan œ k volkom m
correct. en zagen eerst later het bedrog in.
De andere y,
directeuren''nam elyk verdwenen gedurende die rede van H arriman de een n.
a d'
en ander
uit de zaal, M lden m et het nieuws naar de beurs,
gingen daar met hun vrienden aan het werk en
m aakten dien dag een m onstergap.
By den aanvan'
g toch van die vergadering van
directeuren'', half twaalf uur 9 M '
ei, lmteerden de
U nions om streeks 146; tydens de vergadee g, die

twee uren duurde, steeg de koers tot 1491/:; toen
het besluit der vergadering door de reporters bekend
werd. kwam er een daling tot 143.
D e vrienden van H'
arriman hadden dus een half
uur den tyd o,
m op reusachtige schaal à la baisse te
speculeeren. W at zy voor 148, 149 hadden vérkocht,
c'
nden zy kort daaa n, om daardoor later tot
levering in staat te zyn, inkoopen voor 143.
En reusachtige bedragen wordO daarby om gezet.
Zoo vermeldden d'
e couranten van April 1907, dat

destyds de jonge Corn.Vanderbilt met zyn vrienden
W hitney, W ilson en Connor e1k in één dag tien
millioen dollars,ongeveer 25 millioen gulde'
n,verloren,
m aar dat is onder de m ultim illionnairs niet zoo iets
byzonders.
Toch 'n vervloektaardige '
kerel,die H'
arrim an,v% d

Harlebeek, die kerel had durf. Ja, als' je aan zoo
iets dacht. dan was het hier in Am sterdam een putluttige boel.
T e half twaalf was hy weer buiten pp de Keizers-
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gracht, wandelde er o'
p de klinkers onder de reeds
groenende bopm en langs het glinsterende water, dacht
glimlachend aan die'
n gap,van H arrim an,flo,
ot zachtkens in de zachte lucht, zachtkens in,de lucht vo1
m eizon de wyze van:

The xir is full of champaign,
Then the air is fullof schemes...

Jolly to the coffin.

Ja, duivels, hy moest toch ook eens zien, of-i
niet eens wat grootsch kon d'
oen,wat geweldigs.H y
was nu deze week in de firma opgenom en, de nota-

riëele akte was gepasseerd, te b'
ebnnen m et morgen
w'
as-i niet m eer p'
rocuratiehouder m nmr lid van de
abude, wereldbekende firma De W aert & Co. Dat
legt verplichtingen op, dat voeldem-i, clat legt druk.
kende verplichtingen o'
p.1Iy moest eerlang wat doen

voor de firma.Vopralin ditmerkwaardige jaar mocht
hy, a1s nieuw 1id van de firma, m > r niet m et de
handen in den schoot zitten. H.y moest wat doen,hy

moest wat verzinnen. Al kon je het dan zoo grootscheepsch hiet aR legge'
n als die H arrimlns daarginder,

iets moest toch mogelyk zyn, als je maar durf had.
En weer floot hy :

The air is full of champaign,
Then the air is full of schemes...

Jolly to the coffin.
Hy sloeg de drukke LeidschestrR t 1 ,gin'
g daam a
de W eteringschans op,belde er n>m de deur van een
huis van drie étages. D aar woonde op de tweede

verdie/ng .
zyn vriendm
' Line Copsemans,by wie hy
'sAmdags gewopnlyk koffie dre .
De deur werd met htt touw v= boven o'
pen ge-
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tm kken,en H arle% e ging de trap op,neuriënd weer.
Toen hy boven was gekomen, zei het oude diO st-

meisje - oude dienstmeisjes zyn in zulke gevallen
ie beste; die kennen het leven > p'
raten niet - of
m'nheer '
n weinig zacht wilde loor n; de juffrouw
had heel erg M ofdpyn.
H arlebeek ging zacht de vx rkam er binnen.
D aar rustt'
e op e'
e'
n chaise-longue i,
n een m orgen-

japon een groote,vo1gebouwde vrouw,lichtblond de
haren, die zy '
om de hoofdpyn 1os had gem aakt, en
die als twee laz
nge sluiers ter w'
eerszyde'
n van het
hoofd over borst en schoot lagen.
Hoe is '
t, lieve kind?

0, 'tis hu al 'nweinig beter; 'nuurtje geleden
was het erg.
H oe kom t dat zx ?
Slecht geslapen.
Ev> .pauze. Dan snel en hartstochtelyk :

'k H eb aldoor an jou gedacht.De gansche nacht
heb ik an jou gedacht.W ant nu je 1id van de firma
bent geworden,nu ga je je 'nvrouw zoeken, 'n vrouw
uit hx ge kringen.D at overleef ik niet.
H arlebeek, zoo wilde zy zegget
n.was een man uit
den eenvoudigen middenstand en door De W aert tot
compo on genomen niet om zyn geld of zm naam
mM r enkel om zyn bekwaamheden, en die man zou
nu, zx was haar gedachtengang, door een huwelyk
m eteen vrouw uitde hoogere standen zich daarentrée

willen verscu ffen.
N tdatnu toch uit je hoofd l
-

Is het M usch niet w= r?

-

Neen,neen1 Hoe kom je er by?

Zy richtte zich op; de lichtblonde haren glanW o
a1s hœ l f> e zyde; zy stond op, grx t en hoog.
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-

M 'n lieve m na
n, a1s Je wlst...

-

Neen,neen,wind je nu niet op.

Goed dan ! Dan ga ik 'noogeablik in d'
e slaapkam er en maak m'n haren op en kleed m e.Ik ben dade1yk terug,en dankm m en wekoffie drinken.G rietm aakt

gestoofde '
nieren voor je met gebakken aardappeltjes.
Harlebeek had I
haar,een vyfjaren geleden,op een
tentoonstelling in A m sterdam leeren kennen.D aar had

haar man

zy heette toen juffrouw Ci
ourtens

op

het obligate oudhollandsche plein een oudhollandsch

cafétje in huur gehad, en daar had,hy zelf bediend
m aar tevens ook zy en een kellnerin,in oudhollandsch
costuum . Dat had haar snoezig gestaan.
M aar haar m an had in de stad zelf tegelyk zyn
gewone zaak '
en was daardoor veel afwezig,en ZOO#n
kellnerin iso.
p zm 'n teutmanstelling ook nogaleensweg.

Dan was zy

een hartstoclstelyke vrouw - daar
e

alleen in de bordeel-atmosfeer,die op de late avonduren op een tentœ l
nstelling schyntte behooren.E n daar
in x o''
n laat, zwoel zom eravond-bordeel-uur was H arle> ek in haar café gekom en.
Zy had een h'
eel goede m an,m aar
dat zyn zoo

van die zonderlinge raadsels je houdta1s vrouw van
den een,ofschm n hy nietgoed is,en je houdtnietvan
den ander,ofschoon hy > d is.T rouwens van H arlebeek wist ze tot op den huidigen dag ook niets,dal
niet goed was.
Toen haar m an het gem erkt had, was hy in een
vreeselyken toorn geraakt;hy had lsaar zy waren
samen in hun shapknmer - de kleeren van het 1yf
gerukt,het hemd van het lyf gerukt,zoodat zy haakt
was,spiernaakt,ea had gezegd :
-

Kniel neer,daar,v* r om bed,m et het gezicht

naar ons btd;'k wi1je ranxlen met X zw> p.
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En in hnmr groote schuldgevx ltegen haar zoo goeden m nn was zy zonder tegenpraten neergeknield voor
hun bed,m ethetgezichtnaar hun bed,i
en hy had een
zweep genom en en had haar,van toornige woede niet
m eer wetend wathy deed,geranseld,geranseld,.totdat
eindelyk de rug één bloedstroom was. Toen had zy
een ontzettenden gilgegeven,en hy zelfwas onm achtig
neergevallen.
Den volgenden morgen was de dokter gekomen om
haar wonden te verzachten.
Niet lang daam a waren zy gescheiden en had zy deze
w oning np.
ni
de W eteringschr s gehuurd.
Van Harlebeek hield zy hartstochtelyk.Van zyn zaken
wist zy natuurlyk niets; wat hy daarover zoo eens
vertelde,was, gelyk spreekt, slechts oppervlak.
M nar daar kwam zy terug uit de slaapkam er,gekleed
nu en de lichtblonde haren in golvo de golven om
het hx fd.

Nou, jonge, dan zullen we daamver ook geen
woord m eer praten ; want anders bederf ik je den
-

d= . M ooi weer,hé?

Ja, en wat zi'
e je er zelf van m orgen mooi uit.
ls datde nieuwe japon?
Ja,zit-i goed?
-

-

-

Uitstekend.

-

Blyf je lang by me?

Tot twee uur, h2f drie. Ik moet van middag
'
n visite maken.
By wie?
-

By m'nheer W ile rts, je weet, familie van mevrouw De '
W R rt.En wat dœ jy?
-

Ik ga gtraks n= r m '
n zuster. Zy en haar man
g= vpn avond ppqrt
den schouwburg.Ik ga m ee,en nu
hebbO ze my geu= gd om ook by hm te kom en etO .
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Toe'
n Harlebeek tetwee uurzyn vriendin had verlaten
en w'
eer o.
p de trottoirklinkersder W eteringschanswas,
neuriede hy niet,m aarliep,hetlo ofd voi
orover,kyken'
d
m et de '
oogen, of hy de straatsteenen tellen wilde.
W ant Line had het toch niet ktmnen laten; zy had
opnieuw d'r over g'
esproken,dat hy nu waarschynlyk
'n vrouw van voornam e fam ilie zou zoeken.
D uivels, die Line, ze was zoo hartstochtelyk; aan
het gevoel,dat haar op 'n zeker m om ent b'
eheerschte,
gaf zy zich totaal, willœ s over. Duivel
's, duivels, dat
x uden leelyk'
e scènesworden,als-iwerkelyk'm etThilde
W ill.
aerts....
En daar zou h'
et toch w el to'
e kunnen koznen.W ant
Thilde, hy geloofde. dat zy hem graag m ocht. H y
was er in d'
en laatsten tyd,sederth'
etbeken'
d was,dat-i
lid van de firm n zou worden, eenige m alen 'n visit'
e
wezen m aken. H y gelx fde, dat z'
e heel goed de be-

doeling m erkte. Ja, ja, ze merkte het wel. Ja,
m mer,
dat ze zoo leelyk was.W at 'n onderscheid m et Line.En
hoe zou ze d'r uitzien ,,e'
n négligé'', want daar hangt

toch veel van af.D'
e borst was wat platjes. Nou,dat
m ocht-iw'
el.D ie pannekx ken,daar zathethem nietin.

Maar dan verder? Ja,dat kan je zöo niet weten. Dat
gaat in zoo'n gevalop de bof.
Enfin, als Lin'
e al te veel spektake'
l m aakte, dan
zou-d-i haar ook m aar houden ; dan was 'twe1 de
beste weg, haar x k m aar te houden. D at was m isschien in e1k g'
evi we1 'taardigst.Dan zou-d-i Thilde

dadelyk in den beginne z6o wennen

zoo'n m eisje

isniets gewoon en w eetvan niets- G t-ix k nog eens
naar Line kon gaan.
O verdag '
natuurlyk niet m eer. Enfin, hier op de
W eteringschans,daar kom en geen mo schen voorby,
die hem kennen.En daar vermoedt ook niemand zoo
De Doodsklok vaa het Damrak.
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iets.M M r overG g zoud-ier dxn tx h niet meer he nVXPO*

Harlebeek had gelyk, Thilde W illa rts was leelyk
of liever: H d eo niet mooi m lu t, want haar gestalte was, te meer dpxr zy h= r slank lichaa met
sm u k kleedde,eleg= t.
M aar dat ziet - vrouw zelf niet zoo;wat zy ziet,
d> r in deh spiegel vœ r hn r, is in de eerste plaats

dat gelaatlRn rœds h haar jeugd haft zy het gehx rd op kostschool, va vriendinnetjes, die in die
zoete jeugd nog vinniger op elkv r zyn dan later a1s
volwasso vrouwO :
-

O jy!Jy bent lœ lyk,weet je dât niet?

-

W at '
n neusl

-

Die neus van jou, die moest je op sterk water

zetten 1

Zeg,gisteraw nd na de dansles,verbeeld je,Karel
heeft me gezoend.Hy zei.dat-ijou zx leelyk vond.
Die jeugd,die nooitvolprezen schoone jeugd,zx is
men hnnr im mers noem t...v* r eG leelyk meisje,
-

voor een leelyke ammkom e de vrouw is zy een folterkam er.D at houdtnooitop ;datduurtdY heelen dag;

d=r sta je mœ op, en % ar ga je me naar bed,
met dat drukkende gevoel,dat je zoo ontzaglyk - 1
minder bent dan je vriendinnen, dat er nooit en
mnl
n > 1komen om je teverlossO .0,;1sereen kwam,
o god,je m udt hem z6o lief hebM n.
Thilde h4H zoq'n ida , zx '
n heel vaag idœ , A t

Harlebeek vanO ag weleensu r kom en kon.H y was
er in den M tsten tyd herhaxldelyk geweest, en zy
had gedacht... heel vaag geo cht... 'savonds alleen
in h= r slaapkamer .
had zy de*'
handen gevouwen >
geiacht...
0 ,;1s er - kwnm ,zy zou hem ze lief hebben!
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Zy zaten in de tuinknmer,de oude m '
nheer W illaerts

en Thilde, toen H= sje binnenkwam en aan m '
nheer
W ilheMshetku rtje van m'nheer Harlebeek overreikte.
Laat m 'nheer binnen!
Fm of zy zelf haar vryer by zich in de keuken

mochtontv= gen,vrx g zy zachtnxn juffrouw Thilde.
Zeker, Hansje!
-

D e oude m 'nheer W illaerts ontving H arlebeek heel
vriendelyk. W = t kort geleden heeft hy ,,winst genom en'' van wat H arlebeek op den 15en Alaart voor
hem gekocht heeft.En dat was 'n aardige duit.lnmiddels heeft hy in Londen, wM r hy term ynzaken heeft
dœ r bem iddeling v= A rend Corbel
r en Poraz &
Sirach
hy verdœ lt zyn zaken over verschillende

huizen ; dpn hoef je éen niet alles au de ooren œ
hxpgen - alweer veelm eer verloren.M = r hy is een
zakelyk specul= t; hy scheidt elke affaire zuiver van
de = deren en kan dus de winst v= di> slag van
H arlebeek - 'twas 'n kamitale zetom '
nheer H arlebœ ka
'n kapitale zet:net op den dag v= de laagste koers,

die we 'theele jaar gehad hebben

de pret van die

winst kan hy kinderlyk genieten zonder daarin door
verliezen M n andere posten gestoord te worden.
Speculeeren deed hy op groote sche .H y wist heel
goed, dat hy zich in '
die Am erikaansche papieren overleverde v n de m ultim illionnairs van daar ginder.M aar
die kerels zorgden datde koersen heen en weer gingen,

dat ze dansten, en dat was het juist wat-i hebben
m oest;daar kookte hem het bloed by;daar liep-iover
te praten in zich zelfden ganschen dag;daar zat-iover
te rekenen 'savonds als-i het avondblad had;dat was
voor hem , den geboren speler,za lust O zyn leven,
de em otie die hy nofldig had om te bestaan.
En ofschoon hy groote bedragen daarby verloren
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u d.dat deed hem van het spel niet afzien;dat spel
llad hy noodig; het was hem '
een hartstocht, zooals
den kv rtspeler zyn spelkaarten,zooalsden loteryspeler
zm lot in 4e lotery, zooals den rooker zyn sigaar,
zooals den vrouwenvriend de vrouwen. Het was hem
een behoefte, daar in zyn huis. in dea tuin heen en
weer te loopen, vol zorg of hy m et d'
e koerse'
n van
vandaag ryker ofweer arm er zou worden.D .
e vreugde,
die zy brachten,of ook het verdriet,had hy noodig;
w= t als hy die niet had, was voor hem , den m an,
die niets deed en ook nooit iets g'
edaan had in het
leven, het hoofd leeg, de dag leeg,die dag, dien hy'
nu met zyn speler-emoties vulde.
Ook het collectioM eeren had hem vroeger veel gekost. H y had verzam elinaen van Rom einsche m unten
en van tabakspypen, van oude volkscostum es en van

muziekinstrumenten,van majolica's en van historische
snuisteryeh.
K yk, dat is de stoel, zei hy dien namiddag tot
H arlebeek, die gevraagd hpd, of hy die beroem de
collecties eens zien m ocht,en dien hy nu op de eerste
étage van zyn woning rondleidde, dat is de stoel,
wM rop stadhouder W illem IIl zyn laatste maaltyd
in Nederland heeft gehouden, voordat hy als koning
van Engeland in zee stak en zm eerstevaderland verliet.
Hy zit niet makkelyk,zei Harlebeek, die er op
was gaan zitten.
H y heeft m y vier honderd gulden g'
ekost,.zeiW illaerts. M aar ik heb er geen geluk mee.W ant sedert

het onder d,
e kenners van antiqdteiten w'
ereldktmdig
is geworden,datik hem heb,is er in Londen iem and
gaan beweren,dath# de stoelh'
eeft,waarop W illem III
by die gelegenheid h'
eeft g'
ezeten, en dat m yn stœ l
een valsche is.
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H y zal op tw ee stoelen hebben gedineerd,zeiHarlebeek, eerst op d'
e e'
en, en toen di'
e te warm werd

want als je er op uitgaatom een heelkoninkryk
te veroveren ben je nerveus; ik kan me dat % st
begrypen - toen heeft hy .de tweede kenomen.
U m aakt er gekhei'
d van, hernam W illaerts; ik
m erk w'
el, dat u het rechte historische gevoel v* r
zoo iets niet hebt. M aar zulke kwesties kom en v> k
voor en zyn heel lastig.Zx ,is er by voorbeeld in het
Ethnographisch M useum in het Parc du Cinquantenaire
te Brussel de wieg van K arel V,e'
en gehavend'
e bodem looze houten bak, hangende tusschen twee stokken.
M aarnietlang geleden vond ik in een courantverm eld,
dat te Lx den d.
e wieg van K arelV geveild wasvoor
f 2900. D ie werd ook b'
eschreven a1s een gehavend'
e
bodem looze houten bak,hangende tusschen twee stok.
ken.H etBelgische M useum beweertnatuurlyk d.
eechte
wieg te bezitten.M aar welke isnu de echte?Trouwens,
u zal die vraag niet erg interesseeren.
Als ik de waarhei'
d zeggen m oet, zei H arlebeek,
d= geef ik er geen Schibaieff voor.
Zy waren op de eerste verdieping van het groote
heerenhuis. In twee ruim e, hooge kam ers en suite en
aan de andere zyde van d.
e gang in nog een kam er
stonden daar dicht opeen W illaerts' schatten.

'n Aardig theekopje, sèvre-porselein, zei hy iets
verder;''
n uniek '
exem plaar;'n Engelschm nn bood m y
voor 'n paar w ekeh dri'
e honderd gulden er voor,m aar
'k heb natuurlyk geweigerd . En daar heeft u de
tabakspyp van Andreas H ofer.'tls nog dezelfde vorm ,

die ze tegenwoordig in Tirol h'
ebben. En dus zou je
we1 zoo'n pyp daar kunnen koopen en zeggen, dat-i
van Andreas H ofer is; m aar daarom hangt aan deze
pyp ook daf waarm erk, dat schriftelyke waarm erk ...
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En dat is de oudste piano, die bestaat. Ik werd er

indertyd, 'tis jaren geleden, door 'n kunstkooper in
Leipzig opm erkzmnm op gem axkt; 'k ben er voor naar
D uitschland geweest;u begrypt,ik heb heelveelm oeten reizen om O t alles by mekaxr te krygen.... Dat

schilderytje vr Ruysdaelvond ik zoo op 'nrondtocht
toevallig by '
n kunstkooper te Parys. M aar daar in

Parys, daar moet je voorzichtig zyn; daar wordt veel
R tiquariu t ku stmatig gefabriceerd .
Daar zit ongetv feld veel geld in die collectie,
zei H arlebeek.

- Ja,daar zit heel veel geld 1.Die gobelins daar
hebben ook veel gekost.
M aar die ouë kast m oest u hier toch wegzetten.
W at daar in staat,zou toch mooier uitkomen in zoo'n
nieuwe porseleinkast m et glas er voor.
D ie ouë kast!D ie ouë kastlM aar,m 'nheer H arlebœ k,datis de trots van m 'n collectie.

Ja, zy had hem veel geld gekost, en hy had er
veel voor m x ten reizO .N u in den laatsten tyd trou-

wens was hy oud geworden;maar nog niet veeljaren
geleden was dat by hem een m anie g:weest: ks-i
hoorde,dat ergens oude spullen waren,d:n moest-ier

heen. Dat had hem lange jaren,naast een weinig
speculeeren,bezig gehouden;mnmr langzamerhand was
hetafr flauwd,en washetspeculeeren geheelde hoofdzmxk geworden.
Na den rondgang door de collectie kwam en zy weer

beneden in de tuinkpx
mer,Harlebeek in gekleede jas,
W illaerts in zyn gewoon jacquet,dat hy met een gekleed costuum niet verwisselde,of er m oest iets zeer
byzonders nxn de hand zyn. Maar ook zoo eenvoudig
gekleed a1s hy was, had hy iets im poneerend aristo-

cratisch,en achter zyn magistrale uiterlyk zou je me'
t
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geen mogelykheid den dobbelv r hebben verm oed.

Papa,zeiThilde,ik heb de deuropen gezet (de
go en deurnaar den tuin,bedoelde zy);het zou etje
-

schynt zoo lekkerbuiten,manrals hetu te koud is?
Neen, kind, heusch niet.
Ook de oude W illaerts meende zoo iets gemerkt
te hebben,datm '
nheer H arlebeek vues op Thilde had.
E erst had het hem niet in het hoofd gewild; want
zy was nu eenm aal niet m ooi, en hy had de idee,
dat zy ooit trouwen zou, reeds opgegeven.O ngaarne.

W ant 'n meisje zoo haar leven lang alleen, dat was
niet het rechte.En boveni en,als hy te vallen kwam ,
wie weet...som s vloog het hem als een schrik door
het hoofd, dat zyn dobbelm x de hem nog parten zou
spelen, en als dan zyn eenige dochter - zyn vier
zoons waren getrouwd en allen in goede positie een steun had in het leven,zou hem dat hoogst aangenR m zyn.
En zoo kwam hem de gedachte,dat het geen kwaad
kon, m 'nheer H arlebeek. die im m ers van geringer ge.

boorte was, te doen blykens dat hy hier gaarne in
huis werd gezien, en hy zei, toen Zy beneden in de
tuinknm er weer plaats hadden genom en:
W el,m '
nheer H arlebeekzu heeft m e daar laatst
zx 'n groote dienst bewezen ...in handelsaangelem heden, Thilde... l
dat ik, hoe > 1 ik zeggen, om u
m m dapk te toonen lust zou hebben,u vandaag fam iliaarby onsteeten te vragen.Zou hetschikken, Thilde?
O zeker, papa!
En ... zou het u convenieeren?
H eel gM m e,zei Harlebeek,byzonder gaarne !
Natuurlyk als u '
t gerh ge > or lief < 1t nemen,
g% hchte W ilherts. Morgen hebben we bovendiea
u h het diner ter uwer eer by de De W aels. En
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u zult toch m k geen twee dagen achter elkander
partyen willen bywoneh.
Byzonder gR rne,zei H arlebeek weer.'kBen volkomen vry vandaag.Alleen zou ik dan nu willen gaan ;

want ik moet nog 'nvisitie maken juist by m'nheer
D e W aert.
Toen hy kort d.
aarna daar aan had gebeld,zeiSabi-

na,hetdienstmeisje,datm'
nheerDeW aertgezegd had,
a1s m 'nhe r H arlebeek kwam ,of m en hem dan verzoeken wilde in m 'nheers werkkam er te kom en.
D aarvond hy De W aertin gesprek m etden redacteur
van h'
et marktbericht, de krp.
nt, die het dobbelhuis
uitgaf.De W aerthad metden redacteur verschillende
o ken besproken,berich
'ten over em issies van hem ,en

was nu juist over de Am erikannsche crisis begonnen.
Dag,m '
nhx r H arlebœ k lN eem 'n stoell Ik sprak

-

er daar juist metm'nheer Snablofskiover,dat hy in
den laatsten tyd zoo op H arrim an en die heeren hnkt.
Voor 'nkœ r is O t x k goed; dat maakt 'ngoeie
indruk. M= r zonder Harriman en zulk soortvan heeren zou de effectenhandel byna 'n winkel lyken,w= r

aan de muren bordjeshangen m'
etde woorden y,vaste
Pryzen'' er op, en waar ze som s ook inderdaad
want dat is nog 'ntweede - vaste pryzen hebben.

Dat is juist ons fort, dat is onze kracht, dat is ons
vak, ons bestaan, dat wy geen vaste pryzen hebben.
En dnnrom m oest u, m 'nheer Snablofski, nu m aar

eens uit 'nander vaatje tappen.
G od, heel gru g,als u dat liever hebt.
0,het is my aangenu m ,O t te hooren.lk heb
in den lu tstc tyd al.
eens gM aa t,of u soms eigen
m eeningen ....
Eigen m eeningenl G ut, bewarel
H y wou x ggen : hœ kom t u op dat gekke idee.
-

-
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En inderdaad was dit van den heer D'
e W aert ietwat
zonderling ; want de heer Snablofski nam alle berichten, alle stukken,alle cyfers die hy hem gaf, in zyn
krant op.
U m oet nu de zaak eens van dezen kant beschouwen, hernam D '
e W aert:de heele crisis is het gevolg
daarvan, dat Roosevelt,dat de Am erikaansche regeering,de H arrim ansnydig heeft gem aakt,en datdie uit
weerwraak,u schryftby voorbeeld uit z'
elfverdediging,
in de markt ingrypen.
-

Ja, die m eening is ook al verkondigd, zei Sna-

blofski, en ik > 1 haar gaarne overnem en.
lni
derdu d kon m en '
destyds ih N ederlandsche en
buitenlandsche bladen,naast tegenovergestelde m'
eeningen,lezen,dat R oosevelt de eigenlyke schuld van de

Maartsche crisis was.Datwas nu,net,als datje zeggen
zou, dat de Officier van Justitie,a1s hy een inbreker
vervolgt, die by j'
e heeft ingebroken '
en het nu uit
wru k nog eens doet, de schuld van de inbrekery is.
Schryft u m aar eens 'n artikel,zei D'
e W aert,dat
u noem t:,,Rbpsevelt's Crisis''. In '
n ander blad heeft
die titel ook ,
al eens gestaan, m aar dat hindert niet.
Niet tegen d'
en inhoud, antwoordde Snablofski
m aar tegen den titelheb ik '
eenige Y denking.V eertien
dagen geleden heb ik 'n artikel gehad m et het opschrift:,,H arrim an's Crisis'' D at strydt wat erg.Du r'
om zou ik den titel liever anders nem en.
V eertien dagen geleden? zei H arlebeek.Veertien
dagen geleden ! Dat hebben de 11 al lang vergeten.
D at zyn ze al lang w eer kwyt.
Er werd dus besloten, dat de heer Snablofski nu
'n artikelx u schrn en m et hetopschrift:y,Roosevelt's
Crisis''@
Nadat de man,wien het .,H ier sta ik; ik kan niet
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M ders; GOd helpe my, amen !''blyko nr by zyn geA rte niet in zm wieg was gelegd, vertm kken was,
hadden De W aert en H arlebeek nog heteen G1ander
te bespreken.DM rna ging ook Harleba k heen,om aan
m evrouw D e W aert zyn opwachting te nm ko . D e
W aertevenwelbled in zyn kamer;wanthy wachtte zyn
zoon Paul by zich,die om een onderv ud m et papa
llad verzocht.
De elegant gekleede en zich veel bedenkende Paul
D e W aertwas,watzyh houden van Christiane Corbelyn

betrof.sinds dien Oudeju rsavond alle denkO uit zyn
hoofd kwyt.Sederthy t'
oen,en alspoedl
'g dnnlma weer,
de grootlynige schoonheden van Christianein zyn armen
had gehad.. kon hy gansche ur> in de straten dolen
om haar - oogenblik op een wandeling te zien.
Dat gebeurde dan vank in de stad,soms ook in het
Vondelpark. wanneer zy visites ge= akt had, of ook
geen visites had gem aakt.
Bestond mo by hem zelf geen twyfel meer, over
wat hy wilde,een andere twyfel was al spoedig gekom en : wat zou papa zeggen, a1s hy zou praten van
trouwen. W ant de Corbelyns waren niet ryk en ook
niet voornxam :papa zou althans in éen van de twee
opzichten m eer wenschen.

En jongelui als Paul de W aert, zonder eigen vermogen,m nder eigen inkomen,zyn ten M nzien van de
vraag van een huwelyk,nietby w yze van spreken m aar
inderdnnd volkom en slaven,kuM en niets doen zonder
den wilvan hun vader;alsdie hun geen geld * 1r ven.
klmnen ze niets.M et de kundigheden, die zoo'
n Paul
op het knptoor heeftopgedaan.ergens geld van eenige
beteekenis,n= r zyn st= d gerekend, te verdienen,is
uitgesloten.
Hy was in de H mer gec > n.H y ng het gelM t
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v= zyn vader,die metden rug naar het r= m op een
bureaustx l zat, danr in donker tegen het raam vol
licht v= de m eilucht.En hy bracht zyn verx ek vx r,
= gstig,hngzaam ,hoprende app de stilte,die er bleef
in de kamer terwyl hy sprak,dat het reeds mis was.
De W aert was koopman in den vuilen zin van het
woord. ln gevallen a1s deze,in wat andere menschen
gemoedszmken noemen,bezag en overwoog hy de situa-

tie evenzoo kim,a1s dat je hem voor het een of
r der in handelsznken een offerte zou doen.
Nadat Paulgesproken had,volgde er een korte stilte.
Toen sprak de vader:
H oor eens,Paul,dat is nu zoo'n aangelegenheid,

die ik,'
dtmkt me, met je bespreken moet niet als
vader tot zoon,m aar ZOO te zeggen als m an tot m an.
D e Corbelyns hebben geen geld,zyn niet van e'
enige
familie. Nu is het waar, ik heb geld; maar dat gaat
later, en dat kan N g heel wat duren, want mama
en ik zien er nog niet napr uit, dat wy spoedig op
zullen stappen, in drieën. Daar ko'
m t by, dat ik,om dat

jy en Hugo beiden geen rechte kooplui zyt, m'nheer
H arlebeek al in de firm a heb m oeten opnem en, wat

van de verdiensten heel wat afbrokkelt. Als jy met
Christinme Corbelyn zoudt trouwen,zou je naar onzen
stand natuurlyk moeten leven,en wat je A arvoor noodig had,x '
u alles van m y m qetel komen.D at is voor

my alleen te veel,of liever:dat geef ik niet;a1s jy
wilttrouwen,mnvtje 'nvrouw v ken,die in elk geval
dehelftvan jull
iehuishoudingbestrydenkan.Nuzeg je,
dat je op Christiane verliefd bent,en dat begryp ik
zeer gped,w= tzy is'
nheelm* imeisje.Maar alsJy
haar niet gezien had, en in plaats van haar 'nander

mooimeisje in den lnmtsten tyd had ontmoet,dan zou
je op die andereverliefd zyn,en daarmee iswiW unstig
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zeker nxngetoond,dat liefde niets beteekent, dat liefhebben 'n totaaltoevallig iets is.Daar is b'
ovendien 'n
andere zaak
en nu spreek ik eerst recht van nlan

totman - die maakt,datik j.
everliefdheid op Christane
nog beter begryp, dan alleen omdat ze mooi is. Jy
bent twee en twintig j'
aar; ik heb tot nog toe ni'
et
gemerkt,dat jy relaties metvrouwen had...
-

Neen, papa !

Nu juist, jonge, danr zit het h'
em in! A1s men
X ee en twintig jaar is en geen relatie heeft,nu ja,dan
-

brengt de natuur dat m ee,dat m en 'n vrouw wenscht
te hebben.D at spreektl M aar geloof dit van m e:de
eene VrouW is in dat opzi
cht precies a1s de andere...

W eet je wat?Ik zalje zakgeld verhoogen;datmag nu
ook wel, daar ben je oud genoeg voor, en als je
eens 'n bagatel te kortkomt,dan kom je maar by me;
e,
n dan xek je je,a1sje wilt,'n vroi
uw op,maartrouwen . zet je dat vx rloopig uit je hoofd, althalis
m et 'n meisje,dat geen geld heeft.
Paul die we1 geen genie maar in dên grond een

goeie jonge was en tot dusver nooit i'
ets tegen zyn
vader had gehad,was het plotseling,of dnpr een wild
beest tegen hem sprak. D'
it was ook inderdaad het
geval;alleen was het een wild beest,dat tegelyk een
groot dobbelhuis had en dus een zeer gezien burger
van A m sterdnm was.
Door de goede raadgevingen van zyn vader in levens-

wysheid ryker geworden, ging de arme jongen naar
zyn kam er.H y had geen lust naar den salon te gaan,
w= r o,
p het opgenblik bezoek zou wezen, gelyk dat
's Zondagsnam ii
ddags gewoonlyk het geval was. H et
zo'
u hem ook niet m ogelyk zyn geweest;want hetwas
hem wonderlyk drukkend in de keel,en toen hy zich
op een canapé geworpen had,barstte hy in snikken uit.
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W ant hy zag het heel duidelyk vöor zich :hier bestond geen m ogelykheid,'
dat dit anders zou worden;
hier was geen toekom st; hier was geen hoop.
A an zelf in den toestand in te grypen,dachthy niet.
H oe zou hy dattrouwensook gekund hebben ?Zelfiets
verdienen ?W aar? H oe? Tegen den wil van zyn vader
en die zou zich daar zeker tegen.verzet h'
ebben
zou hy zelfsop geen enkelN ederlandsch effectenkantoor
plaatsing hebben gevonden. En wat zou hy er ook
verdiend hebben in vergelyking m et wat hy noodig
had om getrouwd te kunnen leven.
W elk een hoeveelheid energie en welk een talent
zou hy nietgehad nx eten hebben,om daarin de kracht
en de mogelykheid te vinden v'
an te doen wathy wilde,
om zich uit zyn slaventoestand op te w'
erken!
En terwyl hy daar zat op de canapé en zyn oogen
droot
gde,vroeg hy zich af,hoe hy het Christiu e zou
zeggen!Of'
m isschien ook nietzeggen !Zpu hy misschien
zoo mnar zonder m eer wegblyve'
n - groote god !
of zou hy haar een brief zenden ?
En wat zou zy antwoordl
en ? 0 , zy zou antwoorden :
wy zullen wachten.N atuurlyk lD '
at zou hy zelf'im m ers
ook willen.M aar waarop ? Op den dood van zyn vaderof

zyn moeder?Diekonden immers nog dertig jaar leven !
Eenige dagen later ging hy,uitellende,uit wanhoop,
om voor een oogenblik dat zwarte in zyn hart kwyt

teraken,uitbaloorikheidook,uiteenstemming van:het
et gaat,
kan m y geen bliksem m eer verdom men hoe h'
voor het eerst in zyn leven aan d'
en zwabber.
W eer eenige dagen later ontm oette hy in het late
avonduur in de laan van boom en d'
er Stadhouderskade
een zwartharige, m ooie vrouw, M aar het gelaat was
iets te resoluut.
Helene Termonde ging m'
ethem hetVondelpark in.

W illem en Lize.

De W aert had by zyn gesprek met Paul over de
wyze, wv rop een jonm ensch het probleem van het
huwelyk op moet G sen, volkomen kalm zyn vaderlyken r= d gegeven.Er .
stond hem echter een bericht
te wachten,wnnrby hetm oeilykerzyn zou,in de rustige
plooi va den vœ m am en ,,prom oteur d'A faires'' te
blyven.
U p den dag na het onderhoud m et zyn - n,op
den dag waaro'
p het iner m u zyn ter eere van het
feit,O tde heer HarlebeeK lid va de fi= x D'eW aert
& Co.was geworden,was desw rgens,Lize de W aert
in hnpr Pp.
m er op de tweede veriepin'
g bezig zich

te kleeden. Zy stond in corset en wit onderrokje.
waaronder de kleine voeten in muiltjeà.Zy nam een
m se onderx k.wierp hem over het hoofd,schoof hem
terecht om den m iddel, wilde hem achter toeu ken.
Haar oogen werden w chtig : de rok wilde al weer
niet dicht.
Snel liet ze hem vallen, stay e er uit, zette zich

by de tafel, tornde, handig nv lstertje als zy wms,
een nnmd M p de zyde open, en was nu bezig de
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nieuwe nnmd te nnaien, hpmstig, w= t haar moeder
zou ltnmr beneden wachto .
H aaroogen waren reeds wederm chtig in dit v> ge
m orgenuur. D ie waren zoo dikwyls w chtig in '
de
droevige dagen der lu tste m nnnden.

Ekade Januari was de vrees gekonaen, dat het >>o
zyn m u; in Februari, lkraart was de angst gestegen,
m et de dagen, met de weken gestegen.
Zy was uit huis gevlucht, was lange wandelinr n
gnmn m aken, was eenzu m achter 111 het Vondelpark
op banken g= n zitten : - NeG ,neen,O t was toch
volstrekt on= gelyk,dat zoo'
n ellende voor bxnr bestem d was. D at kon God niet willen, dnt ïn kleine
m isstap zoo gestraft werd; dat zou onmenschelyk
wreed zyn; dat zou zyn, alsof er in '
het m enschelyk

leven iemxnd naar je op den loer hg om m et grynzende oogen te kykc , of je ook m= r 'n streepje
afweek van den weg, en als je er even van afweek,
'n stroobreedt
e mnnr, dat-i je dan by dçn krmag
*
greep 9zn nep: no'
u heb ik je beet, nou mot je
d'r an.
W ezenloos starend,terwyl zy in haar bed m et hwar
hand h= r lic:
haam bevoelde, lusl zy verx lgens gem erkt, dat het damr zwol, zwol.
Op zulk een m orgen ging ze w eer n= r het koetshuis.Zy hadden zoo vaak reeds met elknnder er over
gesproken. M aar wat geeft spreken ?
Nu kwam ze d= r weer by W illem .
-

O > d, Lize, kyk niet xo!met je œ gen.

oogen zien x o akelig.
-

Jongen, het is nu zeker, het is w le men zeker.

Verde: kwam en ze in hun r sprekkeh al niet.
-

Je mag niet weggu n. Je moet hier by ons

blyven! had Lize ee ge malen gezegd.
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Natuurlyk blyf ik. Alleen ...
M aar ofsch- zy begreep, wat hy zeggea wilde,
ofschoon zy het gevoelde, dat hy haar in werkelyk-

heid niet helpen c n ; daar stond V ar een tyd te
wachten,wM rin vader,moeder, broers,wM rin huizen
vo1 oom s en tantes en neven en nichten, waarin de
heele H eerengracht en de K eizersgracht en A m sterdam haar beschim pen zouden, hppr m et de vingers
na zouden N zen,hnnr een slet zouden noem en ; en,
och god, zx lang W illem daar was, zou er toch in
elk geval iem nnd in haar nabyhei'
d zyn, die va'
n haar
hield en m edelyden m et haar had.
Zy leefde p1s in een droom, O cht al maar aan
dat zwellen van haar lichaxm , zag het in haar verbeelding onm enschelyk dik v rden.
Zy snoertzich in m et het corset,m aar weldra helpt
dat niet m eer en -> t ze haar kleeren verwyden. En
vreest elken dag, el'
k uur, dat m pm n, iets zien zal;

bebnt wat voomver te loopen om die dikte niet op
te & en vallen.
W illem had eenige m alen te knnpen gegeven, dat
het misschien '
het beste was,a1s ze 't maar aan vader
en m oeder zei, want...
M = r verder dan dit want'' kwam hy al weer
niet.W at bM tte het im m ers.of zy 't eerder wisten of
later? W at baatte het, o,
f zy wat eerder op haar begozm en te scheld'
en of wat later?

In den bebnne,in Februari, had zy gezegd, dat
hnmr vader r oit zyn toestem m ing 7pu geven, dat ze
trouwden. M aar nu haar angst verm eerderde, zei zy
eens:

God, W illem , x uden wy werkelyk niet kunnen
zrouw en ?
-

Jawel,natuurlyk l had hy geantwoord. Dat zou hy
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heel graag willen ; hy hield im m ers zoo' veel m n

haar. En, want hy had daar nog .eens met z'n.broer
Arie over gesproken, de eigenlyke toestem m ing van
haar vader was daar ook niet voor noodig ; die zou
dat per slo,
t van rekening niet kunnen verhinderen,

daar zy m eerderjarig was. Hy zelf was minderjarig,
maar zy was meerderj,
arig.Alleen,zy moestbedenken,
e.
n hy achtte zic'
h verplicht, haar dit go,
ed duidelyk
te zeggen. dat zy d'
an de vrouw werd van iemand,
die op z'n hoogst gewoon koetsier k'
on worden.
M aarvader zou toch ietsvpi
oronsm oete'
n doen ...

Ja, in dat geval. dan kon-i natuurlyk iets anders
beginuen. In e1k geval, hy zou niet liever willen, dan
dat ze trouwden.
En weer drong hy er op aan,dat zy het n'
iet langer
verzwygen zou.

M aar ay dorst het niet zeggen ;zy kende die ouders;
zy schrikte terug voor de wi
o.
orden, die op haar neer
zouden hagelen.
Vaak, àls zy wandelt in de straten, om in godsnaam niet thui'
s te Zyn, Om tel p'
rob'
eeren Vok
oi
r een
oogenblik dien angst kwyt te raken, kykt ze wild

rond. kykt ze wild naar andere meisjes, of die of
ok
zoo iets zouden hebben als Zy, ook'zoo iets in haar

lichaam gelyk zy.Xn zy zou zic'
h willen verdrinken.
Ja, verdrinken ! A1s je dood bent, dan is dat uit.
Dan word je begraven,,
en je ligt stilin je graf,en
dat geen vader .
en geen moeder er bloem e'
n breul
gen

op dat graf, dat hinl
dert niet, want je'bent dood ;
je hoort hun s'
chimpen niet m'
eer. Dat is juist het
mooie #an dood zyn; je hoort zulk schimpen niet,
en je angst, de angst die er zit in je keels
, die
is weg.

Ja,zy was beslote'
n !Zy m oest dood !D ood,datwas
De Doodsklok v= het Damrak.
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het beste. dr was '
t uit,odan was alles uitl
D'
ie dagen,die binnel
nkort'
kom > moesten,die dagen
wu rop men weten x u, dat d> r in haar licha'
am
iets s'
c'
handelyks was,dat groeide,groeide,die dagen
zouden duizendvoud erger zyn, dan de dood.

Fm op een daf
g jn het begiq van Mei ging ze
'
'

s aw nds pm half acht uit.
'
Snel liep ze, in den droom van haaç gedachte'
n
liep'ze,niet'
s ziende om haar heen, liep de Leidschestraat afxkwn.
m tusschen m enschenvolten en rytuigen
en tram s door op het Leidscheplein. Daar was de
schouwburg; rytuigen hielde'
n.
er stil, dames in toilet
en heeren in smoMng stapten er uit, ginge'
n de hel
verlichte ha1 in; zy ylde naar del qverkaht, want
daar .a= den schouwburg konden kennissen uitstappen,
en verder ylde ze, de brug over, kwam op de Stadhouderskade het weeshuis vop,
rby.

Een jon'
gen va: eeu veertien jaark'
wam haartegen,
liep dicht lanl
gs haar, zei:
Lekkere snoes!

Zy schrikte voor dien Jongen,keek om of hy weg
was.tn'
g toen snel het Vondelpe k in.
'tW as erpikdonker,in hetpaA ;je zag geen hand
voor je qogen,die eerste oogenblikken,na4at je uit
hetFaslichtvan de Stadhouderskade onderdie boom en
W aS gekom en.
*En haar gang werd langznpt
m ; want zy was bang
tegen een boom te lx pen, of tegen m enschen, of
dieven, want hier zwerven '
natuurlyk dieven rond by
a- d ...

O go4, terug l
N een l
Zy wilde niet bang
zn l Vooruitl
o

En 't werd iets lichter weldra in die duisternis,
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zoodat zy het pl
ad fla,
uw kon zie'
a g'
linsteren tegen
de donkerten er naast.
En onder de '
hopge '
duisternisk
seh in de b'
oom en
liep ze verder. V erder de e nkerten vdor haar in.
D aar stootte zy tegen iets; zy schrikte, dat de angst
haar '
schokte in den rug. M aar neen, kordaat zyn ; zy
voelde m et d'
e hani
d, 'twas een bank.
En zy ging zitten, .zy m oest 'n opgei
nblik'zitten,
'n oogenblik rusten.H aar hart bonsde;zy voelde de
slagen, de snelle slagen tegen haar kleeren. N u was
't dus uitz nu ging .zy in den dood, haar leven was
uit. En dat was goed ,
ook. W at was z'
oo'n leven

waard ? Zoo'n leven waarin je niets hebt, en waarin
de minste misstap je de dood brengt?
Dood! Vooruit, niet hier zitten ! Zy m '
oest verder,
zy mnest naar 't water!

W aar was ze hier? W aar was het water? Dit hier
m nest de plaats zyn, waar in den zom er 's avond'
s

muziek werd gemaakt.Ja,ja, dit pad, dat mo'
est het
pad zyn, dat leidde naar dat water in de buurt van
de K oninginneweg.
Verder, verder!
N een, langzam er, hier was 't weer zoo duister. H ier
moest ze wellangzam er l'
oopen;waar stootte ze daar
weer tegen ?
D ood! D oodl W '
aar was dat water m et de dood?
'tW erd weer wathelderder.D atwas hier de breede
weg. Nu vlugger loopen!

O god,o god,'
daar glanst, daar glinstert het. H et
waterl '
Onder de bewolkte lucht, onder de'naar de
stad toe rossige lucht, rossig van den gloed der
gaslantaarnen, ligt a1s lood, heel licht schemerend,
glanzend. het water!
Zy gaat langzaam , heel langzgam.
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Zy glydt ttit,trekt snel den voet terug. N een, dat
is het gras,van de grasvlakte,'
i e tusschen den weg
en het water lit
gt.
Nu is zy op die grasvlakte, in duisternissen, en
looden glans van water vöor zich.
Zy is bang, dat zy glyden zal, vallen za1; zy gaat
zitten in het gras.
En vouwt de handen. En weent. E n snikt.

Moet ze doo'
d? Zpo jong nog ?
. En dood?
Dood! D at is verschrikkelyk. Daar in dat water

liggen, en dan daarin zinken, en dan dat je stikt.
W eg, weg m et die gedachten. Zy m oet d'
ood. Zy
m oet weg. W eg m oet Nze, want in haar lichaam daar

is iets, dat schani
de brengt, '
dat weg moet.
Zy '
schuift zich vooruit over het gras. O p'den rug

ligt ze nu. Ja, zoo zal ze zich al meer vooruits'
chuiven, dan ziet z'
e:dat water niet,en dah eindelyk
valt ze er in, en is de! schande weg. Eh ze schuift
vooruit, en haar rokken blyven ligge'
n op de plaats,
waar zy waren, en ze, voelt het koude gras tegen
haar kuiten, dan tegen haar beenen hooger op.
0 , hoe koud ! N een, verder, verder!
En verder glydtze,en plotseling kom en haar voeten
aan den kant van het water over de'
n rand en vallen
in het water tot boven d,
e enkels.
0 go'
d ! Dat was yskou'
d! Dat was een ondeelbaar
mom ent, of daar een groote, sterke kerel in dat
water zat,die met yskoude yzeren vuisten haar beide
w eten had aaagegrepen en haar neer w'
ou trekken
in dat duistere, yskoude water.
't Is haar of ze verder glyden m oet, moet; zy ligt
op den rug,zy wil op, maar zy is als verlam d,rukt
eindelyk m et groote'krachtsinsppmbing, m et een: ,,Ik
* 1 niet e od !''I
de b'
eenen naar boven.
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Ligt dan bewusteloos in het gras, he'
t koude gras.
Toen zy wakker werd, wreef zy zic'
h m et de hand
over de oogen.

Een machtige schrik overviel haar.
W aar was ze? D ie koude voeten ? D,
a$ water?
E en gil, en dan sprong zy op, en ylde, ylde weg,
ylde naar waar zy licht zag, bleef staan om adem
te halen, toen zy by den Parkweg'kwam .
Er was nog een tram , e'
en late tram .

De koetsier '
kee'
k eenigszins vreemd naar die jonge
dam e. die zoo bleek zag en zod
o!verwilderd keek.
Gek, zei hy later, tof
en zy aan,de H eerengracht
uitgestapt was, ik had tf
och gelyk,haar .vioeten w aren
nat. D e vloer is h.ier, waar zy zat, heelem aal n'
at
geWorde'
n Van haar Schoenen.
Op dezen m orgen, een veertien dagen later, zat zy
nu haastig haar rok te verwyden, want haar m oeder
zou haar beneden reeds wachten.
D ie kwam zelfs by hooge pitzondering dezen keer
boven by haar dochter. W ant m evrpuw D e .W .aert,
die zich o.
p haar slaapkam er t'
oen ook kleedde, had

een defect aan haar japon gem erkt:een oog,waarin
een haak moest pasy
sen, was los gegaan. D e naaister
was er vandaag niet; de handen vi
an de linnenm eid
vond zy te grof voi
or zulk werk, en daarom zou zy
het Lize m aar laten doen.

Och, je m oest my even aan m '
n japon helpen,
zei ze, toen zi
e by Lize kwam. M aar wat doe je
-

daar zelf?
lk ben bezig aan deze rok, m am a.
W at m ankeert daar dan ,
agp?
H y was wat te nauw gewp,
rden.
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Ja, jy ziet er gezetter uit dan'vroeger maar
hiet zoo frisch.En je klaagtover je maag en wilt
niet eten behalve dingen, waar je anders niet van
-

hield. De dokter mnet maar een'
s kom en.
Lize had dooi
dsangst voor het oog van den dokter,
m aar wv gde niet een woord te zeggen.
W illem , zei m evrouw, toel Lize het defect aan

haar japon hersteld '
had en zy in de huiskamer was,
je moest eens naar dokter Terbol
rch gaan en zeggen,
of d'
e dokter vanl
daag zou kunnen komeh.
Die'
n namiddag kwam '
dokter T'
erborch ; m'
evtouw
had hem beneden gezegd, wat er was, en verzocht

ofhymaarnaarjuffrouw Lizeophaarki
amerwildegaan.
H y was nauwelyks begonhen, h'
et een en ander te
vragen. of Lize begon snikkend te weenen, en de
oorzaak van '
het gezet worden was hem dan ook
spoedig klaar.
-

Juffrouw Lize,zalik het...nxn'uw oudersz'
egge'
n?

W eenend antwoordde zy, dat haar dat zelfs heel
aangenaam zm zou.

H y kwam benede'
n by m evrouw en zei, wat hy te
zeggen had.
Zy werd bleek, keek hem met wilde oogen aan,
knnrsrecht rees zy op uit haar stoel en woedend
vloog het er uit:
-

Man. ben je niet wys?

lk begryp uw antwoord, mevx uw, en za1 het
ook pnder de gegeven om standi/heden niet kwalyk
-

nem en.

Man,ben je niet wys? riep ze nog eens.
A lleen het zou niet te vaak herhaald m oeten
worden ; dan zou ik heen m oeten gaan.
Zyn bedaardheid deed haar woede kalm eeren.
En van wie dan wel? riep'ze.
-

- -
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- Dat zyn familieaangelegenheden,m evrotlW,Waarnaar ik natuurly'
k niet gevraagd heb.
Zy liep h'
em voorby, holde naar bi
oven, sm eet de
deur van Lize's kam er open:
Van wie, beest?
Van ...
V an wie voor den duivel, beest?
.
V an ... W illem .
-

Groote Jezus! Groote Jezus! Neel Zeg dat dat

niet waar is!Zeg dat dat niet wlar is!
Toen het hn.
nr duidelyk was gewordqn, dat dat
alles de waarheid was, riep ze:
-

Je blyfthierop je kamer.lk zalje vader halen.

Eerst ging zy in de huiskam er, waar de' dokter
niet m eer was, want die was m aar vertrokken; zy
nam een flesc'
h uit '
een kast, schock iets in eea

glaasje '
en dronk het uit; toen ging zy naar De
W aert, die in zyn kam er we/kte.
Toen zy even later te zam en by Lize' binnenkwam en, viel Lize, zooals m en dat op oude prenten
ziet ,
en niet denkt, da: het in het-'
leven gebeurt,
voor haar vader op,haar knieën.en wilde haar armen
om zyn kniee slaan.
1'
'z' sch
'opte hnar vpx
p zich.
Tot zyn eer als houder van e'
en goed gerenom m eerd
dobbelhuis zy het gezegd - want daar is kalm te eea
eerste vereischte - dat dit een der zeldzam e gelegenheden geweest is, waarby de toom er m et hem van
doorging, en dat hy verder in deze ZaA van Lize
en W illem de kalm te zelf was.
En toen hy en zyn vrouw naar de huiskam er terug-

keerden om , zooals hy zei,samen te overleggen,had
hy reeds onderweg onder het afgaxn der trappen a1s
vlug. resoluut koopm an m et éen oogopslag het plan
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klaar, waarnma,
r die zaak behandeld m oest w'
orden.
Er is in den laatsten tyd w o'nu en i
dan eeni'
g
m is
'verstand tusschen ons geweest, spra'
k hy tot zyn
vrouwx toen zy tusschen de vier geslotene m uren van
hun woonvertrek alleen waren,m aar in deze zaa'
k zqu
ik gaam e willen, dat wy e'
ensgezind handelden.
-

Ja,zeker,zei z'
e'
, mnar... wat ben je van plan?

W at kan m en hier in godsnaam doi
en ?
Onze naam mng niet door hetslyk.O'
ns fatsoem
m oet gered worden.W y kunnen geen kleinkind hebben.dat '
n pnecht kind is.Al'
s er geen ander middel
+

1'S m oeten zy trouwen.

En dan?
. Trouwen m et '
n palfrehierlM '
n Jezus,
wy kunnen toch oi
nze palfre'
nier niet als onze schoonx on by ons aan huis ontvangen l
Laat m y maar begaan. D m1 kryg ik dat wel
in orde.-A llçen,wy /yn het dus eensy dat wy geen
e echt kind als kleinkind willen h'
ebben.
N een, dat kyn.niet.
Goed. Dat is te zeggen, ik zal eerst nog eens
met de dokter spreken.
-

God, god, wat T
n toestand, zei weer m evrouw.
W at'ntoestand!Ennu straksdati
diner!Hoelaati,
s'tal?
Half vyf,zeiDe W aert.s
die o,
p zyn horloge keek.
-

W at zullen we zeggen ? Over dat Lize natuurlyk niet R n tafel kom t.
Dat ze ziek is, hopfdpyn,ko'
lm er niet op aan.
-

En watdoeje nu metdie'gem een'
e jongeu?Die
kpm h
'ier natuurlyk niet langer in huislblyven.
Laat m y m nar begaan.M > r denk om éen ding :

ik heb liefst,dat je voorloopig heelemaal niet met
hem '
spreekt,want je maakt je te Echt driftig; maar
als je m et hem mocht spreken, dan vriendelyk zyn,
heel vriendelyk.
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Vriendelyk?Tegen die snertjonge,die ons datin

huis heeftgebracht?M et de tang kan-ivan my krygen.
Vriendelyk, heel vriendelyk.
H et diner verliep beter, dan m en het o'
nder de
gegeven om standigheden zou hebben verwacht.
W ant D e W gert behoorde niet tot de langzam en
van hoofd,die,a1s er zich een nieuw'e situatie in het
leven opdoet,langen tyd noodig hebbe'
n.
om daar een
weg in te vinden '
e'
n dan ook nooit in het leven
slagen. Integendeel, elke'
n nieuwen toestand overzag
h)' i'
n een oogwenk, overwoog '
kalm wat hy te doen
had. en bleef zich dan ook steeds gelyk.
H y w as aan tafel de bedaarde, gepast vroolyke
m an van altyd.
En wat m evrouw betrof, zy had, terwyl zy in haar
boudoir zich kleedi
de voor h'
et diner, wat spuitwater
m et col
gnac,ci
ognac m et spuitwater gedri
onken, en dat
had by haar tot dubbele uitwerking :10 e'
en vergeten
van het verleden, 20 een verhoogde belahgstelling in
het heden.
Toe'
n zy da'
n ook in de groote zaal by de tafel
m et kristal en '
kleurige bloem en zat, m et de vroolyke, lachende gelaten daar vöo'
r zich en naast zich,
de dames in ryke toiletten, de heeren i'
n rok, toen

waren dat ,,beest'' en die ,,snertjot
nge'' spoedig vergeten, en zy lachte luid om de flauwe aardigheden
van Donchery, die naast haar zat.
E e'
n groot gezelschap was h'
et niet.H et was m aar
een klein diner; alleen e'
enige handelsvrienden m et
hun dam es ware'
n genoodigd.M aar hetwaren nam en,
die klonken a1s een klok in Amsterdam, als ee'
n klok

van goud van het hopgste kataat.

Daar had je Donchery, die daar in zyn rok met
de w'
itglanzende borst, kaarsrecht aan de tafel ge-
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zeten, er uitziet als een kerel. D at hy een flauw e
kerel is, met wien e'
en ook maar redelyk ontwikkeld
m ensch natuurlyk niet om kah gnmm, doet er niet
toe;de vrM g is:wat gro it hy m et z'
n em issies v'
oor
z'n brandkastby m ekaar?watis'z'
n dobbelhuiswaard?
Buitendien, flauwe kerels zyn ze daar, op e'
nkele
uitzonderingen na allemaal. Zy lezen niets, hebbén
belangstelling voor niets.H un optreden in het publiek
bepaalt zich er toe, dat ze htm nnxm eens laten
drukken onder een '
oproep tot het een of ander.

't Kost 'n weinig, maar je moet dat wel eens doen.
H un weten bepaalt zich tot het m inim aal weinige,
dat er noodig is voor het scharrelen in de koersen.
D aar weren ze zich a1s een kat in de krulleh ;m aar

daar buiten is hun zielals 'n vR tje,waar je commisvoyageurs-aardigheden uit bottelt, en wel in drie
soorten :

de bordeelachtige, die hun dam etje'
s hun

vertellen, als Ze die daarto'
e uitnoodigen m et de
woorden : ,yvertel '
eens wat'', en die ze alleen genieten
voor zich zelf; de tw eede soort, .die ze debiteeren
m et oogen, die lachen als kalveroogen, w.
ani
neer zy
heeren zyn onder m ekaar; de derde soort, die ze aan
den m an brengen, wanneer er dam es by zyn.
Die dam es, a1s ze .voot
r het eerst in d'
e ,,wereld''

kom en,vinden daterg raar;zy hadden van de mannen
iets anders verwacht. M aar och, alles went; later
vinden zy het aardig, doen mee als ze er kans toe
zien.en belooneh althans de achterbuurten-luimîgheid
der heeren met een uitbundig lachen, als ware het
zinryke geestigheid.
Niet geheel in dit gezelschap paste de'oude, aristocratische heer W illaerts en zeker niet zyn tlochter
Thilde, die daar vandaag nu st H arlebeek zat.
Ook niet M r. Rutger de W aert, de zoon van eea
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broer van Gys,de schryver van artikelen in het ,,Tydschrift voor Ecoaom ie''.
En evenm in Paul de M raert,die gisteren m et papa
het gesprek o'
ver Christiane Corbelyn heeft gehad en
dus Helene Termonde nog niet kent.
En W illaertsen mr.RutgerdeW aerten zelfs Harlebeek trachten nu en dau de beteekenisvolle com m isvoyageurs-kwinkslagen door een behoorlyk gesprek
te vervangen.

Zelfs H arlebeek.W ant door een zekere degelykheid,
dat begreep hy zeer goed, z'
ou hy ryzen in de oogen

van Thilde. Nu ja, die degelykheid zat er we1 niet
erg muurvast by hem in;maar je kunt toch wel zoo
nu en dan doen,alsofzy aanwezig is.
D och het baatte niet. D onchery en Sirach en H eryeyns - van .
de firma Schouten Herrqyns & Co.
x de
filiale van D e W aert
waren zoo .
goed op dreef,
dat de voor zulke gelegenheden door de heeren van
buiten geleerde geestigheden m aar zoo aangem archeerd
kwam en als by een clown in het circus.
H arlebeek was we1 .
genoodzaakt, het zyn gang te
laten gaan, en maakte van de gelegenheid gebruik
om zacht m et Thilde over iets anders te praten, over
dat hy het gisteren erg pretiig '
had gevonden, by
haar thuis zoo fam iliaar te eten,en dat zy zoo goed
gewhist had, toen ze later op den avond, zy en papa
en hy, hadden gespeeld. En toen er vervolgens een
paar m aal op hem getoost was, ea hy geantwoord
had, e,
n het na het dessert in de zaal, waar ze zatenl,
watroezem oezig '
en watwarm wasgewo'
rden,vroeg hy,
of zy m ogelyk lusthad eenseven in den tuin te gaan;
'tzou '
n zachte avond wezen, het was de heele dag
m ooim eiweer geweest.
En toen daar in den tuin,nadat hy eerst nog wat
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geaarzeld had,sprak hy een gevoelvolen ernstig woord,
van dat hy alleen stond in het leven, en gaarne de
huiselyke gezelligheid zou hebben, die trouwhartige
gezelligheid die hy gisteren avond by haar aan huis
zoo genoten had,en ofzy - n'
een,natuurlyk,nu vroeg
hy niet direct e'
en antwoord ; zy m oest zich daarop
goed bedenken, want het w as eetl ernstige zaak, de
ernstigste die er in het menschelyk'leven is - of zy
het voor mogelyk zou hotlden, dat zy t'
e zam en lief
en leed in het leven zouden deelen.

De wat leelyke jon'
ge vrouw van negen en twintig
jaren waren deoogen in tranen;zy wilde antwoorden,
m aar zy kon niet; eindelyk nam zy zyn hand en zei:
-

Jawel,m 'nheer Harlebeek!Daarop ...

Zy wachtte even,want het zat weer in de keel.
D aarop hoef ik m y niet te bedenken.
Toen zy weer in de zaal terugkwam ea waar de

dames en heeren nu hun kopje mokka dronken, zag
H arlebeek er een heel i
klein weinig zo'
rgelyk uit: hy
dacht aan Line Coosem ans. M aar Thilde had over

haar gelaat een vroolyk waas van vreugd en jeugd,
en toen de gasten k'
ort daarna begot
nnen te gaan,en
zy m et papa,nadat H'
arlebeek hen tot aan hun coupé
begeleid had,naar huis reed,zeiW illaerts:

Ik geloof,kind, dat je je wel verm aakt hebt
van avond.Jeziet er zoo goed uit.
Ja. papa, dat heb ik oo'
k; m 'nheer H arlebeek
heeft m y gevraagd,en ik zou m oeten jokken,a1s ik
niet zei, dat my dat heel aangenaam is. Vindt u 't
-

-

goed ?
Dat vind ik uitstekend, kind! Dat doet my byzonder veel pleizier.
Ook Donchery en Sirach gingen met hun dames
Poraz was kort te voren reeds gegnxn - en toen
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D e W aert en zyn vrouw m et vriendelyke schuddingen
van de handen en wederzydsche'
n glim lach op de gelaten van allen afscheid hadde'
n genom en en alleen
waren in de grot
ote zaal, zei hy tot haar:
-

Ik zou je nog we1even willen sprek-en.

W ant gedttrende h'
et diner had hy zo,
o nu en dan
gelegenheid gehad, nog eens over die Lize en die

mosterdjongen na te denken, en een yzeren plan de
cam pagne 1ag thans vol
or de innerlyk grynzende oogen
van den %ouden jl
obber.
En sam en zaten zy nu
wat in lang niet gebetlrd
was,m aar gem eenschappelyk gevaar, hier het gevaar
voor hun fatsoen,brengt de m enschen t'
ot elk-ander sam en zaten zy nu als m an e'
n vrouw c'
onfidentiëel
in de huiskam er te praten.
E n hy zei allereerst, dat-i er wel van m iddag van
gesproken had, nog eens m et den dokter te willen
praten ; nu, zy begreep wel, wat-i had gem eend. M aar
daarvan was-i geheel teruggekom en. D at ging in een
geval a1s dit absoluut niet.W ant als dat bekend werd,
was het strafbaar. Vol
or den dokter, nu dat was zyn
zaak ; m aar dan voor hun do.
chter,m isschien oo'
k we1
voor hem zelf,D'
e W aert. M aar al was het alleen voor
de dochter, zy hadden de schande. En m et zoo'n p'
alfrenier als die W
i
l
1
.
e
m
,
m
e
t
z
ul
k
s
oor
t
van
m
ens
c
hen
,

moet je v'
oorzichtig wezen. Die liggen '
op de loer,of
ze je niet af kunne'
n zetten.Zl
oo'n vent had den yolgenden dag m aar te kom en en te zeggen : ,,geef m e
honderd duizend gulden ;anders ga ik naar de politie

en gaat je dochter in de gevangenis e'
n jy zelf misschien ook''.En a1s je 'them gaf,had je nietde minste
zekerheid,dat-ina acht dagen niet weer kwam .Zoo'n
kken, zo'
oveel als-i in
vent kan je in zoo'n geval plud

je veeren lust heeft. Van zo'
o iets kom je '
onder om -
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standigheden je l'
even lang niet weer af.
N een.neen,zeize, dat gaat dan niet.
Fm hy legde haar nu uit,op welk'
e wyze naar zyn
m eening het best de aangelegenheid behandeld ko'
n
worde'
n;hy vroe'
g aan het slot,of zy zich m et hetomschreven plan vereenigen kou,en of zy bereid was,iu
alles m et hem samen te werken.
M et oogen vo1bewi
ondering had zy hem aangehoord,
en toen hy uitgesproke'
n had,zeize:
-

-

Jy bent 'n knap man.

M orgen zou-d-i dan wat latef dan gewoonlyk,gelyk
hy no'
g zei, naar kantoor gaan e'
n vooraf m et dien

jongen spreken.
Den volgenden voorm iddag,z'
oo ongeveer half tien,
zat hy in zyn werkkam er voor zyn bureau,m et den rug
naar het raam , het gezicht in donker. Dat is steeds

een aan te bevelen houding, want dan zie je de gelaatsuitdrukking van je tegenparty, maar hy zie'
t jou
niettegen aldatlicht.
W illem ,wien hy had laten zeggen,dat hy by hem
m oest kom en,was O g geheelonbekend m et hetgeen
er gisteren,tengevolge van het bezoek van den dokter,
was gebeurd.
M aar toen hy binnenkwam en De W aert zeide:
W illem x neem 'nstoel en ga daar e'
ens zitten,

jongen!Ik h'
eb iets met je te bepraten,toen v
oelde-n-i
*

'n weerligséhe schok in z'n rug,en snel ging-i zitten,.

want-i dacht, dat-i neer z'
ou vallen. Jezus, ze wisten
het!

W illem ,Lize heeftons heteen en ander verteld.
En nu wil ik geen oogenblik e tveinzen,dat het m y
en m 'n vrouw in het eerste Y genblik onaangenaam
-

was,toen we dat hœ rden.Datbegryp je wel.Maar
aan den andereh kanthebben we,npdatwe ergisteren
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avond 'n tydje over gesproken hadden, tot elkander
gezegd : ,,W at God vereent, dat zal de m ensch niet
scheiden''. Ik ga wel niet naar de eigenlyke kerk ;

ik ga naarde Vrye Gemeente,zooals je weet.(Want
W illem had hem er in hetrytuig m et N elis vaak heen

gebracht). Maar ik geloof aan een Opperwezen,dat
onze daden regelt, en waar dat O pperweze'
n spreekt,

daar moet de m ensc'
h zwygen. Dus, jonge'
n
En hy stond op,en gaf W illem ,die verbouwereerd
zitten bleef,de hand.
. . . wat ge
beurd is, is gebeurd. Daarover spreken
we niet;wy hebben alleen over de toekom stte praten.

En die toekomst is natuurlyk dat jullie trouwt. Dat
wil je imm ers wel?
Ja zeker,m'nheer1
.
-

D e W aert vond,dat-i hetonderwerp dus uitstekend
behandeld ha'
d; blykbaar had-i gevoelvol gesproken;
want anders zou die Jongen natuurlyk opgestaan zyn
en gezegd hebben :eerst honderd duizend gulden !W at
'n ezelI
Natuurlyk,zei D e Avaert, dat spreekt ook.M aar

vertel me nu eens, je bent immers twintig jaar?
Ja,m 'nheer!
En heb ik het mis, of leven je beide ouders
hog ? Ik m eende eens z'
oo iets van je gehi
oo,
rd te
hebben, dat die in Duitschland waren.Of heb je dat
toen gejokt? Dan zeg je het maar; je kunt alles
-

eerlyk zeggen,zooals hetis.
N een,dat was zoo.
En hy vertelde, 1- dat in elkander zat; waarom
z'n ouders daar heen waren gegM p en zœ al m eer.
Dan x '
u je hetzekerprettig vinden,als ze weer
hier konden komen ?

Jw o j'
a,m'nheerl
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Nu, dat kwam dan juist goed uit, zei De W aert.
W ant hy ion natuurlyk niet langer by hen in dienst
blyven, en daarom m oesten zyn ouders m aar .spoedig
uit D uitschland naar Am sterdam kom en ; dan kon hy
tot aan het trouwen by hen we en. H y, D e W aert,
x u hem geld geven om zyn ouders te halen, en als
ze dan hier waren en een woning gehuurd hadden,

dan moest hy dat maar a'
an De W aert schryven ;daa
zou-d-i m et z'n vrouw W illem z'n ouders eens kom en
bezoeken en m et hen overleggO , hoe dat ze het een
en ander regelen zouden, en walm eer ze trouwen zouden en zoo h'
et een en ander.En als ze dan getrouwd

waren,nu ja,dan had W illem natuurlyk z'
n inkomen,
en dan kon-i daarvan neqp z'n ouder: geven, wat.i
wilde.
Gut,m '
nheer,datis heerlyk !

Nu,dat doet me pleizier,dat je datgoo.p'
retti'
g
vindt. Zeg dan m aar hier tehuis aan de. booien, dat

je plotseling 'n bericht h'
ebt ontvangen van ziekte van
je ouders of iets dergelyks, en dat i'
k'je verlof heb
gegeven om h'
en te bezoeken.En kom dan van m iddag
om vier uur even by me op' het kantoi
or; dan za1 i!
k

tegen dien tyd eens nagaan,hoeveelgeld of je noodig
hebt, en zal ik je dit geven.
W illem was verbouwereerd,was suf van verbouwereerdheid.Als D'
'
e W aert hem een pak slaag had ge-

geven

nu ja,dat is e'
en eenigermate zol
nderlinge

veronderstelling, w ant als D e W aert iets dergelyks
geprobeerd had,zou hy ongetwyfeld zelf wat hebben
gekregen - m aarby wyze van spreken dan,datzou-d-i
niet prettig hebben gevonden, maar zoo, suf a1s nu
zou hy niet zyn geweest, nu hy dnmr zoo vriendelyk
en welwillend aani
gesprokO was dopr deu vader van
de dochter,m et wie hy ...W antneen,neen,zyn schuld
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was het niet geweest in der tyd, m aar gedaan had-i
het toch.
D us tot van m iddag,zei D e W aert en gaf hem
w eer de hand.
En W illem ging a1s in ee'
n droom de kamer uit,
liep snel door de lange gang, door de keuken, ging
den tuin in ... neen, wat wild'
e hy hier? hier had-i
immers niets te m aken . liep weer terug,ging weer
de keuken in, nam een *groot gh s, hield het onder
j

een kraantje,draaide hetkraantje open,zag metpleizier het heldere water er in stroom en,dronk het groote
glas heldere, koele water in eenen uit.

Zou je niet liever de heele waterleiding leeg drinken ? zei Geesje,de keukenmeid,'
die aardappelen zat
-

te s'
chillen.
I'
k had zoo'n dorst, Is er n'
og wat vx r m e te
doen ? Of nee,ik wild'
e zeggen,i'
k'heb verlof gevraayd
aan m 'nheerD eW aertom m 'n '
ouderseenstebezoeken.
Zpo o.
p stel e!
n sprong ?
.
M oeder is ''
n weinig ongesteld ; 't is niet erg ;
m aar nu wilde ik er toch we1 graag eens heen. N u,
-

adieu;m 'n groeten aan Sabina en M aartje.
God, god, wat heb jy 'n haast!
H y ging de keuken uit en stond nu in de gang ;
hy wilde graag,voordathy vertrok,Lize eens spreken.
M aar hy dorst eerst niet:hier in het r oote, deftige
huis van D e W aert naar de dochter te gaan als naar

z'n meisje!En Sabina e'
n Maartje waren op 'toogenblik boven aan de kam ers bezig;die zouden het zien,
als-i binnen ging by Lize.W ant zy was op haar kam er, had-i straks gehoord.
M aar de gedachte, dat zy zyn vrouw zou worden,
hetgeen hem eerst daar in het gesprek m et D eW aert
volstrekt niet helder was geweest,was langzamerhand
De Doodsklo'k vaa het Damrak.
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met duidelyv eid vœ r zyn Y gen komo te staan.

Buito dien,hy kon immersaan jdfx uw Lize 'n brief
hebben te brengen of iets dergelyks.En hy ging de
trap op nM r Y ven.
Voor Lize kwam hy niet geheel onve- acht. Terwy1pch DeW aertbeneden m etW illem had gesproken,
was de m oeder by haar gekom en. D e W aert u d

zyn vrouw ingescherpt:,,vriG delyk,vhendelkk l''want
x o volm pakt zekera dat Lize za palfrenier x u willen'
trouwen, was hy niet, p aar uw'
r het geval dat zy
niet wilde, = est zy door vriendelykheid r wonnen
worden, en .
het speet hena dan oqk, dat hy haar g1teren in de eerste opwelling mhder vaderlyk had behandeld.
.
>
M evrouw had wehswaar niet M kmm en laten,hamr
gedurende het onderhoud M er en daar in een tusschenzh met eenigszins xnderlinge zelfstandige nu mwœ rden te betitelen ; m M r overigens was zy voor hâar
doen vriendelyk geweest,en was zy heen gegnxp m et

de voldoening, dat hnnr O chter den mosteM jGlgen
trouwen wilde.

Toen W illem binnenkwam, A

Lize hem byna

vx olyk te gemoet.
Die schxnde, die by ooms en by tantes, langs de
gansche Heeren- > Keizersgracht te verwachten
schande was weg, die % ar mv nden lang gedrei
N
had, alxf er een wild beest achter je M n zit,G t

je by de haren wilgrypen,datje wurgen wil,datje
in 'twater* 1gooien.

0 ja,zy voelde het heelgoed,G t men to% Du
babbelen l H= r lieve moeder u d niet r gelaten, er
hier en dnmr in tu tusschenzin ep te wyx n, dat de
dochter van een D e W aerteen hooger huwelyk u n
sluiten A n met lo-qr pifrenier. En zoo bepru t te
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worden, dat was ,
onaangen
'ppm, mnar het was toch
niets in vergelyking m et wat zy gisteren nog vreesde.
W illem had hnnrdanr nu verteld,O thy zyn ouders
ging halen, en dat hy d
n acht '
dagen weg bleef.
. us ee
'tK on opk wellaagerworden.
-

lk za1 je schryven natuurlyk, zeide hy.

M aar zy was nog angstig. Zy had een vaag vreesachti'
g gevoel;hetwas'
hu rnog nietwe1te m oede.Zy. . .
geneerde zich.

Zy geneerde zich voor Sabina en Maartje en Geesje,
dat die zien zouden, als de post kwam , dat zy een
brief ontving van .
N een, schryf in deze tyd m aar niet. M aar kom
spoedig terug,opdat alles zo'
o snel mogelyk in orde
kom t.
Toen W illem dien avond,om hem hetgroote nieuws
te vertellen,by Arie kwam
in de s'
childerachtige
linO lstraat buiten de Rnnmx ol
rt - vond hy dnnr

een heeleverandering'
.Dien namiddag wa'
sereen kindje
geboren ; Arie ;
en W outers zater er in de achterkam er
by de thee, die Arie vanrlnng zelf gezet had; wanr
Alida lag een verdieping M oger op de slaapkam er
te bed.

Za1je er aan denken,vent,had ze x o pasgezegd,
toen hy by haar boven was;je neemt drie lem ltjes
thee,en daar doe je dan wat water op,en een popsje
-

later

W iljy no'
u weleens rusthouden,had hy geantwoord;die theezalik welkrygen.
W outers had er in den laatsten tyd zeer slecht uitgezien, gelyk W illem reeds eens in het ,,H of van
H olland''aan Arie had gezegd,die daarop geantwoord
had:
lk vrees, dat het alleen van de beurs kom t.
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Zeverliezen daarditjaar allemaal,maarzewillen niet
uitscheiden. M lerlei ongelukken zyn er al in de stad

gebeurd; je hoort vertellen van 1ui die zich hebben
opgehangen,dood geschoten.En zy scheii
den niet uit.
D at wo.
rdt nog veel erger.
M > r nu van avond was W '
outers weer eenigerm ate
de oude.Dat zyn Alida,zyn d'
ochter,zyn eenigst kind

nu zelf 'n kindje had gekregen ...
God,het is mo ge'
k,zei-d-i,maar daar leef je
-

heelem aalv= op.
En een paar groote tranen d elen uit zyn o'
ogeh ;
mnmr hy droogde ze snelaf.

En dathet'n jon
,gen was,el datArie hem nu juist
verteld had,I
dat die natuurlyk Lucas heeten zou,npmr
hem ,Lucas W outers..
-

Heere, heere,kerel, daarme'
e doe jullie me nou

toch m o'n vervloekt pleizier!
W illem zat daar een weinig o'
p heete kolen,want hy
wilde Arie hetnieuws vertellen en wllde het toch niet
e
doen, daar W outers by was. Maar gelukkig giu d
. i
nu weldra heen ;Neerdyk, zei-d-i,wachtte hem ia *et
,&H ofvan H olland.''
Die zit daar, geloof ik,altyd tegenwol
ordig, zei
A rie*
-

Ja,god,zeiW outers,wat >1ik je zeggen;hy

heeft erg verloren,heeft heel leelyk veh
rloren,en dan

heb je hetland,dan kan j'
e.nietwetken.Eu watgeeft
het dan ook,of je werkt? M et werken kom je er toch
nietweerbovenop.
W illem vertelde thans zyn promotie,en Arie zei:
-

Nu,da'sm'n 'n bof!W atben jy '
n gelaksvogell
lk bad gedacht,van M chtby jullie te logeeren.

M aardat> 1nu nietgaan,nu m etAlida.
0,zeker wel,zeiArie;wy hebben hierboven nog
-
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'n kam er;daarslaap ik van nachtook,en d= rkunnen

wegauw ietsals 'n bed voorje klaarmnken.
D e W aert was dien nav iddag weer heel vriendelyk
tegen W illem g'
eweest. H y had hem gezegd, daar op
zyn kantoor, dat-i nu natuurlyk niet o.
p 'n gulden
hoefde te zien, en dat-i zich m aar gerust wat nieuwe
kleeren m oest '
koopen en zoo.En duizend gulden had
hy hem m eegegeven en gezegd,dat-idan later,als-im et
z'n ouders in A m sterdam zou zyn,natuurlyk m eer kon
krygen, en dat-i nu van nacht niet m eer in hetkoetshuis moest slapen m aar ergens in 'n hotel.
H y was dan ook terstond naar Peek & Cloppenburg
gegaan en ltad zic'
h een net pak kleeren uitgezocht.
Toen W illem dien avond in de'bovenkam er van
A rie te bed lag,dacht hy er over na,of-inu m'
orgen
derde klas zou reizen .
of voor 't eerst in z'
n leven
tweede.M aar toen hy den volgendO m orgen een retourbillet naar H amborn wilde nem en,m erkte hy,dat
in den trein, dien De W aert hem aangegeven h'
ad,
slechts eerste en tweede klasse was.
Voor het eerst in zyn leven zat hy op de weeke
kussens der weelde.
M aar het zat er toch niet heelemppl zoo zacht m or
hem , a1s hy vermoed had. W ant weldra,kwam een
gedachte,die h'
em al eens eerder door het hoofd was
gesc'
hoten,en die,nu de soezerige drukte van gisterep
voorby swas, en hy daar tusschen U trecht en Arnhem
kalm in zyn coupé zat,nadrukkelyk aanklopte: H oe
ver de zaak denken ?
.
zouden zyn vader en m oeder o'

Ja. dat-i 'n schatryke vrouw kreeg, dat D uden ze
prettig'vinden, dat spreekt;m aar er was toch iets by,
dat...
W ant vader en moeder hadden altyd erg aan den
Bybel gehouden,niet in schyn mnar in werkelykheid,

166

DE DOOD SKLOK VAN H ET DAM M K.

r en door brave menschen. En in
en Zy waren A '
'n gevala1s ditkon datm isschien 'n weinig lastig worden. Maar er was altyd het apngenxme by,dat-i ryk
werd,en datdoetby 'n ouder veel,ook alleest-igraag
in den Bybel.
ln een Duitsche woning n t hy 'savonds met vader
en moeder te praten,en hy vond,datDo'n mynwerker
het blykbaar nog zm slecht 1et u d.
W atby daarerg zonderling vond,datwas die kacl
hel,
die metgladde groene tichels belegde steenen kachel,
rech
'top gemetseld .
in een hoek van de kam er.

W atis datvoor 'n diag?vroeg hy,to'
en de eente
verwondee , over zyn plotselhge komst een weinig
-

vœ rby was.
-

Ja. ik wilde eens zien, hoe jullie 'tM er maakte.

had hy gezegd op hun vraag,M ;
e het zoo kwpm ,dat-i
d= r x o,in eens by hen was.
Thans had hy m et hen gegeteh.
A vondbrood noem en ze dat hier,had m oeder gezegd.en wie 'tbetalen kan,drinkt daar thee by,m aar
dat is ons te duur;dn rom drinken wy koffie. '
Dit scheen hem een goed M nknoopingspunt,> hy
begon te yertellen van dat-i zou wgaan trouweh, >
wie zyn M nstaande was.
Envzei hy lachend,ik zou dus in de toekomst
we1 thee kunnen betien.
Zuydam keek zyn vrouw eens = .
n, en zy h'
em .
Beiden hadden blykbaardezelfde gedachte:die onve'
rwachte reis, dat m nderlinge verh= l...
-

Hx r eens, W illem,zei Zuydam, dat zal je je

toch wel alleen m nnr verbeelden; want die m 'nhœ r

De W aertxwaar je daar van spreekt,zaljou toch niet
zyn dochter...
-

Ja zeker, zei W illem .
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H mvhy voelde,dat-iden dieper liggenden r ondslag
ook dadelyk moest verte)
.1en ; want dat anders zyn
verhaalblykbaar nietbyzondergeloofwaardig klonk.
En langzaam kwam het ernu uit,datze zelfs alhee'
l
spoedig zouden tm uwen, en w> rom dit wensche1yk was.

Ja.ja,hy had welgelyk gehad,toen hy zich in den
trein muizenissen mv kte:ZuyG m en zyn vrouw waren

dpar maarm innetjes overtevreden.
Neen. jongen, dat bevalt my niet, zei Zuydxm,
-

nadat ze al heel wat heen en w eer hadden gepraat.
D ie heele geschiedenis bevalt my niey,rn dat meisie
bevalt m y ook niet.
N u, nu, zei m oeder.
H et was de onbew uste uiting vaa een gedachte als:

jullie mpnnen hebtover vrouwen zx 'n idee,alsof het
x chines zyn, die je op den dag van h
,et huwelyk
a1s een uurwerk opwindt,zoodat ze van af dat oogenblik warm bloed in voorraad hebben,m aar te voren
zich verheugen in een nachtvorstelyke koelte'
,dat wie
een m isstap begaat,op geen verzachtende om standigM den raag rekenen.

En vergeetniet,datde jonge schatryk wordt.
Ja, zei W illem , en dat u nu niet langer hoeft
te werken, want m '
nheer D'
e W aert heeft gezegd ...
En hy vertelde, dat vader en m oeder m ee zoudea

komen n> r Holland,en dat Ey, W jllbm, hun verder
geven m u,watze noodig zouden hebbO om te leven.
-

Neen,jonlen,dnprkomtnA
'svan in,antwv dde

Zuydxm. W at i'
k, als he
t wegens ziekte of zoo i'
ets
.
noodig was, van m'n eigen kinderO aan zou nemen,
G t is wat anders;m aar die m '
.nheer De W aer
t kea
Q niet...
En hy 1eiuit,waarom ergeen sprake van kon wezen,
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dathy op kosten van dien vreemden m'nheer zou willen
leven.
W illem vond het niets prettig, dat z'n vader niet
mee naar H olland wilde; m 'nheer D e W aert ho zo'
o
stellig gezegd, dat-i komen moest, en nu hy er nog
e'
ensover aadacht...hy had toen zoo slechtgeluisterd,
mparnu hy er nog '
eensovernadae t,geloofde-n-iook,
dat m'nheer De W aert over akten en over 'nnotaris
had gesproken,en datvaderdaarby tegenwoordig m oest
Zy11.

H y schreefdamrom den volgenden dag aan De W aert,
G t zyn vader m oeilyk naar Holland kon reizen,en of
m 'nheer D e W aert wilde m '
elden of zyn overkom st
volstrekt nopdzmkelyk was.
Daar begint het al, dacht D '
e W aert, toen hy
W illems brief hs;zy willeh meer zien a1s di'
e duizend
gulden, die ik m eegegeven heb. Nu, zoq vlug zullen
-

W'
e m et de bankjes tx h m aar niet om ons gooien.
D aags daarop reisde hy met den voorm iddagtrein
m et zyn vrouw naar H am born,en 'savonds hield voor
de woning van Zuydam en zyn vrouw een rytuig stil.
V an af het oogenblik, dat De W aert en m evrouw
daar by hen in hun kamer traden,kreeg vader Zuydam een anderen blik op de zaak. Die voorname
m ynheer en m evrouw ...die lieve manier,waarop De
W aertdaaroverd'
ekinderen sprak ...en een godvruch-

tjg mnn was hy x k ...
W at Cxod .vereent,dat nl de m ensch niet scheiden,had D e W a rt gezegd.
En toen hy gezien had,datditby Zuydam aansloeg,
en die zynerzxdsook een bybelspreuk citeerde,was h#
zinnen begonnen m et v= God er in, die al O ze
-

daden r'
egelt,en van Jezus, die gezegd had: - W ie
uwer zonder zonden is, die werpe den eersten steen.
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Ja,m '
nheer,zegtu dat wel,zeivrouw Zuydam,

want m yn m an oordeelt veel te streng over zoo iets.
-

Nu ja,zeiZuydam,in 'teerste oogenblik!Maar

het spreekt, dat ik alles zal doen, wat thans voor

de jongelui van myn kant geschieden kan.
D at was het, antwoordde D e W aert, wat hy hem

juist kwam verzoeken.
En hy legde h'
em uit,datereen akte van huwel/ksche
voorwaarden m oest worden gepasseerd,en dat Zuydam

als vader van zyn minderjarigen zoon daarby tegenwoordig m oest zyn.E n dat hy ook tegenwoordig m oest
zyn by het trouwen of we1 door een notaris een akte
m oest laten m aken, waarin hy zyn toestem m ing tot
het huwelyk gaf.
D at lykt weinig,zei D e W aert, maar het opvragen van papieren en dergelyke dingen wi1 we1 eens,
wat den tyd betreft,erg tegenvallen.
En daarom zou hy hetnuttig achten,nu Zuydam niet
voor goed naar H olland wilde gaan, dat hy altha,
ns
een paar weken verlof vroeg.Of dat zou kunnen ?
-

Ja,dat za1wel g'
apn,zeiZ'
uydam ,en in elk geval,

a1s dat m oet,dan m oet het.
In Amsterdp.
m wilde De W aert natuurlyk het huwelyk niet gaarne d'
oen plaats hebben. M '
evrouw ging

daarom met Lize naar een stadje in Noord-Brabant
waar De W aert den burgemeester kende.Daar,ver af

van babbelend'
e nichtjes en tantes en bewoners van
H eeren-en Keizersgracht,trouwden eenige weken later

in het begin van Juli Lize en W illem , en daar ook
waren de huwelyksche voorwaarden by een notaris
gepasseerd.
Na het huwelyk reisde m evrouw De W aert met *
kinderen naar Keulen en zorgde er by een dam'
e voor

gescl
hiktekamers,waarLiz'
e haarkindjeverwachten kon.
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M m heer De W aert en mevrouw zouden inmiddels
ergens op een stil doo een villa vœ r hen huren
en laten meubilœ rO ,v dat de kinderen alles kanten
klaar vinden, hadden vader en mœ der De W aert
yot vader en m x der Zuydam gezegd, wanne r zy
dezen hedstin hetvaderland terug komen.
Toen waren Zuydam en zyn vm uw weernaar Duitschland gereisd,zeeringenomen metden vromen,deftigen
schoonvader van hun thans ryken zx n.

V Il.

Valsche m un%rs en Btruikroovers.
Gys de W aertwasna hetwettigen van zyn toekom stig
kleinkind du rin hetrn dhuisvanhetNœ rdbrabantsche

stadje met den eersten trein weer naar Amsterdam
gereisd.
Toen hy dnnrden volgenden m orgen in de tuinkam er
M n het ontbyt zxt en by zyn snede wittebrood zyll
thee dronk en zm ei pelde, 1ag een glim lach van
tevredenheid op zyn gelaat. W ant ofschx n Sabina
niet zx precies van hardheid en weekheid het eivoor
hem gekx kt had. a1s Lize dat steeds lu d gedaan en
de thee te h ng ln d stu n trekken, dezen m o'
rgen
lette hy nietop kleinigheden,wr roverhy vrx gerter n
zyn dochter zou zyn uitgevaren,en genœ thy hetresultaat v= z'n BraM ntschen tocht,genx t hy de gedachte:

Die bliksemsche mosterdjongen! Ik zal hem leeren,
Gys de W aert in 'tootje te nemen!''
H y belde en zeitothetdienstmeisje,datin de deur
verscheen :
Sabina, w> r is m 'nheer Pad ?
M 'nheer is lo g in zyn slaapknm er.

Doch dqnr kwam hy juistbinnen,netgekla d r lyk
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steeds,a1s weggeloopen uit een m odeplaat,m aar een
weinig bleek het gelaat en ietwat rood de ooren.
W elxz'
eide W aertop luchtigen toon,toen Sabina

gegaan was, je bent laat van morgel
n. Gisterenavond
uit geweest?
-

Ja,Rapa,was aarzelend het antwoory.

N u.kaa
n geen kwaad.D athebben we allen doorgem aakt.
Zeker,over Paulwas hy zeer t'
evreden.Geen enkele
m aal had die nog e'
ens over Christiane Corbelyn gesproken, en jongelui zyn anders in zoo'n geval m eest
-

zikel
neurig,beginnen telkens weer over dat onderwerp,

dat ze een m eisje mooi vinden en daarom op dm
inval zyn gekom en, haar te willen trouwen. En D,
e
W aert had dan ook zyn erkentelykheid getoond door
Pauls zakgeld belangryk te verhoogen.
Ging dus,watde fam iliee m standigheden betrof,alles

naar wensch - voor zoover je zoo spreken kunt,a1s je
'n dochter hebt,di'
e pas met je palfrenier getrouwd is
in zaken bleef het een wonderlyk jaar. S'
edert den
-

9en M '
ei, den dag, waarop die o'
olyke H arrim an de
reportersopsloot,waren dekoersen weer aan hetdalen;

somsgingen ze'
eenseen sprongetje omhoog,m aardan
w as het w'
eer dalen.
En na die nieuwe groote dalingen kwam in Juniweer
het parool, dat er op de beurs een kerstboom stond,

waaraan je maar te plukken had om cadeautjes te
krygen, dat er weer ,ykoopjes'' waren te halen, eh
de hartstocht van h'
et speelhol-gegok,d,
e van de door
hun tulpenhandel beroemde vaderen geërfde dolheid,
sloeg weer uitin de H ollandsche gem oederen a1s een
epidem ische waanzin.
Inderdaad begon ook vervolgens een styging, die

aanhield tott'
egen heteinde van Jdi:Unionsnoteerden
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teAmsterda,
m 8 M'
ei146.10 Mei(na Harrimansreporter-historie)142,24 Mei134,14 Juni135,28 Juni139,
5 Juli 142, 25 Juli 147. En menig bescheiden kruideniertje.kantoorbediende,kleine renteniermaakte met
die styging een winstje,en werd in zyn schaapkoppigheid juist daardoorweer aangezetom verderzyn geld
te brengen naar de piccolo's van den, valschen
croupier H '
arrim an.
Ook W outers '
en Neerdyk,de twe
e vriendenxdi'
e zich
ex
na den dood van U yterlinde nog nauwer hadden aaneengesloten,behaalden,.na vele droevige dagen in het
H of van H olland'' over verliezen te hebbe'
n zitten

broeden,een winstje ,
en W outers,die sedert de Maartsche dagen verwaarloos'
d en m et ongekam de haren
door Am sterdat
m had rondgezworven,begon zich weer
netter te kleeden. 0 , zeker,hy kreeg het we'
l terug,
wat-i verloren had; dat zou-d-i wel eens willen zien,

dat-i 'tniet terug kreeg; wel heerejé, hy verliezen.
zoo gek was-i nog lange niet; volhouden, altyd m aar
volhouden, daarin zit de heele ktm st. ,,Dat is de algem eene zienswyze tegenwoordig op de b'
eurs'',had d,
e
gele bediend'
e van R om bouts tot hem gezegd, .,vo1houden, altyd m aar volhouden.''
D ries Corbelyn was, nadat in het begin van M ei
zyn vermogen m et het voor hem aardige bedrag van
zeven duizend gulden verm eerderd was,een opgeruim d
m an gewordel
n. S'
edert hy zyn fabriek had m oeten
verlaten,had hy de gansche triestig'
e dagen aan niets

te denken gehad dan aan het langzaam maar zichtbaar verminderen van zyn kleine kapitaal, had hy
zich gekweld m et het zoeken naar m iddelen om weer
iets te verdienen.
E n zie. daar op eens daar had-i het! W anneer je
nog m aar f 80.000 ryk bent, daarvan m et vrouw en
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drie e chters in zorgen m oet leven, en daarvan ook
de dochters,als er zich een m an m ocht op& len wel
geen verm ogen,wantdatisnatuurlyk onm ogelyk,m aar
dan toch een uitzet moet geven, dan is een vermeerdering van je bezit met f 7000 verduveld aardig.W anneer hem dat 'n paar m alen gebeurde, dan was-i er
boven op.N een,neen, '
n speler wilde-n-i niet worden;

daar hoor je genoeg van,van spelers;zoo iemand,die
v= geen itscheiden weet, die alles er npl
n waagt,
zoo iemnnd wildem-i niet zyn. M aar 'npaar m alen

nog zoo'n extraatje - natuurlyk, 'nvolgenden keer
moest het iets m eer wordo

dan f 7000 - '
n paar

malen dus 'nstevig extraatje, zooo t-i anderhalf ton
zou heb> n,of zeggen we twee ton,of :n weinig meer,
'n weinig m eer schaadt niet; dus nog 'n paar m alen

zoo'n verduveld R rl
dig benefietje,dan zou-d-iuitscheiden,fiM al uitscheiden. W ant als je doorgaat, dat is
bekend genoeg,dzm wordthet'
n hartstocht;datisneta1s
m et rooken of m et drinken of m eer van die dingen,

waarby de H artstocht zegt: ..Ja !'' en waarby de W il
zegt: ,,N een l'' en dan de aristocratische H '
artstocht
tot den W il zegt: .qLoop jy m ppr n= r de m aan,burgermannetje!''en aan den W i1 het kleine levenslichtje
uitblaast,om m ortnxn als alleenheerscher te tronen in

hetzwakke wezentje,dat daar mensch heet.
Ja,het middelo,
m rykerte worden had-i gevonden.
En 'twas zoo dood eenvoudig. H y had alleen mnnr
op te letten, wanneer er weer 'n tydstip zo'
u we= ,

wM rop de koersen laag zouden zyn,en dan koop je.
en als ze dan weer ryzen,dan verkoop je.'tlshetei
van Colum bus.Eigenlyk gek,dat-idatnieteerderingezien had. M aar zoo g= t het:de eenvoudigste dingen

zie je over het hoofd.
En sedert hy in het begin vr M ei ..winst had ge-
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ging hy voort, m et elken avond in zm courant de kx rsen van de Am erikanen te bestudeeren.
En, m erkwaardig, zeer, zeer m '
erkwaardig : om heel
enkele uitx nderingen na,rezen ze en daalden ze steeds

in dezelfde verhouding, dn.
nsten en hopsten ze, die
Am erikanen, precie'
s als een ry soldaten in het gelid.
A1s een ry soldaten kz het gelid gehoorzaam den zy

allen aan hetzelfde com mando. Of je sporen had in
het noorden of sigarenfabriekeu in het zuiden,of een
Am algam ated A ardappelrooiery Com pany in de straten
van N ew-York of een O rgeldraaiery in de prairie

van het westen,'twas alles hetzelfde,ze bngen heel
symmetrisch allemai met mekpmr op en neer.
Vloeger zou hy dit heel raar hebben gevonden;
maar sedert zyn .
schoonen M eidag oefende hy geen
kritiek.Dagelyks tevreden aan hetdinerzyn aardappel-

tjes etend met vleesch en groente, dr ht hy reeds
aan het Avondblad, dat straks onder de thee zou
kom en. En na den eten,a1s Baby of Em m y of Corry
in de voorkam er der suite de thee zette, zat hy voor
het raam om uit te kyken,wanneer of de krantenvrouw
zou kom en. En als die belde aan de deur in de stoep,
stond hy op en stak het gas M n om dadelyk te
kunnen lezen.
M aar,papa,zeiCorry,wy schem eren nooitm eer;
ik hou zoo van schem ering.
- Kind,zeimnma,pap'
a moet de krant lezen.
En mama maakte dan in de kleine kamer de gordynen dicht voor het eene raana aan de straat en in
de kleine achterkaraer voor het eene raana aan de
binnenplaats, en Corbelyn ging zitten in zyn rieto
leunstoel - een andere was te duur geweest, toen ze
hem kochten
en trom m elde m et de vingers op de

tafel,totdat Geurt
je binnenkwam met de courant.
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Altyd dadelyk de krant brengen, als-i 'savonds

kom t,zeimevrouw tot Geurtje.
-

M aar, mevrouw, hy is net gebracht.

Nu goed,'
tismr r.datje erom denkt.
D an sloeg Corbelyn snel de courant open,vervolgde
m et de vingers de lyst, maakte op blaadjes, die'hy
voor dat doelin den zak llad,denkbeeldige berekeningen over d'
enkbeeldige winsten,over wat-i zou hebben
géwonnen of verloren,w= neer-i dân gekocht had en
dan verkocht,en sprak vervolgens m etm ama over de
koersen,terwylBaby,E m m y of Corry detheeinschonk.

In Juni zeihy,dat er thans naar zyn m eening weer
3*koopjes''moesten zyn,en dat hy naar H arlebeek ging
Om er een'
sO'
Ver te praten.Toen antw,
oordde m evrouw ,
dat de kinderen toch dezen keer,als-i weer 'nbuiten-

kansje had,wat kleeren moesten hebben: 'tliep t'
egen
den zomeren de zomerjaponnen van verleden jaar,daar
was d'
e fraîcheur erg af.

A1s ik weer zoo'n extraatje heb, dan kan j'
ullie
zooveel zomerjaponnen koopen, als j,
e wilt. Dan kan
-

Baby koopen, wat ze w il, zei hy, zyn voorheen zoo
ernstig m aar thans luchthartig gelaattot Baby wendend,
en denkend aan wat vroeger by zulk een gelegenheid
eens door Corry beweerd was.
M aarde grootlynig schoone Christiane,metde groote
vlakten van schoonheid op h'
etgelaat,boog haar hoofd
over haar handwerk,antwoordde niets,en ook Em m y
en Corry zwegen.
Hoeisdatm etCi
hristiane en Pauld'
eW aert?vroeg
Corbelyn lan zyn vrouw,toen zedien avond in '
deslaap-

kam eralleen waren.'
H borjedaarnog weleensietsover?
Er schynt niets van te kom en, zei m evrouw ; ik
hoor ten m inste niets m eer.
Dat is jammer;dat was heel mooigeweest.
-
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W y zullen nietryk genoeg Zyn,hem am m evm uW,
en
want aan Christiane kan het niet liggen,wanneer e'
-

jonge mnn,die eens van haar h'
oudt,vervolgens wegblyft. Zy schynt het zich M n te trekken ; zy is erg stil.
Zoo iets m eende ik ook alte m erken.Arm kind !

Nu, nog maar 'n beetje geduld,ik zal zorgeq,dat ik
d
wat verdien ; dan w ordt dat allemnal anders.
Christiane had Paul deze eerste m aanden van het

jaar herhaaldelyk ontmoet. Hy was begonnen haar
brieven te schryven - hy had verzocht,h'
et antwoord
niet aan zyn huis te adresseeren, m aar met behulp
van een chiffre aan het postkantoor en zoo hadden
zy ehander veel liefs geschreven, en ook m ondeling
gezegd op htm ontm oetingen in de stad,en dikwylsook
in het V ondelpark des avonds.
D e kom st van zoo'n brief was voor Em m y en Corry
altyd een uitbtm dige pret geweest; zy hadden er aan
de brievenbusop geloerd,Christiane had haar nietvoor
kunnen zym ,en Corry had hem steeds op e'
en zilveren
presenteerbord aan haar oudste, m oederlyke zus gebracht.En a1s zy in de straten wandelden,en Paulin
de verte naderde, m aakte Corry opm erkzaam op de
m erkwaardigheid, dat die m 'nheer D'
e W aert altyd
wist. waar zy waren. Paul had haar dan hoffelyk
aangesproken, was een eindweegs m ee opgewandeld,
en Em m y en Corry waren iets vooruit geloopen.
M aar plotseling waren ergeen brieven m eergekom en,
en op haar wandelingen hadden zy hem niet m eer r -

den.Ja toch,eenige malen nog,maa.
rop gR sch andere
plu tsen in de stad dan voorheen, en dan had hy
telkens aan den overka t der straat geloopea en had

welbeleefd den hœ d J genomen m aar haaraangespm ken had hy niet.
Eens zelfs,in de Kzverstrn t, had Corry gemm nda
> Doodsklok vx ud nm ee .
1Q
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dat zy hem in de verte een zystraat zag ingao ; zy
had tersluiks van terzy nM r he'
t gelppt van Christiane

gezien,en die had erg met d'
e oogleden geknlt,alsof
zy iets in de x gen u d.
Zy '
hadden hetheelgoed gem erkt,E m m y en Corry,
dat Christane stilwas geworden,en eens op een avond
in haar gemeenschappelyke slaapkamer,toen de lichten

uit waren, toen,daar in den donker,had C'
orry, die
reeds half g'
eslapen had,gemeend,dat er daar rechts
van haar, in het bed van Christiane, geweend werd,
en zy had zich heel zacht een weinig opgericht ea
had zus hooren sniW en.
Sedert hadden zy en Em m y geen gekheid m eer er
over gemaakt.
Het was op een dag in Juni, dat Dries Corbelya
weer op weg ging nmnr het huis des faisoens vaq
Gys de W aert.waar nog nooit een politieagentis binnengekomen om den bezitter de duim schroeven aan te
leggen. 'tW as er vo1 in de groote hal; zy stonden
= nneke aan m anneke,snugger m anneke aan snugger
manneke,vry N ederlanderaan vry N ederlander,allen
bereid zich uit t'
e kleeden tot m et het hem d, om den
H arrimans de gelegenheid te g'
even hun verm ogen
te kapen,en d'
en De W aerts en H arlebeeksom erhun
prodsie aftehouden en doormiddelvan verschuivingen

van koersen en prolongatierente nog '
een extraatje te
stelen.
'tW as er vol in de groote ha1 a1s in een vliegenvanger. En Corbelyn had geenszins den indruk, dat
hy ook een vlieg was,die op den honing afkwam ;dat
h.
y ook weldra zou kunnen spartelen in zoo'n vliegen-

huisje,dat Harriman maarboven hetgmsNaj
d te houden
om ze allen te doen crepeeren.Dje volte,die wriemelende drukte gaven hem integendeel een gevoel,alsof

DE DOOD SKLOK VAN HET DAM RAK.

179

hy met naarstigen vlyt hard aan den arbeid was.
noesten weraan een harden arbeid,waarby voor den '
ker iets te verdienen is.

Er waren xpveel luidjes reeds vdor hem , dat hy
H arlebeek ternauwernood te spreken kon krygen.Toen
hy eindelyk binnen werd gelaten,kwam die hem te gem oet en zeide:
Dag, m'nheer Corbelynl Dat doet me pleizier
dat ik u eens w'
eer zie; u kwam zeker eens hooren,

hoe ik er over dacht,nog eens 'nkansje te wagen.
U heeft h'
et erg druk,zei Corbelyn.
D ruk,m 'nheer Corbelyn?H ethoofd looptm e om .
lk heb hetde laatste week zoo druk gehad,datde tong
m y Zaterdagavond was - 'tklinkt gek,m aar 'tis letterlyk waar - of-iniet m eer spreken wou. Heel A m sterdam koopt in. Of liever heel N ederland koopt in.
W ant ook uit de provincie regent het kooporders.
D us u m eent, dat ik het wagen kan ?
W agen ? Er is geen wagen by.A ltyd welte verstaan : naar m yn m eening. M aar naar m yn m'
eening is
ergeen wagen by.D eze laatstedaling is?n daling zonder
slotof zin.Er is absoluut geen reden voor.Daar moet
binnenkort reactie op volgen. Ik geloof, dat we door
de crisisheen zyn en datditm aar 'n laatste weerlichten
van het onweer is.
H et waren groote hoeveelheden, die H arlebeek op
een form ulier schreef, U nions, Steels, Car & Foundrys enz.; Corbelyn teekende zyn koom rder, had a1-

vast wat kederlandsch'
e Staatspapieren en Russische
Sporen als surplus meegebracht en zou nog denzelfden
dag het restant bezorgen.
Er volgde een prettige tyd voor D ries Corbelyn,voor
zyn vrouw, vopr Emmy en Corry.Alleen Baby bleef
droevig.

l80
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De ax ndbladen afte wachten,was D ries Corbelyn,
terwyl er tu ns zoo'
n groot vermogen van hem in
prolongatie hg, niet mogelyk; dadelyk na d'
e koffie
des m iddags ging hy de straatop,wilde de klok van
den W estertoren wel vooruit draaien, opdat toch in
godsnaam de beurs kon beginnen,stapte snelde Keizersgrr htaf.ging dan doordedrukke Paleisstraatnaar
den D pm ,naar het D am rak.

Daarheb jede Beurs,zie je.door B'
erlage gebouwd;
erg lange linialen zyn er voor noodig geweest.Duivels,
die klok dpprin den toren van de beurs wystnog maar
twintig minuten na een.Om halftwee begintheteerst.
M M T, kyk, daar kom en er al eenige het R okin af,
hooge hoeden en in 'tzwart.staatdeftig hooge hoeden
en in 't zwart, '
t zyn ook deftige m enschen, loopen

'sZondagsin dekerk m ethetzakje,hebben 'n plaatje
aan de deur: ,,Liefdadigheid naar Vermogen'', wat

hun f 4.00 in 'tjaar kost plus de kosten van het
plantje, en doen veel voor 'tnut van '
talgemeem by
voorbeeld...nu ja,dat valtje nu nietaltyd dadelyk
zoo op stelen sprong in,wAtdi'
eheeren totnutvan hun

m edemenschen doen ... mnar je hebt er,die met de
kiepe op den rug uit D uitschland zyn gekom en, en

voor'nzakjevolkralen tabaksconcessiesvan ihlandsche
hoofden in Iùdië hebben gekocht,en dpn later in Nederl= d gebouwen van liefdadigheid stichten m et besturen.wier namen in de krant komen,çn dat vinden
die heeren van 'tbestuur dan aardig,datze hun namen
eens in de krant kunaen lezen,wat '
n mensch ook im-

merszoo gempkkelyk nietgebeurt,wantby je geboorte
kom je in de krant, maar dan u n je > g niet lezen,
> by je huwelyk kom je in de krant,maar dan bea
jeop jehuwelyksreis,en by jedood kom ied'
k1,mu r
d= kxn je '
took niet lezen.En die heeren van het
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bestuur houden dan redevoeringen op den stichter,
en dat kom t ook weer in de krant, god god,het is
zoo aardig.
M aar...kyk,kyk ...daarkom tde stroom van beurs-

heeren deKalverstraatuit,h'
etRokin af;ja maar,blikslager,m aak jullie nu toch voort, 'tis by half twee
en de koersen moeten we weten hier in Amsterdam .
G ut, in eens staat de'stoep van de beurs heelem aal
vol. ze gaan met een breeden stroom de beurs in.
En nu beginnen ze plotseling die daar nog uit de.
Kalverstraat en de Paleisstraat kom en, op .'ndrafje
te loopen, '
en de Papenbrugsteeg kom en z.
e uit, die
hebben by Kras gegeten, en langs d,
e N ieuw'
e Kerk
kom en ze, die waren in de Poort van Kleef; da's
aardig in de Poort van Kleef, dat geroep van de
kellners uit de zaal naar h'
et buffet, en het geroep

van het buffet naar de keuken, dat klinkt als een
echo op het geroep van de kellners: halve m et,

halve met, kleintje koffie, kleintje kole, erwtensoep,
erwtensoep,bier.bier... W el, da's 'n gek gezicht! H oe

u n dat zoo vlug gaan, zou je zeggen ! Nu zyn ze in
eens allem aal weg, allem aal zyn ze nu in eens in d'
e
beurs; slechts hier en daar op het plein voor de beurs

en op d.
e stoep zie je nog 'n paar nakomers.
M aar,duivel,hy,D ries Corbelyn,wat staat-ihier
te m alen op d'
en D am en als 'nkind aan allerleidingen
te denken waarvoor-ihier nietgekomen is.Gauw naar
'tD am rak ; in de N ederlandsche Effectencom pagnie
hangen de schoolborden m et de koersen.
0, hy ziet het a1, hoe het staat vandaag ! H a, ha,

datzie jedadelyk hier'smiddagsonderbeurstyd op het
Damrak.Aan degezichten van devoorbygangerszi'
e je,
hoe het m et de koersen staat. K yk, kyk, die daar
gniffelt in z'n zakdoek, w eerlig, die zal 'n goeie dag
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hebben;zyn corpusschudtvan hetlachen ... Halt,hier
is-i voor hetgebouw van de Compagnie,en daar gaat
éen stroom menschen in e'
n éen stroom komt er uit.
En die erin gaan,kyken ernstig.En die eruite m en,

lachen.Dat is je ware. 'tM oet 'nprachtige dag zyn
vandaag.H y zalook m aarprobeeren,m ee naar binnen
te kom en.W at 'n geduw lW at 'ngedrang lW atwillen
ze toch? Ze zien toch aan de gezichten, dat het goed
staat.Vooruitjy daar nu;m en wi1 toch zelf ook het
bord zien. Ei kyk, gelukkig, het bord hangt h'
oog,

/
'at je 'tuitde verte al kunt lezen.
Duivels, duivels! W at gaan ze vandaag in de
hoogte! H eere, Heete! ls dat 'n genot!
Hy kan de koerseu niet allemnal.precies lezen hier;
hy m oet dichterby ; wat dringen die m enschen toch,
wat w illen ze toch?
H o, ho,het staat prachtig ove'
r de heele 1yn!
N u zal hy m aar weer naar buiten gaan,en dan zoo
nog wat hier in d,
e buurtwandelen,want wat-i aardig
vindt - altyd a1s de kœ rsen gerezen zyn;want a1s ze

gedaald zyn, ga j'
e liever naar huis - maar als ze
gerezen zyn. vindt-i het aardig het uitgaan van de
beurs te zien :aldie heereh zoo d'
e trap afkomend,som-

migen .
op 'ndrafje,andeten vlug stappend, anderen
weer naar 'n rytuig hollend.

Heere,heere,wat is 'thier aardig by de b'
eurs!Zoo
tr denken, dat daar binnen in dat harde,van buiten
x o stille gebouw nu alles vol leven en beweging is,
volverliezen en winsten,volvechten en halsafsnyden ...
want, duivels, 'tmoet daar som s har; toegaan. Z'n
broer Arend kon daar heel aardig over vertellen.
Kyk,dnpr kom en ze, ze kom en er uit; 'tis kwart
voor drie.Ze lachen :de hooge koersen van den dag
lachen op hun gezicht.
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Nu zal-i toch ook maar naar huis gaan om aqn
m am a het nieuws te vertellen. M aar eerst even by

Hajeniusin.Hy wil'nkistje l'
ekkere Havanna'skoopen.
D at kan er vandaag we1 af,en zoo'
n geurige sigaar
'savonds voor 'tnaar bed gaan, dat vindt-i prettig;

daar slaap je lekker op.
Ja, ja, de koerse'
n rezen. W e1 kwam er soms eea
fhuwe dag, en '
dan wachtte Corbelyn, nadat hy
op de schoolborden had gekeken,niet op het uitgaan
van de beurs,m aar ging hy ietwat sloerig naar huis.
M aar spoedig herstelde de daling zich weer,en tot

tegen het einde van Juli was de tendenz o'
pwaarts.
Om streeks dien tyd ging .D ries Corbelyn naar het
kantoor van D e W aert& Co.,en vroeg aan H arlebeek
wat hy er van dacht om nu eens te verkoopen.
Verkoopen ? W aarom ? zei Harlebeek. Ze zullen,
naar m en stellig verwacht,nog verder ryzenx en dan
koopt u maar weer in,en datis maar dubbelcourtage
betalen.M yn advies is:houden !V oorloopig altyd m aar
houden !
Maar het zwarte iaar was nog niet aan het eind !
In het m idden van de zom erwarm te kwam daar by
gansch heldere lucht weer een donderslag.
Terwyl gl, wat in A m sterdam beursm an was, x o,
gaarne buiten. in de bosschen van Baarn of in de
zeeluchtvan Zandvoort,zyn nervositeitkalm eeren wilde,
werd er den 3en Augustusin Chicago een vonnisgeveld,
waarby een boetew erd opgelegd zoo hoog,daterin de

annalen der jurisprudentie van den aardbol geen uitspraak m ee te vergelyken is.
D e Standard Oi1Com pany.de m aatschappy van den
petroleum koopm an .
en m ultimillionnair Rockefeller
hy bezit 300 m illioen dollar of 750 millioen gulden,en
hy ruikt nietnaar zyn petroleum,want het venten laat
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hy aan anderen over - die mu tschappy werd wego s
1463 verschillende recente gevilen,wu rin zy van œ n
zekeren spoorweg voor het vervoeren van haar petroleum verm indering van de gewon'
e vrachttarieven had
bedongen,als zynde dit strydig m et de A m erikaansche
wetten, tot een bou e van 29.240.000 dollar of ruim
73 m illix n gulden veroordeeld.
De voorlezing van het volmis in de rechtbank te
'
Chicago,die langer dan een uur duurde,werd,telkens
wanneerer scherpe uitdrukkingen tegen de Rx kefellers

in voorkwn,
men,dx r luidetoejuichingen van hetpubliek onderbroken.En scherpe uitdrukkingen waren er.
De'
rechterLandesnoemde in zyn vonnisd'
e Rockefellers
:*valsche m un ters e n struikroo vers''.
V alsche m unters. om dat zy papieren m aken en aan
hetpubliek verkoopen.die geen waarde hebben;struik-

roovers,omdatzy npn de beurzen methun jobberkoersG de m enschen overvallen gelyk gauwdieven in den
zwarten nacht de reizigers der wegen.

Tegen die zelfde, aldus onder tocjuiching van het
Am erikaansche volk door den Am erikaanschen rechter

gequalificeerd'
e heeren wasde presidentderV'
ereenigde
Staten,Roosevelt,reedsherhaaldelyk in m anifesten aan

zyn volkopgetreden.Vandnmrdatfinanciertjesin Nederlv d, die als marodeurs, op afval azend, achter de
bende van die valsche m unters en struikropvers aandribbelen,in Nederlandsche bhden van een Rposeveltcrisis hadden gekletst.
D.
e demngogen handelen verkeerd,xi Roosevelt in
'
een m anifest, .,maar hun tegenstuk in het slechte is
die byzondere soortvan multimillionnairs,die de minst
benydenswaardige en zeker de minst bewonderenswaardige van al onze burgers is: een man, van wien
m et recht kan worden gezegds dat zyn gelaatstrekken
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hard en wreed zyn geworden,terwyl zyn lichaam slap
werd;wiens zoon een nar is en wiens dochter e'
en buitenlandsche prinses; wiens hoogste genoegens op zm
bestin een smn.
kelopze en extravaganteweelde bestaan;
wiens eigenlyk genot,wiens eigenlyk levenswerk de ophooping en de uitbuiting va> m acht is in haar m inst
verheffenden, in haar sm erigstl
en vorm .''
W at m '
oet den heeren,die daar in A m sterdam in de
1*valsche m unten'' der gentlem en aan den overkant
van den grooten vyver handelen, de borst van zelfgevoelzwellen,wanneerzy des avondsin de couranten

lezen,datde Officier van Justitie een streng requisitoir
heeft gehouden tegen een drietal kerels, die vyftig

heuschevalsche kwartjeshebben gemaakt,zulk schoelje,
zulk geboefte, zulke bandieten !
svatm oetden heeren d,
eborstvan zelfgevoelzwellen,
wanneer zy daar staan in de beurs a1s kerels naast
m ekaar, en het vaderland loven, waar geen president hen uitscheldt.of hy ze vqor de honden heeft
gevonden ; waar integendeel standbeelden voor hen
wprden opgericht,en straten en kaaien naar hen worden genoem d,en hetkan nietlang m eer duren,of op
het D am rak blyven pp een .goeden dag de voprb-ygangers e'
erbiedig zwygend staan,om dat daar binnen Poraz
heeft aangeheven '
en Sirach is ingevallen,en zy allen
nu m eezingen,D onchery en H ooydonck en D e W aert
en H arlebeek, om dat uit onbeklem d'
e borst nu all'
e
gokhuizen in Am sterdnm het oudvaderlandsche lied
*

Zlngen :

W ien Neerlandsch bloed door d'a-hadren vloeit
Van struikrooverssm etten vry-hy ...

M aar na dat vonnis van den rechter Landes stond
htm voorloopig de gorgelnietnaar zingen.Integendeel,
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het was hun,toen de koersen, die in Juli zoo mooi
waren bygekomen,weerin eensin New-York kelderden,

of er hun een stropje om werd gedraaid.
W antde Rockefellersen H arrimansgingen daarweer
t w erk.D at zouden ze goddom e die Roosevelt
.he
en dat A m erikaansche plebs afleeren,hun zulke loeren
te draaien als dat vonnis van Chicago.Ze sm eten met
hun beursmpnoeuvres de koersen naar beneden,elken
dag weer.elken dag m eer;ze gingen weer uit zengeh,
en brv den en stroppen draaien,'
en de Unionsxdie daar
aan

24 Julinog 146 hadden gestaan,stonden 12 Augustus
124 !

Goede god, zei D ries Corbelyn. toen hy in de
tweede week van A ugustus om raad kwam op het
kantoor van D e W aert,goede god,m 'nheer H arlebeek,
m 'nheer H arlebeek !
'tIs 'n verdoem de boelditjaar,antwoordde H arlebeek ; alle duivels zyn 1os daarginder. D ie vervloekte
Roosevelt! W i1 zich populair m aken, die kerel, en
sm yt daarvoor de heele wereld onderstboven.
Corbelyn m oest voor de derde m nalzyn surplus verhoogen. E n hy verhoogde. A an verkoopen dacht hy
zelfs niet:een derde van zyn verm ogen zou hy hebben
verloren. Integendeel, ,yhouden'', zei H arlebeek, ,,en
tot deze pryzen bykoopen.''
E n hy kocht by, want nu m oest het toch eindelyk
-

de werkelyke tyd van de koopjes zyn!
Destyds woonde in het huis van Dries Corbelyn de
vreugde niet m eer.
Elken middag ging hy uitom op het zwarte bord in
de N ederlandsche Effectencom pagnie 2e koersen te
zien:elken m iddag kwam hy droevig terug.
M am a, vroeg Christiane op een dag, toen de
vaderna koffiedrinken weeruitwasgegaan;m a.
m a,wat
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heeft'
papa toch ter nwoordig?Hy zieter zoo slechtuit.
- - papa he
eft vreeselyk verloren aan de beurs,kind!
Ja, Dries Corbelyn had plotseling, zoo, zonder dat

je iets byzonders verwacht,vreeselyk verloren.Nog in
Juli was-i zoo vroolyk geweest;toen stond-i' zoo m ooi;
had-i toen m aar verkocht. M aar nu . J,
e kunt je
er niet indenken,no'g geen veertien dagen is 'het geleden !W ant dat is h'
et zonderlinge van het beursgedobbel:het denkverm ogen is beneveld.En in verband
daarm ee:de hoop verliest een speler nooit.Of liever:
hy is zich niet bewust,hoe 'teigenlyk staat;hy rekent

nog altyd metzyn volle vermogen ;hy heeft nog alt#d
diezelfde papieren ; die hebben zoo veel gekost, dus
zullen ze wel weer ryzen. D at hy alles kan verlii
ezen,
staat hem geenszins klaar voor oogen. D at is net,

als dat je ia 'nautomobiel zit, je gaat vanzelf razen;
je hebt 'n flauw idee, dat je niet wys bent, en toch
doe je 't,totdatj'
e hetgezichtop l
den weg verliest,tegen
een boom stronk vliegt en de beenen breekt. Je zit
daar nu eenm aal in, in die autom obiel van het spel;

je b'
ent op reis, je zit midden in de h'
ei, het stuur
deugt niet m eer, maar je meet verder; en je zult
tehuis kom en ; volhouden ; die U nions, die nu 1'
24

staan, stonden toch '
nog geen jaar geleden 190; ze
gaan weer omhoog;houden,houden;als je verkocht,
zou je 'n derde van je kapitaal verliezen ; en later als
ze weergerezen waren,zou jeje '
n verwytervan maken,
dat je niet héd gehouden; dat is toi
ch,te gek. W at
is er ook eigenlyk voorg!evallen ?Je hebttoch f 80.000,
en dat dat nu m aar f 50.000 meer zou zyn ...waarom ?
W at is er dan g'
ebeurd?Er is toch geen huisvan je

afgebrand? En geen schip is er van je gestranr
d? En
je hebt niets gedaan, dan wat papiertjes teekenen
by H arlebeek.
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Zoo denken niet bepaald, maar zoo voelen het de
spelers, en ze razen door.
En ,,houden, houden!'' roepen de H arlebeeks.
W at zullen ze ook anders? Veertien dagen geleden
heb> n ze dien menschen g'
ezegd: ,,Koopen''.
En de Corbelyns houden, en moeten de in zulke
tyden hooge prolongatierente betalen en telkens
weer de provisie voor de verlengingen, en gaan m et
vliegende vaart achteruit.

Als je van den Dam komt, staat h'
et daar op .
het
Damrak voorje.hetvreugdeloosrechtlynig speelgoedgebouw,een klom p steenen,langs een paarluttele lynen
opgebouwd,voldoende voor een villw m nmrdie een zoo
grootblok hetaanzien g'
even,ofhetvan arm oede in zya
hem d loopt.

ln het front,datvoor je staat,hangt i'
n den toren
linksin een boogvorm ige opening de beursklok,die te
half twee geluid wordt,de z,dopdsklok'',gelyk de bewo-

nersvan hetDamrak haarin hetzelfm oordenaars-jaar
1907 noem den.

Je gaat de treden van de breede stoep op;door deuren gaan de beursleden, door tourniquets wie voor
25 centen a1stoesclw uwer binnen wil,om de goederen-

of graanbeurs te zien (wantde effectenbeurs is particulier).Links en rechts van d,
e hal,waar je nu staatp
zyn vestiaires, en daar door gaande kom je in de
goederenbeurs.
Aan het einde van de goederenbeurs is links de
stadstelefoon,rechts de rykstelefoon en telegraaf.Tusschen beiden door voert links een toegang naar de
graanbeurs,rechts een toegang naar de effectenbeurs.
't ls een tamelyk vierkant loku l,die > al voor den
effectenhandel. A an de wandeû zyn nissen, by de
grootere firma's in huur. In het midden der localiteit
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is een rotonde, .
de guide, waar heeren staan, die m et
dezelfde tlrbaniteit de valsche als de echte koersen noteeren, en waar de gong is, die te half
twee met h
'ellen, weerklinkenden gongslag den aanvang, te kwart voor drie het einde der officieele
beurs yerkondigt.
Achter in de zaal leidt rechts een to'
egang naar het
tebrein,waar de executoriale v'
erkoopen plaats hebben.
A an den achterwand istevenseen galery voortoeschouwers, en daarboven is ook een i'
ngang tot het societeitslokaal,waarna beurstyd '
de nyvere insiders gokken

m etYet geld van de snuggere outsiders.
E en galery voortoeschouwers!D atiste zeggen:% ar

ma'
g je nietkom en dan geïntroduceerd dooreen 1id der
V ereeniging voor den Effectenhandel. W ant wat ge
hier ziet,deze effectenbetlrs,is nieteen openbare beurs
zooals het W etboek van c ophandel het eischt,maar
een lokaal, dat de gem eente Am sterdam
m irabile
dictu ! Dat wi1 in het H ollandsch vertaal'
d zeggen : 'tis
te gek om '
er v'
an te praten,m aar de dolheid is waar!
aan de Vereeniging voor den Effectenhandel verhuurd heeft!
Niem u d van het publiek,geen m an van de politie,

geen Officiervan Justitie mag daar binnenkomen in die
o .p e n b a re

beurs!H et+is een bes1o ten huis!
E r zyn ongeveer 635 leden van de V ereeniging voor
den Effectenhandel.Die komen daardes middagsmet
hun bediendeq,en als de .gong in de rotonde den aanv= g slaat, zullen er ongeveer 2000 Personen in %et
pl.m .1X 0 vierkante m eter groote lokaalZyn;dat is op
elken vierkanten meter 2 personen.Zy staan dus dicht

om engepakt, en wie er sne) een telegram moet wep
brengen of een bericht overbrengenz mx t draaien >
stooten en duwen om er & or te komen.

1K
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Een betrekkelyk klein aantalder heeren ziter in de
nissen langs de wanden ;de groote mnssa vult - de
meesten tegenwoordig in fantasie gekleed, sommige

m eer ouderwetsche kantoren nog in gekleede jas en
hoogen hoed - in dichtopeen gepakte'groepen de zaal.
Zoo'
n groep heet een hoek. ln elkeh.hoek worden
bepaalde fondsen verhandeld;hier is de hoek van de
Steels, daar van de U nions, daar van de' K oninklyke, daar va'
n de H andel-M ,
aatschappy, daar van
Cultures. En zy, die er hun werk van m aken in
bepaalde hoeken speciaal te handelen, heeten hoeklui. Die hoeklui geven aan de noteerders in de
rotonde ,
de koersen op, waartegen in hun hoek
verhandel'
d is.
D aar in elke groep staan d'
e heeren,als er drukte is,
t.
e schreeuwen,de verkœ perstegen de koopers,de koopers tegen de verkoopers,m et een kracht en een getier, dat m en verwc derd is over het uithoudingsverm ogen der m enschelyke keel.
-

5/8 jou 10O Steels! schreeuwt er, wie 100 Steels

te koop aanbiedt tegen den koers van 5/g boven Yet
gehçele getal van den koers.

---3/16 my 50 Rocky's!raast er,wie 50 Rocky's,op
dezelfde w yze zyn koers bepalend,koopen wil.
-

Jepse! schreeuwt of raast door al het geroep

heen degene,die de 50 Rocky's tegen dien koers verkoopen wil.

W ant ,,lepse!'' wil zeggen:,,Je hebt ze!''
Zoo staan de heeren daar te ,,laten''e'
n te ,,bieden''
en als ze hebben gekocht of verkocht,houden ze snel

hun x tlood boven hun notitiebœ kje en noteeren hua
koop en verk* p.

Het half jou hpnderdl Het half jou honderd I
Hetbalfjo'
u honderdlgilt de handehar,die zyn fonds
-
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aanbiedt tegen den koers van een half boven het
geheele getal.
M aar niet altyd is een fonds zoo makkelyk te krygen als dergelyke hoofdfondsen.
W mmeer iemand van een fabriek,van een tram aandeelen verlangt, die niet zoo voortdurend verhandeld
worden, waarvoor dus geen bepaalde .,hoek'' is, dan
m oet hy die zoeken te krygen in de buurt,waar die
K prt zake'
n verhandeld worden ; dan gaat hy, om
een houder van dat fondste vinden,daar schreeuwen:
37 my 10 M ookerheide!37 my 10 M ookerheide!
37 m y 10 M ookerheide ! 37 m y 10 M ookerheide!
En plotseling klinkt het dan naast hem :

37 jou 7 M ol
okerheide!
Nu heeft hy er 7 en hy begint weer te roepen

-

en te razen :

37 m y 3 M ookerheide! 37 m y 3 M .
ookerheide!
Ofw'
el,hy wi1zoo'n weinig verhandeld fondste koop
-

aanbieden ; dan schreeuwt hy dapr:
'k H '
eb M ookerheide!'k H eb M ookerheide!'k H eb
M ookerheide!
lk koop M i
ookerheide ! schreeuwt een ander.

En dan maken de heeren een koersje en koopen
en verkoopen.Of ook,zy vinden,dater op die m anier
niet genoeg kan worden verdiend; en dan koopen e'
n
verkoopen zy nog niet,m aar gaan naar de rotonde en
geven een koers op, die dan vx r dien dag door
de urbane heeren van den guide officieel genoteerd
wordt.
En dan schryftde toekom stige kx peraan zyn client,
dat .
er heden we1 M ookerheide aan de beurs ver-

handeld is mamr tegen den koers 41, gelyk hy uit de
officieele koersnoteering ook zien k= . M aar dat er
dus voor den koers 38,dien de clieat wilde besteden,
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niet te verkrygen was, en wat of hy er van denken
zou,als men nu eens trachtte eerst% ags Mookerheide
een fonds,da$ zeer aan te b'
evelen is en een hoop-

volle toekomstheeft- voor 401/a,misschien we1voor
40 voor hem te koopen.

M aar,kyk,daar heb je Arend Corbelyn.H y staatia
den hoek van de U nions en schudt m et het hoofd,
alsof hy er iets uit wilde schudden, alsof hy er gedachten die zwaar waren,uitV lde schudden.W illaerts
en anderen,ze hebben he'
m zulke gropte orders doen
uitvoeren, dat hy ook voor zich zelf steeds grover is
gaan speculeeren.ln Union'
s alleen heeft hy een po'
st
loopen van 40.
000 dollars nominpt
al,dus 100.0X gul-

den. Gekocht heeft hy den 25 Juli tegen den koers
van 1471/:;thans stnxn ze 125.Alleen die postrepresenteert voor hem een verlies van f 22.500 in een
paar weken. En pp 17 A ugustus m u die koers nog
dalen tot 122.
H et was nog eenige dagen voor di'
en 17en.Corbelm
stond by de Unions. Zyn procr atiehouder kw am b'
y

hem ,%
:nd iets te vragen over een pest Koninklyke,of
hy koopen x u vœ r een clientofniet.Corbelyn weerde

hem af,zei: doe wat je wilt.
E'
en bediende kwam met een telegram . Corbelm
weerde af, zei: ga naar m '
nheer Van Rossum . Dat
was de prœ uratiehouder.
En a n van de piccolo's, die by den ingang van

de effectenbeurs briefjes en boodschappen van nerveuse outsiders voorop hun zenuwen dxnsende insiders
nxnnemen,bracht een brief.
D onder qp! Geef het M n m 'nhe r V = R oss= .

H y was ernietweg te slapn vane

v= zm Unions,

die d= r = ar vx rtdurend aan hetafbrokkelen wr O .

V= halftw% u den > >W ve kwrtv* rdrie
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is dat daar zoo een razen en tieren,e'
en sch-euw>
v= mannenstem mrn,een geroep van:,,G,
eef my die!''

Jepse!''een opteekenen metpotloodel
n in n'
otitieboekjes.
En telkensworden groepen om een hoekm nn kleinerof
worden zy grooter;som s,by catastrophen in een fon/ ,
is het of de halve beurs met eenige golfslagen - 'tis

gebeurd voordat je 'tm erkt- in:een hoek te zam en is
gedreven.Stalen zenuw'
en zyn noodig om daar nietlam
geslagen t.
e worden.
En a1s daar dagen lang de nerveuse spau ing niet
van de lucht wil,als de opwinding 14 dagen aan éen
stt!k duurt,gelyk dezen keer in de hitte van Augustus,
dan treden die menschen,a1s 'smiddags te half twee de
doodsklok luidten de> ng slaat,rillemd in diebloedzu l.
D en 16en Augustus was de toestand zoo dreigend,
dat het Bestuur der Vereeniging besloot, den 17en,
een Zaterdag. niet gelyk anders in de zom erm aanden
geen beurs te houden,maarde vacantie voor dien dag
vervalle'
n te verklaren.
Van wie er onder de beursleden niet D1f gedobbeld
hadden - b'
etrokken zyn natuurlyk allen by de m arkt
'
waren er, die tegen den m aatx gel brom deu ; m aar
toen den volgenden dag. by altyd zinkende koersen,

velen,wien het gevaar tot aan de k'
eel zai, zic'
h voor
volkomen vernietiging redden konden, zag men, dat

de verordening juistwmsgeweest.
D ien Zondag.dien M aandag,dien Dinsdag had H arlebeek geen rtlst. De b'
eurs W% in reP en roer,alles
was zenuwachtig;nu was het hetm om entom een slag
te slaan :een valsch gerucht,een paarvalsche berichten
tusschen die van nervositeitrillende 1uigegooid en x
zouden a1s gekken er invliegen!
ln zyn hoofd rumoerden de gedachten,pngeroepen
kwam en zy spoken.
De DoH sklok vaa het Damrak.

13
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Jezus,erpxn danl
ken,'k mœ tstraks Southem leenen,
'k heb verkY ht> k= nietleverc .W at> 1Line Ce eman'
szeggen,alsze'thterhoortv= verloofd m etThilde?
En Steels mnet 1 hebben van midG g,G1 Atchixns.
A ls ze m e m aar niet'doodschiet!En T hilde,watza1die
zeggen, a1s ze er ooit van hoort. N w die hoort er

nietv= .Ja.ja,kan je nietweto .Die W illaerts!Hy
dobbelt als 'ngek, hy wordt nog e odarm. Straks
Y hy wel weerOP kantoor komen.Of De W aertm et
me tevreden isalscompagnon ?'kl
H eb nog geen bliksem
gednnn,niks byzonders gedaan ;'k moet e> s een slag
slann; D e W aert m x t zien,dat hy goddoom 'n kerel
an m y heeft, en Thilde ook. N ee, nee, Thilde niet,
die heeft d> r het rechte oog niet op.
N og een extra beslom m ehng had hy gehad.D :
e Term ondes H dden hem de kam ers opgex gd,om dat een
familielid by hen in kwam wonen,> den 15en Augustus had H arlebeek m oeten verhuizen. En dat geeft,

ook als je op gem eubileerde kam ers woont, heel wat
gedoe, vooral als j'
e een eigen inrichting hebt voor
1kstraalop de borst,ytraalop de bllik,strpplop de dit
en A t'';want hetwegnem en daarvan en het plaatsen
in de nieuwe Eam ers veroorzaakt veelarbeid.
M M r op den 17en Augustus,den zenuwachtigen Zaterdag. wu rop de beursvacantie was vervallen, was
hy in zyn nieuwe verblyven op orde, G1 wat dat dus
betrof,had hy altu ns rust,toen hy 'savondste twaalf
uur vv Line Coosem ansnaarhuis wandelde.

Ja&ja,dieLinewastoch een heerlykemeid,zooweek,
zoo zmcht; Thilde was H rder. M aar, jezus, die post
Steels...nee, nee,hy wil nou eens 'noogenblilc rust
hebben, w= t de M issouri's... nee, weg ook met de
M issouri's weg m etde heele boel...want hy heeft
nog nietsgednnn,hy m oetwatdoen,datD e W aertziet,
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dat .
hy 'n kerel aan hem heeft... '
n kerel, die wat
kan, die die heele bende stom m elingen n strop om
de hals draait, ophangt a1s 'tm oet verdom m e hy
m oet wat doen ... 'tis nu het m om ent, zy rillen als
ze de stoep van de beurs opgu n,doodsbenauwd voor

wat er komen za1; op 'toogenblik kan je hun alles
wysmaken wat je wilt; d'
e Santa Parulla's
H alt,eens even blyven staan! E ens even de hand
hier op die marm eren paal voor dit huis leggen, dat
koelt af, daar wordt de han'
d koel op
want de

Santa Parulh 's.. dan kan je denken. als je zoo,
koql wordt in de avondlucht en de hand koel is op

dat marmer... he ja, 'tis l'
ekker koel weer

de

S.
anta Parulla's,da'
s niet om weg te sm yten,dat idee!
daar moet-i e'
ens bedaard over nadenken ... Even 'n
knoop in de n kdoek mnken, want j
e hebt allerlei
ideeën in zulk'
e dagen,'nkop volideeën,vooral'savonds

laatxmaaraldieideeën,'
die Jezoo 'savondslaathebt
nee, nu niet langer staan, nu verder wandelen in de

heerlyke avondkoelte...die ideeën,die je zoo 'savonds
laat hebt,blyken den volgenden dag byna altyd niets
waard te zyn ; m aar dat ide'
e m et de Santa Parulll's,
daar m oet-i m orgen eens goed over nadenken .. Lekker koel w'
eer nu ; by Line kan 'tzoo warm W ezen '
hy wordt vnmk zoo warm by d'
r, en dat is wel goed
voor de transpiratie; want de dokter heeft gezegd:
koudwater-therapie,m aar elken dag zorgen vx r goede
doorstraling van de huid . Of-i by Thilde ook zoo
warm zou worden ?
.... W ant de Santa Parulla's. . .
N ee,nee,no'
u wil-idan toch werkelyk nietmeerdenken en dat alles bedaard uitstellen tot n3orgen . .
Ja,by weethetwel,datzezyn fonds, een derfondsen,
die De W aert & Co. in Nederland hebben gebracht,
en waadn ze speciaalhandelen,waarin ze hoekman zyn,
'
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dat die Santa Parulla's aan de beursgenoemd worden :
d'
e H eilige Prulle ,4 ook kortweg:de Prullen.M aar
hy G ze prullen,hy zal z'
e goddoom leeren,zyn fonds
de Prullen t'
e noem en,hy zal ze .
Nee, nee, dat moet nu toch werkelyk uit zyn; hy
m ng nietlangermeerdenken;wantdan kan-ivan nacht
niet slapen ... H y is ook te laat by Line geweest;

#ie Line is zoo warm .zx week; Thilde is harder...
Nee,nee.nu bedu rd eens watnaar de luci
htkyken ...

Kyk,daar he'
b je A '
lken en % ar heb,je 'n rossige
lucht,hpmstrood is de lucht...Gek,is-i nu eerstvoor

Americaln? 0 ja.hy is omgeloopen; hy is over de
Stadhouderskade om geloopen . Nu in Americain 'n

kwastdrinken,datisgeen kwaad idee;daarword je
koel op en b'
edaard in het hoofd,en als je inwendk
warm bent van zx straks by Line, dan word je
daar zoo aangenaam kalm op ...Ja,hier in Am ericain
zal-i nu m aar eens 'n kwast drinken.
Vier dagen later kwam en de heeren van de beurs in

groepjes d'
e stoep op of stonden in groepjes reeds in
de zaal te praten. De daling der Amerikanen was
voorlx pig tot staan gekomen ; zy hadden zelfs weer
eenige percenten gewonnen.TZ van executoriale verkoopen waren geannonceerd;er w'
erden er weer vele
,,ijeslacht''.
De gongslag in de rotonde veM ndigde het a= gaan der beurs. Harlebeek en D'
e W aert zaten in
hun nis.
Reeds een tien minuten voor he'
t officieele begtn
zyn '
beursleden gekom en en ber nnen, gewoon sprekende,zaken te docn.Thans m et den gongslag begint
in eens een algem een knetteren van stem m en, een
schreeuwen. M aar het schynt toch niet het ware te
zullen worden vanG ag; het zwelt aan en mindert
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weer een weinig ;nu en dan klinkteen kreet ietsluidf
er.
Drie stiende jou honderd.
Stiende wi1 zeggen :zestiende.
M aar reeds hoort ge weer niets dan een algem eet
n
gemurmel;hetzaleen stille dag wo.
rden;dan hoeven de
heeren niet te schreeuwen en te tieren, maar kunnen
in m eer gewoon Hollandsch hun zaken,vriendschappe1yk pratende, afdoen.
Doch plotseling klinkthet daar als een oorlogskreet:

Drie achtste jou honderd! Drie achtste jou honderd!Dr
e achtst'
e jou honderdlDrie achtste jou hon*i
derd!Drie achtstejou honderd!
W at is d;t? H et gem urm el wordt stil daar by den
hoek van d'
e Santa Parulla's. D'
e halzen rekken zich.
M en kykt elkander verwonderd aan. W ant de laatste

koers was 427/8,en een hoekman biedt ze nu, zonder dat er voor zoover m en weet iets gebeurd is,aan

voor 423/8.
Een durver schreeuwt:
D rie achtste m y honderd !
-

Jepse!
ezopen ? zegt zyn buurm an ; d'r m oet
Ben je b'

wat gaande W *Z'en.
-

Heb j'
e het dan nog niet gehoord? vraagt Arend

Corbelyn,de vriend van H arlebeek
', en trekt den linkerm ondhoek om hoog.
W at gehoord?
Slechte berichten over de Prullen uit Amerika.
En de buurm an
zonder zelfs te vragen waarih
die berichten bestaan,imm ers lYt feit dat d'
e hoekmnn

voor 1/a minder verkoopt,is het bewys dat ze waar
zyn
de buurm an,om de 30 Parulh 's,die hy heeft,
zonder al te groot'
e schade kwyt te raken,schreeuwt:

'tK wart jou dertig! Kwart jou dertig!
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En den durver van zoo pas zit plotseling de schrik
op het gelaaten hy schreeuwt:
-

'tKwart jo'
u honderd!'tKwart jou lwndeM !

En de hoekm n,
n:

'tKwart jou honderd! 'tKwart Xu honder'
d!
'tKwartjou honderd!'tKwartjou hondeM !'tKwart
Xu honderd!
'
tIs een klein joodje die hoekman,die daar in dienst
-

van D e W aert & Co. de Santa Parulla's aanbiedt;
m= r hy heeft door jarenlange oefening zyn gorgeltot
iets a1s een koperen trom pet gem aakt,en alles in het
rond hoort op by zyn dezen dag m et dubbele kracht
werkend snerpend geluid :

'tKwart jou M hderd! 'tKwart jou hondeM l
't Kwart jou honderd ! 't Kwart jou hondeM !
En links en rechts en voor en achter, over de ge-

heele beurs verspreid, zyn nu de g'
eheime mannetjes
van D e W aert & Co. bezig en m aken er opm erkzaam
op,datd.
e Prulle'
nd
'alen,wantdxter slechte berichteh
uit A m erika zyn.De een heeftgehoord,dat het e'
erstvolgend dividend belangryk lager zou zyn,en een ander
vertelt weer wat anders.A1s hetalles w'
M r w'
ms,wat zy
vertelden,zou hetnieteensaltyd ongunstig wezen ;= ar
de v'
erhitte hoofden van die nerveuse menschen hooren
alleen, dat de Prullen dalen.

M 'n Jezus,is'
tnu nog nietgenoeg?AlleAm erikanen
zyn gedaald,de Prullen ook.M'
oeten die nu nog extra
dalen?
En er Zyn er,die naar de nis van D'
e W aert & Co.

hollen en vragen,of het waar 1s, dat er slecht'
e berichten overdePrullen zyn.En Harlebeek antwoordt,dat
hypersoonlyk geen slechteberichten heeftontvangen ...

Nu ja,hy houdt zich van den domm e,'tis zyn fonds;
dat spreekt.
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. .. M a
ar dat het inderdaad schynt, dat er slechte
berichten zyn gekom en.

Nu ja,a1s hy dat zegt,dan is 'tnatuurlyk waar.
En alles klompt samen om het kleine joodje,om
den hoekm an van de Parulla's; a1s het water, dat
d* r een windhœ s rond éen puntwoM tsaam gedreven,
zoo wordt de halve beurs rondom dat eene punt ge-

stuwd. rond dat joodje van de Parulla's,want byna
allen hebben ze van dat gokfonds.
En het geschreeuw gaat voort:
-

'tKwart jou honderd!

En de geruchten gaan verder!
En een totaal wild aanbod bee t, en de O li
ng
gaat door.
D aar schreeuwt er een:

Een en veertig jou 50!Een en veertig jou 50!
-

V eerti'
g zeven achtste m y 10 !

Jepse !

En de hx km an :

Zeven achtste jou 100! Zeven achtste jou 100!
Zeven achtste jou 100!
-

Zeven achtste m y 10lZeven achtste m y 10!
-

Jepse!

En Arend Corbelyn N rt daxm a:
-

Drie achtste m y 30lD rie achtste m y 30 !

-

Jepse!

En de hoekm an:
D rie achtste jou 100!Drie achtste jou 100!Drie

achtste jou 100! Drie achtste jou 100! Drie achtste
jou 1001
En de stille agenten van De W aert & Co. werken
verderen blr en verderde geruchten aan zonder zwaarte. En groote hoeveelheden gooien x op de mxrkt
om den koers n= r beneden te helpen. En de Parulla's
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dalen. kelderen. In een half uur tyds
o, die Dù
W aert had flinke ar nten, hy werd goed bediend,
hy was een koopm an - in een half uur tyds daalden

ze van den kœ rs van den vorigen dag,427/8,tot38.
En al wat door de verhitte hx fden der beurssx culanten, lam geshgen a1s ze waren door de grx te
verliezen van den lu tsten tyd, kl wanhoop op de
markt werd gegx id, dat werd voor de lage pryzen
ingekocht door De W aert& Co.
Toen kwart voor drie de gongslag dreunde, was
de beurs geplunderd door De W e rt & C9.

A1sgem eenekerelswarenDeW aerten Harlebeekop de
beurs'
ge m en,a1stuohthuisboeven gingeu zenaarhuis.

A1s tuchthuisboeven, die geen Officier van Justitie
by de lurven Bxn krygen.
Als inbrekers in brandkasten, = ar altyd binnenskam ers, zoodat dx r de vaderlyke zorg van het ge-

m eentebestuur van Amsterdam plus de O endelykheid

van hetsnuggere en nooitzyn tyd verbeuzelende ventje,
dat in D en H aag woont en D e W etgever heet,geen
m litieagent in dat schoone lokaal met de hoeklui
en de valsche koersen en de tuchthuisboevenstreken
binnen mag komen,> als hy er zou mogen komem
toch niet zou weten,wat hy zou > eten doen.
Twee dagen later was er dx r telegrammen uit NewYork aan de beurs Y kend, dat er ten aanzien der
Parulla's niets byzonders wasvoorgevallen,en datmen
dus bestolen was.
Dien dag reisde De W aerttot Mamndagmiddag naar
BaaD .W ant daar heeft hy een vorstelyk buiten, w aar
op grasperko als vu fluweel de schoone bloemen in
hun pronk staan, waar onder olmen en dennen '
en
rooden > uk de watervalruischt,- n uitverkox n oord
om te denken aan a1,wat schoon G1 edel en goed is.

V I1I.

Het m eesterproelstuk van een ouden Job- r.
H oe kunt ge zorgen,dat j'
e kleinkind,'twelk van
je palfrenier by je dochter in den groeiis,wettelyk een
echt kleinkind wordt, zonder dat je palfrenier toch
eigenlyk j'
e schoonzoon wordt?
Ditwas hetvraagstuk,datGysde W aert,na indertyd
door haar m oeder de historie van Lize te hebben
vernom en en haar,toen zy op haar kam er zyn k'
nieën

wilde omvatten,geschoptte hebben,bi
jden terugtocht
m et zyn vrouw n> r de huiskam er dadelyk helder voor
zich O g en snel a1s het lich't van den bliksem had
opgelost.
D'
atis te zeggen in zyn veelom vattend brein ;wantde
practische oplossing m oest nog kom en.
En die oplossing was een m eesterstuk,iets wat een
gem oedelyk m ensch niet zou kunnen verzinnen,m aar

alleen, ootmoedig voor de sluwheid van den jobber
zyn reverentie makend,neer kan schryven,gelyk hy het
van hem gezien h'
eeft.
Ver van alle dobbelspel. ver van d'
e doodsklok van
het Damrak,van de W outersen en de Neerdyks, die
steeds meer verwM rloosd o'
m de beurs zwiera n, van
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de Dries Cor> lm s, wien de lynen der smart h*t
gezicht doorgrœ fden; ver van de geruchten over dié
had zich opgehangen en dié zich verdronken en dié
zich vergiftigd en dié zich een kogeldoor de hersens
geschoten,rustten inm iddels W illem > Lize in Keulen
aan den kalm en Rynstroom uitvan de stormachtige ge-

naoedsbewegjngen van voorheen.
Alevrouw D e W aert had hen naar daarginder gebracht,en W illem had onder hetopzicht zyner bem innenswaarde schx nm am a voor den eersten keer in
zyn leven eerste klc se gereisd.
Onderweg had hy veel te kyken gehad ;want alles
was thans, nu hy schoonzx n van m 'nheer De W aert
was, zooveel schx ner dxn op ,den dag, toen hy, vol

zorgen nog, zyn ouders bezocht.En a1s een hondje
in een rytuig,A tvan heteene raampje naarhetandere
springt om de straten in .de stad en de hondjes in
de straten goed te kllnnen zien,zoo ook, al was het
op m inder beweeglyke w yze,keken zyn oogen begeerig
naarbuiten,toen hy daarin D uitsthlxnd,in hetvreem de
land,van uithetportierde vreem dehuizen en vreem de
landouw en gag.
D e gesprekken onderweg waren niet D er levendig ;

mevrouw wenschte dien mosterdjongen nM r de M ookerhei; als hy haar ,,m am a'' noem de. keek zy hem
giftig = n,en Lize was gedrukt dx r de tegenwœ rdigheid harer liefderyke moeder.
Tegen den avond in Keulen geke en,stapten zy af
in h'
et Domhotelen dineerden op hun kamers,waaruit
Lize begreep, dat m am n zich niet m et'W illem in de
restauratie-gmnl wilde vertoonen.
Den volgenden morgen - De W aert had in
N ederlan'
d de annonce reeds voor haar klaar ge.
maakt
verlynd mevrouw dœ r den poY er van
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het hotel een advertentie aan de ,yKölnische Zeitung'',
waarin kam ers m et pension werden gevraagd voor
ee'
n getrouwd pu r. Toen zy daags daarna daarop
brieven had ontvangen,ging zy alleen in een droschke
er op uit
die zoon van een m ynw erker had er
niet m ee te m aken,terwyl Lize natuurlyk geed moest
vinden, wat zy goedvond - en huurde drie kam ers.
Lize voelde zich verlicht, toen haar m oederlyke
vriendin vervolgens was vertrokk
'en. M aar de rechte
vreugde,dat zy uit haar benarden toestand van mnandenlange doodszorgen gered was, wilde niet kom en.
D oor d'
e snibbige uitvallen aldie dagen lang wanneer
W illem er nietby was,de steken onder water wanneer
hy er we1was,had zy gezien,wat zy al lang vermoed
had,dat aldat lief doen van voor haar huwelyk m nxr
schyn was geweest.E n zy vreesd'
e iets onbekends,iets
nevelachtigs, een fantoom , dat zy niet zag, m aar dat
haar op een goeden dag neer zou werpen.
W illem had o'
ok gem erkto dat de volle m oederlyke
vrevgde aan den nieuwen zoon nog niet aanwezig was;

mnar hy schreef dit to'
e aan de vreee heid van het
geval, aan het zonderlinge van den casus, en dacht
er niet aan, achter de vroeger'
e vriendelykheid iets
onheilspellends te zoeken.
En toen m am a vertrokken was - hy had aan het
station recht hartelyk ,,D ag, m am a !'' gezegd, m aar zy
had niet geantwoord - vergathy doorhetnieuwe van
zyn leven,van zyn gansche om geving,van zyn geheele
zyn spoedig alle w olken en werd hy e'
en opgeruim de

jongen,vroolyk zooals hy nog nooit was geweest.
En wat wasdatkomiek de eerste dagen,dat hy maar
altyd zooveel geld op zak had; want Lize had hem
al het geld gegeven,dat zy van mama had gekregen.
Aan het drinken van een glas bier,of ook twee, zag
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je niet eens dat het minder werd. Gek geld,daar in
datvreemde land ;hy had ereerstop m oeten studeeren ;
mpG en, tweem arkstuk-ken, driem arkstukken, tien en
twintig mark; die twee laatsten waren mooi, dat was
goud.En,gutja,kwytkon je 'twe1 raken;datging

weldra toc'
h veel vlugger dan-i gedacht had. Als Je
'n droschke nam
zoo noem den ze hier '
n aapje en e+ s rondreed dx r de stad,of als je - o ja,
dat vond-i heel aardig - op de Rynbooten naar Rem agen voer en daar voor het hotel OP het t'
erras
lekker dineerde, dan ging m aar alty'
d door de portem onnaie OPO en dicht.
Lize had zich de eerste dagen som s een weinig gegeneerd. Het was haar,of de m enschen het zien konden,datW illem vrœ gerin eenvoudige omstandighedm
geleefd had.E n dat ie konden merken,dat hy weinig
had geleerd,om dat hy im m ers het D uitsch nietkende.

M aar dat viel zeer mee; want het weinige, dat zk
zelf ervan wist,had hy spx dig van haar geleerd,doordat hy zich 1es door haar liet geven by het lezea
van couranten en boeken. En dnnr zyn voorkom en hy was door den kleerm aker volkom en een heer geworde'
n - hem dopr de kellners met ,,l-lerr Doctor''
deed aanspraken,en als de fooiwat goed uitviel,m'
et
1)H err Baron'',dacht zy er aan,of zy later m aar niet
het best zoudep doen,altyd hier in dit vreemde land
te wonen,wM r niemand het verleden kende.
Maar die zorg voor iets onbekends, voor een dreigend fantoom ,die bleef.
Aan den anderen kant, zy m oest toch bekennm ,
datm xm a in éen opzichtheelliefvoorhaarwasgeweest.
M am a had gezegd,dat zoo'n bevalling som s niet zoo'n
kleinigheid was,en dat zy daarom ,alsd'
e tyd begon te
naderen, dus m idden Septem ber, weer hier in Keule'
n
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byhaarzou kom en enblyven zou,t'
otdatallesvoorbywas.

Zy was m amaatje schreiend o'
m den hals gevallen
voor die onverdiende liefde, en m xm a had haar we1
afgeweerd, toen zy haar wilde zoenen, m aar zoo was
m'
am a altyd geweest, niets voor het uiterlyk. M aar
innerlyk was zy toch heel lief, dat bleek hieruit.
Zoo waren er wolken, m aar zoo was er toch ook
zon in het m aanden lang gqplaagde hoofd van de Fat
dom m e en zeer zwakke m aar ook zeer lieve Lize,
van de zwaklieve, dom liev'
e Lize.
Zeker, zy voelde het heel erg, d'
at zy een misstap
begaan had,en dat zy later,a1s zy m et W illem weer
in N ederland zyn zou,veel terugzetting van den kant
harer vroegere bekenden zou m oeten verduren. Zy
voelde h'
elder, dat papa en m am a in zooverre gelyk
hadden,dat dito.
m allerleinevenom standigheden geen

gewenscht huwelyk was.Ja,zy betrapte zich op de gedachte,dat het beter ware geweest,a1s dit alles nooit
gebeurd was en W illem nooit by hen was gekom en.

M aar och, hy was 'nlieve jongen; hy deed alles,
wathaaroogen verlangden.
V roegertehuis...o,alszy
ê
er aan dacht! het was een heel naar leven geweest;
zy had alles m oeten doen, wat m am a com m andeerde,
wat vader wilde; den heelen dag had zy voor dienstm eid m oeten spelen.E:
n thans kon ze niet opstaan voor
'n lucifer om het gas aan te steken,of W illem was
haar al voor en stak zelf het gas aan,en brachthaar
heur haakwerk of de courant als ze lezen wilde, of

'nboek. Ja, zy zou het makkelyk m'
et hem vinden.
En dat was veelwaard.Je zag z'
ooveelhuishoudingen,
waar de m an voor de vrouw als 'ntyran wls, waar
de vrouw voor asschepoester speelde, voor erger dan

dienstmeid, want '
n'
dienstmeisje kan althans wegloopen, a1s het haar te grof wordt.
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Zy zou dus maar tevM en zyn. En dat wilde zy
ook; van hanr kant wilde gy er naar trachten, x k
voor hena hun saraenzyn av gew m te doen wezen.

ln den arsten tyd maakten zy nog aleenstochtjes,
die meestaldaarin bestonden,datzy op een Rynstoomboot gingen en tot Rem agen voeren, waar het hotel
was m et hetm ooie terras aan den groenen stroom ,of
tot Königswinter, waar de D rachenfels hoog om hoog
schoot in de lucht.D'
es avonds in schemerdonker voeren zy terug.

Tweemaal ov maakten zy den Ryntocht op de boot
m ee tot Bingen en bleven dnnr des nachts. Lize was
op doorreizen n= r Zwitserland vrœ ger al eens hier
geweest.M aarvoorW illem was die gezwind'stroom ende

rivier, tusscllen hooge bergen vx rwu rts ruischeni
waren die bergen m et druivengaarden en droom o de
rum en iets nieuu als uit een vreem de wereld.
E n toen zy des avonds in schem erende donkerten
op de zacht glydende boot tusschen die rotsen doorvoeren
telkens als m idden op een m eer waren zy
m et hooge rotsm uren om hen heen, en dan m aakte
het vaaMuig een wending,en weer in een ander schem erend m eer van rotsen waren ze - toen zaten zy
OP een bank VOOr Gp hetschip naastelkander en Zagen
vooruit in den donkerenden schemer,en Lize was R r
van alle wereldsch gedoe en had W illem heellief.
Later ginr n zy om Lize niet meer zoo ver van huis.
Toen ging W illem som s x k alleen eens uit wandelen in de stad. En hy verwonderde zich, dat de m > schen op straltt geen kabaal Y aktO en in de Y és
niet joolden en schreeuwden, m aar dat allen zich behoorlyk gedroegen en als zy x ngen,ordentelyke, zelfs
zonder uitzondering zeer schx ne liederen zonr n. Fm
dathy geen dronken 1:11zag. E n datde schoolkinderen,
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als zy uitschoolkwam en,ordelyk n> r huis m ngen, ea
er blykbaar nietaan O chten,naar voorbyg= gers m et
paardenvygen te werpen of rytuigen m et stœ nen te
begooien.En dat de soldaten op behoorlyke wyze hun
officieren groetten en niet,gelyk in H olland,m et slenterende beenen en krom m en rug en den linkerarm slap

neerhangende en den rechter zoo'n b'
eetje in de hoogt
e,
#
zoodat je vragen kunt:z,Groet dat stuk lam straal hem
nou of groet-ihem niet?''
En 's Zondags, dan gingen die m enschen uit, in
groote scharen,vrouwen en m lm nen,m et banieren en
bloem en en groen, m uziek m orop'
, om verre tochten
te m aken, eerst op de R ynboG en,dxp de bergem in.
En alles ging genoegelyk en was vo1 orde, eenx udi'
g doordat zy van nature de W nst verstonden
om ordelyk vroolyk te zyn.
En Lize, als W illem eens alleen uit was gegaan,
vond '
het tehuiso'
p h= r kam ers we1 prettig.Zy w'
x ndem by een beschnnfde dam e, de weduwe van een
officier; die had uit den ietwat zonderlinge'
n toestand
vazl het getrouwde paar w'
el het een en ander begrepen m aar was te kiesuh om vragen te doen.W illem
had in den begilne tot pret van Lize, geprobeerd
hamr duidelyk te m aken,G t hy Zuydam heette,m nar
dat was niet gelukt; zy noem de hem ,,llerr Zoio m''
en ko
- n den H ollxndschen klank niet uitspreken.
Inm iddels spraken M rillem en Lize er som s eens
over, waar zy nu later in N ederhnd wonen zouden.

Pap'
a en mnmn. De W aert hadden gezee , dat er
voor hun terugkom st ergens op een & vp een villa
m u worden gehuurd en gem eubileerd.
Daar hebben zy dan, % '
d D e W aert tot W illem s
ouders gezegd,zoodra zy kom en, maar in te trekken.
M > r verder hadden zy niets vem om en;want in de
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M rte briefjes,die Lize van mamp ontving,wanneer
zy geld x nd, werd er niet over gespm ken.
n nns had = ma bericht gezonden, want het liep
tegen het midden van September, dat zy weer te
K eulen by hen zou kom en, en zoo zeide W illem tot
Lize, dat zy nu,wpnneer mp.
m n.er zyn x u, er m aar
eens naar moest vragen.

Doch de vrees voor het dreigeade hield haar terug.

Zoo werd dan einde S'
eptember het kindje geboren, zonder dat de ouders wisten, waar zy weldra
zouden wonen.

Het was een meisje en Lize had daarom m am a
gevraagd, of het naar haar m ocht o rden genoem d.

Eerst had zy geweigerd, maar toen Lize wèenend z'
ei,
dat het dxn napr de m neder van W illem m oest

heeten, antwoordde '
de lieve vrouw, dat ze dat in
geen geval wilde, dan m npr liever nppr haar.
Na de bevalling sliepen ze in de drie ineenloopende
kam ers van W illem en Lize in deze volgorde:in de
nziddelste m evrouw De W aert,in .
de kam er aan haar

eene f
zyde U ze met het kindje,in de kamer aan de
andere zyde W illem.
De deur tusschen de kam ers van mama en Lize
stopd steeds Open,en ook toen Lize reeds beterende
was, wilde m am a haar zoo noodig dadelyk kunnen
assisteeren, en m ocht de deur niet gesloten worden,
> G t W illem niet in de kamer zyner vrouw kon
kom en, of schppnm amn was er ook.
En toen Lize weldra voldoende hersteld was om
w eer te kllnnen reizdny zei m am a Op een dag tot
haar en W illem, dat m 'nheer naar '
n villa voor hen
gexcht m aar by haar vertrek er npg geen had
gex nden,en dat zy vandaag bericht had ontvangen,
dat hy ook nu n'
og nietwas geslu gd.W illem zou dus
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mnar - hier had h
at reisgeld - M ar z'n ouders
. y w'
gpmn en d> r de paar weken blyven, totdat zy een
villa youden hebben gbvonden. Lize met het kind,
zei z'
e voorts, ging natuurlyk m et haar m ee naar
H olland.
W illem vond de schikking niet prettig,m aar iu het
x eken van een villa was hy geen deskundige; hy
geloofde gaarne, dat zoo iets niet altyd zoo effen en
glad :
ging. En Lize vond het iets drodgeestigs, dat
ze daar'alleen in het ouderlyk huis terug zou e men,

thnm'
s met een kindje en xnder haar mah. En zy
wM gde het zelfs, tœ h zy een œ genblik later met
mama alleen was, iets dergelyks te zeggen, en het
verzoek te doen, haar liever zoolang m et W illem in
Keulen te laten. M aar mpm a v twoordde:
Zoo als ik daar zei, gebeurt het!
Den volgenden t
dag spoorde W illem naar H am born,
naar zyn ouders, honderd gulden op zak, en Lize
reisde m et hnqr kini
d en haar m oeder naar H olland
terug.

Nog denzelfden avond reden de twee dam es m et

hetkldje in de landauer vac Gys'de W aert - Nelis
m et den nieuwen palfrepier op den bok - van het
station te Baarn in een lm lfutlr rydens xw r de vorstelyke buitenplnpts m idden in de Baarnsche bosschen.
En daar werd Lize & or hv r moeder opgeW gea
zs achter sbt en grendel.
W ant wel = '
dht zy een weH g rohdbom n - hpmr
= eder hield hnpr trouwens m oreerst in het oog maar verder d= de niet sterke voeten hanr en h= r
kkld dragen ksmdc , zou zy niet hebhen
' kxlnnea
e men : geld kree'
g zy niet. W eldra kwam er een

brief v= W illem ,> ar de > derohdentheye hem .

Het wyf u d dezO mmer nieuwe i- stmeisjes geDe Doodsklok vaa het M re .
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hom en en V d verordonneerd, dat alle bdevo , die
kwamo , aan G r moestm wordeh gebracht. En
Nelis, den e çtsier,had zy bem len, brieven van de

j- e mevmuw niet op de N t te bezorgen, maar
=

' r te geven.
h>
Zoo kwam het, dat Lize van W illem niets hoorde,
zelfs geen antwœ rd kreeg qp hetgeen zy schreef.

lne ddels vroeg de Jieve mneder R n ,,
de jonge
m evm uw '',

of haar mnn niets vR zich liet hporen,
en Y en Lize schuchter ineengedoken zeide van neen,
hernam het wyf, dat hy zeker op een ryke betrek-

king uit xu zyn G1 z> vrouw'met dit nieuwtje
x u willen verrassen.
Een sterke * 1 wordt & or het verzet krachtiger;

een menschje m et een zwakkeh * 1 hoeft, dopr wie
er sterker 1.
s,slechts met brutaalheid gecommr deeM
te worden,en d'
e weinige kracht,die er was,verdwynt.
Lize was onder het sarren en kwellen van het
schen el, dat zy haar m oeder m oest noem en, ill
weinige dagen tot eO gesligen wezen geworden, dat
V lloos deed,wat bevolen werd ;dat weldra, toen ook
Gys ge W aert uit Amsterdam voor eenige dagen
overkwam en kwelde en bulderde, uren aan uren
met i
hnpr kind op haar kamer zat om aan de pynigingO te ontc men.
l
'Om t
e ontkom en aan vader en o eder en ap,
n de

te ffelende gezichten der dienstmeisjes. W ant die
haddO weldra van Nelis gehoord, wat er met de

jonge mevrouw was vqorgevallen. n z zoo iets is zoo
erg aardig;daar moet je toch om lachen,dat wo'
zt
voom ame > me m et 'n palfmnier... God,god,O t
is x o aardig!W > t zelf,nu Ja,a1s zy met '1 j> geh
uit waren > œ k al'
s ze 'n p> r 'f

hter weer

'n qndere Xngeh hp/den, dat spreekt, dat spreekt
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van zelf, '
n m ensch is niet van steen ... M aar zoo'n

voom ame Mpm el
H et kwellen der ouders, het gniffelen der b'
ooien,
Lize pntvluchtte het, zooveel zy kon. M aar van weggaan ko
' n geen sprake zyn; zy had geen penning op

zak, zou nergens een cent hebben kunnen verdienen,
zou geen spoprkaartje hebben kunnen '
betalen, geen
voedsel vopr haar e,
n haar kind onderweg. Zulke

voornnme''jongedam eszyn d'
e meesthulpbehoevende
wezens, zyn, wanneer haar ouders pp' een Gys de
W aert en zyn vrodw gelyken,de volm aakte slavinnen
dier puders, nog m eer dan de zoons.
Zy kunnen slechts van éen hoop leven: den dood
dier ouders, want dan erven zy en zyn slavin af. En

die 'hoop leeft dan opk in tal van dergelyke j'
onge
hoofden.
W illem was inmiddels in Hambom by zyn ouders
en teerde van zm honderd gulden als een m uis van

zyn ku sje. In de eerste dagen vond hy het vreemd,
dat'
hy geen berichtontving,vervolgens nog vreem der,
dat er zelfs op zyn eigen brieven geen antwoord
kwam .
Toen het eenige dagen w o aanhield, besprak
hy het zonderlinge geval m et vader en m oeder. D ie
begrepen het ook niet. M 'nheer D e W aert zou zeker
een villa nog niet hebbe'
n gevonden, m aar waarnm
of dan W illem s vm uw niet schreef? D at de heer
Dp W aert m et zyn schynheilig'
e aanhalingen uit den
Bybel eenvoudig a1s een beursploert gebgen had,
kwam in die hoofden niet op.Kwam ook nog niet in

w ilfem op.
Maar eindelyk hield hy het niet m eer uit en reisde
hy voor het restant van zyn geld n> r Am sterdam .
H y ging logeeren by Arie, en den volgenden dag
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was hy nmn het bankiershuis van Gys de W aert >
vroeg den met gouden tressen b'
ekransten portier,of
m 'nheer De W aert was te spreken. D e'portier antwoordde, dat m'A eer De W aert gelast had, als hy
mocht komen,hem te zeggen,dat de heer De W aert
nu niet en nooit m eer voor hem te spreken was.
Thans begon W illem de zaak dan toch duidelyk
te wordO en b= on hy te begrypen, dat Alida
gisteravond gelyk had gehad.
H y deed l
dxn ook, wat zy en A rie hem reeds
h.adden geraden, en hy gin'
g naar een advocaat.
M aar alm rens te kunnen addseeren,zeideze,moest
hy eerst de huwelyksçhe voorwaarden lezen; hy zou

daarom schryven aan den notaris in dat stadje in
Noord.Brabant,w> r ze getm uwd waren,en dan verder
m et W illem spx ken.
N otarissen zyn verplicht, wa neer zy v'
x r twee
partyen een œ ntract m akO , neuttaal te zyn en ,
aan
beide partyen goeden raad te geven.Gew ool
nlyk evenwe1 g'
even zy alli
een raad aan dengene van de twee,
die de rekening beta lt. Dit is gewoon menschelyk
en dan m k zeer r m een.
D e aotaris, die de huwelyksche voprwaarden had
gemaakt, had met de belm gen van W illem geeu
rekening gehouden,had enkel gezorgd voor den goed
betalenden De W aert.

T- W zem dan opk weer by zyn raadsmxn kwam,
vernam hy,O t hy een groote fout u d begaan door
zulke huwelyksch'
e vœ rwR rden te teekenen. De < ve x t zei, A t hy niets vopr hem doel k* . Z,
m
vrouw hoefde geen penning x or de huishouding by
te dragen, en hy zelf kon ev= m in vR De W pert
iets eischen. Liep zyn vrouw dusl van hnnr ouders
Weg,en kwam zy by hem ,dan u dden zy niets,daa
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wat hy verdiende. Kwam zy niet, dan was er geen
middel om haar daartoe te dwingen. En wat zpu hy
in zyn om standighedeh '
daaraR ook hebben ? Zyn
kind ko
' n hy opeischen, maar dan moest hy er zelf
VOOr zorgen.

M aar het kind opeischen, dat het by de m'
oeder
veel beter kon hebben dan by hem, wilde W illem
natuurlyk niet.
W at voor u in rechten gedapn kan worden, is,
zei de advocaat, dat uw vrouw gesom m eerd wordt,
by '
u te kom en. Kom t zy daa niet, wat onder de
gegeven om standigheden we1 als zeker mM w'
orden
beschouwd,dan kan thans scheiding vaa tafel e'
n bed

voor u worden gevraagd en na vyf japr volledige
scheiding. Ik zei, i
dat dit voor u kan worden geeischt, maar daarm ee wi1 ik natuurlyk niet geacht
worden aan te raden, dat u het dadelyk doe'
n zoudt.
D aarover m oet u m et u zelf te rade gaan.

De '
advocaat vond het erg jamm er, dat Zuydam
niet voor het teeken'
en der huwelkksche voorwaarden
iem and geraadpleegd had;zoo iemand zou hem dan
geraden hebben, andere voorwaarden te eischen, en
die kerel van de beurs, gelyk de advocaat zeer oneerbiedig den voornamen D e W aert noem de,had hem
niet kunne'
n b'
eetnem en.
Och, zei W illem , hy was zoo vriendelyk en hy
deed tegen m 'n ouders zoo vropm .

Dat had de jobber goed o'
verlegd.Die vriendelykheid moest dienen o'
m u en uw ouders niet op
het denkbeeld te '
doen kom en, naar een raadsm an
te gaan. D aarom m oesten ook uw ouders uit D uitschland overkomen. W ant uw vader ha'
d by e'
en notaris
daarginder schriftelyk toestem m ing voor het huwelyk
kunnen geven en een volnlacht kunnen verlyden,
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wu rin hy iemand = chtigde de huwelyksche voorwaarden vx r hem te teekenen. Maar dan had die
notaris daarginder in Duitsch
'lc '
d die huwelyksche
voorw= rden gelezen, en dr m,
u '
hy stellig het
een en ander R n uw vxder '
hebben gevraagd,
want de notarissen in Duitschland zm bovendio nog
advocaat, en die advocaatmotaris zou zm der twyfel
geadviseerd hebben,dat andere eischen m œ sten worden gesteld.
W illem wandelde terug naar de eenm udige woning
van broer Arie m et een heel ander gevoel, dxn toen

hy o'
p het m* e terras'vœ r het hotel in Remar n
N n den vliet> den grœ nen Rm strœ m zat, en de
kellners hem ,,H err Bax n'' noem den.
Thans was alles hem duidelyk. Hy bet
greep, hoe
ze daar op de eO zxm e villa ih B> m z'n brieven
we1x uden verdonkeremaand hebe en Lize's b'
rieven
aan '
hem evenzeer.
M aar wat kon-i doen ? Daar heen g> n ? H y zou
haartoch niette spreken kunneh krygen.% alsprak-i
haar? Ze zoudeh geen geld hebben om van te lea n,
geen dag l
Een betrekking Y eken en hnmr dah halen ? Onzin!

Dat waso'
nmogelyk.Eeh meisje,datdapr in die rykdom groot is geworden,kan niet leven a1s de vrx w
van 'n koetsier of iets dergelyks.
Maar 'n betrekk
' ing moest-ihebben; dat w> duidelyk; want hy wilde natuurlyk niet Arie eh AliG ten
laste vallG .
En hy x cht in de bhden namr anMonces, O hy
A d zich aan pp elke advertentie, wR rin een palfrenier of huisknecht of kcetsier werd r vraagd. Perx onlyk ging hy er he- . M > r waar hy ook kwam ,
overal was het antwœ rd - want de historie van
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hem en Lize de W aert was natuurlyk 1< s de Amsterdxmsche grachten van huis tot huis getelephoneerd
overal was'het antwoord:
Het spyt my zeer, mnar de scv opm on van

m'
nheer De W aert kan natuurlR niet by my Rn
tafel bedienen.

1X.
De Kimberleys en October.

Terwyl W illem en Lize 8pn den Rw stroom hun
kohstondi'
g geluk genoten, haddeh de goden Snaai

en Gap, de christelyk-joodsche ppvolgers van den
heidenschen Mprcurius, hun rooh lauwen weer naar
het M tionale vermogen vah Nederland uitgestrekt.
W = t m et de M > rtsl
dhe dagen en de paniek van
Ac ustus en het bedrog met de Santa Parulla's van

De W aert & Ce. was het zwendeljaar nog niet ten
einde:er m lgden nog in Septem% r de insto:
rting der

D mberleys, in Octobar een deM e' Amerikapnsche
plunder-me pulatie ppm de beurs te New-York.
En *ch was het,zonder deze twee nieuwe rampen,
reeds genoeg.

In den M nvahg van September, ih A'
et blad vo
den 6en, c p men in dq ,,Néderlppdsthe' Financier
eh kppitalist'' lezen : .,Lam ge le en als de Nederlxndsche specuhnt op het = ment is,moet hy inzien,
dat hy zich zelf niet redden kpm. Zm 1ot > 1 geheel

worden b'
eslistdoorde hx gere mnchten in W allstreet.''
Dat is weliswM reen rhetorische wending.W ant zyn
b'
t wordt altyd dopr W allstreet beslist, en zich zelf
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redden kan hy nooit; dat '
Ep.
n hy zoo m in a1s een
m uis in een drR ikolk. Het zou een zonderlinge vertooning worden, eeh gr.
oo,
te-bhllnt
nte-gala-elite voorstel'
hng, om m et Carré te spreken, wanneer de Am sterO msche heeren aan hun beurs een edict aanplakten,
waarin zy den volke kond dedeh en te weten, dat
zy vandppg den heeren in N ew-York mores m uden
leeren ;dat zy zic'
h zelf zouden redden,en hun eigen

1ot m uden beslissen. De e nd kwispelt wel met den
staart, maar het w u een zonderlinge inval van den
staart zyn, wanneer hy ook e'
ens m et den hond wilde
kwispelen.
Doch de eigenlyke bedoeling van den schryver,dat
de Nederlandsch'
e speculp.
nt & or de H'
arrimans en
de Rockefellers bont en blauw was geslagen, was

juist. W at die redacteur niet weten kon, wat gee'
n
sterveling kon weten da'
n die valsche m unters en
struikx overs zelf, d:t was, dat zy in '
October nog
een w einig yerder zouden gaan :toen sloegen zy dien
N ederlander niet m eer lam ; zy hingen hem op, zy
schoten h'
em dopd, zy verzopen hem .
De gruwelyke reeks van zelfm pqrden van lui, te
onnoozel om in te ziei
n van welk hem elschreiend bedrog, van welke bandieten daarginder, van w elke
zwarte bende in Amsterdam zy de slachtoffers zyn,
was a= gevangen.

M aar niet alleen van Am erika uitverstaat m en het,

den Nederlander in het graf te jagen:dat verstaat
ook Transvaalschevroomheid gesecondeerd doorNederlandsche rechtschapenheid.
D ries Corbelyn had in Augustus aan de Am erikanen groote bedragen verbren. H y had een zeer
gevoelige natuur, '
en het leed sloeg hem dubbel.
De dagelyksche opwinding vrat aan zyn gestel.Een
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algemeene moeheid kwam over hem.H# voelde zich
rillerig, schrikte by e1k geluid, zei tehuis, ze zouden
toch zachter praten,ze s'
chreeuwden tegenwoprdig zoo.
H et eene plan volgde o.
p hetandere in het verhitte

hoofd om het verlorene terug te erlangen. En hy
deed, wat de menschen in zulke gevalleh byna altyd
doen : in plaats van schooi
n schip te m aken, en het

restam van :un vermogen in veilige haven te brengen,
gaan ze steeds mnar verder, en c open ze fondsen,

die juist het tegendeel van zeker en zoo speculatief
mogelyk zyn, die door de een pf andere catastrophe
heel lgag staan mnp.
r de M op laten, dat ze weer
tot hoogen koers zullen ryzen en = m et éen slag
het verlorene terug zullen geven.
Een derde van zyn vermoge'
n was w eg. D it was
hem langzam erhand duidelyk geworden. H y had by

de l30.000 verloren.Jawel, maar hy hpH ook eens
f 7.
000 gewonnen. Vergeet dat niet! M s de kans
keert, ben je er in eens weer bovenop. D e heele

kwestie komt daarop neer,of je M a de goeie kant
bent. En dat is probeeren. Je kunt het n*iet zeker
weten. V oor een .deel is 'tprobeeren.M aar nu had-i
tot nu toe altyd Am erikanen gehad ; als-i 't nu eens

m e'
t wat anders probeerde. Als-i nu voo'
r 'trestant
van z'n vermogen, voor de resteerende f 57.000 eens
allem nml Kim berleys kochtl Niet o.
p prolongatie m war
v r z'
n eigen geld l En in eens voor de heele 57
duizend l Die Kimberleys stonden o.
p 'toogenblik een

goeie 75! En in Febrtlari van dit jaar hadden ze
gestpm,
n J30l Lieve god, a1s hem dat gebeurde,dat-i
die nu U cht,en A t ze O n weer zœ om % g gingen.
Iaaat eens zien l 75 wordt 230, wat wordt 57 duizend?

En hy rekende het uit op een papiertje.
H eere, Heerel Dan werden zm 57 duizend guldea
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175 duizend ! H onderd vyf en z'
eventig duizend! A1s
dat eens gebeurde ! D'
an m oest hy voor dat kleine

verliesje met de Amerikanen dankbaar zyn;want dan
was dat de oorzaak gew eest, dat hy thans naar de
Kim berleys was overgegaan.E n die moesten toch we1
goed zyn! W ant de 1ui hadden allem aal Kim berleys!

Overalin destad hoorde je eroverpraten. Je hoorde
er over praten op d'
e tram s.En de burgem eester was.
com m issaris van de Transvaalsche Bank,die de K im berleys had aangebracht. E n de burgem eester za1
toch niet in zoo'n bank zitten,a1s die vetkeerde z-aken
aanbrengt. Verdom d, hy was '
n ezel geweest, dat-i
daar niet eerder aan had gedacht! D ie K im berleys
m öesten goed zyn. D âarom had de heele stad ze!
Daar moest-i ioch eens met H'
arlebee
k over spreken.
#
N een, nu van m iddag ging .het niet m eer: 'twas na
beurs en dan had H arlebeek te veel te doen. M aar
daarom zou-d-ieens gauw nog npmr broer A reod gaan
en by hem in Van O ss' Effectenboek lezen, wat er
over de Kim berleys stond.
Broer A ren'
d was niet op zyn kantoor; de procuratiehouder zei,dathy na de nabeursnog voor zaken uit

was gegaan,m aar in waarheid zathy in het lokaaltje
van W ynand Fockink om zich m et eenige bittertjes
te kalm eeren.
N u, dat hinderde niet, antwx rdde D ries; hy w ou

alleen m aar Van Oss' Effectenboek even inzien.
En hy mu kte het zich gemakkelyk op een kantoorstoel, lei V an O ss voor zich op den lessenaar en las
aandachtig.

Hy las van een Transvaalsch bx rtje Theron,dat
een hp grond 25 m y1 ten W esten van Kimberley had
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bezeten. H et boertje hG beweerd,dat er diamanten
in zaten en had op die wyze getracht,zyn niets waard
zynde woestenygrond duur te verkoopen. M aar de
gegadigden,die gekom en waren .
en den grond hadden

onderzocht, hadden het boertje e'
ens aangekeken en
dpn gezegd,dat er geen diam anten van eenige beteekenis in zyn schoone bezitting zaten, dat die althans
de kosten van ontginning op geen voeten of vam en
na zouden dekken.

Endaarzy dusnietkochten,en hetboertjetoch graag
geld wou zien,vereenigde hy zich m et eenige andere
heeren, waaronder eene mynheer Crook, alsook de

heeren Baerveldt,directeur,en P'
rio.
r,adj.directetlrvo'
or
Zuid-Afrika der Transvaalsch'
e Bank- en H andelsvereeniging.De heer Crook onderzochtden grond van het

boertje,b'
eweerde dater diamanten in zaten en maakte
dpmrvan een rapportop m et berekeningen en oordeelvellingen.

Toen richtten de heeren t'
e Johaa
nnesburg e'
en maatschappy op, de ,,K im berley W est D'
iam ond M ining

Co. Ltd.'', m et f 350.000 kapitaal. Het boertje en
Crook en de andere heeren kregen voor hun inbreng
aan w oestenygron'
d f 201.500 in aandeelen uitgereikt
en voorts f 11.000 in contanten m oroprichtingskosten
uitbetu ld.
Een mooie zmpk !
Op 27 Juni 1905 werden d'
e v ndeelen door de
heeren Dunlop & Van Essen en Th.Gilissen ter beurze
van A m sterdam geïntroduceerd.
Zy vertoonden dnprbyaan degoklustige N ederlanders
een prospectus m et bylagen : het rapport van den heer
Crook - e'
en zelfgem u kt rapport over zyn eigen koe!
en een ,,gedœ um enteerd schryven'' van d.
e TransvM lsche Bank en H andelsvereeniging te Am sterdam ,
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geteekend M r. H . Cosman, waarin d'
eze de gedenkwaardige woorden sprak :,,W y zyn overtuigd hier m et
een m ooie zaak te doen t'
e h'
ebben.''
Dries Corbelyn las daar op zyn bureaustoelhet rapport van den heer Crook, niet opgewonden geschreven,niet hoogdravend,neen kalm,bedaard.M aar met

cyfers, weet je! Gedx umenteerd !
E n M r.Cosmxn zeiin zyn schryven :
persoonlyke leiding van Dr.Crook''...
,,onder'

De man rapporteerde over zyn eigen koe! W at * 1
je meer?D'
e man lietaan '
de Nederlanderseen zelfgemnnkt rapport zien over zyn eigen koe! W at * 1 je
m eer? M r. Cosman en de T ransvaalsche Bank sturen
naar een gesticht voor idioten, wie nog meer wil.
yke leiding van D '
r. Crook zyn van
,,onder persoonl
30 April tot 8 M ei 1905 869 loads a1s proef gewas-

schen.Zy hebben 751/:caratdiamanten opgeleverd ter
wM rde van'' e'
nz.
En de h'
eeren D unlop & Vl
an E ssen en T heodoor
Gilissen,begeerig naarm eerdere kenl svan deTheron-

m yn, hadden aan Mr. Cosman e'
en briefje geschreven, en die had onder andere geantwoord :
t de berekeningen van D r. Crook volgt, dn.t,
,,U i

by opbrengst van 10 carat per 100 load à 35 sh.per
carat,dxarop een winstvan circa f 10 wordtgemaakt.

Op deze basis is een dividend van 25 0/c geen onbereikbaar ideaal,en naarm ate de vondsten grooter zouden worden, verbeteren de uitkom sten naar evenredigheid-''

Als jemeer diamanten vindt,verdien j.
e meer!Mr.
Cosmpn is een financieel genie! M en hoort en ziet

by zoo'n mededeeling BartjesrekenenlCeniale regelen
van drieën zwermen om het hoofd van Mr. Cosmœn.
En hy gaat dan x k dœ r ,,in dit verband''.
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t verband heeft de door Dr.Crœ k genoemde
,,In di
waarschynlykhei'
d van 15 carat per 100 load groote
beteekenis.''
En M r.Cosmxn schreef ook aan de heeren D unlop

enz. ('tis zoo'n end,die drie nn.
men altyd weer op
te schryven), dat hy niet tevree was met éen deskundige, D r. Crook,hy wilde er twee.
E n ook deze tweede deskundig'
e had zich ,yonder
persoonlyke leiding van D r. Crook'' gunstig over de
m yn uitgelaten.
W at deze tweede d'
eskundige y,onder persoonlyke leiding van D r.Crook''gekost heeft,is door de heeren
D unlop enz. niet yygedocumenteerd''.
W e1hadden ze nog,om hun dorst naar wetenschap
te lesschen,aan M r.Cosm an schriftelyk ophelderingen
gevraagd over het ontstaan van diam anten en de geo-

loog M r. Cosmnn lel hun dat in 4 r'
egels kort en
knap uit:
ln het kort gezegd ...''
W ant a1s M r.Cosm an zich over d'
e geologie in den
breede uitliet, dan zou hy zoo gauw niet uitgepraat
raken !
ln i
het kortgezegd,is d,
e thx l
rie om txnt het voorkom en van diamant d'
eze, dat de mynen oude met
eruptiestof gevulde kraters zyn. By het proces van
stolling zou dan onder enormen druk kooltotdiamant
gekristalliseerd zyn.Die eruptiestofis de dusgenaamde

1)blue ground'' welke ln den loop der eeuwen naar

de oppervlakte verweerd en geel geworden is (yellow
groundl-''
N u wisten de heeren D unlop enz.er alles van en
waren zy,zoowel ieder afzonderlyk als in vereeniging
met elkander, ten stryde uitgerust.
Eén ding ontbrak nog :de koersl
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Zy telefoneerden er over met M r.Cosman,aangezien
die,gelyk boven bleek,in financieele aangelegenheden
een scherpen blik h'
eeft. M r. Cosm an adviseerde,dat
D unlop de honderdtallen,van E ssen de tientallen cxn
Gilissea gennnmd Theodoor de eenhi
eden van den
koers zou bepalen.

Dan zet ik een éentje,zei D unlop.
Dan zet ik er een éentje naast,zeiVan Essen.
En ik ook, zei Gilissen genr m d Theodoor.
D e heeren schreven naast mekander elk een éentl
-e#
en zoo kwam de koers 111 totstand,die,wanneerm en

de historische wording nietkent,een eenigszins zonderlingen indruk zou kunnen maken, den indruk,dat de
heeren D unlop enz.m et dit gekkengetalreeds by den
aanvang derzaak deN ederlandersstonden uittelachen.
E n die koers 111 was de prys,waartegen onwyze N ederlanders deze koe begolm en te koopi
en op de een-

voudigem ededeeling van h'
etboertje,dathy een m ooie
koe in Afrika had staan, die hy zelf onderzocht had.

ln Juni 1905 ter beurze geïntroduceerd gingen de
Kim berleys alras zonder de m inste reden - want er
w erd nog niet naar diam nnt gegraven, en m en kon
dus nog niets weten
prachtig in de hoogte voor
wie à la hausse speculeerde, en evenzeer zonder de
m inste reden prachtig i.
n de laagte, voor wie à la
baisse speelde.
D e hoogste koers in 1906 was 237,de laagste 148.
D en 6 Februari 1907 stonden ze 230. Toen kwam en
er berichten, w'
ant m en was sedert kort begonn'
en te
werken, dat er aan d'
e mnchines nog wat haperde.
Daarom hoefteraan de d
iiam anten natuurlyk nog niets
te haperen; maar by diamantmynen begint het hape.
ren gewoonlyk aan de machines;dat is zoo'de usance;
daarm ee krygt men een geleidelyken overgang,zoodat
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hethaperen aan de dixmnnten laterietzoo koud klinkt.
Omdat er aan de mxchines wat haperde,gjngen de
koersen dan ook x o naar beneden, dat op 27 April
genoteerd w'
erd 99 als hoogste en 90 alslaagste kx rs.
M aar een heerlyk gokfonds was het met zulke verschillen van 10 pct. en m eer op éen dag gewordea
en bleef het.
* * *

M ndachtig las Dries Corbelyn daar in h'
et kantoor
van zyn broer het prospectus m et zyn bylagen der
K imberleys.H y las die woorden en die cyfers zonder
critiek en metden eerbiM ,dien de menigt'
e heeft,voor
wat gedruktstaat.H y las ze,gelyk alle anderen zulke
opgaven lex n,die aan absoluut1osin de luchthangende

praatjes,aan door niets bewezen verhaaltjes hun geld
wagen. En toen hy het uit had, dat gescharrel van

briefje'
s van Mr. Cosman aan D> lpp e> . en van
Dunlop enz.aaq Mr.Cbsm a ,vertrokhy methetbesluit,
m orgen nmnr H arlebeek te gaan om overde Kim berleys
te Praten.

Toen hy in het gebouw van D e W aert & Co.den
volgenden voo.
rmiddag vœ r de kamer van Harlebeek kwam en hy dopr de open.deur npmr binnen
keek,zag hy daar Harlebeek en den ouden heer W illaerts, H arlebeek snelen luid tot den heer W illaerts
sprekende.
H élm 'nheer Corbelm lriep Hrlebeek naar den
corridor;woudt u my spreken? > mt u maar binnenI
U mag wel hooren,wat ik hier aan m'nheer W illaerts

zeg IHeel Am sterda = g het hooren lU heeft zeker
ook in de kranten die inshuatie gelezen,dat de daling
van de Parullaes onze schuld zou zyn! Ten eerste:

1= t ieder mpnr nN r zyn ee . kyken, mu r ten
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tweede:wy hebben daar,zoo waar d'r een God leeft,
geen duivel m ee te m xken. E n A t is toch ook duidelyk.W y zullen toch t
ons eigen fon.
ds niet dœ n kelderen. D an verliezen we tX h zelf. En wy hebben er
ook hoopen by verloren. 'kZou willen weten,wie ons
die poets hebben gespeeld.
Te oordeelen naar de gelaatstrekken van W illaerts
was het,of er iets in hem een w einig lachte.M aar hy

scheen toch niet ontevreden.M ogelyk had hy het by
een vreem de andersbeoordeeld;m aarzyn tx kom stigen
schoonzx n von'
d hy een handigO kerel.D e beurs is
de beursl H andel is handel!
Toen W illaerts gegaan WaS, vroeg Corbelyn, hoe
m 'nheer H arlebeek dacht over de Kim berleys.
M 'nheer Corbelyn, vraagt u m e niets m eer! lk

weet niets meer!Dit jaar weetgeen mensch iets.Daar
heb je nu die Parulla's,waar we 'tjuistover hadden.
W ie kon denken, dat die daar plotseling op eenige
m alle geruchten, t.
e gek om er oi
ver te praten, zouden
kelderen? D atzelfde kan m orgen m et d'
e Kim berleys
gebeuren. M aar zy kunnen op dezelfde m anier ook in

de hœ gte gaan. Daar heeft u voor dit jaar al m'a
geleerdheid.
N atuurlyk spr$ak hy m nar zoo,om dat hy m 'nheer Corbelyn rechtduidelyk
'lwilde maken,dathy aan die affaire
van de Parulh '
s zoq onschuldig was als een zuigeling.
M aar zullen de m ynen naar uw m eening productief worden ?
-

J'
a, a1s ik dat wist, dan wist ik het.

Maar weeroverdachtD'
ries Corbelyn,terwylhy naar
huis wandelde, h'
oeveel r'
espectabele Nederlanders in
het aan de m arktbrengen van.die K im berleys betrokken waren.
Daar in zyn huis aan de Keizersgracht drukte in
oe oo- sklok vaa set lwmre .

15
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de M tste tyden een tx urige stemming op allen.
Dat veel geld verloren was,V sten w ouw en kinderen. Zy wisten, wr rom Corbelm = n tafel het eten
niet door de keel wilde,en waarom hy xo voor zich
zat te staren.

Maar bovendien, er was dxefenis gekomen in de
ziel v= Christinme.

Zy was een grœ t,schxn meisje meteen roerende
aanhankelykheid u n wat zy lief had.M aar h> r geest
w erkte eer langznnm dan vlug.
Zy, wier geest snel werkt, zyn van hun emoties
minder dikwyls de slachtoffers dan, by gelyke diepto
van gevoel, de m iddelm atigen of langzam en.W ant de
vluggen van geest weten by verzet zich beter te verdedigen, weten beter uit mœ ilykheden uitwegen te
vinden, of, wanneer dit onmogelyk is, zullen zy nnn
een nieuwen toesta d zich snezer nxppassen,zich minder afm ntten dœ r een onbereikbaar geworden ido al

toch na te jagen,hun enerbe minder verspillen. En
ydel gekl= g > 1 niet zx lang by hen duren a1s by
hen, wier geest m '
et langzam er schreden gaat.
K ëfhchen von H eilbron,die hamr ridder naloopt als

een hondje, was een dom schepseltje. M aar lief.
Gedurende de mpando van hlm verborgen om ganp
had Christiane Paul zeer lief gekregen. Zy drx m de
het zich zoo schoon:de vrouw van een man,van wien
zy hield,die boa ndien ryk was,zoodat zy hun liefdw
zonder dat eeuwige rekenen naet geld van haar ouderlyk tehuis,volop zouden kunnen genieten.
Zy had niets te dœ n, had den ganschen dag dea
tyd,zich fantasieën in het hW d te zetten;O bezorgd
drx m de zy zich haar toekom st. E n m et de starheid
van een Kàthchen von H eilbron hechtte zy zich aan
haar Paul en = n haar fantasieën.
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Toen begonnen in het laatst van M ei de weken,
waarin zy niet meer van hem hoorde. Zy liep in de
straten, waar zy zoo vaak m et hem gewandeld had.
Zy ontm oette hem daarsom s,en hy groette,m aarkwam
niet tot haar.Zy wilde we1op hem toevliegen en hem

vragen l M aar dat past niet voor een meisje!
Dat duurde zoo Juni,Juli.Emmy en Corry hadden
het gernerkt,vader en naoeder hadden ervan gehoord.
M aar niem and sprak er m et haar over.
ln A ugustus
het was een warme dag geweest;
m en had om de zwoelte tehuis m oeten blyven,en eerst
'savonds kon m en in de nog h uwe'lucht uitgaan
in A ugustus op zulk een dag wandelde zy 'savonds

tegen de schemering mqtde zusjes in M tVondelpark.
D aar naderde achterop een rytuig ; zy keek om : in
een victoria zat Paulde W aertm et H elen'
e Term onde;

zy zag, dat hy iets tot die vrouw, die zy natuurlyk
niet kende, zei, en in 'tvoorbyryden keek die vrouw,
die vrouw, dat m ensch, dat wezen haar in de oogen
en lachte luid l
Zy voelde een hevigen schok in haar hx fd ; 'twas
of zich daar iets ontlaadde, 'twas a1s een ontploffing.
Zy bleef staan ;zy kon de beenen niet bewegen; die
waren styf.H aar x gen zagen strak voor zich naar die
vrouw naast Paul in dat rytuig;haar adem beklem de,
haar hart klopte totin de keel.Een groote angst,een
benauwdheid greep haar aan. 'tW as daar zoo ho1
vöor h= r en naal
st haar, daar m oest zy invallen,
zy duizelde, zy kon niet over dien weg, die daar

zoo breed,zœ ho1 was.Haar zusjes grepen haar ieder
by een arm . En langzaam ginr n zy naar een rytuigverhuurderin de buurten reden in e'
en rytuig naarhuis.

Toen zy tehuis waxn gekomen,brachten de zusjes
en m oeder haarte bed:zy wasdood-moe.
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Den volgenden dag was zy nog moe en mat. Zy
bleef den voormiddag te bed. 'sNam iddags kwam zy
beneden en ging zittO in de kleine voorkamer voor
het & ne raam, dat uitzag op de gracht. Zy had een
onrustigen nacht gehad; aldoor had zy in een halve
sluim ering A t rytuig gezien,die vrouw.Thans ook zag
zy het. En tranen kwam en, hevig s'
nikken.
M oeder en E m m y en Corry waren in de achterkam er,zeiden zachttotelkander,dat hetbeste welzm
zou,Christiane stilte laten zitten en niet over gisteren
m et haar te spreken.
Ook dea tweedensdag bleef zy tehuis;zy was nog
zo0 m at.

Alaar daarna froeg m oeder, of zy niet m et hun
drieën eens wat wilden gaan waadelen.
Toen zy buiten waren op de gracht,liep Christiane,
gelyk van ouds, aan den rechterka.
nt, Emmy i'
n'
het
m idden, Corry link'
s. M aar Christiane zei,dat zy wat
duizelig was,dat zy liever in hetm idden liep.En toen
zy aan het eind van d'
e Spiegelstraat voor d,
e grx te,
ledige ruim te voor het Ryksm usellm waren, zagen de

zusjes,dat Christiane terugschrikken'
d staan bleef,dat
een h
'evig'
e angst in haar oogen stond. En zy grepen
haar by den arm en gingen m et haar terug aaar huis.
En telkens wanneer zy volgo de dagen uitgingo ,
heru alde zich dat duizelig zyn,waarom zy liever tusschen Emmy en Corry liep,en herhaalde zich di'
e angst
voor ruimten.
Zy wistdathaarvrees,haarangstgeen reëele'
n grond
had: zy vond het zelf kinderacf
htig, dat zy niet over
zoo'n plein durfde lœ pen;maar zy kon er niets tegen

doep.

Een dokter werd geraadpleegd,en Christiane werd
behandeld met hypnose.
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In de eerste weken gaf dat wat verlichting voor
de gemartelde zenuwen.
M aar waartegen de dokter niet werken kon, dat was
de nieuwe nervositeit,die de verliezen van den vader
thans ook m etde Kim berleys in hethuis der Corbelyns
voor allen brachten.
W ant zenuwachtig door zyn ongeluk, begeerig terug
te winnen, wat verdwenen was, had D ries Corbelyn
Kim berleys gekocht.
Zyn geld m x sthy terug hebben.En mnaréen plaats
was er, waar hy het terug kon krygen :de beurs. D ie
had het hem afgenom en;die zou hy dwingen hetterug
te geven. W ant die beurs was voor hem een sx rt
van persoonlyk iets geworden, dat hem kwaad had
gedaan en dat hy dwingen zou, hem dat kwaad te
vergoeden.
Bovendien zou het hem dx r de inertie,de traagheid
van den m enschelyken geest, waarop alle gewoO te.
alle sleur berust, niet zoo gempkkelyk zyn geweel,
al had hy er pogingen toe gedaan, zich uit een ner-

veusen gedachtengang van'meer dan e'
en half jaar los
te wringen. D at loopen naar de beurs, dat kyk'
m
naar de koersen, dat praten er over in zich zelf, da,
t

m aken van berekeningen in zyn zakboekje was hem
een vaste bezigheid geworden, een werkkring. Een
leven zonder die beurs zou thans ledig en stil vœ '
r
hem zyn geweest.
En hy kocht Kim berleys.Dat fonds m oest goed zyn.
W ant in Transvaal was m en vroom . Theron lD e haam
was m eteerbied genoem d in den oorlog!E n prachtige
H ollandsche namen waren er by!0,olD at fonds was
beter dan de A m erikanen.H oe was 'tm ogelyk,dat ze
zoo laag stonden, terwyl er geen enkel slecht bericht
was, feitelyk geen enkel;want dat de machines niet
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goed werkten, had toch finaal niets met de vraag te
mnken,of er dhmant in den grond zat.Daarop alleen
kwam het aan, en het antwoord op die vraag stond
helder a1s glas in het prospectus. Tien load was h'
et
secuur,zei die m'nheer Crx k, neen,tien load niet.
carat... shilling ... N u, dat wist-i niet m eer, dat begreep-itoch ook niet.Tien was het secuur,zei Crook,
load dan of shilling of carat,en 15 was waarschynlyk,
en a1s het 15 werd, wat dus waarschynlyk was, dan

had je 25 procent ividend, had Mr. Cosman uitgerekend.
Vyf en twintig procent! M aar laat het maar vyftien
zyn l W at een toekomst voor wie thans,nu de koersen
van 80 tot 90 liepen,kochtl
Erz hy 1as in financieele bladen, wat die er over
zeiden. Neen,niets slechts,geen sleçhte berichten.A1leen de machines1En een va'
n de bladen 1eiduidelyk
uit,ofschoon hetvanzelfsprak,zooals h'
et blad ook zei,
dat dit m et de zaak niets te m aken had. D an m oot

je toch ook niet wys wezen,als je meent, dat de mpchines er watm'
ee te maken hebben,of er diamant in
den grond zit of niet.

En vyf en twintig procent!W aarschynlyk!Nu ja,
die 25 zyn niet beslist zeker. Maar een m ooie zaak is
het secuur. ,,W ,
y zyn overtuig'
d hier met een m ooie
zmnk te doen te hebben,'' z'
egt m r. Cosm an.
En wat zou M r.Cosman er nnn hebben,dit te zeggen, wanneer het niet waar was?
W ant M r.Cosm an verdientaan d'
e heele zaak g'
een
Penning!Hy heriM erde zich heelg
'oed,datm r.Cosm =

in een briefle aan Dunlop enz.s'
chreef wacht,hy
had het o'
vergeschreven in z'n zakboekje...eens even
'tzakboekje krygen .. jawel, hier lu d hy 't... zoo

.

schreef M r. Cosmn.
n:
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#)Niet door ons,maar door en voor xkening vaa een
m et ons bevriend exploratiesm dicaat, welks consulting

engineer Dr. Crook is, wordt het onderzoek ingeStcld''**@
D e heer D ries Corbelyn was niet kritisch genoeg om
hier op een kleinigheid t,
e stuiten.
M r. Cosm an had niet m oeten schryve'
n : y,welks coasulting engineer dr. Crook is'', m aar: ,,
w elks 1id dr.
Crook haar consulting engineeris''.
M r. Cosmnn geeft d= r aan de zelfonderzochte koe
den schyn van e'
en door een ander x derzochte koe!
Dat zyn twee dingen, die zooveel van elkander verschillen, a1s e'
en roover van een e'
erlyk m ensch!
M aar daaraan dacht niet d,
e heer Dries Corbelm .
H y dacht alleen aan de woorden:,,Niet door onn'' *@
Dus M r. Cosm an had m et d.
e heele zaak niets uit
te staan ! En zyn Transvaalsche Bank evenm in ! H y
deed het alleen voor zyn vrienden daarginder,die een
introductie noodig hndden in Nederland.
En waarom zou nu m r. Cosm an, di'
e aan de heele

u ak niet meer veriende dan m ogelyk een kistje sigaTen op sinterklnms-avond,waarom zou die aan de heeren D unlo'
p enz.iets anders dan de striktste waarheid
hebben g'
ezegd? En die D unlop enz.,hoogst achtbare
m enschen, waren toch ook geen kleine kinderen, die
zic'
h m aar iets laten wysm aken ! Die hadden zelfs
geïnform eerd naar wat ,,blauwe grond'' was en wat
gele grond'' een bewys, dat zy niet over ei
en nacht
ys gingen,en datzy het verstondew in de finesses van
een zpxk door te dringen!
0,ho,hier had hy met fatsoenlyke A m sterdam mers
te dx n !D atwas watanders dan die H arrim an en die

menschen,die zoo ver weg wonen,ea w= r je niets
van weet.
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Maar dan mx sthy die Kim > rleyshebben!Dan was
heteen m isdaad tegen vrouw G kinderen en ter n zich
zelf,als hy die'kans voorby liet gaan ! D ie m œ sten
nm hoog gaan1Dat was m et dat rapportin handen,als
betrouwbaaraangewezen door Mr.'
Cosm aa
n in zyn qualit'
eit van directeur der Transvaalsche Bank. waaw =
m r. Van Leeuu n,burgem eester van Am sterdam m et
nog a nige heeren com m issaris was, niet anders m ogelyk.

En Dries Corbelyn kocht Kimberleys. Het was in
Augustus en hy kochttegen 81.Voor eigen geld.
N adat hy gekocht had, daalden ze. De m enschen

leken we1 niet wys, meende Corbelyn. Verleden jaar
hadden x de Am erikanen opgedreven toteen onzinnige
hoogte;nu brachten ze de Kim berleysop een onzinnige
laagte. N u, hem liet het koud. H y had voor eir n
geld gekocht,hoefde geen prolongatie-post te suppleeren, kon bednnrd afwachten.
Of neen, hy zou niet alleen afwachten m et wat hy
had; hy zou bykoopen. Een geheim e stem zei hem ,
dathy m etdie Kim berleysgelukkig zou zyn.H y voelde
het,daar zat zyn geluk in. Tœ n hy tegen 75 nog een
grooten post gekœ ht had,voelde hy zich zoo vroolyk,
a1s hy in lang niet was geweest.
Kort dnprna kocht hy nog eens tegen den koers v=
72. H œ pen Kim berleys had hy thans tehuis in Zyn
brandkast liggen.
En O t vond hy nu toch veel M rdiger dan by do

bxpkierfondsen in prolongatie te hebben.W ant je ziet,
wat je hebt.Je kunt je brandkasteens opendoen G
ze bekyken.
En hy bekeek ze van tyd tottyd,zyn Kim berleys,en
hy wilde ze - 1 streelen, de pe ieren, die hem het
goud en hetr luk in huis zouden brengen.B'
edu rd en
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opgeruim d wachtte hy op den tyd, dat ze zouden
stygen. En die tyd zo'
u weldra kom en. W ant weer
was er officieel bericht ontvangen :de m achines w erkten thxps met volle kracht.

M et yolle kracht! 't W as of hy ze hier hoorde
stam pen en razen,die m achines,die thans daarginderin
Afriu .
m et volle kracht de diamanten uit den grond

haal,
den !
O, neen, hy .zxl.
u niet dadelyk zyn aandeelen ver-

'

koopen,nadat ze gestegen zoudeu zxn! Va'
n je begrypenl D ie prachtige dingen m oesten eerst heel erg
de hoogte in, vqordat lty verkocht! Zoo onwys .w as
hy niet, dat hy daar niet uit zou halen alles, m aar
ook finaal alles, wat er in zat.
11et was de 14e Septem ber, een Zaterdag. De
familie Corbelyn had in de kleine achterkam er der
suite,met heteene raam OP de donkere binnenplaats,
koffie gedronken. Cprbelyn had Christiane gevraagd,
wat de dokter van m orgen gezegd had, en zy had
geantwoord,dat er eenige verbetering was,m aar toch
m aar'
heelweinig.Na de koffiewas hy opgestaan,tam e1yk welgemoed, gelyk hy deze laatste weken was, en
Fas uitgegam.
n.
H y m aakte zyn gewonen gang, zyn nam iddv wandeling naar de beurs. O p het D am rak gykom eu,

zag hy er onder de menigte de vèlen,7ie des middags daar kwam en gelyk hy, en die'hy wel kende.
En op aller gelaat m eende hy het onrustige te zien,
het droevige, van wanneer het m et de koersen niet
goed stond.
H et deed hem haast schdkken,en haastig ging hy
in '
t gebouw der Com pagnie, waar hy een oude bekende was, en waar hy, om dat hy er zoo dikv ls

kwam kyken, ook eenige malen - dan Yeb je meer
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recht om te komen
affaires lmd gednxn.
D> r hiag npn dO m uur in de ha1 het zwarte

V rd. y,Kimberleys 50'' stond er op. En een jonge
man kwam aan m et een stuk kryt,schreef er nw t 44.

M u r,Hendrix,je moet je vergissen,zei Cbrbe1> . Dat kan toch niet: Kimberleys 44 of 50.
't ls toch zoo'
,m'
nheer! Ze kelderen vandaag.
Ze zullen nog lager gaan, zei N euteboom zoo pas.
M aar dat is idioot,zei Corbelyn.
Dat is idix t,dat is id
'iœ t,praatte hy in zich zel,
terwyl hy weer naar buiten ging.
M= r toen, dpmrbuiten op het Damrak, kwam de
gedachte: als dat eens niet idiœ t was? a1s die Kimberleys eens terecht naar beneden gingen en er niet
w eer bovenop kwam en? Dan was hy
dan was
hy . neen, dat kon niet waar wezen ... dat was
O m ogelyk ...dan washy een diep ongelukkig m ensch.
H y ging verder. Vyftig, vier en veertig
vyftig,
vier en veertig
het pru tte vanzelf in zyn M ofd.
H y was by den Dam gekom en. M aar op eens

keerde hy om , liep op'een drafje terug, ging de
sioep van de beurs op, betu lde eep kwartje, liep
snel door de goederenbeurs naar het hek van de
effectenbeurs.
Daar stonden, vœ r dat hek, allerlei lui, die hy
van aanzien kende, rondsluix rs om de beurs. Zy
stonden damr en keken in het grx te hol vo1 gesti-

culeerende, schreeuwende, gillende menschen. Je ver.
stond niets van wat ze daarbinnen gilden,maar 'twas
er een rage vandapg. De débâcle van de Kimberleys

WaS er;een grœ l
te grx p mellscho W je al Schreeuwend en bllend en armen opstekend en met de ledem aten gooiend en met de x tlx den schryvend dringen
en schuifelen,voord t,achteruit,nM rlinks,naarrechts.
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En by het hek llield de m rtier de wacht, en
Corbelyn vroeg hem , of hy even m 'nheer H arlebeek
wilde h ten roepen. En de portier zei de bfe schap

e
nnn een piccelo'
,en deze opgesi
choten jongen in livrei
liep op een drafje 'tlokaal in en tusschen de gillende en schreeuwende menschengroex n X l
or en
schreeuwde m et een stem luider en gillender dan
alle anderen :
Harlebeek ... Harlebeek
' ... Harlebeek ... Harlebeek
' ...
Ho'
e staan Kim berleys? zei Corbelyn ,
o'
p gedem pten toon tot H arlebeek,'toen die by hem was
gekom en.
Thans 42. Zy kelderen, Y nder dat men weet
W aarom .

Precies,daar had je 'timmers!Erwas geen reden
VOOr. E r kon geen reden VOOr Zyn.
En ,
hy gaf nog een order op voor een grx ten
post Kim berleys.
Ze zouden weer stygen. Ze zouden nog dezen dag
weer stygen. Je hadt dat m et de Kimberleys al zoo
vaak gehad, zoo'n va1 in eens van 10 à 20; m aar
m eestal waren ze nog denzelfden dag weer om'
hoog
gCgRaD.

D och vandaag deden ze h'
et niet.By het eindigen
der beurs 1as Co,
rbelyn in de Com pagnie den koers38.
Groote god ! En hy had nog bygekocht!
M aar dat had hy moeten doen. Hy zat vast in de

Kimberleys; a1s die kelderden, dan was hy weg, en
hy en anderen, die ze hadden, moesten hun eigen
fonds steunen. Bovendien, die post van vandpmg zou
het hem niet doen;als de Kim berleys werkelyk niets
waard zouden zyn, dan was hy ol
ok zonder dat een
verlo,
ren man.
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Neen, neen, dat kon niet, dat gebeurde niet! M aar

jammer was het, dat er nu mnrgen de Zon'
dag tusschen kwam .W aarom hielden ze ook 'sZondazs geeu
beurs? N u rnoest-itwee dagen wachten.Twee dagen
had-i nu dat akelige i'
dee,die ellendige gedachte,dat
de koers 38 was!
H y zo'
u nu m aar naar huis gnma
n. N een, neen ! D aar
in die kleine suite kon hy m et zulk een idee in het
hoofd '
geen twee m = l vier en twintig uur stil zitten.
Zy zouden tehuis dadelyk iets aan hem m erken. Zyn
hart klopte x o heftig. En hy had '
het zoo benauw d.
En som s was het, of de keel hem dicht ging; dan
deed-i in eens den mond open
kyk, daar had-i
'tweer - om adem te halen. D at was lastig! W at
x d-d-i doen om het kwyt te raken ?...Acht en dertig,
acht en dertig,de koers is nu acht en dehig ...K yk,
daar was het weer! H y moest ook niet zoo snel
loopen. H y rende als een gek. En dat, terwyl hy
het x o benauwd had m et dat kloppen van het hart.
E,
n twee m aal vier en twintig uren had-i immers den
tyd ...A cht en dertig, acht en dèrtig!. . W eg dnmrm ee ! H y zou m aar .eens naar K rasnapolsky gaan cm

dnnr '
n bittertje drinken. Dat dronk-ianders wel niet,
m aar dat x ,
u hem vandaag kalm eeren. En dan by

de leestafel zou-d-i gaan zitten en wat plaatjes bekkken in illustraties.Datisgoed tegen de z'
enuwen ...
Acht en dertig,acht en dertig !... Lam , daar kreeg-i
pyn op de borst. D at waren de zenuw en. D at wist-i,
want dat had-i wel eens m eer gehad.D at kwam hem
dan uit de m aag. In de m aag, daar voelde-n-i alles.
D 'r zyn m enschen, die alles voelen in het hoofd, had
'
n dokter hem eens gezegd ; die krygen by elke emotie
dadelyk hoofdpyn; anderen krygen heel ani
dl
ere verscbynselen,en anderen weer voelen alles in de m aag.
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Lxm , die pyn op de borst, daar was het weer. En
dat ademen met den ,mond open was daar ook weer.

Maar gauw nppr Krasnax lsky, 'n bittertje drinken.
D ien Zondag was het hem zoo onrustig te m oede.
'tW as hem,o'
f hy weg moest van elke plaats, waar
hy zat, waar hy stond.
E m m y en Corry hadden m am a gevraagd, of ze

dien dag

het was de verjaardag yan Emmy

niet eens '
een rytoer. zouden maken, en m ama had
daar eerst we1 lust in gehad; het zou im m ers ook
& ed voor Christiane zyh geweest. M aar Corbelyn zei,
dat hy niet lekker was en niet meeging; zy konden
gaan, als zy wilden ; m aaz. hy bleef thuis. Toen
kwam er niet van.
M aar h
eef toch niet tehuis;hy kon niet blyven
. y bl

zitten op die'
n sioel in de voorkam er en k'
on niet
aldoor naar die gracht k#ken. H y ging uit, ging
loopen, zat 's nam iddags weer in K rasnapolsky. W at
'n dag ! W at 'n lange dag, zoo'n Zondag ! 'sAvonds

kom t er niet eens '
n'
krant,en kan je niet eens de
koersen lezen.
'
s M aandags was hy al voor het aangaan van
de beurs op het D'
am rak, waar het reeds vo1 was
van andere.beursrondsluipers.
En by hetluiden van de doodskldk waren Zy allen
in de ha1der C- pagnie om te wachten op de koersen.
D e Kim berleys haalden het weer wat O'
P, brachten
het weer tot 48 m aar daalden ook weer tot 39.
By Zaterdag vergeleken was dat geen achteruitgang,
vond Corbelyn. M aar ook geen vooruitg= g. En hy
bleef onrustig, gejaagd, gelyk hy was.
Den volgenden morgen zat hy in de tuinkam er aan
het ontbyt en 1as de courant.Em m y schonk de thee
in ;mama en Corry Zaten OOk aan tafel,maar Chris-
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tiane lag nog te bed; zy had zich v km oe gevœ ld,

Yen zy waW er werd,en de e kter had gezey ,dat
zy veel rust moest hebben. D u x m braohten E'
mmy
en Corry hnpr het ontbyt vaak in bed.
*
'
Corbelyn 1as de courant, m nmr zonder te lezen. In
zyn hoofd was het = 1 onrust; hy had het blad
alleen in de hand o'
m een M uding te h'
ebben tegenover vrouw en kindexn.
Hy las over de Kimberleys, maar las xnder te
lezen en las verder, totdat de r dachte kw am : ,,H eb
ik daar niet wat over de Kimberleys gelezen?'' Hy
ging terug met de oogen G1 las, dat by de TransvR lsohe Bank een telegram was geG
' m en,m eldende,
dat de exploitatie der K im berley W est M yn m et op
volle capaciteit werkende mxchines belangr#k verlies
liet,wR rom de directie m M edeelde,dat zy zich voorstelde de exploitatie aan het einde der mapmd voorloopig te stxken
.

Pas op, niets merken laten hier in huis, houd je
m ed, houd je krn.
nigl
L

m 1ei hy de co'
urant op de tafel; een

lnptste slok thee in zyn kopje dronk hy uit; *en
stond hy op; hy wilde alleen zyn.
Haastig liep hy uit de tllinkxm er de gang door
npnr voren,ging in de voorkam er de'
r suite vœ r het
raam zitten. M aar op hetzelfde moment stx d hy
reeds weer o'
p,liep de trap op naar boven,naar de
slaapkam er. M > r wat x .
u hy dnmr doen? H y ging
O delyk weer naar beneden, liep door de tuinkam er,
waar mevrouw,Emmy en Corry ne waren, den tuin

in, het kleine bakje in, dat tll1
'
n
' werd genoemd, liep
weer terug.
-

W at heb je? vroeg mevrouw.

H y hebben ? H oe zœ ?
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Je loopt > heen en weer.
O ja! H y wou 'n kleine wandele
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-

maken.

In de gang nam hy van den stander zyn hoed,

#ng door de w ordeur de gracht op..
Hy liep snel,
geagkeerd, r sticuleerde m et de armen by hetgeen
hy sprak in zich zelf.

Nou ben je naar de verdommenis! Nou de Kimberleys niks meer waard zlm, ben je nnxr de verdomm O is,
. N= r de verdommenis!
Hy was een zachtzinnig man, die nooit ruwe wx rden had gebruikt. M aar thans was dat anders.
Bliksem, wat was dat voor 'n pyn d> r plotseling
in het hoofd. Bpven in het hoe d, dat deed vervloekt zeer. Fm nog nooit in z'n leven had-i hoofd-

pyn gehad! Ja, x o iets grypt je aan ! A1s je'naar
de verdomm enis bent, dat grypt je by de strot!
H y kon godw nm ogelyk vandaag thuis koffie
drinken. H y x u daar niet by vrouw en kinderen
kunnen zitten. H y m oest eerst de koersen weten
vandaag. H y ging snel nppr huis terug, zei aan

Geurtje,die mxn de deur het koperen plaatje poetste,
waarop stond ,,D . Corbelyn'' dat zy m aar aan m evrouw m oest z'
eggen, dat hy niet kwam koffie
drinken.
W eer lang voor den aanvang der beurs n t hy in
de hal der Com pagnie. H y was m oe, e odmoe.
D aar waren veel lui. Een zat er te huil> als een
kind. H endrix praatte nu en dan tot hem .M aar wat

helpt het,ofje tot iemand spreekt,die zitte huilen,
omdat hy bedelnnr is geworden. Bovendien, Hendrix
dacht ook : 1)W at 1ig je nou te zaniken ? 't ls je
eigen schuld.
En déar zat er een,die schudde m> r vooMdurend
m et het hoofd.
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Een ander stond op, ging weer zitten, stond op,
O' g weer zitten.
Corbelyn zag ditniet,zag niet water om hem heen

gebeurde; hy had genoeg aan zich
' zelf, M n zyn
hoofd, dat pyn deed, pyn. Hy wachtte, wachtte.
ln een groote woede opende ,
dien dag de G urs.
De heerem waren boos'om hettelegram over de Kim berleys, dat dien morgen in de ochtendbladen gepubliceerd was. M aar dat was niet het erge. D e reden,
waarom ze volm aakt woest waren, was, dat reeds
V rydag, te w ren - nu was het D insdag - de
daling was begonnen,waaruit zy concludeerden, dat
de inhoud van dit telegram reeds eenige dagen lang
aan x m mige heeren bekend was geweest et
n dat die
van hun vœ rwetenschap hadden geprofiteerd.
Zy zyn dien dag ook begonnen, iem and vaa de
beurs te dringen; m aar het Bestuur heeft h
''
em nog
m et fatsoen de deur uit geleid.
Dat is ook onbillyk van de heeren. W anneer ze

iemand om zulk een klein streekje van de beurs
willen sm yten, dan m oete'
n ze
wat recht is, is
recht - op weinig uitzonderingen na zich zelf ook
van de beurs sm yten.
Inm iddels zou het aardig zyn, w= neer de heeren

Mr Cosman ter eenre en Dunbp + Van Essen +

Gilissen (Theodoor) ter andere zyde,die immers by
de oprichting der Kimberleys getooad hebben, over
een vlotten briefstyl te beschikken,œ k over dit punt
een correspondentie openden en publiceerden.
D e koersen van de Kim berleys waren dien dag:
17 de hoogste, 12 de laagste.
Corbelyn was m oe, doM m œ , toen hy tegen Az
yf
uur naar huis ging.

Nou ben je 'n schopier geworden 1 Nou kan je je
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opteekenen l Nee,nee1Vechten zou-d-i, tot het laatste
m om ent vechtenl H y had uitgerekend daar straks ia
Krasnapolsky,hoe hy nu stond. Hy ha'
d G delyk van
middag maar 'n hpop Kimberleys door De W aert
& Co,
.laten verkoopen,en van de rest zou hy > rgen,
overm orgen mqken wat er van te maken was. En
dr moest-i mpar dadelyk weer in de Am erikanen.
Hy had van middag al 'n flinken postopgegeven at
aa
de Com pagnie. Niet aan H arlebeek. Hy sdhnpmde
zich voor H arlebeek,die.w o precies wist,hoeveel hy

kwyt was geraakt.Jp,dat is gek,je schaamt j,
e er
voor. En 'ti!
s toch eerlyke handel. 't ls eerl#k verloren.D> r kan geen mensch tegen,als-i ongelukkig

is.De eenige vraag is,of je aan de goeie kantbent
of aan de verkeerde kant,of je geluk'hebt of = geluk. Dus hy lnd al 'n post opgegeven. En dan
maar doorgaan.Niet suffen.Dat hvlptniet.Er moest
nu gewerkt A rden;nu des te harder,nu hy zm veel
verloren had. H y zr'
u m orgen weer orders in Am erikanen opgeven.
Corbelyn gaf thqns o'
rders op in het wild, had alle
bezinning, alle nadenken verloren.
De eerste week leek het niet slecht: er kwam een

kleine ryzing in de markt. Daare der in Am eriu
hadden ze weer wat in den zkl; axn lokken ze met

wat hopgere N erxn het ke en van publiek in de

matkt om ZEd.op lagere koerxm van zyn veeljes
te e tdoen.

En dR rby x.
u het dezen keer ga t'
h duie ls
e g= .

Tegen het > tst van Srlember G - en de
koersen weer te V en. De dwazc ,é e met hun bh.

g= tenpapierm h d- 1œ p van het jw
veel haddeh a rleren, wisten gœ
a Do- sklok vx :e nemee .

reH s'-

raad mee . D16
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gaan ze Jan en Alleman vragen, hoe hv er over
denkt; G n willen ze van iedereen weten, wat niemnnd kân weten, of die dinm nog verder zullen
afbrokkeleh o'
f niet. Geen dag ging vqorby, of de
Am sterdam sche financiers werden overstroom d m et
aanvragen uit de provincie, hoe ze dachten over de
A m erikaansche waarden.
Die menschen waren door huu groote verliezen van
de M aartsche dagen af
voor zooverre zy niet
reed'
s tevoren aan den bedelstaf wareu geraakt
zoo verarm d, dat thans de instorting van hun maat-

schappelyk zyn e lgde. Zy Abnden hun prolx gatie-

posten niet meer suppleeren,eh het laatste van hun
vermogen werd ter beurze geëxecuteerd.
ln N ew-York kwam de '
grootste paniek eerst in het
laatst van October: den 24en noteerden de U nions,
die in het begin van 1907 182 hadden gestaan,
daar 105.
M aar reeds voor het m idd'
o v'
an October waren
de Nederlandsche speculanten door de H arrimr s,
de Rockefellers, de Piet M organ'
s uitgeschud. D e
week van 6 tot 13 October was op de A m sterdam sche beurs een mœ rdenary. Reeds vaak was daar

paniek geweest; dnnr is elke drie,vier jaar paniek;
maar - gruwelyk als de Ameriu ansche beurzensnyders daar thans als keelafsnyders huisden, was
dat nog nœ it vertx nd. D e onzichtbare vyan'
d vm
daargiuder sloeg dood, hing op, verzoop de Nederlandsche gekken en domkoppen.
H et was geen liquidatie meer, het was geen crisis
m eer,het waseen week lang paniek.En de geweldig
veelvuldige executorh le verkœ m n - en ook zonder
dat reeds de heerschO de z'
enuwacktigheid - influenceerdO op de kbersen van alles,wat ter m arkt was;
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niet alleen de Amerikanan daaldez
n,de orkaan wierp
alles o'
m.

))Alleen op Russen e
'n specuh tieve Am erikanen''
leest m en in de Nieuwe Financier eh Kapitalist van
13 '
October 1907, ,,
bedragei
n de verliezen, zooals zic'
h
gem akkelyk becyferen laat, m eer dan f500.00.
0.000.''
V yf h on db rd m il1ioen !

En het snuggere ventje, dat in den Haag woont
en D e W etgever heet,dat aardige kind m eth'
et waterhoofd vermn.
akte zich m et y,het blyvend gedeelte''!

Dat aardige ventje, dat altyd peinst over 'slands
heil en nooit wat doet om ezels van kiezers zand i,
n
de '
botte oogen t'
e strooien, hield zic'
h er mee bezig

ministers beentje te lichten of
ver de wereldberoemde
kwestie, o,
f 2000 '
kinderen van 19 jaren een paar
m aand langer wat fatsoen zouden leeren of niet.
V yf honderd m illioen!
Duitschland, in 1870 een land van o'
ngeveer 40
m illioen inwoners, voerde 8 maanden oorlog tegen
Frankry'
k en ontving a1s schadevergoeding 5 m illiard
francs. D it is m eer dan de oorll
og aan D uitschlanl
dl
kostte. M aar laat hy zoo veel ge'
kbstt hebben, dan
kon een land van 40 m illioen inwoners 8 m aanden
lang een oorlog voeren voor 5 m illiard francs. N aar
dien m aatstaf kan een land a1s Nederland van 5 m illioen inwoners voor 5* m illioG gulden 13 m nand
lang een oorlog voeren a1s die van 1870 voor D uitschland *as1
België en Nederland kunuen 5 à 6 maand lang zulk
een oorlog m et '
elknpr voeren; dan zyn de gem m en-

lyke '
kosten zooveel alg Nederland in dat jaar 1907
aan de Am erikaneu verloor!

En terwyl dat gebeurt, zit he'
t snuggere ventje in
den Haag, in plaats van te zind
n.
O op middele'
n om
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zulk een misdadig verspillen van het nationaal vermogen in de toekom st te'vx fkomen ; terwyl er een
porle wordt gevoerd van 13 maandO lang, zit het

ventje over de vraag te ouëm en en te wauwelen tekletsen,of2000 soldaatjesin vredestyd 3 maand
langer zullen dieneh o'
f nietl
Toen tegen '
het einde vatl September de'koerseu
weer ber nneh te dalen, kreeg het reeds' zopl z'
eer

geschokte zenuwgestelvan Dries'Corbelm den m aren
sle .'
D ie steeds herhaalde emoties verœ l
rzu kten een
ziekelyke > x eligheid. Dat altyd '
denkén am die
beurs,aan die koersen,aan zyn verdwyn- d vermogen,
np.
n de armoed die'dreigde,verm f
rzaakte eeh onrust,
een bezorgdheid, die zich uitte in M rtkloppingen,
beklem m int
gen in de adem haling, een algem eene gedruh heid. Suf M n hy neerzittG ; m aar dan,i'
h eens
vloog hy qp, gekweld dœ r zielesm xrt over hetgeen
hy gedaan % d, dopr angsten. Dal rendq hy dpt
or
hethuis,sm eet met stbelen'
,gaf zyn vrouw de sehuld,
dat zy hem niet tegen had gehouden,zat e> opgenbh'
k daarna by '
hnmr te weenen is'een kind.
Des nachts kon hy niet shpen,sprong uit het bed,
liep hardop pratend in de slaapkamer, in het h.
is
heen en weer,mnnkte spektakel met d'
euren G meu-

bels,datzyn vrouw nietkon slapen en zyn dœ '
hteD niet.
Och, Dries, zei mevrouw Mx,
n soms'
, denk aan
Cbristianel Z,
y is = ziek 1
Ik ben œ k ziek l Ik ben nog zieker! M aar ziek
ofniet,heteinde komt,heteinde v rO s alleh komt.
Overdag hx rde hy by zyn barbier praten over 2
de zelfmm M en in de stnd. Gisteren had dié HCh
opgehe gen, eergisteren u d dié Hch verdronken.En
die was arm geword> , en die ging wego s nerm siteit in een r sticht.
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Zyn angsten stonden volstrekt niet meer ia direct
verband met zyn toestand; hy lud angsten en schrikken voor de vreemdste dingo . Op zekere'
a dag 1as
W in de courant een bericht over een man, die
door een dollen h'
ond was gebeten. Hy had tot nog
toe veel van honden gehouden en was'nooit een
fhuwerd geweest; maar nu voelde hy plotseling een
angstig gevoel by de gedachte,dat hem dit ook kon

overe men.Op straatweek hy uitvoorhonden,liep een
andere straat in,als '
hy een hondje zag naderen.I,
n de
Kalverstrgat ging hy een winkel i'
n, kocht zich twee
revolversmetpatrpneqon1dollehonden dood te kuM en
schieten, wanneer ze op hem nm'
n mochten vliegen.
En hy deed zich allerlei wonderlyke vragen.W aarom w erden de honden dol, nu de koersen daalden?
W aarom had zyn vrouw hem aangepord om aan de
beurs te speculeeren ? W aarom scheen de m aan
n zyn
's nachts en de xn overdag? W aarom keke'
kinderen hem altyd zoo aan ? W at doel hadden ze

daarm ee? W aarom kosten de S,
teeltjes geld, terwyl
het toch allem aal water is? W aarom staat de beurs

juist op het Damrak?
En de koersen kelderden. E'
n de vermogens slonken. E n de H arrim ans'w erdeu ryker. En de zelfm oorden rezen in getal.
Tehuis by D ries Corbelyn waren vrouw en kinderen

dpor dien geagiteerden man, die thans aan ïwyfelzucht leed, even geagiteerd geworden. Zy wisten
het than'
s allen, dat de armoed hen wac'
htte. En
dat geen van allen in stapt zou zyn iets te verdienen; want dat geen van allen iets'h'
a'
d geleerd.
Zy wisten, dat zy eerstdaags in den m eest letterlyken
zin van het woord bedelaars m uden zyn. Christiane
gl g niet m eer uit huis; een schrikkelyke angst had
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haar den laatsten keer de keel toegeknepen,toen zy
in de gang, terwyl de voordeur op= stx d en zy

naar buiten wilde gaan, door die m - deur de opene
ruimte van de strM t en de gracht ln d gezien.Alles
was daar tehuis in een M og gelado nervpsiteit.
'sNachts sliep m en niet; o'
verdag was niets meer
geregeld.
M evrouw had tot D'
ries gezegd, dat hy toch eens
den dokter m u raadplegen.
M y op schobberdeM nk laten behandelen ? had
hy geantwoord.W ant ik kan hem later niet beY en.

M aar bovendien, waarvan zal die m y gY ezen? Kxn
die m an m y m yn geld teruggeven ?
Op een m orgen ontving D ries Corbelyn van de
Com par ie den l
dopdsbrief. H y m oest suppleeren ;
anders x u zyn lnptste bezit worden geëxecuteeM .
En hy kon niet suppleereu. Van zyn geheele verm ogen had hy nog tien guldeh in den > k, en

zyn vrouw had nog eo bankje van honderd.
Dien dag ging hy niet ujt.M le vyf wareh zy tehuis,
geagiteerd, de hopf
' den mœ ,die hadden willen slapen
dien nacht m nnrniet hadden gekund.En zy waren vol
onrust en praatten,praatte'
n den gamt
qchen langen dag
over hun wanhopigen toestand.
D es nam ido gs zei m evror
uw :
Maar, Dries, al die zenuwachtigheid helpt toch
niet. W y m oeten nu toch bepraten, wat we doen
zullen. Ik heb zlog honderd gulden.Als dat op is...
ls alles o'
p,antwoprdde hy.
-

Ja,mpar watzullen wy dan & en?W M rvan >1

ik dan de kinderen te eten geven ?
-

Dan moeten ze mnar dienstmeisje worden.
Ik wi1 geen die> tmeisje worden,zeiEm my;dat

doe ik niet.
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Ik ook niet, zei Corry.
Dries, dat kunnen ze imm ers ook niet. W ie zal

Emmy ofCorrya1s dienstm eisje nemen?Kan.je broqr
Arend ons niet 'n pops helpen? En dat jy dan wat
xi
ekt?
.
Arend ons helpen ? Die is zelf straatarm geworden. D ie gaat m orgen naar 'n gesticht.
-

Hoe weet jy dgt?

-

In de Compagnie gehop,
rd. Mpar waarom vraag

jy my dat alles? W at bedoeling heb je daarby?
M an,ik m oettoch weten,waarvan ik de kinderea
eten zal geven,zei zy weenend.
-

Ja,maar jy hebt daar 'n bedoeling by,dat je

m y zoo uit wilt hooren.
-

Vader, gebruik nu toch je verstand, zei Chris-

tiane, in plaats van zoo vpprtdurend he'
en en weer
te loopen. lk kan dat.niet langer zien, dat'heen en

weer Joopen ; ik word daar gek by.
N ou,
ik KnieVAN
t helpe
m 'n RAK.
verstand
DE
D Oda
OtD kan
SK LO
Hn.
ETFmDAM

gebruiken ? D at doe ik de heele dag. En dat doe
i
lt
e na
nac
ht
.?
1'
kIk
denk
alv
dkatde
ikhee
nie
de
nk
derlk
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ik vind niets. En daar moet wat achter steken, G t
ik niets vind.
Schiet on'
s dan m aar doqd ! U heeft im m ers
twee revolvers gekocht om de dolle hY den do* te
schieten! W y zyn zelf de dolle honden ! Schiet ons
allem aal m aar dood !

Ja, schiet ons dan maar dopd ! zei de m oeder.
Dries keek % ar wild n>M met grel opgesperde
-

oogen, stak de hand in den achterbroekzak, waarin
hy een van de revolvers had,voeli
de a= de vingers
het koude staal, liet de'
n revolver weer los, barstte
uit in weenen.
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Eten ? zei Christiane, te

er te zes uur des

avonds nog eeu mido gmam! dœ .
r Geurtje was klv r
gezet. W M rvoor etO ? Ik %am.niet eten. W - - r
m111O we Y g eten? Schiet % $ mppr dopd!
% met hc vyven waren ze Y r dien avond ia

diekleinesuitevan de twœ k'
leheH mers.En G urtje
bracht het theewater en zette het theeblad op tafel.

A<aar geen van de mèisjes zette thse. En niemand
vroeg n> r thee. En het gaslicht brandde. En m et
hun vyve'
n nten ze daar etl liepen en redeneerden,
dicht in elu nderé nabyheid i'
n die twee kleine
ka ers.
M Dries G '
rbelyn liep wild he> en weer als eea

roofdier in zyn N pi. En steeds wilder werd hy,hœ
m eer de hacht naderde.

Te lien uur was Geurtle r eden M cht kùmen
zeggen o'
m Mnqr Y ven te ga> nnpr hnmr slaap-

H mertje, boven pp de,n zolder.

'

Groote God,wat n nacht z>1 dpt weer vo,
M> ,
zei Em m y; geen m ensch slaapt weer.
Dries was in de achterkam er geweest,kwam woest
-

naor voren.

Beschimp my niet, zei hy; je k'
unt shpen, als
je wilt,en hield %
. ar deu rex lver voqr.
Doe het dan'
, riep de moeder; G t is niet uit
te houden; myn > fd barst me. Hier ben ik,schiet
me mnar dood, schiet ons mnxr allemaal dk
x dl
Ja,dood,'
O od, zei hy; dat is het eehige,wat
-

ons wacht.
Vader en '
m neder! zei Chdstiane. Dan willea

> de eeuwigheid niet ingaan in zlll'
k een toestand,
m = r kalm en bM nnrd. Ik * 1 gppm e, sterven. ln
het leven is alles voor my uit. Het verdere leven is
w or ons allen eeh onm or lykheid. Laten wy kalm
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afscheid van elkander nemen, en dan schiet vader
ons allen dood.
Emmy en Corry keken zoo,wonderlyk;zy M orden
daar m aar al van dood; gem arteld door zenuwachtigheid, weken x eds, hadden zy m eegeroepen om den
dood, maar nu zy daar hporden vaa kalm afscheid
nemen, beefden ze, ytaarden z'
e als wezenloos.
-

Dag,vader!dag,moederldag,zusjes!zeiChris-

ti= e. V ader, ik ben gereed !
D ries was het by die kalme woorden, of heel de
groote schuld,die hy w elde,hem loe wM r voor het
w orboofd werd geshgen. H y staarde'stpr voor zic'
h

naar die Christiane, die '
dat zei. Nu hoorde hy a1s
uit de verte zyn vroi
uw zeggen:
Dries, maak voort! Anders kom en we er
nooit dopr!
Fm hy zette zyn vrouw, die vopr hem was gaan
staan, den revolver ,op de rechterslaap, schoot, zy
viel neer.
E en oogenblik was het hem , m en hy gyn vrouw
daar vallen zag,of de'vingers den revolver niet m eer

w ilden vasthouden, of de rtvplver valleh zou; m aar
Christiane was voor he'
m g= n sta,
an; hy drukte de
vuist om het wapO ; schoot % ar in de rechterslu p;
zy viel neer.En E m m y vielneer.
Corry had dat alles m et opgesperde pl
ogen M ngezien; zy '
had willen vluchten; mpar zy had niet gekund;de beenen stopden verstyfd. Th= s,nu Emm y
dqnr naast hpe
q,
r viel, gaf zy een gil,keerde zich om
n= r de deur. Dries wilde haar grypen ; zy verzette
zich, en O ardoor greep hy lwar, daar hy in de

rechterhand den revolver lzad,met zyn linkerarm z* ,
dat haar hopfd achter zyn arm verborgen was en hy
neerkeek o,
p haar borst. H y was thans volkom en gek
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geworden, lei den revolver o'
p '
de' tafel, rA te m et
zyn rechterhand haar blouse O hemd open, zoodat

de beide jonge borsten bloot waren. Hy nam den
revolver.zette den loop op haar linkerborst,den tepel
in den loop,drukte den loop tegen de borst,zoodat
zy '
gilde van de pyn, schoot.
Zy viel neer als e'
en plank.
Een oogenblik keek hy wezenlqos naar die vier
lyken. Zyn vrouw zat m et het boyenlichaam tegen
een stoel aan; Christiane lag languit op den grond;
Em m y 1ag dwars over haar heen ; Corry h g hier by
de deur voor hem ; een weinig bloei
d kwpm uit de
linkerborst op de plaats, waar de tepel was geweest.
Hy grinnikte als een krankzinnige; zette toen den
revolver in den mond, schop'
t en viel neer by vrouw
en kinderen.
D en volgenden m orge'
n liep Arie Zuydam - het
was een Zonda'
g en hy had dus vry vu school op de K eizersgracht. H y wilde m 'nheer C'
orbelyn
nog eens bezoeken on1 te spreken over zyn vader.
W ant zyn broer W illem logeerde sedert een paar
dagen by hem ; die was juist uit Duitschland van
hun ouders gekom en en had hem gezegd, dat vader
en moeder nog altyd gaam e weer naar Holland
terug wilden.
Toen hy in de buurt van het huis van Corbelyn
kwanx zag hy daar voor op de straat een m enigte
m enschen staan, en toen hy geM derd was, zag hy
door het raam in de voorkam er heeren bezig. H y
vroeg,wat er te doen was,en hoorde,dat de Officier

van Justitie daar een onderxek leidde,w= t O t dl
aar
moord of zelfm x rd was gepleegd;'
t zou we1zelfmoord
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zyn, want m et dat spelen aal
n de beurs had je dat
tegenwoordig elken dag.
Arie ging, nadat hy alles vem om o had, bedroefd
terug. H y dacht aan zich zelf, en dat het m et hem
ook zoo had ku nen gaan. En hy dj
acht aan zyn
Schoonvader, aan W puters.
A rie en Alida bem chten hun vader des Zondagsnam iddags thans m et hun Je
ongen, hun Lucas.
M /outers was in den lopp van den.zom er zeer verouderd; wangen en mondhoeken hingen slap neer;
de oogen keken dof. Als zy by hem waren, zat hy
suf in zyn stoel; de zenuwen waren uitgeput. Alleea

die kleine jongen,die naarhem genoemde Lucas kon
hem met ZTCn eerste lachjes i'
ets als een glimlach op
het gelaat brengen.
Oo'
k dezen Zondag gingen Arie en Alida in den
vroegen namiddag op weg naar vader W outers. H et
was een zonnige herfstdag.
K yk eens, zei Alida, toen zy in het M arnixplant-

soen waren en zy den kleinen Lucas in het wagentje
zich uitschoof, hoe de blaren mooi geel en
rood zyn geworden.
Iangzaam wandelend,Alida lachend en pratend nu
voor

en dan tegen het heldere gezichtje van haar jongeny
gingen zy de G edem pte Rozengracht af.
Toen zy in de le Leliedwarsstraat aan het huis
van W outers waren gekom en
beneden aan straat
waren de groote ruiten van den m anufactuurwinkel;
daarnaast was de o'
pgang voo'
r'
de woning - en de
deur, nadat zy gescheld hadden, m et het touw was
opengetrokken,zag Arie boven axn de trap,het dienst-

m eisje, dat zei,dat m'nheer W outers uit was gegaan,
voor zaken,V d-igezegd,en dat-iden heele'
n dag niet
thuis kwam eten.Zy zelfZOu daaro'
m OOk maar uitgaan.
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Heeft vader geen boodschap voor ons achter-

gelaten? vroeg Arie.
N een, m 'nheer.
-

En je weet niet, waar hy heen is.

Neen, dat wist zy niet.
A rie en Alida, terwyl zy in het mooie weer nog

wat met hun jongen in
, zyn wageutjetbleven wandelen,bepraatten m etelkander,dat zy dit zeer vreemd
vonden.
-

Vent,denk je pok niet,dat vader veel aan de

beurs heeft verloren?
Dat is heel zeker.
Geen van beiden sprak uit, wat hy vreesde, m nnr
dien avond,toen zy met hun drieën - W illem im mers
logeerde by hen - in hun huiskxm er zaten, werd
het A rie onrustig te m oede, en hy vrt
oeg n>n Alida,
wat zy ervan dacht, a1s hy en W illem m aar eens
naar het ,,H of van H olland''gi
' ngen o'
m te zien, of
vader dapr was.

Vent, ik had het je al willen yragen, nliar
dacht,dpt je het liever niet deed.
-

W illem geneerde zich mee te gaan en daar tusschen
m enschen te komen, die hem kenden en.wisten van
zyn trouwen en mogelyk vragen x uden doen. H y

zei,dathy lievertehuis'bleefeà Alio gezelschap x '
u
houden.
Toen Arie van de donkere straat in het gaslioht
van het café kwam, zaten er a r weinig '
bezoekers,
en hy zag, dat W outers niet onder hen was.
H y ging aan een tafeltje zitten,bestelde een kop
koffie en vroeg, toen Neelsen het bracht, of zyn
scbconvader er ook was geweest.
lk heb hem den heelen dag niet gezien, antwoordde Neelsen. H y is hier ook deze heele week
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welig geweest. U weet zeker, dat m '
nheer Necdyk
zich voor acht dagen verdronken heeft. Sedert is
m'
nheer W outers de'oude niet meer;dat schynt hem
erg te hebben M ngegrepen. Z,
y wareu ook altyd

trouw by elkander, Zngen elkeh dag samen naar
de beurs.
lk moet hem sprel
ken, zei Arie, en zal daarom

toch maar watop hem wachten.M ogelyk,V t.ikomt.
H'
et schynt stil by u te zyn, vervolgde hy na

een x osje.
Stil, m '
nheer Zuydam ? Ik he'
b niets meer te
dpen. lk verdien m 'n gaslicht niet. 't Is overal stil
K de stad. '
t Geld is weg ; '
t i'
s naar de maan.
M en zou ook kunnen zeggen, zei Arie, '
t is
ppmr Am eriu .
Zy hebben té erg gegokt, zei Neelsen, té erg.
W = t aan de beurs,daar kan je 'theelgoed hebben,

daar kan je 'n pprdige'duit verdienen; maar te erg
is te erg.'t ls m y indertyd ook zoo gegaan.D an weet

je van geen opM uden.
H et beste zal we1 Zyn, zei A rie, er x oit aqn
e
e
n.
îe
Dat is m ogelyk ook waar.
w at js datw or 'n man,vroez Arie kort dnxm a,
die d> r ginder in den hoek m et de d ngers op het
tafeltje zit te tm m m elen en v ndurend de lippea
beweegt?
Die zit in zich zelfte praten,zeiNeelsen;hy heeft
k H eb eens
gegokt;was ryk m pqr is arm geworden. '
geluisterd, wat-i zat te praten. Dat is we1 i et mœ i
-

m e, m=r œ h, i
k heb tegenwoprdk vM k niets
te doen,en dxn e m Je tot z* ies.Die zit iu :dh
=

zelf mN r vœ ldurend te praten over U= iO s ea

Steeltjes = K= r ea F= ddes.
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Een klant bestelde een glas bier; N eelsen ging
achter het buffet. Nadat hy het verlan'
gde gebracht
had,kwam hy by Arie terug en zei:
-

Ja, 'tis een slechte tyd. Ik heb niets te doen.

En nu ben ik deze week door '
de rechtbank ne
tot honderd gulden boete veroordeeld.
W aarom dat?
'Oc
h,u heeft er indertyd m isschien van gehoord.

lk heb in Februari hiek 'n loterytje gehouden ; 'twas
heel aardig; '
t was 'n ide'
e van m 'nheer Tegelaar.N u
mocht m en vroeger b teryen houden, a1s 't m aar beneden 1O0 gulden bleef. Ik zorgde dan ook, dat het

nietmeerdan 99 gulden werd.Nu ja,'twas '
n beetje
meer;ik heb 'n beetje gesmokkeld;'t was 120 gulden,
maar dat konden ze me aan de rechtbank niet bewyzen. M aar nu is ,er in 1905 een pieuw e wet ge-

komen, dat je heelemaal geen loteryen meer moogt
houden. Ik wist dat niet; ik had daar niets van gehoord, en nu m oet ik 'honderd gulden boete betalen.
't Valt m e vreeselyk zwaar; ik weet niet, waar ik ze
vandaan m oet halen. En wat zeer deed,dat de Offi-

cier van Justitie my zoo uitschold. Hy zei, dat ik
het penningske, dat de arm e noodig had o'
m broO
te koopen, aan he'
m ontfutselde. Ik zei: m'nheer, ik
heb er niets aan verdiend; ik deed het maar o,
m m'
n
bezoekers 'n aardigheid te bezorgen, > dat was de
zuivere waarheid.En,zei ik,by m y kom en geen arm e
m enschen m aar alleen burgerlui, etl dat is toch ook

waar. Maar hy zei: A t lieg je; ik heb m'n informaties vu de politie. Nou, en m u mot ik M nderd
gulden betalen.
ln de nabyheid vall N eels>

en Arie zat aan

een tafeltje een zware kerel; die had al eo paar
m aal, terwyl N eelsen sprak, gegrom d. N u sloeg hy
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m et de vttisto,
p de tafelen sprak m et een zware stem :
D e kleinen hangen ze op; de grooten laten ze
loopen.
.-

Ja, m 'nheer Overdyk, daaraan kunt u gelyk

hebben, zei N eelsen.
Ik was gister, zei de zware, by m 'nheer H ein
Corbelyn ; ik m oest m 'n huur betalen. E n die zei,
O verdyk, zei-d-i, d'r m oest 'n wet kom en, dat die
kerels van de beurs in de '
kast konden worden gezet.
O verdyk, zei-d-i, want ik had he'
m verteld,dat u veroordeeld was,Overdyk,zei-d-i,d'r is '
n wet op kinder-

acbtige loterytjes, maar 'n wet op de beurs is er
niet, en zoo kan de Justiti'
e de kerels niet by de
kladden krygen,'
die daar hun infame schurkenstreken
uithalen.Er zyn wette'
n op het verkoope'
n va'
n vergif;
levensm iddelen worden onderzocht;vleesch m oet w or-

den gekeurd; a1s jy, Overdkk, zei-d-i, water in je
melk doet,ga je in de gevangenis;alleen die kerels
mogen het publiek in de m aag douwen, wat ze
willen, en mogen het bedriegen, zooals ze willen.
D e zware dronk een paar groote slokken bier.
Toe'
n zei hy :
lk zie die m 'nl
heer Rom bouts hier niet m eer in
de laatste weken ; die zat daar vroeger altyd m et
zoo'
n club om die ronde tafel; m aar daar is het nu
altyd leeg.
De menschen komen hier nietmeer,zei Neelse'
n;
het geld is o,
p; zy kunnen niet m eer gokken.
Arie bleef daar dien avond nog lang zitte'
n wachten
o'
p W outers; hy 1as som s de courant, praatte dan
eens w% r m et N eelsen; m aar W outers kwam niet.
D en volgenden morgen te zeven uur werd Arie uit

bed geu ald; het dienstmeisje van m '
nheer W outers
liet door een kruier vragen,o'
f m'nheer Zuydam da-
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delyk komen wilde, want O t m 'G eer W outers ploiselhg overleden wàs. W illem ging mee; Alida ia
groote droefheid ook.
W outers had zich opgehangen. Op dO zolder van
zyn huis aan een spant, op dezelfde wyze als reeds

in het voorjaar zyn vriend Uyterlinde.
Toen Arie onderzoeken ging,hoe het met de m iddelen van W outers stond,bleek heta dat alle geld en

geldswaardige pa# eren en wat hy app hypotheken bezeten had, weg was. M ,
aar het huis, waarin de zaak
gedreven werd, was nog zm eigent
e m en was we1
zwaar belast, mppr niet zoo, dxt het niet was op te
brengen.Fm '
welwas de winkeli'
n de laatste maanden
totaal dœ r hem en dicntengew lge ook door het
perxneel w rwaarlol
osd, en wel waren er ook eenige

schulden,maar a1s Arie en Ali'
O er hun 5X 0 guldea
h staken, kon alles zeer we1 worden opgewerkt.
Zy beslpten daarom - Alidà Nad immers opk voor
haar trouwen in d> winkel meegeu G t, en was er

heel > ed mee beko d - de zaak vœ rt te zetteh,
en Arie vroe: dus ontslag a1s onderwyzer.
W illem is voorloopig, daar niem and hem tocl
a als
schoonx on van m 'nheer De W aert in dienst wi1 hebben, in den winkel mee gaal helpem te meer dpar

debedienden,die er waren,in deh lxltsten tW bleken
gestolen te h
'ebben en dus werden weggezonden.

RomboutsA g meeop de,Y grafenisvY W outers;
Arie had hem gevrR gd. T* zy, np#pi
t de treM g
'e
hxndeling afgelx pen was, em wei/g m et elu ar
praatten, zei Arie:
Hoe gaathetby u tehuis me vm uw en kindeM ?

0,d= k u!Byzonder > lJa,het klinkt heel
hard, mxpr ik 1pn het, ab k 4e wo rheid mœ t
-

aeggen, niet = & D uitdrukk> : > heb% n verledm
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week een kindje begraven,en wy zN bly,O t het
doM is: het stumper was idbot.
W y hadden er van gehoord,* Alida.
En û mag b1y zyn, m'nheer Zuydam, A t u '
dit

voorjaar den raad van uw flinke vxuw gevolgd hebt
en de beurs hebt laten loopen. A1s ik er zelf ook
uit kon, ik deed het.

> Doe sklok v&a ha M +A .

17

oudelaarsavond 1907.
Op den M tsten dag van hetjaar wandelde desM m iddags H arle> k in de straten der stad. H y was
m xar niet naar de G urs gegaan ;op .een dag a1s van-

dnmg, o'
p O'
udejw G , was het er stil: dn.
'
n staan
zet.
d= r m aar wat aardigheden te vertellen m et een :

7*g,heb je dié al gehoord?''emï,yls-t-inietgoed?''
Bovendien wa er in den laatsten tyd toch al niets te
doen:de Nederlr dsche dob- laars hadden geen geld
m eer.

GM ,god, prM tte het in Harlebeek, wat waren ze
uitgeschud lZe u dden geen cent mœ r.Ze hadden op
z'n kantopr zitten te huilen a1s kleine kinderen ; dat
was gO dank nu voorby,want prettig ishet niet.Som-

migen zyn heel kxst,m> r anderen scheldO je uit,
en dpn ben je b= g,O tje - pak slaag krygt,natuurlyk. Kyk, de 1ui op straat zien er klellmerig uit.

'tW as œ k erg koud;de vorst moest je dx r merg
en > en dringen,als je g'
een pels nanhad.M aar velen
n gen er ongetwyfeld ook x o lam m enadig uit,om dat

ze alles kwyt waren. '
tW as inderdu d '
nbeetje erg!
Hy was juist by zyn notaris gewçest voor de huwe-
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lyksche vœ rwaarden met Thilde, en die had hem
verteld. dat in Frascati, het gebouw waar onroerende
goederen geveild werden,œ nige m z en by verkoop van
huizen absoluut geen koopersaanwezig waren gew- t.
Dat was s'
edertm enschenheugenisnietgebeurd,had de
notaris gezegd. E n, had hy er aan toegevoegd, wy
notarissen hebben dan ook absoluut niets te doen;
wy kunnen allem aal wel op reis gaan.

Ja, d,
e Nederlanders waren op, praatte het voort
in Harlebak. 0, zulke crisissen had je ook in 1903
gehad en in 1901 en...god ja,je vergeetdiejaartallen, elke paar jaar heb je zopf
'n hurry. Maar zoo
ongenadig a1s dezen keer hadden de Nederlanders dan

toch in lang niet op d'r baadje gehad.Maar och,z.
e
krygen wel weer wat by m ekaar.Ze krygen altyd weG
wat by mekaar,en dan kom en ze weer by hem ,H ar-

lebeek, en doen weer in Amerikaantjes.W aar ze het
altyd weer vandaan halen,zou je zeggen.Op 'toogenblik zyn ze op, finnnl op, op 'toogenblik is N ederh nd

op. M aar binnenkort - nu ja, 'tzou dezen keer we1
wat extra lang duren - hadden ze weer geld, had

Nederland weer geld voor Amerikaantjes.W aar komt
dat vandaan? Misschien we1 uit d,
e Oost.Ja, ja, dat
kon wel e ns juist zyn: de Oost geeft het de Nederlanders en door Am erika laten ze het zich aftappen.
ldioot! Nu ja, natuurlyk, idiootl Van de honderd
m enschen zyn negen en negentig idioot.Ofnog 'nfractie
m eer m isschien.M aarenfin,daar leefde hy van,daar
werd hy ryk van.
A lsze hetdezen keer- 'twas zx brutaaltoegegaan

ditjaar - maar nietbegrepen hadden,datze b'
eduveld
werden ! 0ch neen, ze begrepen immers niets vr de
heeleboel;ze wisten ernietsvan.M isschieu hieren daar
'ni
enkele ... mogelyk was het, dat 'nenkele hier en
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daar ietsbegrem n had en zorgen zou,dathy nietweer
in hun handen viel.Du rom ha4 hy,Harlebeek, wat

zyn kl= ten betrof,een heel slim pbnnetje beo cht.
H y had een brochure geschreven en d;e zou nu naet

heteerste nnmmer in he'
tnieRwe jM rvan hun marktbericht M n al hun clienten worden toegezonden.

'
tW % een boekje van 20 pagina'sin een mooigroen
omslag en met mooie letter gedrukt.'tZag er snoezig
uit.Vx r twee dagen had hy een twintig exemphren,
om M n naaste vrienden te geven, van d,
e drukkery
ontv= gen.En met trots had hy zm schryversproduct,

zyn eerste,bekeken en neergeleN > nog eens wcr
bekeken.

En in die brœ hure van hem haZ hy het de luidjes
gœ d duidelyk r mankt,dat die cdsis van van 'tjaar
z'noorymmk % d,z'nwerkelyke,z'n diem r liggende,z'n

+atje nou eensnoem top den grond van alle grondO
liggende oorzx k H d in hetbanksysteem van Amerika,
in het niet volkom ene banksysteem der V ex enigde
Staten van Nx rd-Amerika.
En dat kon hy gerust zeggO ; dat zeiden destye
heel veel financieele bladen, de ee'
n m e'
t wat meer
dud , de ander met wat m inder.

Ja,Harlebeek en zy,zy en HarleM ek,zy ,ysprak- als
hun oveluiging uit''- nu moetje niet naar je b<k
gryx n uit vrees,dat die anders te veel za1 schudde
van het lachen;kxl'
m nu,kalm - O t m en om dergelyke crisissen te vœ rkomen het voorstel moest opvolgen van:
den com pagn on van H arrim an ,
van K llhn O eb & Co., bankiers te N ew-York, het

voorstel om verandering te brO gen in het banksysteem van Amerika.
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D at H arrim an de reporters opsloot en zx de houdersvan aandeelen in zyn eigen zaak,zyn m edewerkers,
op de sm erigste wyze bedroog ... 'twas 'ngevolg van
'tbanksysteem van Am erika.
Dat hy, H arlebeek, valsch'
e geruchten verspreidde
over de Santa Parulla's en de Am sterdam sche beurs
oplichtte.. hy had er geen schuld aan ; 'twas het
banksysteem van A m erika.
D at Gys de W aert & Co'
., Donchery H ooydonck &
Co., Poraz en Sirach, als ratten die de pest in ee'
n
land brengen, over den ocea= aan kwamen zwem m en
m ethet vuilnisder A merikaansche m ultim illionnairs..
'tlag aan 'tbanksysteem van Am erika.
Dat de H arrimnns enz. in 'tbegin van 1907 de
boodschap de wereld inzonden,dat hun rollead m nteriaal voor het steeds uitgebreider wordend vervoe'
r
enschen
volstrekt niet voldoende m eer w as, en de m'

dus maar gerust hun nieuwe obligatieleeningen moesten nem en ; dat zy, om hun woorden den schyn van
waarheid te geven, opx ttelyk het vervoer stokten,ppzettelyk aan kleine stations m iddel
n in het land hoopen
wagens onnoodig staan lieten .. de spitsboevenstreek
was het gevolg van het banksysteem van Am erika.
D at de arme R ockefellers op den A m erikaanschen
rechter den indruk m aakten, dat zy v'
alsche m unters
en struikroovers waren .. 'tlag aan 'tbanksysteem v=
Am erika.

DatRoosevelthen onderacclamatievan 'tAmerikaansche volk voorgem eene gatlwdieven uitschold ...banksysteem van Am erika.
D at daarginder schooiers,gewapend m etbrutaalheid,
watslim heid en gem eenheid,vooralgem eenheid,in tien

à twintig jaar zich tot multimillionnair plunderen.
'tligt aan 'tbanksysteem van Am erika.
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Kn
d e c o m p a g n o n van H arrim an
x.
u daar nu een stokje m or steken, en de heeren
beletten,lalger den m enschen en speciaal den Nederlanders den hals af te snyden.
D at was het punt, waarin de verschillende redenee-

ringen van Harlebeek op de twintig paginaatjes v=
zyn snoezige brochure, m et een m x i groen om slag
en fraaigedrukt,als stralen van verschillende kanten te
zam en kwamen.
Dat zag de leek natuurlyk nietmaarzoo zondermeer
in;datis geen wet
enschap,waarmeej'
ewordtgeboren,
dat de Com pagnOn van Harrimxo het middel aan de
hand doet, dat de Nederlanders niet meer in éen

jaar vyf honderd millioen zullen vergokke:;A t moet
je met '
een hxmer in den kop worden geslagen,anders
geloof je 'tniet,en dnnrom 1eihy,Harlebeek,toegerust
als hy was m et zyn wetenschappelyke opleiding in het
m aken van valsche geruchten aan de beurs van A m sterdnm , het den leek in zyn boeksken, zya groene
boeksken,zyn snoezige boeksken heel duidelyk uit.
En dat m oest den klanten pleizier doen,a1s ze dat
mo duidelyk lazen. Z,
e zouden er van opluchten, a1s
ouden zeggen: niet by m y
ze dat lazen. W ant Zy z'
ligt de schuld,dat ik m yn geld heb verloren,niet by
myn stapelgekke domheid en dobbelzucht;neen,neen.

hoe aardig legt die m'nheer Harlebeet dat uit:het
zit hem in de wyze,waarop de banken van Amerika zyn

ingericht.Dus dan maar mned houden,jongens!Als
'tniet aan ons ligt, maar aan 't banksysteem van
A merika, dan behoee n wy niet te prateu van de
ziekte, die wy van onze vaderen hebben geërfd; dan
bee even wy niet te denken,% ,
t wy op de r meenste
manier geplunderd worden;dan kllnnen wy doorgaan,
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gelyk wy bezig waren, en zoo gauw wy weer centen
hebben, ze w eer n= r H arlebeek brengen. Bpvendien,
a1s ze daar in A merika nu d,oor dien com pagnoa
van H arriman den boel laten verbeteren, en dat
zullen ze tx h wel doen,nu die het hun zx duidelyk
heeft gemaakt, dan is voor de toekomst immers ook
alles in orde.

Ja,ja,h'
et was een kapitale r ap. Overal,in Nederland, in Engeland, in Am erika, waren er financieele
bladen en tydschriften, die beweerden dat het banksysteem der V ereenigde Staten van alles d'
e schuld was.

En 'twas dus dat vertelseltje,dat H arlebeek in ZYII
brochure zyn klanten kond had gedaan.
En De W aert had hem geschreven,dat hy de mop
bliksem s leuk vond. W ant De W aert was niet in

Amsterdam op dezen Oudejaarsavond; hy was ziek,
1ag zie'
k te bed in zyn villa in Baarn, luisterde ziek
te bed naar d,
e storm en,die daar loeidea in d'
e hoo.
ge
boom en om het huis.
H y had een operatie ondergaan. H y was nog al
eens uit geweest in z'n l'
even,m oet u denken.

Ja, jongens! Dat komt ervan ! praatte het in
H arlebeek.
Zoo wandelde hy voort in den frischkouden winterdag door d'
e K alverstraat. M aar op een wandeling
kon hy zich,wanneer geen drukke tydea aan de beurs
zyn hoofd vulden, niet bezig houden. W at dnxr pp

straat rondom h'
em vœ rdel, interesseerde hem niet;
een café kon hy niet binnengaan, want dan moest

hy iets gebruiken,en de drie kleintjeskoffie per dag
a1s tonicum by de koudwater-therapie had hy zoo over
den dag verdeeld,dat hy er tu as geen kon nem en.
H y zou dus = ar eens naar Line gaan.'tW as w= r
ook,dpnr was hy al in een heele PBOS nietgeweest;
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VW O gen,xsdagen,hoe1a= washetalwe1?Hy had
het ook zx verbax nd drA met Thilde;nu dattegen
het trouwen liep, was er zoo veel te & en mu het
inrichten van het huis, dat ze gehuurd hadden, het

meubelen,en dan hetinkoov

van allerlei,datje in

een huishouding noe ig hebt, serviex n - gisteren

H dden ze nog dat mooie servies gekocht- en dnn

datuitzoeken van vorken en lex ls en m'
esu en thee-

kople'
s en knffiekopjes,god-god,het wasje '
n gedoe.
En Thilde wilde graag,dat hy dat allemaal met hnnr
samen deed, en werkelyk het was ook aardig, het
was gezellig,m= r 'tneemt veel tyd,heel veel tyd,en
zoodoende u d-i nu in zes dagen niet naar Line k= nen gaan,en die zou aanstonds leelyk brom m en,als-i
kwam .
Line Coosempps woonde nog steeds op haar bovenwoning aan de W eteringschxns.iy had een paar nerveuse m a= den doorleefd.H arlebeek,die haar vrœ ger
byna dagelyks bezocht - al was het dan ook x m s
m aar voor een vluchtir n groet, m en zag elkaar toch
even - w as sedert dezen x m er steeds m i
nder b'
egonn'
en te komen.En hartstochtelyk hield zy van dien
m an. Dat was m eer dan gewoon liefhebben: hy was
haar bovendien de vergoeding vœ r hnnr verloren man

en eerbareomgeving,waarje iede- n ontvangen kunt,
voor haar verloren eer.H em te verlieDn stond gelyk
m et alles te verliezen.
En nu gisteren lkad zy het vernomen.
Zy had nog steedsom gang met h= rbroer,d'
en deo ratieschilder,en zyn vrouw,en kwam - zy had immers
zoo schrikkelyk veel ledigen tyd - vœ l by hen v n
huis. Kwam en er R dere bezx kers,dan ging zy m aar

heen, want anders komt dat A elige jok
'ken;Gnnpe,
% ar schoonzuster, zei dxn, als zy haar voor moest
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stellen, dat zy me ist'
e was.En zoo kryg .je gesprekken,die zeer doen,en die zy,zooveelzy kon,m eed.
M aar gisteren, toen zy dnnr thuis hpl
d'zitten praten, en er een neef van Gonne was r komen, e'
en

jongm ensch, dat zy al eens ontmoet had en die bediende op het kam oor van D'
e W aert & Co. was,
qt
r te blyven.
had zy 't aangenam er gevonden mne
W ant zy was er pas, en het was zro bar koud
buiten, dat zy dicht by de kachel zat en zich de
handen warmdo aan den gloed, die trillend in de
lucht langs de kachel opsteeg.
Brrr!zeihetjonge mensch,datnog almetveel
beweging binnenkwam , wat is A t voor 'n vervloekte

kou dit jaar. En in dat weer gaat een van m yn
patropns 'n huwelykbreis m aken !
W ie trouwt er dan? vroeg G onne,argeloos w'
eg,
om m aar iets te antwoorden.
M 'nheer Harlebeek trouwtde volgende week m et
'
n dochter van de ryke' m 'nheer W illaerts van de
H eerengracht.
G onn'
e was het, of zy, wat dnmr gezegd werd, het
zwygen m oest opleggen; m '
aar het was t.
e laat; zy
zag, hoe Line de .
hxnden, die zy by de kachel had
gehouden, neer liet vallen, hoe haar gezicht bleek
werd.

lk geloof,dat je niet wel bent, zei ze; ga evO
m et m y m ee.

Zy ging met haar naar haar slaapkamer. Line was
een flauwt'
e naby; zy liet m et zich doen, wat m en
wilde, en G onne 1ei haar te bed.
Toen zy des avonds weer in haar eigen woning
was gekomen, was h'
et daar éen leegte voor haar.
Vroeger had zy daar in liefde gedacht aan hem,aan
wat zy meende, dat hy was, en haar lieo ebben had
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kleur en warmte gegeven aan die meu* len,%pn die
kam ers.
Nu was het weg ; nu zat zy alleen, gansch alleen
in een koud hol.
Zy was mx ,m aar kon tx h dien nacht niet slapen.

Den volgenden dag, Oudejaarsdag, bleef zy tehuis.
W aar zou zy ook met haar ellende heengaan ? Zy
praatte in zich zelf, vx rtdurend, den ganschen dag;
haar eerste lamgeslagenheid Zng vœ rby;spyt,woede
woelden steeds sterker in het hoofd.
En op het oogenblik, A t Harlebeek in haar kamer
trad, keerde al haar kracht terug.
Uit m'n huis,monster! Uit m'n huis!
En toen hy daar staan bleef in die deur,als vastgew orteld :
-

Ik zeg je toch: uit m'n huis! Maak dat je weg

kom t, en nooit er weer in !

Jezus, Line, G daar tX h !
Uitm'n huis,monster!Ofik s1a je met de tang
op je kop!
-

Daar zy inderdaad zich om keerde in de richting van
de kachel,ging H arlebeek snel de kam er uit, vloog
de .
trap af.
Goddank,daarwas-iop straat!Jezus,Jezus,die LineI
E ens even adem halen !H y was zoo,snel die trap afgevlogen! H é,het % rt klopte hem IM aar voortlit,hier

weg!Jezus.die Line!svatza1datno'
u geven ?W at za1
dat nou in godsnaam geven? A1s x nou eens aan
Thilde schryft!W ant,secuur,zy weet het nou!A1s ze
nöu eens aan Thilde schryft!
H y zou dadelyk eens even naar Thilde gaan ;dan
m erkte lxy,ofzy alwatwist.Neen,neen,datwasbeter

niet, veel beter nietlJe moet je O odkalm houden,
niets laten merken.Als ze dan schreef,d= kx -i het
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doen w i
orkomen als'n oud amouretje,datallang voorby was, al lang, m aar dat die vrouw hem altyd w eer
had lastig .
gevallen, om dat ze weer be'
ginnen wou.
En dat zou Thilde dan heel goed begrypen,want zy

was'nverstandig m'
eisje;in e1k geval,W illaertszou het
begrypen, en die zou hem , als 'tnoodig was, helpen
by Thilde.
Dus nu nieter heengaan,m aar van avond wel. Natuurlyk, van avond wel; dat was afgesproken, 't was

Oudejaarsavond, en dan k-oI
n hy ziei
n,hoe 'tstond.
Ja,ja, zoo had-i dat goed voor mekaar;maar beroerd bleef het toch, vond hy, heel b'
eroerd.
En m et bangelyk'
e zorg ging hy naar huis, naar
zyn kam ers op de Keizersgracht, om zich te kleeden.
H y dineerde tehuis, snel, want als hy zoo h'
et een
of ander in zyn hoofd had,dan at hy altyd snel.En

na het diner ging hy een uurtje op de sofa liggen;
want, duivels,het had hem toch aangegrepen,hy was

'n beetje moe. En te half acht ging hy op weg naar
Thilde.
O p de grachten,terwyl by stam pte m et d.
e voeten
op de klinkers om z'
e warm te houden,was het yzig
koud. H y zette de kraag van zyn pels op, hoog over
de ooren tot aan den rand van den hoed - dan is de
pels zoo warm tegen de Ooren - en drukte de handen
in d'
e zakken.
W illaerts had ook grof verloren.O m o,
p den ouden
voet te kunnen blyven leven, had hy zelfs een deel
van zyn collectie, die hy m et trots aan landgenoot
en vreemdeling getoond had,moeten verkodpen.W at
verkocht werd,vloog naar links en rechts,naar Parys,
Berlyn,A merika. De stoel, waarop W illem de D erde
het laatst dineerde, voordat hy naar Engeland ging,
en de pyp van A ndreas H ofer zyn aangekochtvooreen
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A m eriu ansch m ultim illionair van New-York, die ryk
geworden was in den drek,waarin de Nederlandsche
patricier zyn geld verloren had.

M aar je zag het hem niet aan;hy was voornam.
m
en corrK t gelyk altyd. En toen H arlebeek daar in
de woonkam er kwam ,waar het warm en gezellig was
by het lichtder kroon b'
oven de tafel,stond W illaerts,
die een sigaar had gerookt en d'
e krant had .geleznn,
op en begroette hem handschuddend vriendelyk,alsof
hy geen zorr n kende.
W at 'n kou, H arlebeek.
'tIs bar, m 'nheer W illaerts, 'tis bar.
En Thilde kwm.
m glim lachend tot hem , gaf haar

))mannetje''1 zooals ze hem tegenwoordig noem de,
e'
en Zoen.

G oddank, zy wisten van niets.
Thilde vond hetsteeds heelgezellig daarin deouden

w'
etsche woonkamer,a1s haar vader en haar mannetje
daar by haar waren.Zy had in d.
e laatste mnanden
alles in orde gebracht, wat er zoo vöor het trouwen
geregeld m oetworden.M etveelvrouwelyke liefde = or
vrouwelyk huislw udO had zy haar uitzet gekocht
of laten maken of zelf er iets aan gedaan. Een huis
in de R oem ervisscherstraat, waar zy wonen zouden,
was gehuurd; een firmn.te Amsterdam zorgde voor

de meubileering. In de eerste week van Januari zouden zy trouwen,en een huwelyksreis zouden zy maken
naar Parys en Rom e.
Zy was thans bezig thee te zetten,glim lachend naar
haarmnnnetje ziendevan tyd tottyd,terwyldie praatte
m et haar vader.
W illaerts,aan wien H arlebeek zyn brochure natuurlyk gezonden had, zei, dat hy haar m et groote belangstelling gelezen had.
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E n zie, zei hy, het avondblad geeft er reeds
een beoordeeling van en we1 een heel gunstige. W ilt
u 'teens lezen.
Nu, ngtuurlyk,dat wilde H arlebeek heel graag.En
terwyl Thilde hem nog eens een kop thee inschonk
en zich trotsch voelde,txtsch op haar knap mannetje,
las hy in de courant, het hoofd van het entrefilet
m et vette letters gedrukt:
e financieele toestand .in A m erika.
,,D.
ebeek, lid der firm a Gys de
,,De heer P. L. H arl
W aert & Co,
.te Am sterdam ,heefteen bylage van het
M arktbericht zyner firma a1s brochure afzonderlyk verkrygbaar gesteld,en dR rm ee de litteratuur over de

jongste crisis met een b'
elangryke bydrage vermeerderd. Het opstel heet: ,,H et Banksysteem der Vereenigde Staten'', is degelyk en pittig geschreven en
betoogt zakelyk en helder,waar de oorzaken,waaraan
de crisis h= rscherpen vorm te dxnken heeft,gev ht
m oeten worden. Die oorzmt
ken liggen : 1e. in het wisselsysteem ,2e.in hetbanksysteem ,in dier voege nxmelyk,datin de Vereenigde Staten een centrale bank ontbreekt en de particuliere banken door geen band verbonden zyn.V oegt men daarby het ontbreken van een
goudreserve voor het ruilm iddel...''
Volgden eenige zinnen over het ,,goud'', dan een
aanbeveling van het voorstel v= Kuhn Lx b & Co.,
Van den Com pa> n van H arrim nn. Tot slot:
Ongetwyfeld O de degelyke brochure van den hœ r
H arlebeek zeer de nxndacht trekken, niet het m inst
om dat zy geschrea n is door een man,die niet alleo
doorde theprie,m aartevens dagelyks door dè praktyk
van het bankwex n voorgelicht werdt.''
D it couranten> richt beschouwde de ZaA verstandiger dan de brochure van H arlebœ k.H et sprak van :
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de œ rymko , waara= de crisis haar dcherpes vorm

te dpnken heeft.''Inderdaad is aan te nem en,dat het
niet volkomen banksysteem der Vereenigde Staten in
de lu tste periode v= 1907, toen krach op krach
volgde,en ook de banken stokten,de crisis verscherpt
heeft.M aar dat is heeliets anders,dan dathetbanksysteem de x rm k van de crisis zou zyn.
Thilde kwam glimlachend met een kop thee,terwyl
H arlebeek de laatste zinnen las.Zy zette de thee voor
hem neer en zei:

Heb je 'tgelezen?
Ja.
Geef me dan een z- ; w= t,zie je,ik be'
n er
trotsch op,datje zoo knap benten zoo geprezen wordt.
-

M en praatte nog wat,ging toen gezellig watwhistO

en wachtte zoo op de oudejaarsavond-middernachtklokken.
+ *+

Niet gezellig was het op dien Oudejaarsavond in de
d lla van D e W aert in Baarn.
D e W aert lag ziek te bed; e n pleegzuster was by
hem in de knmer. M en kan niet zeggen, dat hy zyp
loon niet kreeg op M M e.Aan zyn geld hp/,hy niets
gehad: wat vrouwen, wat pR M en en wat automobielen,een arm oedig m enschenleven,waarvoor hy nu
w g bovendien ziek neerlag.

M ev/ouw De W aert zat moederziel alleen in de
woonkamer. Zy had œ n hx groode kleur; voor '
haar

op de tafel stond een flesch,waaruitzy een glaasje,
O t er naast stond, van tyd toi tyd vulde.
Paul de W aert was naar Am erika. De kapitein van
het lndische leger en Htlene Termonde u dden hem
zooveel geld afgepraat,dat de vader op een dag tot
den zoon sprak :
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Neen,jongen!Uitgaan mag je,maarjy smythet
geld weg. Deze mnnnd kryg je niet meer.
-

M aar Paul was wild van die H elene,was door haar
gehypnotiseerd, deed alles wat zy zei.Zy bracht hem
er toe,een valschen wissel te m aken,geteekend m et
den naam van zyn vader. Gys de W aert betaalde
den wissel = ar zond Paul naar A merika.
En terwyl de wind huiltdoor de bx m en danr buiten

in den kouden nacht,zitLize,alleen m'
ethaarkindje,
op haar kamer.Daar iszy veelmethaar kindje alleen;
want vader en m oeder beschim pen het.Zy denkt aan

den Oudejaarsavond van het vorige jaar,a= de belofte die zy toen - te lnpt - gednnn heeft;zy denkt
aan W illem, en u ent.
Iets vroolyker wa het in de w x nkam er van Arie
Zuydam en A lida. Zy spraken over vader W outers.
M = r de m ensch is m qnsch :er was in de eenvoudige
huizing in de M liedwarsstraatnaastden dood de blydschap van hetleven.D'
e zaak van W outers was gebleken
nog altyd de goede zaak te zyn, waarin hy het geld
had kunnen verdienea dat hem de beurs weer ontnom en had.W illem had zich in de affaire ingewerkten
was er bediende. M aar wat hun allen van avond byzonder genoegen deed, dat was d'
e brief, dien vader

en moeder Z'
uydam gezonden hadden, waarin zy toestem den, by hun kinderen voortaan te willen wx en.

W illem had dien Oudejaarsdag vaak aan zyn vrouw
gedacht.Zyn advocaathad hem gezegd,dat,nu hy toch
niets van haar hoorde, het beste mogelyk zyn zou,
pogingen te doen om toteen scheiding te komen. Hy
had hem geadviseerd,daarover eens m et ziuh zelf te
rade te gaan.

En daarover dacht hy nu dien Oudejaarsdag. M aar
wat was er veel daarover te denken?
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En toen de middem achtklokken luidden, was er in
die woning droefu is en vreugde, vreugde en droefenis, het be ld van het menschelyk leven.
En toen de m iddernachtklokken dre= den, toen zy
klonken over heel het lr d, de m iddernachtklou en

van het zwarte jaar,toen lagen de W outersen en de
Neerdyks en de Uyterlindes,lagen Dries Corbelyn en
zm vrouw en Baby, Em m y en Corry % ar buiten
in hun graven,en nam W illaerts het glas ter hand en
zeide,dat hy ouder werd en niet veelm alen de klok-

ken van hetoude jaar nzeer hooren zou;dathethena
daarona zoo veel te naeer verheugde, naast zyn lieve
dochter a1s zoon weldra ee'
n derm eestgeziene m annen
uit den handelsstand van Am sterdam te zien,een der
degelykste,der braafste m annen, die hy in zyn leven
had leeren kennen.
D aarop, H arlebeek, en daarop, myn lief kind,
willen wy klinko en ons glas ledigen l
En er waren er onder de D eiW aerts en de H ooydoncksen de Doncherys- de Porazzen en SirachsHtten
in de kerkeraden der synagoge - die by het dreunen

der middernachtklokken van het zwarte jaar de onbeschaam dheid hadden, de handen te vouwen en te
bidden tot den H eer...

M aar God met xoveelwee begaan
Nam de geW en van dex M nd'
e niet aan.
* * *

Thilde H d het zeer druk edie eerste dagen van het

nieuwe jaar.W antop den achtsten was de trouwdag
bepaald. En wd wax n alle groote aangelegenhedea

geregeld, = ar met allerlei kleinigheden heb je dan
nog de gansche dagen te doen,niet het m inst om dat
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je toch wat zenuwachti'
g bent en in nervositeit heen
en weersleept,watje m aarlieverstilmœ stlaten ligr n.
Op den trouwdag w as zy vroeg o'
pgestaan.W ant te
e1f uur m oesten zy aan het stadhui'
s zyn en zy wilde
m ooi gekapt worden en gekleed, gekapt door den
kapper, .
en gekleed door de modiste die d'
e bruids-

japon had gemaakt.
Twee bruidsm eisjes in het wit droegen deh sleep
v= haar kleed, toen zy gearm d m et H arlebeek, in
ro'
k m et groote witte borst, uit de gang van haar
vaders huis de stoep afging naar het rytuig.
In een tweede rytuig nam en de getuigen plaats:
W illaerts,twee van zyn zoons en Donchery,een vriend
van H arlebeek.
D ienx lfden m orgen was te vyf uur Line Coosem ans
wakker geworden.Zy had al deze laatste dagen door
de stad geloopen, weer naar haar huis,weer de '
trap
af en er uit.De nachten waren nog slimmer geweest
dan de dagen. In een aanval van woede had zy zich
in een winkelin de Kalverstru t een dolk gekocht.Zy
was er m ee thuis gekom en, had er m ee r stoken in
de canapé, waarop hy zoo vaak had gezeten, in het
bed waarin hy zoo vaak gelegen had.
Te vyf uur werd zy wakker; stikdonker was het
in den wintem acht; zy stak de kanrs aan, keek hoe
laat of 'twas, vlopg uit '
het bed, wilde niet m eer
slapen.
Haar hoofd gonsde, haar wr gen br= dden; sael
kleedde zy zich,ging .de straatop,de koude,donkestraat. Zy liep,liep. Op de Stadhquderskade liep ze,
in het duistere Vondelpark.
M aar zy ging terug, zy V d hem vergeto ,zy had.
den dolk vergeto .
En zy stak hem xrgvuldig by zich, dat niem m ;
> Do- sklok vaa :a D= ze .
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hem zien kon, liep weer in de Xoude straten, snel
en gehaast.
't W as nog altyd donker daarbuiten ; van de.lantaarns scheen het gelige schynsel in ee'
n donkeren
winterm orgen. Zy was op den Dam , toen zy daar
op de klo'
k van het Paleis zien kon, dat het negen
uur was gewo.
rden.
Zy wa: doodmoe. Z-œ m oe, dat zy vreesde, dat
het niet gaan zou. Zy ging een. volkscafé op het
D am rak binnen, nam er een ontbyt, wat wittebrood
en koffie, eenige koppen koffie.
Daarvaa kwam ze by; dat gaf de kracht terug.
Toen H arlebeek voor het stadhuis uit het rytuig
was gestapt, en hy de hand reikte aan T'
hilde om
haar by het uitstappen behulpzaam t,
e zyn,vloog uit
de m ensci
hen, die daar stonden, een vrouw'op hem
toe, stak m et iets flikkerends naar zyn borst.
M aar t'
oen zy voeide, dat h'
et staal zyn kleeren
aanraakte, trok zy m et oogen vol schrik snel den
dolk terug, staarde zy een œ genblik a1s wezenloos,
viel bewusteloos op de straat.
D e huwelyksstoet ging t'
erug n'
aar huis en twee
dagen later - want Tbilde had eerst alles laten

onderzoeken, hoe het was, om niet valsc'
h te oordeelen - o'
ntving H arlebeek van haar een brief, dat
van trouwen niets m eer kon kom en.
D e brief was kalm gûschreven; m aar zy zelf was
ziek, ziek van droefenis. En hu r vader is met haaz
voor langen tyd naar het buitenland gereisd.
* **

De Amerikanen zyn weer gestegen..E!
n de N ederlauders dobbelen weer. En H arlebeek heeft weer
l euwe papieren van daarginder geïm porteerd. En
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op den dag,waarop dit boek gesloten wordt, op den
22 O'
ctober 1K 8, begint een beursbericht aldus:
))H arrim a'
n en de Rockefellergroep beheerschen
oogenblikkelyk weer de geheele m arkt en wanneer
dat zoo'voortgaat, dan zullen de woorden, w aarm ee
m en H arrim an doo,
dverft, nam elyk dat de U nions
tot 2,
00 pct. zullen worden opgezet, eerlang bewaarheid worden. En ,daardoor w'
ordt de geheele m arkt

m eegesjord em zyn er kliek-en, die H arrim an trouw
op den gevaarlyken weg volgen, ondanks de voorwetenschap, dat de slim m e m agnaat zich op .zeker
oogenbli'
k van zyn bezit za1 '
ontdoen en dat de speculanten het gelag zullen moetet
n betalen.''
M aar de N ederlanders dobbelen voort. H et reuzenMonte-carl'
o op het Damrak werkt m et zyn valsch roulette-spel,zyn intN ew-x-ork en in A m sterdam vervalschte
dobb'
elsteenen weer m ct hoogdruk. Een nieuwe
catastrophe dreigt.

En het snuggere ventje i'
n Den Haag,het aardige
slokkertje met het omvangryke waterhoofd speelt
voort m et zyn speelgoed.

neoordeellhgen der Verten vca V.M .Jcc,.
-

-

* -

JEANN E COLLETTE
vAx

W . A . P A A P.

Op hetxlfde ti
jdstip, O t * gr* te Hongursche
schri
jver Maurits Jokaï wn rschuwt tego den onrechtvaardig verkregen m am mon,tegen den god :,,Goud''...
ligtvan M r. P= p een roman in twee deelen gerœ d,

waaruitals opstijgen de woorden van Isaàc da Costa:
Zi
j zullen ons niet hebben,de œ den dezer > uw.''
Mr. Paap waarschulvt niet, hi
j laat zien. D och in
Zjn proza,in den gang van zijn pr-x,ligt de waarschuV ng;onder de koude wœ rd> beeft de verontwaardiging, eene verontwaarfging, die sti
jgt en stijgt,

en hem rhythmisch pron & et schri
jvM , dat eindigt
in een zwaar neerdonderen.

(lletSïcu'
œdTan d6n Dag,5 OG.1896.)
Voici une des oeuvres 1es plus com plètes de notre

jeune littérature.L'auteurdédni'
gne le àeuf,l'artéphém ère flottant ,
au hasard de la surface, le caprice
imitateur d'
es esprits aux débiles allures; il descend
aux profondeurs naturelles, souvent lim pides, souvent
com pliquées, de l'âm e hum aine. 11 nous m'
ontre un
Saccard holh ndais tout puissant à Am sterdam , nous
fait assister à l,
a réalisation rapide de ses rêves de
richesse, sa fille unique aimxnt un artiste pauvre.
L'éternelle histoire,m ais adm irablem ent racontée. Rom nn d'une belle architecture. Com m sition x lide.
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structure légère et forte. Phrases délio tes et amplement drape s. Et, mérite rare, c'est notre premier
romxn véhtablement ,,Am sterdam ois''. La capitale de
la Holhnde y apparaît avec son va-et-vient quotidien,
sesgrachts noblem ent silencieux et ses quartiers populires.A part quelques longuem s et des pages écrites
d= sun style trop officiel,c'estun beau livre.M .Paap
fut un des fondateurs du N ieuwe Gids,m nis il s'était
voué G ns les dernières xnpées uniquement à ses
occuN tl ns d'
avocat;il reprend sa place au prem ier
r= g parmi les écrivins de aotre pays.

F(r= s) Elrens).
(Mereure de Frlsce,Janvier 1897,
p.212, Lettres Néerl= daises.)
D e heer W . A . P= p heeft... een hieuweh romxn
uitgegeven, 1,Jeanne Collette'' geheeten, die zeer de
nmn% cht za1 treu en. Niet om dat het, v als * m m igM beweren,eG ,,rom xn à clef''is. D e hœ r Paap

heeft gedeelteli
jk een Amsterdamm hO ,yroman de
moeurs''uit onzm ti
jd wt
'l1* schri
jven en heeft dxnrdx r, zooals m eer gebeurt, enkele bekm de m rsonen,

die het deel der mu tschappij O t hi
j teekende bijzonder w ed m rsonifieerden, iet kunnen vergeten.
Dit is x mnûgen missclùen opgevallew m= hnger
dxn e= hoofdstukko d- /t m en daaraan niet.
D = houdt de r- an oms te vœ l bezg; dxn bœ k
de schildering van dO hW dper- , een Joodsch
V nkier, ons geha l om dchzelf. De schri
jver heeft

Collette '
verbazend goed,met klehe trgkjes in elknar
ons no beter hto kennen uit zijn
Adjze m n optreden in zlerlei omsA digheden gedu.
gezety mlmr hem

rende den 1* p van het verlmxl.

(SefAlgem.Iland48bl
nxl,25 Nov.1896.)

JEA-
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H et grootste g
'edeelte is inm s
omen door de be-

schri
jving van een fin= cieele en politieke knneierij
op groote schnnl,waarin uitstekende teekeningen voorkom en,o.a. een van een verkiezingsdag - natuur-

getrouw.Tevenszijn eringevlo,
chten een grootfeest,gah -diner tehuis, waar de klankO der feestdronken
galm en lxng
.s de zwarte rokken en witte overhem den,
de blanke bloote schouders, over het kristal en het

zilver op de goudverlichte tafels, tot zi
j opgevangen
worden in zware draperieën en gordijnen, besloten
voorstelling in een schouwburg en baltehuistotsloten de uitnem end gevoelde en weerge
. geven rein.op-

bloeiende liefde van Jeanne Collette, de dochter van
den geldmnn,voorh> rueefden journalisten schrijver
H erm nn Bouda= . D ie opkom ende en aangroeiende

genegenheid tusschen beide jonge menschen is met
een innige teerheid behandeld,die Anq.
r doet uitkom en
als een m ooie bloem , zeldznmm v lbl'
oeii
end uit den
mestvnmlt, waar de geldbaron en de zijnen rondw roeten. H et eeuw enoude lied der eeuwig jonge
liefde is in Jeanne Collette m et D oveel distinctie
gezongen, iat het een der beste, zoo niet het beste

gedeelte van het boek uitm nA t. Ook zeer fraai zijn
sommige beschrijdngen van stadsgedeelten van Amsterdam , goed gedxcht het in-zichzelf redeneeren van
personen a1s schets v= htm gem oedsleven en hoog

staat ook de beschri
jving van den li
jdensnacht door
mevrouw Collette geleden,als Jenpne het ouderli
jk
huis ontvlucht is om tegen den * 1 harer ouders te
Londen m et Bouda
' en te trouwen.
DE W IW .

(Dc Telegraal,18 Nov.1896.)
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YIN CENT H AM AN
W . A. P A A P.
EE N BO EK VA N BE TEE KE N IS.
Noarridans le sérail.

,,Les M imxux peints par eux-mêmes''*
Onwillekeurig
natuurlijk zonder de heeren met

dieren te vergelijken denkt men aan dien titel van
een bekend FrR sch werk bij 'tlezen van een belxngrjk boek,O t kort geleden is uitgekomen:,,vincent
-

H amam'' door m r. W illem Paap.
W ant 'tis een onbarm hartige, niets ontziende ont-

leding van een letterkundige b'
ewebng, die in de
ln-qtste vijftien à twintig jaren een grooten invloed
in N ederland heeft uitgeoefend, geschreven & or een
der mxnnen van die beweging zelve. 't Is een m eedoogenlooze teekening - een m isschien al te m eedoogenlooze - van wat m en in 'talgem een verstaat

onderde ,,richting van de NieuweGids'',in Jeo'
orm ken van % ar ontstaan,luar bbeiti
jdperk en haar
wegzinken, door een der oprichters van ,,de Nieuwe
Gids''1zelf een der talentvolste ...
Vincent H amxn's levensgeschiedenis is de historie
van de ,ygeneratie van 1880*'; personen en stelsels
en vx rvallen uit die geschiedenis van de ,,N ieuwe
Gids'' zoo verwerkt dat, al kom t u onder 'tlezen
telkens een n= m op de lippen om dien vx r een
der pseudoniem en in de plu ts te schuiven, toch den
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schri
jver het verwi
jtniet treffen kpp,daw
thi
j permpnli
jkheden schreef of schreef om persoonlijk te zijn.
Hetkan niet mis* n:geli
jk de vorige soco
' e roman
van mr. Paap zoodanig in-en-in waar was, dat de ge-

troffen kring, vergeten4e dat hi
j daprmede zelf de
w aarheid erkende, den schri
jver beschuldigde van
zro zal ook
schnpdeli
j'
k M ntasten van personen,
nu zelfkennis leiden tot toornen en tot 't verraden
dat m en zichzelven in '
den ,,cercle littéraire'' der
H amnpnen vindt afgebeeld.
Maar wie er buiten staat, zonder daarom geheel
vreenld te Zi
J-n
de gebeurtenissen der laatste
tAvl
t'
làtl
*
l
,r

jaren, die ontdekt, dat mr. Paap's streven

hooger reikte dan het photografeeren van een grx p

voorbi
jgaande personen,wier namen een volgend geslacht niet eens meer za1 kennen, dat hij,niet
zonder deernis met de strijdmakkers zijner jeugd en
m et een weem oedig gevoel over de krachten die verloren gingen, een ti
jdperk heeft willen sckldereh en,
bovenal,de oorzaken van het verval..

Mr.W illem Paap heeft m etzijn y,vincent Ham an''
een m oedig stuk geleverd.
Onverschillig voor het feit, dat heel de m assa der
oude H am n.
nnen en H am an-vereerders en de'nog veel

grootere massa der m eepraters, die ,,
altijd wel gezeid
hebben dat die Nieuwe-Gidserij nonsens was'',zouden
juichen dat zij nu toch geli
jk kregen, onverschillig
voor de woede der jonge Hamna
nnen, der ,,generatie
vai
n 1880*' die hem onder ,,een kleintje koffie''zou
vervloeken en uitwerpen, en vœ r de paardevi
jgen,
waarm ee de ,,generatie van 1890'' terloops ook ev*

te kijk gezet,hem xu gooien,

heeft hi
j aan Jong

H olland een spiegel voorgehouden, een ,yspiegel der

toekomst'' waarin dit zijn beeld zien kan, als bet
zich niet afwendt van O t spier- en zenuw- en b'
een-

vl
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lx ze '
geslacht van W oordkunstemnmrs en W oordknutselaars.
Hij heeft hun hten zien,dat '
tniet genoeg is, op

de oude Hama.
nnen in te ranselen,omdat zij navertelden wat zi
j bij anderen gelezen hadden, maar dat
dewar'
e kunstenaar,hetzi
jdam,in ,,gewawel''van v66r
of in ,,woordkunst''van n a 1880,iets eigens moet te

zeggen en te vertellen hebb,
en,* 1hij beter zijn dan
de oudste H am an, wM rvan de chrestom athieën m elding m aken.

Hi
j heeft hun dopi
r het leven van Vincent H a.
man
en zijne volgelingen en na:pers getoond, op wat
jammerli
jke shpheid en onvruchtbaarheid 'tuitloopt,
a1s de simpele W oordkunst heerschappi
j voert zonder
inhoud of kern,pratende of sta.
m elende omdat zijdat
praten zoo M rdig, zx lief, zoo welluiden'
d vindt klinken, m = r zonder dat ze iets te zeggen hed t.

Hi
j heeft door zijn vx rbeeld bewezen,dat er waardat zij een
t= k te vervullen had,- datzijde taalhad te zuiveren
en te verbeteren, dat zij de oude H amannen had te
verdrijven van hun zetels, mo r...datzij dit alleen
kon doen door te zi
jn wat die oude Homazm en niet
waren, bet
eren degeli
jkerdxn zi
j,en nieteven ,,finaal
onwi
js''alleen mnar op een andere manier.
heid was in de y,
beweging van 1880''

Dr.W . D O OR EN B OS.

LHaagncheOpvrlpf,7Nov.1898.)
Paap behandelt een letterkundige beweging in ons

lxnd,wu rbijhi
j van zeer nabijbetrokken is geweest.
Ieder weet, dat hi
j een der oprichters was van ,yde
N ieuw e Gids'';velen zullen zich ook herinneren, dat

hi
j voor ,,de generatie van '80'' niet onbelu grijke
pioniersi ensten heeft bewezen, o.a. m et kritieken in
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den ,,Ned. Spectator'' e.n zi
jn indeni
jd vermoffelde
kosteli
jke letterkundige satire r,Bombono's''...
Paap trok zich heelsx edig - en aljaren geleden -uitde zoogenaam de ,,Nieuwe-Gids-beweging''terug;ver-

wierf zich buiten letterkundig of journalistiek terrein
een positie;en hierm ee vervalt elke gedachte aan ran-

cuneuze bedoelingen,waar hi
j

om zi
jn b'
oek waar

te m aken - m isschien te veel kleine b'
izonderheden

vermeldt,welke ingewi
jden of oningewi
jden aanleiding
kunnen geven,overal een y,clou''te zoeken.
'
tIs waar,dat men bi
jde schildering van den hoofdpersoon gedurig inplaats van ,,vincent H am an'' een
zeer verm aard geworden pseue niem leest
m inder
klein détail ware hier beter geweest
doch voor

elken verstaander is 't duideli
jk, dat 'tniet te doen is
0Z1 C0Z PCFSVOX) I
'
FIZXf Om CCII ty/c, W t Zfi
cf il3flivi-

dueel moest wo'
rden bi
j den kleinen kring, welke de
beweging van '8O dreef
oede een bewi
js,datde schrijver
W ilm en ten overvl

objectieftegenoverzi
jn onderwerp staat,gelijk hijeigenli
jk altijd objectief,kritisch heeft gestaan tegenover de
beweging,waaraan hijgedurende korten tijd e'
en werkdadig deel nam , dan is het wel '
dit:dat m en in geen
he
m
z
e
l
ve
n herkent of raadt,
der geschilderde figuren

terwi
jltoch de meeste auteurs van dergeli
jk shg boeken
want ,,vincent Haman''is niet ,,eenig in zi
jn soort''
-- -

zich-zelven =en sym pathieke raisonneursroltoekennen.

H. J. STRATEM EYER.

LDe Opzlfrpl6ur,22 Oct.1898.)
jk-,
Erzi
jn oogenblikken,dat ik ditboek verdiensteli
knap,talentvolk= vinden.M aardan moetik beginnen

m et mij voor te stello ,da
' t het geheel-en-al een
wereld van fictie geeft, een wereldhoekje b'
ewmmd
door zotte = i
jdele en half-artistieke en M lf-gedege-

vlll
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nereerdemenschen,waartusschen Hch een jonge,ongehuwde vrouw beweeg ,die alleen mœ r echte mensche-

li
jkheid bezit dxn al die anderen samen, die in e> voudige humaniteit hoog uitsteekt boven al die kwazihooge,maarinderdaad lr g-verworden kunst-en letter.
lievenden om haar heen. lk kan dan het talent van

den schri
jver bewonderen in zi
jn psycholoi
gische mt
@beelding van dien Vincent,welke geheel verklaart zijn
wording uit de personen van V e hij afstamt, den
khng,waarin hi
j opgroeit.
Maar a1s damr plotseling in mij opleeft hetbewustzi
jn,datmet dien Vincent en metaldie anderen,
die fe1bespotof in kleine m enscheli
jkheid belachelijk
gemaakt worden, per8onen zijn bedoeld die leven en
waarvan de schrijver gezorgd heeftdoo'
r enkele doorzichtige toespelingen of zijdelingsche aanduidingen,dat
we precies weten lrie hi
j bedoelt,dan kan ik het boek
ln den versten hoek van mijn kam er keilen, z66 haat
ik het dan.D an vind ik dit werk de slechte damd van

een knap artiest,een daad waarvoor hi
j zich schamen
moet èn tegenover degenen die hij zoo dacht te
treffen, èn tegenover de kunst, die hij op deze wi
jze
m isbruikt èn vooral tegenover zich zelven ...

w .G.vAN NUUHUIS.

(De z-dferdlpz-cr,Weekblad rppr Nederland,
no.1114,Zondag 30 Oct.1898,blz.4.)
H oog m ooi zi
jn...de geheele teekening van Lunc,
den Graecus, klein dwingelnndje in eigenhuis, van
Esther,en dan het keurig geschrea n negende hoofdstuk van het tweede deel als Esther in avondschemering voor het o> n raœm zit en peinst; krachtig het
w lgende, waar Vincent zi
jn onmncht om te schrijven
gevoelt.
D E W ITT .

(DeTelegraaf,24 Sept.1898.N
)

KONIN GSRECH T
W . A . P A A P.

Im Zusammenhauge mit diesen j,lustizstiicken'' sei
auch eines historischen D ram ns gedacht.W .A .P a aps

91Königsrecht''3) behandelt den berûhmten Rechtsfall
des Mùllers Am old in PommerZg, den die Gerichte
alle seine Processe verlieren liessen, und dem dann
K önig Frieddch selbst das R echt bprach,dttrch diesen
Machtspruc'
h der Form nach das Rechtverletzend,u1n
ihm dem W esen nac'
h zum Sieg zu verhelfen.E s ist
ein pràchtiges Buch, das Paap geschrieben hat, vielleichtein m ittelm àssigesD ram a im Sinne derA estheten,
aber ein Stiick, geeignet, die stxrkste W irkung auf
ein nicht völlig versum pftes Publicum zu iiben, ein

Stûck, vollwarmen,schönen Hasses gegen die Juristerei und gegen das röm ische R echt,i'
ks unsere ganze
Entwickelung vergiftet hat un'
d dessen Gestank noch
heute die Gesetzgebung und den allgem einen R echtssinp durchseucht, und dabei > geschickt gemacht,
dass wir tiber a11 dem herrlichen W ahren, das auch
noch auf unsere M utigen Verhàlmisse passt, gerne
ùbersehen, dass es eigentlich in einer Apotheose der

Cabinetsjustiz gipfelt.
:) vlnden, J.c. c. Bruns

(biezeïf,W-ien,27.Sept.1902,Dr.MaxBurckhard.)
H einrich Stùmcke schrijft in zi
jn bekend werk:

Hohenxllern-Fùrstc im Drama''(Leipzig,Verlag von
Georg w igand,1K3) S.125:
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E s ist P> p gelungo .uicht nur ein geschickt aufgebautes fesselndes Theaterstûck zu schaffen,sondern
auch ein Zeit- und Cu raktergemâlde von kulturhistoHschem W erte zu entwed en.Gerade weiler,der A uslënder,alle wohlfeilen patriotischen Phrasen,alle riicklâufigen Prophezeiu gen m eidet und dem D arsteller
des Königs keine beliebten trai tionellen M àtzchen mit
Si
chnupftabaksdose und Krûckstock, W indspielen und
Knm m erhusaren vorschreibt, ist sein Stiick zu einer
der wirkungsw llsten dramatisch> Huldigungen fiir
den M onarchen und zu einem der besten Hohenzollem dramen geworden.
Königsrecht''ist kein langweiliges Buchdram a.D as
Stiick istvon warm ern'dram atisch pulsierendem Leben
erfiillt, die H andlung ist gescM ckt gefiihrt, die Charaktere zeichnen sich plastisch ab, der D ialog ist oft
scharf und treffO '
d gearbeitet. D em Stiick liegt der
welthistodsche Prozess des M ûllers A rnold m it seiner
Beendigung durch Friedrich den Grossen selbst, die
dam alsganzE uropa in A ufregung versetzte,zugrunde....
M an fûhlt selbst bei der blossen Lektûre die ganze
BiihnenV rksam keit des D ram nq...

LWie8badener TJ#hJtzff.)

Bovenstaand geval (dat vr den rechtxekenden
molenaar) heeftMr.W .A.Paap gedramatiseerd.De
oorzaak en de rechtshandeling N n getrouw oog en

oor vœ rbij. Men ziet en hoort alles gebeuren en
leert de oorzm.
ken kelm en, om in staat te zi
jn zelf
te oordeelen... Het talrijke publiek heeft door herhnplde toejuichingen een allergunstigst oordeel over
Koningsrecht gea ld.
RöSSING.

(Nieumu w@l d6n Dag, 22 Nov. 1900.)

KONINGSRECU

van W r A.PAAP.
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H eeft M r. Paap, toen hi
j op de gedachte kwam
de geschiedenis van d'
en m olenaar A rnold te drn.matiseeren, dit gedaan m et het doel onze rechtspraak te

geeselen? Zeer waarschijnli
jk-. En het moet gezegd:
de taak was in bekwam e handen. Paap': gezicht op
m enschen en dingen is niet vazl de zachtzinnigste,

maar niettemin,of juist m isschien daarom,niet zelden
van snerpende raakheid.Zi
jn talent in dit opzicht is

niet van gisteren (Jeanne Collette,Vincent Haman).
Hij '
heeft een onnavolgbaren slag ,
om schijn-grootheden te reduceeren tot nulliteiten,zonder juist aan
den schi
jn in 't minst te kort te doen ..

Lsïiewwe Optfrcsf.)
Verontwaardiging ovez rechtsweigering, ergernis aan
den nooit genoeg p'
apem ssen verslindenden slenter der

rechtspractijk, hebben lang vöör onzen ti
jd der literatùur voedselgegeven.Te vaak bli
jktthans de rechtsg= g kreupel,dan dat er sprake zou kunnen zijn van
veroudering van het onderwerp. In zijn keuze van
onderwerp is de heer Paap dus allerm inst ongelukkig

geweest. De heer Paap had hierbij voor,dat hij,zelf
jurist, advokaat, de kleinste bijzonderheden van het
proces niet slechts doorzien,m aar e orvoelen kon ....

(Niektntm Apff.Crf.,Jan.1901.)
Koningsrecht is een zeer eigenaaM ig, persoonlijk
stuk.Een dergeli
jk '
dra.
m n.b'
estaatnietin onze letteren,
het nadert,w at geest en strekking betx ft,het dichtst

bijVorstenschoolvan M ultatuli

Koningsrecht is een

hoogst boeiend dramn, dat geen oogenblik verveelt.
Het is in klare, heldere taal geschreven. N ergens

hindert een onjuiste tlitdrtlkking.
JAN TEN BRINK.

(Leid8ehe Dagblad, 16 Jan. 1901.)
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M AX D AN NEN BERG
VzkN

W . A . P A A P.

(Minden, J..C. C. BRUNS.)
W iederum ist es die Em anzipation der Frau, um
die sich dieser R om an dreht;das Freiwerdçn von den
althergebrachten Sitten und Rechten zwischen M ann
und W eib. Im Anfang m eint m an, der A utor stelle
ganz auf Seite der M odernen,er billige zum B'
eispiel
eine Ehe zu D ritt, er wolle solchen Sonderbarkeiten
das W ort reden. Aber nach und nach m erkt m an,
dass er derlei Dinge nur lebenswahr beschreibt, um
ihre U nm öglichkeit zu beweisen.So lebt M ax D annenberg eine Zeitlang m it seinem Freunde und dessen
Frau, alle drei finden dieses Verhàlm is edel. Aber im
M om ent, wo das K ind geboren wird, fiihlen sie die
Unnatur: das K ind gehört zur M utter, die Frau zu
ihrem M nnn tm d der D ritte?Er steht abseits,obgleich
er der Vater des K indes ist. Im weiteren V erlauf der
E rzàhlung tritt diese Frage noch einm al an D annenberg heran,in viel bàsslicherer W eise; da wird ihm
klar,wie unm oralisch,wie abscheulich dièser Zustand
ist.A lle m öglichen M enschen und Verhàltnisse gruppieren sich um M ax Dannenberg.D er R om an isteben

ein Stiick Leben,wie er es ja sein soll.Einige Figuren
sind sehr gut gezeichnet, zum Beispiel Frau Professor,
die in W ohltàtigkeitsvereinen und m odernen U nternehm ungen aufgeht. D ann Lotte Giese und M arie, die
bestàndig einen reichen M ann wu scht. D ie Fraucn-
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rechtlerinnen haben natiirlich auch einen Platz in diesem Buch,und was Gutes an ihnen ist,wird ihnen gelassen, aber die unschöne A ussenseite m rsifliert, und
m it R echt!D ass die Frau vernûnftige,gesunde Kleidung verlangt, das m uss m an ihr danken, aber sie
soll dabei den Schönheitssinn nicht beiseite, sondem
ilm nun erst recht walten lassen. D as Buch ist gut
gcschrieben und bietet eine angenehm'
e Lektûre m it
moralischem Untergrund, auf dem hie und da auch
gcpfefferte Brocken zu finden sind.
W eimar.
ADELH EID V.SCH ORN.

(DieZeit,W ien,26.Mai 1907.)
D urch diesen R om an eines hollàndischen Schriftstellers rollt das Leben in seinen verschiedenartigen

Gestaltungen.Es istder Roman der Jugend und ihrer
Ideale, ihrer Enttàuschungen, ihrer K Xm pfe, ihres
Ueberwindens. Der H eld des Buches schreitet darin
an uns voriiber in seinem Suchen nacll netlen, aufwârts zur H öhe fûhrenden W egen, in seinem Streben,
sich m it den seine Seele bestiirm enden Problem en des
Lebens auseinanderzusetzen,K larheit zu gewinnen ûber

jene Dinge, die lnit dem Dasein aufs innigste verblm den und von so grosser Bedeutung sind.D ie Fragen
iiber Liebe und Ehe, R eligion, M oral und Gesellschaft,
Frauenbewegung und Sozialism us finden ihre Ausprâgung in diesem Buche, das gleichzeitig Streiflichter
auf das gesellschaftliche Leben und T reiben der versclûedenen Kreise einer G rossstadt widt.

(NorddeutncheAllgem.Z8ïfylg,Berlin,1.Dec.1906.)
D er R om an spielt in M iinchen, aber sein Verfasser
ist ein hollàndischer Schriftsteller, und m an m eint in
seiner A rt zu schreibqn die zuhige,weitsichtige Artdes
niederlàndischen Stam m es zu erkennen, > i dessen
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Angehörigen m = so vielfach jenen gefesteten U eberblick qber die m u nigfachen Erscheinungen des
m enschlichen Lebens findet, der den rechten St= dpu kt R r die Betâtigung der A rbeitskraft gewinnen

làsst.Jenen St= dpunkthat durch die verschlungenen
W irrsale des D aseins, von denen sich al1 die A usblicke auf die ethischen, soziologischen, âsthetischen
u d anderen Fragen eröffnen, der Titelheld des
Romans erreicht. Die alle R:tsel lösende Antwort
auf die grosu
FragO u t er zwar nicht be.
kommen. ,,Und doch hoffte er immer wieder. Und
doch sagte er sich im m er wieder: es wird schon
komm en, nur iles kennen lem ea nur immer studieren, r beiten und wieder arbeit- .... Mit einem
reinen Lebenswandel hat er sich ber iigen mqssen.
U nd ist ein G oldsucher geblieben.der nicht findet.''

(Stras8bnrger Todf, 2. Jan. 1907.)

XV

EEN GRACH P D YLLE
VAF

W . A . P A A P.
D e wakkere phalanx der Tooneelvereeniging heeft
gisteravond alweder een nieuw werk voor het voet-

licht gebracht en ik ben zeker, dat zij van dit werk
plezier > 1 hebben . W at de grachtidylle * 1zijn en
wat zi
j uitnemend i8,dat is een prachtige satire op
steil-conservatieve A m sterdam sche toestanden en be-

grippen.W ijkG nen allen z- 'n i'
nterieur:die stijfkop
Kasper Heinsius, die van 1 Janu ri tot 31 December
kousen breiende Sanna,zi
jn echtgenopte,4ie eveneO s
kousen breiende en in de groote schoonm nmk hnmr

levc sdoel zœ kende e chter M argreet, wi
j kennen ze
allen : ,,zx zi
jn er''. Het is een kosteli
jke schets,
wM rin de geestige schri
jver van JO nne Collette alzi
jn
humor en al zi
jn talent. on1 n> r het leven te schilderen, ten beste geeft. M r. P> p kan tevreden zi
jn
over het succes v= Zjn stuk.

(Het Algemeen Ilandelsblad, 15 Dec. 1907.)
kl de zeer uitveerige. vaak meesterlijke G1 geestige
teekening van een bekrom pen en deftig oud-Am sterdnm sch gezin brengtde fi
jne satire van den auteur de
beroering die aan de gracht-idylle al het idyllische

ontneemt en den stokstijven Amsterdn.
m mer O tm pt
als de man voor w10 geld en verkeerd begrip van

fatsoen de eenige levensvx rwaarden zijn.

(HetAïevodr.#.Dag,J.H.Rössing,15 Dec.1907.)

xvI EEN GRACHT-D R LE vln W . A. PAAP.
M et ons allen, die Zaterdagavond de prem ière van

Een Gracht-ldylle''hebben bijgewoond, hebben we

,,

ons uitstekend verm ankt,we hebben vnak en gul geh chen .. er kan slechts één doorloopend succes
worden gece stateerd,dat eindigd'
e m et de door qnbe-

daarli
jk applausgeprovoceerde ten-tœ neele-verschi
jning
vml dG auteur.

(SefTooneel,Offic.Orgaan v.h.Ned.Tooneelverb.)
,,Ee
n Gracht-ldylle''had Zaterdag ongetwijfeld groot
succes,- een zx grootsucces zelfs,datde schrijver

een paar m aal zich kon vertoanen npn hetgeestdriftig

juichend publiek.

(H6tAïelucdùlc# voor Nederland.j

