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I
MIJNHEER GEORGE EN MIJNHEER KAREL
Mijnheer George Rieman zette de laatste handteekening en reikte toen het brievenboek over aan de juffrouw
die naast hem stood. Toen schroefde hij zorgvuldig zijn
vulpenhouder dicht en schoof lien in zijn borstzak.
— En wilt u nu nog even vragen of de auto voor
is? vroeg hij vriendelijk. Hij was altijd vriendelijk; zijn
stem was zacht en volgens sommigen een beetje bedeesd. En in zijn uiterlijk deed hij ook eerder denken
aan een wetenschappelijk man, een arts of een wijsgeer,
dan aan den leider van een groot-bedrijf: Rieman & Co.,
Heeren- en Jongeheerenkleeding, Uniformen enz.
Wie zijn smal gezicht zag, omlijst door een keurig
onderhouden grijzend puntbaardje, met de wat zwaarmoedige oogen en zijn welverzorgde handers, zou zich
moeilijk kunnen voorstellen dat dit het hoofd was
waaruit de kernspreuken waren ontsproten, die zoo
over-bekend waren uit de pagina-groote advertenties
in de dagbladen en dat zijn handers die hadden neergeschreven:
$

Doe als die Man,
Ga naar Rieman!

en:
Wie zorg aan zijn uiterlijk besteedt
wordt door Rieman gekleed.

Dit waren wel de bekendste. Mijnheer George had
ze, hij wist zelf niet meer waar en hoe, bedacht: misschien bij het ontwaken, in de weelderige slaapkamer
van zijn mooie landhuis „De Dennen", misschien wel
in den hoek van zijn auto gedoken, die hem van buiten
naar de stad en van de stad naar buiten reed; en hij
had ze zonder aarzelen opgeschreven, aan dit groote
bureau-ministre gezeten, waar alles zijn vaste plaats had
en geen brief of voorwerp omzwierf.
Want mijnheer George leefde voor zijn zaken, die
hij uit de handen van zijn vader ontvangen had en
sindsdien voortdurend uitgebreid.
De conjunctuur was hem gunstig geweest. Achter
hem lagen de jaren van sociale ontwikkeling, waarin
de arbeider geleerd had betere kleeren te dragen en de
beter gesitueerden zich meer en meer de luxe van kostbare kleerenmakers hadden leeren ontzeggen; en dan
was er de geweldige uitbreiding van de openbare diensten geweest, die van de gemeente en van het Rijk,
welke een voortdurende behoefte hadden aan de uniformen waarvan hij tijdig een specialiteit had gemaakt.
Wanneer men het mijnheer George op den man af
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vroeg, dan zou hij bescheiden alle hulde voor den groei
van zijn bedrijf hebben afgewezen en met zijn wijsgeerengezicht verzekerd hebben, dat hij onder een gelukkig gesternte geboren was.
Zijn zaken besloegen nu de helft van het huizenblok
op het drukke kruispunt waar eenmaal de oude winkel van
Rieman gestaan had. Reeds lang was de onaanzienlijke
gevel gevallen; elf jaar geleden was door zijn dochtertje
Rie de eerste steen gelegd voor het tegenwoordige
complex dat, nu alweer negen jaar in gebruik, reeds
bijna te klein werd.
Hij was opgestaan en keek door het venster naar het
straatgewoel. Een zee van licht viel uit de étalagevensters naar buiten; een dichte menigte stroomde op
dit uur, nu de kantoren gesloten werden, voorbij.
En dat was het publiek; dit waren zijn afnemers:
die mannen in regenjassen die allemaal op elkaar leken,
te voet en op fietsen en wachtend bij de halte van de
tram in het miezerige winterweer.
Ze sleten hun pakken op kantoren, en 's avonds in
bioscopen en dancings, en keerden terug voor nieuwe,
blauwe en grijze en bruingestreepte, al naar het seizoen
en het dessein van de mode, van het oogenblik.
Honderden en duizenden meters stof gingen door de
machines en de handen van de werklieden en werden
gedeeld en gevormd in verschillende maten, tot gebruik van al die honderden en duizenden mannen. Ze
hingen in lange reeksen in de kasten, ze waren feilloos
7

geplooid om de ideate vormen der uitstallingspoppen
en werden, met een steekje bier en een verandering
, gemaakt voor de individueele behoefte, voor
daar,pasidaar
ze hun diensten gingen bewijzen in de maatschappij.
— De auto is voor, kwam de juffrouw zeggen.
Mijnheer George knikte.
Toen liep hij naar het telefoontoestel op zijn bureau,
drukte op een knop, en zeide:
— lk ga er van door Karel, was er nog iets... ?
— Ja... wacht een oogenblik, antwoordde de stem
van zijn jongeren broer, ik kom bij je.
Dadelijk daarna kwam hij, door de tusschendeur die
hun privy-kantoren verbond, naar binnen.
— 1k had je nog even willen hebben voor die order
van de Gemeentetram, zei hij... Het komt me voor
dat die kleiner is dan het vorig jaar...
Mijnheer Karel stond, naar zijn gewoonte de harden
wrijvend, tegenover zijn ouderen broer.
Hij was iets grooter en zijn gladgeschoren gezicht,
waaruit de news naar voren sprong, zijn tengere gestake en het smalle hoofd, deden even denken aan een
sportman, een jockey.
Hij had iets gejaagds. Zijn stem was wat heesch en
zijn oogen gingen voortdurend onrustig been en weer.
— Mask je maar niet bezorgd, zei George met iets
vaderlijks. Ik heb die zaak persoonlijk besproken, en er
komt nog meer. Dit is nog pas de voorloopige bestelling. Is er nog iets... ?
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Er was alweer een glimlach op het gezicht van mijnheer Karel gekomen:
— Zoo, zei hij opgeruimd... als het zoo is... Nee,
ik geloof dat er dan nets meer is voor vandaag...
Mijnheer George keek op zijn horloge en meer tot
zichzelf dan tot zijn broer zei hij:
— 1k moet er nu gauw vandoor... 1k heb het Marie
beloofd... We hebben gasten vanavond.
— Och zoo, hebben jullie gasten, zei mijnheer Karel...
Zijn broer keek hem opeens aan.
— En waar eet jij nu vanavond...? vroeg hij cpeens.
- ik...? thuis... gewoon...
— En wat eet je dan... ?
Mijnheer Karel begon to lachen om deze plotselinge
belangstelling.
— 1k weet het werkelijk niet... Daar zorgt mijn
juffrouw voor.
George keek hem oplettend aan.
— En wat doe je daarna dan...? Vanavond...?
Nu haalde Karel de schouders op:
— Waarom interesseert je dat zoo ineens... ? Ik lees de
krant, en misschien ga ik nog wat naar kennissen...
En ik heb ook altijd nog wat werk bij me...
— Zoo-zoo... kennissen... of werk...
Mijnheer George staarde Tangs zijn broer heen.
— Of werk, herhaalde hij... Dat moet toch rustig
zijn, zooals jij daar woont, op die flat. Ik moest eigenlijk eens bij je komen eten...
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— Je kunt ook blijven logeeren als je wilt, haastte
de ander zich. Je hebt nog niet eens mijn nieuwe logeerkamer gezien. Die is heusch keurig in orde...
— lk twijfel er niet aan...
— En er is ook een eigen badkamer bij, haastte
Karel zich... Waarom kom je toch niet eens kijken...?
De oudste legde zijn hand op den schouder van zijn
broer.
— 1k kom werkelijk eens graag kijken, zei hij hartelijk, getroffen door de plotselinge gulheid van dit aanbod.
— Weet je, vervolgde hij... 1k kan je sours benijden
voor dat leven dat jij hebt. Je huffs vlak bij de zaak,
geen ingewikkelde verplichtingen, Je eigen vrijheid, en
geen gedoe met gasten en uitgaan...
Mijnheer Karel knikte:
— Je moet er van houden, zei hij, met zijn altijd
wat simpel-aandoende philosofie. lk ben heel tevreden
op deze manier. En ik zou ook niet geschikt zijn voor
zoo'n mondain leven als jullie hebt...
— En dan moest je wat meet bij ons buiten komen
ook, zei mijnheer George... we zien je zoo eens een
enkelen keer op Zondag. We zouden immers samen
been en weer kunnen rijden... ?
De ander glimlachte:
— Je hebt geen idee hoe ik vast zit in mijn eigen
milieutje... Misschien is het wel niets dan gemakzucht,
boor en je behoeft me heelemaal niet to beklagen...
Van den wand keek het portret van den ouden
I0

Rieman op zijn beide zoons neer. Onder hetzelfde
smalle vogelhoofd, met de eigenaardige lichte oogen,
was de eenvoud van een plat boordje met twee zorgvuldig liggende zwarte dasvlerkjes. Het portret ping
wat eigenaardig in dit weelderige, zeer moderne kantoor.
Karel had het zoo ingericht. Er stonden, zooals in
zijn eigen flat, stalen meubelen en de muren waren
hoog en wit boven de eikenhouten lambrizeering.
Het was alles zeer degelijk en zeer kostbaar, maar
zonder eenige buitensporigheid.
— Je auto staat voor, waarschuwde de jongste nog;
toen keek hij George bewonderend na. Zoolang het
hem heugde hadden de broers elkaar nooit meer de
hand gedrukt.
Het gesprek dat ze zooeven gevoerd hadden was, in
verhouding tot de gebruikelijke zakelijke omgangsvormen, bijna uitbundig van spontaneiteit geweest.
Toen draaide mijnheer Karel het licht uit en ging
naar zijn eigen kamer, waar een groot boek, met vele
kolommen, op de schrijftafel open lag.
Hij ging zitten en maakte potloodnotities op een
blocnote. Het gesprek verdween uit zijn herinnering...
Mijnheer George was uit zijn kamer op een soort
bordesje gestapt, dat uitzicht gaf op de enorme, koepelvormige centrale hal van het kleedingmagazijn.
Er was nu geen publiek meer en het personeel liep
rond om alles op orde to brengen.
II

Op de galerij boven hem was men bezig lakens te
hangen over uitstallingen. Even bleef hij peinzend in
de groote, helverlichte ruimte staren.
Dit uitzicht trof hem telkens weer. Het vervulde hem
met trots. Want het was de aanschouwelijke voorstelling van de cijfers die hij in zijn stille kantoor bestudeerde.
En altijd als hij bier stond bekroop hem diezelfde
gedachte: Als zijn wader dit eens had kunnen zien...
De oude Neer zou geschrokken zijn, en een lang betoog,
aan de hand van de balansen die in de safe waren gesloten, ware noodig geweest om hem er van te overtuigen
dat dit ales rationeel was en voorzichtig opgezet, en
gewaarborgd, en dat het geen uitbarsting was van ongebreidelde fantasie en gevaarlijke pronkzucht.
Het was allemaal zoo gegroeid, nauwelijks merkbaar,
en toch, nu het er stond, was het telkens nog een openbaring voor hem: iets als een verwezenlijkte stoute
droom...
Merkwaardig: hij had daarover nooit met Karel gesproken. Die vond dit allemaal de natuurlijkste zaak
van de wereld. En misschien kwam dat wel doordat
Karel nooit van dit dies gedroomd had voor het er
inderdaad stond. Karel was geen droomer. Hij was een
nauwgezet en voorzichtig beheerder. Hij had niets verwezenlijkt maar was doodgewoon met de omzetcijfers
mee-gegroeid.
Mijnheer George daalde de boogvormige trap of naar
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de benedenverdieping en begroette bij den uitgang den
gegalonneerden portier, die daar had staan wachten en
nu haastig vooruitliep om het portier van de auto te
openen.
Toen stapte hij in en zette zich, voorzichtig, in een
hoekje van de diepe achterbank, en, terwijl de wagen
wegreed, zuchtte hij, zonder te weten waarom.
Snel ging het nu door de verlichte straten.
Mijnheer George staarde Tangs den chauffeur voor
zich uit. Hij voelde zich nu opeens zeer vermoeid en
legde zijn hoed naast zich op de bank.
Hoe was hij er toe gekomen daarnet zoo eigenaardig
tegen Karel te praten? Kon het zijn dat het vooruitzicht van de thuiskomst op de Dennen hem onbewust
benauwd had, en dat hij Karel benijdde, die straks naar
zijn flat zou gaan, en zijn schoenen uit zou trekken, en
met pantoffels aan zou zitten eten met het vooruitzicht
van een avond, dien hij aan zijn persoonlijk genoegen
zou kunnen besteden... ?
Maar wat had die Karel voor genoegens... ? Vaag
wist hij dat zijn broer nu en dan met kennissen samenkwam in een koffiehuis waar ze, ergens achter groene
gordijnen, een partij biljart speelden, of zaten te praten
bij een glas bier. Hij zelf had nooit van die soort
gezelligheid gehouden.
Nauwelijks vijf en twintig jaar oud was hij getrouwd,
en sinds dien tijd was het thuis gegaan als in de taken:
de behuizing was in gelijke mate uitgebreid als het
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winkelcomplex: van het benedenhuis waren ze naar het
heerenhuisje gegaan, en van het heerenhuisje naar de
halve villa en van de halve villa naar de heele villa...
en nu drie jaar geleden van de heele villa naar het
prachtige landgoed.
Dat was het verlangen van zijn vrouw en dochters
geweest, en hij had er aan toegegeven, zonder haar een
verwijt to maken van de diepere beweegredenen tot dit besluit. De dames waren namelijk haar kring in de stad ontgroeid, en daar buiten zou alles heelemaal anders worden.
Het was inderdaad anders geworden, z66 anders dat
het hem beving met dezelfde duizeling die hij voelde
tegenover het uitzicht in de ruimte van de groote
lichthal.
Maar wat er aan ontbrak was het gevoel van trots
en eigenwaarde, en nog altijd voelde hij zich wat onzeker in de salons en in het park, en wanneer hij uit
zijn slaapkamervenster neerzag op het tennisveld in de
verse, waar zijn dochters speelden met jongelui uit de
naburige villa's.
Hij aanvaardde dit alles als het werk van zijn vrouw
en zijn dochters. Hij gunde het haar gaarne, maar het
lief geen bevrediging. Want het vormde geenerlei achtergrond tot zijn werk dat, integendeel, in deze omgeving zoo weinig mogelijk besproken werd, alsof het
maken van confectiekleeding en uniformen iets smadelijks was, waaraan zoo weinig mogelijk gedacht moest
worden.
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Zoo leefde mijnheer George eigenlijk in twee werelden: een die hij geschapen had en een die hem benauwde.
De auto droeg hem, als elken dag, voort, van de
eene wereld naar de andere... Nu was de stad al verlaten, en de auto snelde door het duister dat de eene
wereld van de andere scheidde.
Mijnheer George viel terug in zijn gedachten. Ze
hielden hem achter in de wereld van Rieman & Co.,
en hij bedacht dat het goed zou zijn indien hij den
volgenden dag tijdig op kantoor was om de bespreking
met de hoofden der provinciale filialen deugdelijk voor
te bereiden.
De cijfers van den omzet van sportkleeding waren
het vorige jaar niet heelemaal bevredigend geweest, en
nu was het zaak betere gegevens te verzamelen inzake
de regionale behoeften.
Karel dacht te weinig aan die Bingen; hij constateerde
de feiten achteraf en trok er onvoldoende leering uit
en wist niet tijdig het roer om te werpen. Karel was
conservatief... geweldig secuur maar traag. Hij voelde
zich het veiligst bij eenmaal aangenomen methodes. In
dezen tijd moest men snelle beslissingen kunnen nemen...
De jeugd deed meer en meer aan openluchtsport, en
wat drommel, Ban moest ze goedkoope en aantrekkelijke sportkleecling hebben...
En Karel wandelde nu denkelijk tevreden naar zijn
flat, om daar te eten en zijn courantje te lezen. Het
zou hem benieuwen met wat voor ideeen Karel morgen
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in de conferentie zou komen... Men kon hem niet
alleen laten... dat was onmogelijk...
Nu was hij op den open buitenweg, en het tochtte
naar binnen.
Mijnheer George greep zijn hoed, en zijn hand raakte
iets ritselends aan. Naast hem op de bank lagen eenige
pakjes.
Hij greep den spreekhoorn en vroeg den chauffeur:
— Jan, wat ligt er hien.. ? Je hebt toch niets vergeten of te geven... ?
— Pardon mijnheer... nee mijnheer... Het zijn boodschappen voor mevrouw, die ik aan de keuken moet
afgeven... Er was haast bij, voor het diner van vanavond...
— Aha... jawel, zei mijnheer George...
Het diner...
Zijn wingers betastten iets hands en roads: een blik
caviaar...
Hij trommelde er op met zijn nagels.
Het diner...
Dat beteekende haastig kleeden om nog tijdig beneden in de salon te zijn voor de ontvangst van de
gasten.
Vruchteloos trachtte hij zich te herinneren wat Marie
hem vanmorgen gezegd had over wie er zouden zijn.
Hij kon zich geen naam meer herinneren. Maar een
ding stood vast: de jonge Rieuwers zou er zijn, en
die zou weer het hoogste woord hebben.
i6

Bij dergelijke gelegenheden ontbrak Rieuwers nooit,
en hij verdacht er Marie van dat ze dien man gebruikte
om voortdurend meer van zijn kennissen in haar huffs
te brengen.
Zonder dat ze er ooit een woord over gesproken
hadden begreep hij al, dat Marie dien Rieuwers in het
geheim bestemd had voor Rietje.
Hij wist niet of hij er voor of tegen moest zijn, maar
instinctief was hij er niet voor.
Rieuwers herinnerde hem altijd aan de volmaaktste
etalage-pop. Hij werd door Marie gebruikt als runner
en moest zijn kennissen aanbrengen. Mijnheer George
wist eigenlijk nooit goed wat hij tegen dien man
zeggen moest.
Tegenover diens altijd wat kruiperige beleefdheid
nam hij de vormen in acht, met een gevoel van op
zijn hoede te zijn.
Zijn nuchter verstand zeide hem dat Rieuwers op
het geld afkwam, maar hij had dat nooit zoo direct
durven uitspreken tegen Marie.
Wat hem het meest ergerde was die toon van beschermelijkheid, die dat heerschap zich veroorloofde.
Achtereenvolgens had hij hem reeds aangeboden hem
te introduceeren aan zijn bittertafeltje, bij zijn dokter,
die gespecialiseerd was in rheumatische verschijnselen
waar Mijnheer George nu en dan last van had, en bij zijn
sigarenleverancier die altijd buitengewone aanbiedingen
had en gepensionneerd ritmeester der huzaren was.
Rieman en Co. z
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Maar mijnheer George bitterde weinig of nooit, en
voelde niets voor lien dokter en rookte zijn eigen,
vaste merk al dertig jaar. Bovendien verdacht hij er
Rieuwers van dat deze commissie bedongen had bij
den ritmeester, Welke verdenking bijna tot zekerheid
werd toen deze persoonlijk werd geintroduceerd en een
onbescheiden gebruik maakte van de cognacflesch.
Bij die gelegenheid had mijnheer George zich, in zijn
eigen kamer, buiten de conversatie gevoeld die, tusschen zijn beide gasten gevoerd, voortdurend onderwerpen raakte waarover hij niet kon meepraten.
Telkens als Rieuwers of de ritmeester voelde dat hij
er voor seek en boonen bij zat, hadden ze zich klaarblijkelijke moeite gegeven iets te bespreken dat hem
belang in kon boezemen, en dan had mijnheer George
joist weer wat stag gezwegen, en eindelijk voorgesteld
maar weer naar de dames te gaan.
Den vorigen zomer had Rieuwers een tennisdub georganiseerd op De Dennen, en Binds dat oogenblik was
het aantal nieuwe gasten stormenderhand toegenomen.
Bij de wisseling van het seizoen was de tennisdub,
voor wat de kern betreft, omgezet in een bridgegezelschap, en Marie, die eigenaardige talenten voor dat spel
bleek te bezitten, was plotseling opgenomen in kringen
die, voor liefdadigheid of pour genoegen, gansche namiddagen en avonden zwijgend en snoepend rondom
groene tafeltjes doorbrachten.
Ook zijn dochters bridge'den en vooral in Cato, de
18

oudste, scheen de handelsgeest van zijn geslacht zich te
hebben omgezet in behendigheid bij het kaartspel. Ze
gold althans als een van de allerbeste speelsters uit de
omgeving en rookte, tot diepere concentratie naar ze
zeide, ontelbare cigaretten.
Het had mijnheer George getroffen dat het bridgespel een hecht fundament vormt voor alle vormen van
maatschappelijke verbroedering en gezelligheid. De
bijeenkomsten werden uitgebreid met diners en soupers
en danspartij en.
De Dennen was een van de centra van die gezelligheid.
En het scheen wel alsof een gewonnen partij van
veel minder belang was dan een gewonnen relatie. Hij
wing tenminste uit de conversatie van zijn vrouw en
dochters dingen op, die getuigden van een soort ingewikkelde sociale strategie, waarin nu eens getriomfeerd werd over het vallen van een tot dusver ongenaakbaar maatschappelijk bastion, dan weer de binnenkomst van nieuwe gasten gevierd werd alsof het
krijgsgevangenen waren uit een exdusieven stain, die
Naar isolement vruchteloos had trachten te bewaren.
Rieuwers oogstte herhaaldelijk lauweren als voorbereider van deze aanvals- en belegeringsplannen.
Telkens en telkens weer deed hij een triomfantelijken
intocht met nieuwe gevangenen in zijn gevolg, en dat
gaf dan weer aanleiding tot nieuwe invitaties waarvan,
als men de uitgaven narekende, alle liefdadige instellingen hoogelijk moesten profiteeren.
'9

De auto boog, tusschen twee lantarens, de oprijlaan
in en stopte naast den zij-ingang, om vervolgens door
te rijden naar de keuken achter het huffs.
Mijnheer George opende de deur met zijn sleutel, en
Wilde joist haastig de garderobe ingaan toen zijn vrouw
hem, in avondtoilet, tegemoet kwam, gevolgd door
een dienstmeisje.
— Heb je alles meegebracht... ? vroeg ze zenuwachtig.
Hij knikte:
— Er lag tentninste van allerlei in de auto...
— Je bent anders last... verweet ze.
Hij haalde de schouders op:
— Er was nog iets met Karel te bepraten... Ik heb
hem gevraagd...
— Toch niet voor vanavond... ? vroeg ze verschrikt
en staarde hem aan alsof hij aangekondigd had, dat het
heele personeel van Rieman & Co. aan het feest zoo
komen deelnemen.
- Goddank... zuchtte ze, en dat maakte hem kregelig.
— En waarom Karel niet... ? vroeg hij.
Marie glirnlachte.
— Karel... ! zei ze...
De manier waarop ze dat zeide vertolkte al haar,
hem bekende gevoelens voor zijn jongeren broer.
Karel was voor haar degeen die, hoe trouw en dienstvaardig dan ook, verre was achtergebleven op de sociale
ladder.
— Karel, placht ze te zeggen, is precies jullie wader.
20

Hij leeft voor de zaak en denkt aan niets dan aan de

zaak... flij is om zoo te zeggen met de zaak getrouwd.
Mijnheer George was er heelemaal niet mee verguld
aldus het erkende hoofd van de firma te zijn.
Alle critiek op Karel behield hij zorgvuldig voor zichzelf; boven en buiten alles wat zijn gezin betrof, voelde
hij zich met zijn broer verbonden in de gemeenschappelijke belangensfeer van de zaken.
Niemand vroeg hem thuis naar den acrd van die zaken,
naar zijn zakelijke zorgen en beslommeringen. En Karel
was in hun gedachtenleven ingelijfd bij wat ze „het
personeel" noemden, die talrijke schare welke haar
ondanks alles ontzag inboezemde, tegenover welke ze
zich, op hoogtijdagen en bij jubilea, wel vertoonen
wilden met een genadigen glimlach, maar Wier wel en
wee haar verder koud lieten.
Karel was voor haar iets van „de zaak".
En „de zaak" met haar populair product en populaire

slagzinnen en reclames, was voor haar allengs iets geworden dat men beter deed te verdoezelen, z66zeer dat
ze er in geslaagd was haar man, voor zijn prive-behoeften, naar een duren maat-kleerenmaker te laten gaan.
Slechts bij zeldzame gelegenheden, wanneer men een
beroep op haar deed voor liefdadige doeleinden, vormden de voorraden van Rieman & Co. een welkome bron
voor bijdragen aan comites tot kleeding van behoeftigen.
En in die gevallen deed zij haar toezeggingen van groote
hoeveelheden broeken of kielen met een fiere noncha21

lance en vooruitloopend op de bezorgde bezwaren van
Karel, die dan nog achteraf en te last in het gelling
betrokken moest worden.
— Karel, plachten Rietje en Cato te zeggen, is iemand
van typische kleine allures
En op die wijze stichtten ze een demarcatie Welke
mijnheer George, en met hem het gansche gezin, recht
deed in de positie van groot-ondernemers en aanzienlijke
leden van de nijvere samenleving.
— Je smoking en alles ligt klaar, zei Marie nog,
terwijl ze gevolgd door het dienstmeisje haastig in de
richting van de keuken verdween.
Mijnheer George ging zijn kamer binnen en vond
daar Cato, in een blauwe wolk van cigarettenrook,
achter zijn bureau zitten schrijven.
Zonder op te kijken begroette ze hem terloops en
bleefeen aantal beschreven kaartjes in een kring schikken.
— lk kom er niet uit, mompelde ze...
Hij was achter haar gaan. staan.
— Die tafelschikking... bromde ze... ik weet werkelijk niet...
— Wil ik eens kijken...? bond hij aan.
Maar ze duwde hem met de elleboog weg.
— Laat u me nu maar... van die dingen hebt u toch
geen verstand... Hoe ik het ook schik, telkens komt
mijnheer Kloosterman vlak bij zijn vrouw te zitten, behalve als hij links van Ma zit en daar zit hij te hoog...
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— Tjonge, zei mijnheer George... het lijkt wel het
hof ! ... to hoog... !
— Doet u het dan zelf, snauwde ze... Hier... zoo
moet het dan maar... Dan moet zij maar naast u zitten...
— Wieis mevrouw Kloosterman ookweer... ? vroeghij.
Hij behield meestal slechts een vage herinnering aan
de gezichten die in zijn huffs opdoken en weer verdwenen.
— Zoo'n groote, blonde vrouw met een indischen
man... ?
— Groot... ? ...blond... ?...Indisch... ? vroeg ze, op
een toon van uiterste verbazing. Hoe komt u daar bij... ?
Ze is joist donker en klein en heel tenger. Toen blies
ze een rookwolk uit, pakte de kaartjes bij elkaar en
verliet haastig de kamer.
Op een zijtafeltje zag hij de likeuren staan bij een
groote stapel kisten sigaren.
Aan de regie ontbrak nooit iets. Dat moest hij zijn
vrouw en dochters tot haar eer nageven.
En bier zou hij vanavond na het diner dan weer zitten,
in een kring heele of halve onbekenden met wie hij over
Bingen zou praten die hem niet veel belang inboezemden
en die hem ten deele volkomen vreemd waren, manners
met wat erg gekleurde gezichten, opgezet door zijn
wijn en zijn cognac, die weer met rustige gebaren in zijn
trommels Havannahs zouden grijpen en elkander grappen zouden vertellen die ze aan tafel wijselijk voor zich
hadden behouden. Er zouden jongeren bij zijn, die
op vertrouwelijken toon de namen van zijn dochters
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zouden uitspreken, mannen met eerbied voor zijn geld,
maar zonder eenige belangstelling voor de wijze waarop
hij dat verdiende.
Er waren ook gepensionneerden bij, die deze villabuurten bewoonden, en in hun hart het verlangen hadden door zijn toedoen wellicht een bijverdienste te
kunnen krijgen, en er waren er wier speculatie niet verder
ging dan naar een goed diner. Ze gaven zich allemaal
tactvolle moeite dat hij zich niet vreemd of overtollig
zou voelen in hun gezelschap en zouden ongetwijfeld
onder elkander waardeerend over hem spreken, om toch
vooral, ieder voor zichzelf, te getuigen van breede
opvattingen, ter afwenteling van elke mogelijke verdenking van tafelschuimerij of baatzucht.
Met groote vrijmoedigheid bewoog zich Rieuwers,
als de oudste en houder van de oudste rechten in dit
huffs, tusschen het gezelschap. Hij had zich de vrijheid
toegemeten om de anderen aan te moedigen tot het
ledigen van hun glazen en het opsteken van versche
sigaren en wist, als tegenprestatie, den gastheer plotseling
in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen
door hem luidruchtig te complimenteeren met zijn
keuken en kelder, of zijn nieuwe automobiel.
Mijnheer George was er aan gewend geraakt zich dat
alles geduldig te laten aanleunen.
Met zijn geduldig, wijs gezicht zat hij in de kring, en
streek langs zijn grijzend puntbaardje.
Hij beschouwde dit alles met het vaderlijk oog van
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iemand die menschenkennis verworven heeft en zeker is
van zichzelf.
Dit alles was hem niet meer dan het persoonlijke
speelterrein van zijn vrouw en dochters, en zijn voorhoofd was als de deur van zijn kantoor waarop het
woord Privy geschilderd stond, en die zijn eigen domein
scheidde van dat waarop hij het publiek toeliet.
Aileen wanneer het zeer laat werd, of als de gasten te
luidruchtig werden, wist hij met een enkel woord te be-.
duiden dat de grenzen van tijd en genoegen bereikt waren,
en als daarop aanstonds en hoffelijk gereageerd werd, was
hij ook dadelijk zijn ergernis weer kwijt, en zeker van
zichzelf, ook als heerscher over dit kleine luidruchtige
troepje, waartegenover de schare waarover hij het
dagelijksche commando voerde een machtig Leger was.
Hij realiseerde zich zeer goed dat het wereldje van
zijn vrouw en dochters onbelangrijk was tegenover die
welke door hem en Karel werd bestuurd.
Hij vergaapte zich niet aan de mooidoenerij van dit
gezelschap, en gaf er zich heimelijk rekenschap van dat
hij ze een voor een te woord kon staan als het om
andere dingen zou gaan dan die welke in zoo hooge
mate hun belangstelling schenen te hebben.
De ritmeester, die behalve in sigaren, ook nog in verzekeringen deed, had hem eens een bezoek op zijn kantoor gebracht en was, na enkele welwillende woorden,
verwezen naar Karel Rieman, met een codewoord dat
de onherroepelijke afwijzing van ieder voorstel inhield.
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Onder den indruk van de ontvangst was hij heengegaan en hij had zijn teleurstelling gewroken door hatelijken Laster, die Mijnheer George Tangs een omweg ter
oore was gekomen, maar waarvan hij zijn vrouw geen
mededeeling had gedaan om het pleizier op de speelplaats van zijn gezin niet te bederven. Sindsdien was
hij er zeker van dat, te eeniger tijd, dan deze en dan weer
gene uit de vriendenkring met baatzuchtige bedoelingen
zou opduiken om vervolgens dezelfde praktijken toe
te passen.
Ook dit interesseerde hem niet.
Hij gaf Karel ook geenerlei toelichting op de codewoorden. De broers werkten samen in een sfeer die
geen noodzaak of gelegenheid open liet voor overbodige
uiteenzettingen.
Ze begrepen elkander ook zonder veel woorden snel.
En Karel bespaarde zijn broer de kwalificatie van de
omgeving van zijn schoonzuster en nichten omdat ze
er aan gewend waren de verschijnselen van de wereld
buiten Rieman & Co. zwijgend te aanvaarden.
Met het voomemen ook dezen avond geduldig en
vriendelijk uit te zitten begaf mijnheer George zich naar
zijn kleedkamer en daalde, een half uur later, de trappen
of naar de salon vanwaar hem reeds stemmengerucht
tegemoet kwam.
Tegelijk met een hem onbekend jongmensch, dat
hem perse Wilde laten voorgaan, ging hij de salon binnen.
z6

Daar waren een dozijn menschen bij elkaar en ze
spraken allemaal tegelijk. Marie ging Tangs hem been,
het jongmensch tegemoet, en voegde hem in het voorbijgaan toe:
— Wat ben je weer last...
Maar daar was de ritmeester al op hem toegekomen
en drukte hem warm de hand, en daar was Rieuwers
die aanstonds zijn arm vatte en hem meevoerde naar
de canape waarop twee dames zaten, aan wie hij werd
voorgesteld.
Toen die dames zijn naam hoorden plooiden ze een
welwillende glimlach om de lippen en begonnen als om
strijd den lof to zingen van zijn vrouw en zijn dochters
en dit heerlijke huffs.
Mijnheer George nam die hulde vriendelijk in ontvangst, en boog, en werd alweer in beslag genomen
door Rieuwers die nu absoluut zijn goeden vriend
Kloosterman Wilde voorstellen.
Deze was een groote, joviale man, met een rood gezicht en een bulderenden lach, en hij deed mijnheer
George vaag denken aan een inkooper die eenige jaren
geleden ontslagen was wegens onregelmatigheden in
zijn afrekeningen.
De kamer was vol stralend licht en de gasten maakten
zooveel rumoer dat mijnheer George een gevoel kreeg
alsof hij verdoofd en verblind was. En inmiddels waren
er nog meer binnengekomen en voegden zich met
geestdriftige uitroepen bij de reeds verzamelden.
27

Je moet straks mevrouw Kloosterman aan tafel geleiden, fluisterde Rietje hem toe, en dadelijk was ze alweer
weg en in het midden van een kring luidruchtige
jongelui.
Hij was naar Marie gegaan, die in druk gesprek stond
met den ritmeester en een groote blonde vrouw, die betoogde dat er maar een stad in de wereld was waar zij
zich goed ideeden kon: Weenen...
De ritmeester neuriede een Weener wals, en mevrouw
Rieman zeide:
— Ach ja... Weenen... ik heb al zoo dikwijls tegen
mijn man gezegd...
Mijnheer George stond er glimlachend bij.
Het trof hem dat Marie een kleur van opwinding
had en dat haar stem ongewoon klonk.

Het was niet waar, dat ze hem al zoo dikwijls over
Weenen gesproken had, maar nu mengde de ritmeester
hem in de conversatie en zeide, grappig bestraffend:
— Aha, mijnheer Rieman... dan moet utoch werkelijk
eens gauw met mevrouw naar Weenen gaan. U zult
u daar amuseeren... een heerlijke stad...
Hij knikte welwillend en streek Tangs zijn puntbaardje.
— U zult er vast en zeker slagen... stellig, riep de
blonde mevrouw geestdriftig, en nu wordt het de
mooiste tijd van het jaar om Weenen to zien... Kent
u Weenen... ?
— ja zeker mevrouw, zei mijnheer George... ik kom
er zelfs tamelijk dikwijls...
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— Foei, dreigde ze nu... en u gaat daar dus zonder
mevrouw been... ? Zoo zijn de mannen nu...
— Ik kom er alleen voor zaken, protesteerde hij,
en aanstonds ving Marie, met iets ongewoon vinnigs,
dat woord op:
— Och... de zaken... altijd de zaken, zuchtte ze...
Mijn man leeft voor zijn zaken moet u weten...
Nu zeide de ritmeester, als om hem in een pijnlijke
situatie te help te komen, dat zaken inderdaad voor mannen het allerbelangrijkste waren, en zoo stond mijnheer
George dan, ondanks het napruilend protest van Marie,
tegenover de yolk bewondering van zijn gasten.
— Ik tie hem bijna nooit, zei Marie nog... een half
uur geleden is hij thuis gekomen, moet u weten...
— Werkelijk... ? vroeg de blonde vrouw, zonder belangstelling, en wendde zich aanstonds naar iemand die
haar kwam begroeten.
De ritmeester greep de gelegenheid aan om te informeeren naar de kwaliteiten van mijnheer George's
nieuwe auto, en de oogen van Marie waarden onrustig
over haar gasten.
Toen kwam de knecht zeggen dat men aan tafel kon
gaan, en mijnheer George liet zich door den ritmeester
mevrouw Kloosterman aanwijzen en bood deze hoffelijk zijn arm.
Het diner ving aan met de caviaar, zijn reisgenoote in
de auto uit de stad. Ze was nu uit de zakelijke verpakking en pronkte in een paleis van ijs op een zilveren Schaal.
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Dat gaf mijnheer George, zooals hij daar zelf nu ook,
vanuit het zakelijke, getransformeerd zat in feestelijk
uiterlijk, een gevoel van verbroedering, en hij wendde
zich tot zijn buurvrouw, en vertelde hoe hij in de
duistere auto het bilk gevonden had.
Mevrouw Kloosterman lachte:
— Zoo merk ik dat u een goede huisvader bent...!
— Mijn auto is altijd volgepakt met allerlei Bingen,
zei mijnheer George... Ik weet het zelf niet. Dat be-.
disselt mijn vrouw allemaal...
— Dus u bent zoo'n beetje de vrachtrijder op de
stad...! constateerde ze. Dat is wel heel gemakkelijk.
Hoe last gaat u 's morgens bier vandaan?...
Hij vertelde ernstig van zijn Bag-indeeling en had
halverwege opeens het gevoel dat Bit alles haar maar
matig interesseerde. Ze luisterde al niet meer.
Van het andere erode van de tafel steeg een laid
gelach op en haar oogen dwaalden in die richting af.
Er werd champagne geschonken en hij dronk zijn
buurvrouw toe, tegelijk beseffend dat er iets plechtigs
in zijn houding was, dat niet in overeenstemming was
met den toon van vroolijke luchthartigheid om hem
heen.
— U hebt wel een vermoeiend Leven, constateerde
ze verstrooid, en antwoordde aanstonds op een vraag
die haar van de overzijde werd gesteld.
Naarmate het diner vorderde, kreeg mijnheer George
een sensatie van groote eenzaamheid. Telkens dacht hij
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aan Karel, die nu zijn krantje zat te lezen en eenmaal
betrapte hij er zich op, dat hij in gedachten verzonk
over de bijeenkomst van den volgenden dag, met de
leiders der provinciale filialen. Hij schrok daaruit op
door de stem van den ritmeester die nu, onder algemeene stilte, een boeiende anecdote verhaalde. Het was
de geschiedenis van iemand die blijkbaar een goede
bekende was in dezen kring, zekeren Tom, die een
erfenis had ontvangen en al het geld in enkele weken
te Monte Carlo verloren had...
— En waarachtig, zei de ritmeester... jullie zult het
niet willen gelooven, maar hij is op rijkskosten terug
gekomen... met een kaartje derde klasse van den consul... En weet jullie wat hij zei toen hij terugkwam...?
De ritmeester keek even zwijgend rond, om de spanning ten top te doen stijgen en zeide toen, zeker van
zijn success
- Hij zei dat het niet eens noodig geweest was, want
dat hij in de derde klas van twee handelsreizigers het
dubbele van zijn reiskosten teruggewonnen had met
kaarten...
Er klonk een laid gelach.
— Die Tom toch... altijd even gek... zei een dame.
— Van twee handelsreizigers... brulde mijnheer
Kloosterman... zijn veine kwam blijkbaar iets te last...
De lach van Marie klonk nog even na.
Mijnheer George glimlachte alleen maar. Hij dacht
aan den tijd toen hij als jongeman voor de zaken van
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zijn wader had gereisd: in de derde klasse natuurlijk.
Maar iemand anders wist alweer een amusant verhaal
uit Monte Carlo, waarbij een schatrijke Amerikaan te
pas kwam, en hij was er nauwelijks mee klaar toen
Rieuwers alweer een ander verhaal over een anderen
Amerikaan begon te vertellen.
Daarna was het even stilt en begonnen allerlei menschen op zachten toon met hun tafelburen te praten,
totdat een nieuwe algemeene aandacht ontstond en een
nieuwe uitbarsting van vroolijkheid.
De gesprekken zwollen aan en doofden en sprongen
van den hak op den tak, en mijnheer George verzonk
weer in zijn gedachten over de sportkleeding van de
provinciale jeugd.
— Chamberlin, fluisterde de knecht aan zijn oor, en
schonk zijn glas vol diep-rooden wijn.
Op dat oogenblik gebeurde er iets vreemds met hem.
De stemmen schenen uit de verte te komen en het
licht hinderde hem uitermate. Een koud tweet steeg
naar zijn slapen en een vreeselijke druk lag op zijn borst.
Hij Wilde zich inspannen om iets tegen zijn buurvrouw
te zeggen, maar op hetzelfde oogenblik draaide alles
om hem keen.
Toen greep hij naar zijn waterglas, maar daarbij
stootte hij een wijnglas om.
Alles vernevelde voor zijn oogen, en dreunerideklokketonen schenen door zijn ooren te klinken.
Nog trachtte hij zich te vermannen. Hij opende den
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mond om diep adem te halen. Maar de knelling op
zijn borst woog nog zwaarder... de geruchten om hem
heen vloeiden samen tot een onbestemd gedruisch...
Hij Wilde opstaan, maar wankelde en voelde hoe armen
hem opvingen... en toen niets meer...
Mijnheer George opende de oogen. Hij slaakte een
diepen zucht. Hij lag op de sofa in zijn kamer, naast
het tafeltje met de likeurflesschen en de opgestapelde
sigarenkisten en blikken.
Zijn eerste sensatie was er een van onuitsprekelijk
welbehagen. Zijn hats was weldadig bevrijd van den druk
van zijn stijven boord, het licht was getemperd en het
was heel stil om hem heen.
Men legde een ijskouden doek op zijn voorhoofd en
hij sloot de oogen weer.
Iemand hield zijn pols vast, en boog zich over hem
heen en vroeg:
— Gaat het nu wat beter...?
Het was de stem van Rietje.
— Oh... ja... zei hij... veel beter, en toen zweeg hij
weer om dit weldadige van rust en stilte niet te verbreken.
Voetstappen verwijderden zich en de deur ging behoedzaam open en dicht.
De hand van Rietje streelde Tangs zijn voorhoofd.
— Stil maar, fluisterde ze... zoo dadelijk komt de
dokter...
Rieman en Co. 3
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— De dokter... ? dacht mijnheer George... Waarom
komt de dokter... ? ...Waarom lig ik hien..?
Plotseling herinnerde hij zich het diner. Hij bewoog,
en het overhemd van zijn smoking kraakte op zijn
borst.
— Wat is er gebeurd... ? ...ik ben geloof ik flauw
gevallen..., bezon hij zich...
— Stil nu vader, fluisterde Rietje... maar nu zwaaide
de deur open, en iets als een wervelwind kwam op
hem toe.
De oogen opslaande keek hij in het ontzette gezicht
van Marie...
Ze zag er, in haar feestkleeding, met de prachtig
gefriseerde Karen en de flonkerende bijous, uit als een
toonbeeld van ellendigen schrik.
— George... in 's hemelsnaam... riep ze... wat heb
je... ?
— 1k weet het niet... niets bijzonders... lachte hij
flauw dock geruststellend.
— Voel je je alweer beter... ? ...de dokter komt dadelijk... Iedereen schrok zich gewoon dood... Je hebt toch
niet iets verkeerds gegeten... ? ... Hoe is zijn poll nu.
Weer normaal... ? ...wil je wat drinkers... ?
De vragen ratelden van tusschen haar roode lippen
en haar oogen waren wijd open van ontzetting.
— Last u hem toch... vraagt u niet zooveel...,
vermaande Rietje.
Ze draaide den ijsdoek om op zijn voorhoofd.
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— 1k stout jullie heele diner in de war..., zei mijnheer George, en Wilde overeind gaan zitten.
— Je werkt ook te hard... veel te hard... dat zegt
iedereen... verweet Marie nu. Wat is dat voor een
leven? Om zeven our sta je op... over zeven en kom je
thuis... Je bent nu eenmaal niet meet op een leeftijd
dat je je alles kunt permitteeren. Hoe dikwijls heb ik
je al niet gezegd dat je het wat kalmer aan zou leggen...
Mijnheer George sloot, onder den vloed van verwijten en klachten de oogen.
Marie was naast hem gaan zitten, op den rand van
een fauteuil, als gereed om dadelijk weer op te kunnen
staan en naar haar gasten terug te keeren.
Ze sprak fluisterend verder, als bang dat men haar
in het belendend vertrek zou kunnen hooren.
— Je hebt ook niets aan Karel, klaagde ze... Je staat
alleen voor alles. Die Karel is een goedige sukkel. Ales
komt op jou neer... Hoe vaak heb ik je al gezegd dat
je een flinke kracht naast je moest nemen... of heelemaal
uit taken gaan. Beloof me nu dat je dat doen zult...
beloof je mij dat... ?
Ze staarde hem aan alsof ze nu, dadelijk, de verlossende belofte van zijn lippen verwachtte, maar toen
schrok ze op want er klonken haastige voetstappen in de
gang, de deur ging open, en twee heeren kwamen binnen.
— Daar heb ik hem al, zei Rieuwers... de dokter
was gelukkig thuis...
Marie en Rietje waren opgestaan.
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— Heerlijk dat u zoo gauw komen kon, zei Marie
opgelucht...
En tot haar man:
— Die beste Rieuwers is dadelijk naar den dokter
gereden...
— Dat is heel vriendelijk, zei mijnheer George, zich
half oprichtend... maar het is werkelijk niet zoo erg...
De dokter duwde hem zacht terug in de kussens,
schoof het tafeltje met afterdinner-genot opzij, ging
naast hem op de sofa zitten en greep zijn pols.
— Kom Rietje, vermaande Marie... laten wij nu
naar de gasten teruggaan... En als jij, Rieuwers, de
honneurs voor de heeren wilt waamemen. .. ? .. .Ze kunnen in de serre rooken, en laat dan de sigaren daarheen
brengen...
— Ik geloof dat ze niet lang weer zullen blijven,
meende Rieuwers en volgde de dames.
— Als u sours iets noodig hebt, dokter... ? vroeg
Marie... wilt u dan bellen... ?
De dokter was al bezig een taschje to openen en ontpakte een bloeddruk-meter. Toen sprak opeens mijnheer
George.
— Marie, zei hij, en het klonk als een bevel... Wil
je dadelijk Karel opbellen en hem de auto sturen, dat
hij hierheen komt... ?
Ze schrok en bleef bij de deur staan.
— Karel... herhaalde ze... natuurlijk... ik zal...
En in de gang zei ze tegen Rieuwers dat het misschien
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inderdaad beter was als de menschen maar niet te lang
meer bleven...
Het was een merkwaardige familieraad die een uur
later in de slaapkamer gehouden werd.
Mijnheer George had het onbetwist presidium. Hij
was, in een kamerjapon gekleed, tegen een stapel kussens
in bed gezeten.
Aan het hoofdeinde zat Marie in haar avondjapon.
En aan de andere kart van het bed zaten de dokter
en Karel, sober in hun daagsche kleeren, naast elkander.
De dokter richtte het woord bijna voortdurend tot
Karel, die met diepe ernst op zijn mager gezicht zat
toe te luisteren en telkens instemmend knikte.
— Uw broer, zei de dokter, is overwerkt. Hij heeft
veel te veel van zichzelf gevergd...
— Dat heb ik altijd gezegd, zei Marie met een
kwaadaardigen blik op haar zwager.
De dokter negeerde de opmerking.
— Wat uw broer noodig heeft, vervolgde hij, is
een tijd van rust in een aangename, stile omgeving.
Zoo ver mogelijk van zijn taken... Geen brieven, geen
rapporten... Aileen maar rust_ en wandelen, en veel
slaap en goed eten...
— En wanneer zou dat moeten... ? vroeg mijnheer
George.
— Zoo spoedig mogelijk... morgen...
De beide broers keken elkander aan, en in hun blik
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wisselde de gedachte aan alle beslommeringen... de
conferentie... de leverantie voor de Gemeentetram...
— lk weet niet of dat zoo dadelijk kan, merkte
mijnheer George op... Wat dunkt jou, Karel... ?
Mijnheer Karel hief het hoofd op:
— Wat moet, dat kan..., zei hij...
En Marie voegde er haastig en met iets bestraffends
in Karels richting aan toe:
— Nu hoor je het zelf George... het kan... Rare!
is er toch immers 66k nog...!
— Het zal zeer goed te schikken zijn..., zei Karel,
en wrong zijn handen in het gewoontegebaar.
— Het moet...! zei Marie.
Het was even stil.
— En waar had u gedacht... dokter... ? vroeg ze...
1k zou wel zeggen bier thuis, als hij niet te dicht bij zijn
taken was...
De dokter maakte een afwerend gebaar:
— Neen, niet bier, zei bij.... Mijnheer Rieman zou
de verleiding denkelijk niet kunnen weerstaan... 1k
zou zeggen hoe verder weg hoe beter. En bovendien,
in dezen tijd van het jaar moet hij naar de zon...
— Als je] eens naar de Italiaansche meren ging, stelde
l
Karel voor... Dat is niet zoo heel ver weg, als er eens
iets zeer dringends is, en het is er nu mooi...
= Ik zou je kunnen brengen, bood Marie aan...
— Dat zou prachtig zijn..., meende de dokter.
Niemand zei daarop iets aanmoedigends.
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— En de meisjes zouden om beurten bij je kunnen
komen...
— Dat regelt zich van zelf wel, zei mijnheer George.
— Doe je het nu werkelijk... ? drong mevrouw
Rieman aan. Zal je nu eindelijk eens verstandig zijn... ?
Zoo werd het besluit dan genomen. De dokter be-.
loofde den volgenden morgen vroeg terug te zullen
komen en Marie ging met hem weg.
— De kwestie is, fluisterde ze in de gang, dat hij zoo
weinig uit harden kan geven aan zijn broer... U hebt
hem zelf gezien. Dat is zulk een heel ander type. Mijn
man is om zoo te zeggen de ziel en de stuwende kracht
van de zaak...
— Och mevrouw, lachte de dokter... die bezwaren
ontmoet ik elken dag... Menschen zooals uw man lever
order de obsessie dat ze onmisbaar zijn, maar ik verzeker u dat het best zal meevallen...
— 1k zou hem graag bier houden, verklaarde Marie
nog. Maar u weet hoe het gaat in zoo'n druk huffs als
het onze... Men zou alles rustig en stil willen houden,
maar elk oogenblik is er iets...
— lk weet het mevrouw... Misschien is het voor u
zelf ook beter als u eens wat rustiger leefde... Hoeveel
maal in de week hebt u wel niet gasten... ? En al die
bridge-drives... 1k weet er alles van...
Marie lachte, een beetje gestreeld.
— Men kan er haast niet aan ontkomen dokter... tot
morgen dan...
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Daarop ging ze kijken of de kamer voor haar zwager
in orde was gemaakt.
De broers zaten bij elkaar.
— Het zal best losloopen, troostte Karel... ik beloof
het je.
— Feitelijk is alles klaar voor het nieuwe seizoen,
bedacht mijnheer George. En je kunt me loch geregeld
rapporteeren... ?
— Natuurlijk, elken dag desnoods.
Mijnheer George keek zijn broer aan.
Die herinnerde hem zoo sterk aan hun vader, zooals
hij daar zat: nadenkend en vol trouwe toewijding.
— Wat dacht je morgen te doen... ?
Karel glimlachte.
— Daar was ik vanavond joist aan bezig toen Marie
opbelde, zei hij verlegen. Ik had de cijfers van verleden
jaar meegenomen. Het is alleen maar de kwestie dat
de filialen, ieder in hun eigen rayon, lessen trekken
uit de resultaten van verleden jaar. We hebben ze toen
overstroomd met dezelfde voorraden, en dat is heel
verschillend uitgevallen. Het is gewoon een kwestie
van regionale behoefte. 1k was van plan dat uiteen te
zetten, en clan elken filiaalhouder opijn beurt te wijzen
op zijn overschotten en de nazending van bepaalde
artikelen...
Mijnheer George knikte.
— 1k was er net zoowat mee klaar toen Marie opbelde, zei Karel nog. 1k overzie het heel duidelijk.
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En toen pas zei hij: — Dat was me anders een schrik...
Marie leek wel heelemaal overstuur...
, — lk begrijp het zelf ook nog niet, verontschuldigde
zich mijnheer George... Het kwam zoo ineens over me.
Vroeger heb ik daar nooit last van gehad...
Karel antwoordde niet.
Onderweg had hij moeten denken aan de ongewone
dingen die zijn broer op kantoor tegen hem gezegd
had. Op het erf was hij de auto's van de vertrekkende
gasten tegengekomen, en in de schel-verlichte gang
had hij er nog eenige aangetroffen die fluisterend afscheid van elkander namen.
Ze waren voor hem opzij gegaan toen hij Tangs hen
been naar boven snelde.
Met Marie had hij weinig kunnen praten. Ze had hem
apart genomen en op het hart gedrukt dat hij de voile
verantwoordelijkheid voor de zaken op zich zounemen.
— Natuurlijk... waarom niet... ? had hij met wat
vijandigs gevraagd.
En in Naar oogen had hij het antwoord gelezen:
...Omdat je een sukkel bent... omdat we het je
feitelijk niet toevertrouwen...
0, mijnheer Karel wist heel goed hoe ze over hem
dachten. Hij was er zich zeer wel van bewust dat George
in allerlei dingen de superieure van hen beiden was. Hij
vereerde hem, maar hij ontzegde Marie en zijn nichten
het recht zich in die verhouding to mengen met een
critiek die op niets berustte.
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Ze wisten immers niets van de zaken. Die waren voor
haar immers niet anders dan de bron waaruit ze maar
te putten hadden om te voldoen aan al haar grillen en
ijdelheden...
Hij vodd.e heel goed dat ze hem ontving enmetdevriendelijkheid die men nu eenmaal verplicht is tegenover een
lid van de familie dat achtergebleven is op de sociale ladder.
En zijn beleefdheden jegens schoonzuster en nichten
hadden geen enkele spontaneiteit. Hij schreef de cheques
die hij haar op haar verjaardagen toezond met dezelfde
emotielooze nauwgezetheid waarmede hij de maandloonen uitbetaalde: als een verplichting, en anders niet.
Dit huis, met al zijn pracht en praal, imponeerde hem
in het minst niet. Hij kende er alle geheimen van door
de privy-administratie die de accountants van Rieman
& Co. voor de beide firmanten aanhielden, en die hij
controleerde.
Hij wist tot op een gulden waar de groote inkomsten
van zijn broer bleven, en schudde het hoofd bij het
lezen van de fantastische posten voor toilettes en personeel en de huishouding.
Mijnheer Karel zelf kapitaliseerde.
De groei van zijn kapitaal imponeerde hem heelemaal niet. Want het groeide mee met den natuurlijken
groei van de zaken.
Evenmin als de groote lichthal van de zaak hem ooit
vroeger als droombeeld en illusie voor oogen had gestaan, had hij ooit bij het zien van zijn balans de somatic
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van herkenning met iets dat hij zich eens begeerig
gedroomd had.
Er was in het leven van mijnheer Karel geen droom
te verwezenlijken geweest, niet een eigene en niet een
droom van wie ook met wie hij zijn leven verbonden had.
Het mankeerde hem ook niet aan zelfvertrouwen,
hoewel hij nu eenmaal beschouwd werd als de tweederangs figuur in de zakelijke hierarchie.
Integendeel: hij had een diepe overtuiging van verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van zijn broer, dien
hij gevangen zag in een voor hem onbegrijpelijke wereld.
En pas dien zelfden middag, toen George opeens met
iets van afgunst had gevraagd naar de inrichting van
zijn persoonlijk leven, en wat hij dien middag zou eten,
en hoe hij zijn avonden doorbracht, was hij op het
spoor gekomen van een groot en nauwelijks bewust
germs in het bestaan van zijn ouderen broer.
De telefonische oproep was daar zoo wonderlijk op
gevolgd. Het was alsof Marie hem had ontboden om de
illustratie te leveren op de gedachten die, na Georges
vertrek, toen hij in zijn kantoor was achtergebleven,
in hem waren opgekomen.
Het was dat verantwoordelijkheidsbesef dat hem,
aan Georges bed, met voile overtuiging deed herhalen:
— Ga jij nu maar je gang en laat het allemaal aan
mij over... Afgesproken... ?
George stale hem de hand toe: een smalle, bleeke hand.
— Afgesproken, zei hij... jij gaat je gang maar...
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II

MIJNHEER GEORGE
Den volgenden morgen bracht de auto mijnheer
Karel naar de stad in plaats van mijnheer George.
Overigens was er niets veranderd.
Prompt te half negen openden Rieman & Co. de
magazijnen. De afdeelingschefs controleerden het personeel, en het personeel bediende het publiek, en voor
de deur van het prive-kantoor brandde een rood lichtje,
en er hing een bord voor met het opschrift: „Conferentie", want daar binnen in de groote kamer van zijn
broer zat mijnheer Karel aan het hoofd van de vergadering van leiders van provinciale filialen: een kring
ernstige mannen met dossiers en blocnotes voor zich.
— Mijn broer is verhinderd de vergadering bij te
woven, had mijnheer Karel gezegd en anders niet.
Want ze hadden afgesproken dat met geen woord
melding zou worden gemaakt van het ziektegeval en
dat het zou heeten dat mijnheer George eenigen tijd
voor zijn genoegen naar het buitenland was vertrokken.
En terwijl de vergadering gehouden werd, reed
mijnheer George met Marie naar het station.
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De meisjes zouden voorloopig thuisblijven. Er was
een liefdadigheidsfeest te regelen, en er waren verplichtingen waaraan men zich nu eenmaal niet onttrekken kon, en het was het beste dat Marie de eerste
week mee ging om voor Vader te zorgen.
Het was, sinds geruimen tijd, de eerste maal dat ze
samen op reis gingen.
Daar waren de zomerreisjes met de meisjes geweest,
en Georges zakenreizen, en de periodieke tochten naar
Brussel en Parijs die Marie met haar dochters ondernam
in het belang van haar toiletten.
Nu zaten ze daar plotseling tegenover elkander, elk
met nog iets van de schrik van den vorigen avond.
Het plotselinge besluit was nog niet verwerkt.
Marie keek naar buiten, en telkens sprong er iets op
in haar hersens: een niet afgezegde afspraak, een niet
getroffen voorzorg.
Mijnheer George dacht aan de conferentie der filiaalhouders en drong telkens weer een invallende gedachte
terug: Karel moest het doen, hij mocht er zich niet
mee bemoeien...
Zoo zaten ze, ieder voor zich ontrukt aan de routine
van het eigen Leven, tegenover elkander.
En pas geleidelijkwerden ze zichbewust van de situatie...
— Zit je gemakkelijk... ? vroeg Marie...
Hij knikte en glimlachte:
— Wie zou dat gisteren gedacht hebben... ?
— Wat een schrik... herinnerde ze zich... En ik. ben
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maar blij dat we er zoo plotseling toe hebben besloten,
want anders was er niets van gekomen...
— lk ben vanmorgen nog van alle kanten opgebeld...,
zeide ze.
— Zoo, antwoordde hij, zonder veel belangstelling.
— Zulke hartelijke menschen, zeide Marie nog eens...
Echte vrienden...
Mijnheer George bedacht dat dit wel het minste was
wat het gezelschap had kunnen doen.
— Moet je weten, zei hij... dat ik niet eens alle
namen meer weet...
Ze begon hem nu te vertellen, alsof ze hem eerst
nu een kring vreemde menschen voorstelde: hun
karakters en onderlinge verhoudingen en bezigheden.
— Zoo-zoo..., zei hij telkens weer... en Och-kom...
En onderwiji vroeg hij zich of of ze dan werkelijk,
in de spanning van haar sociale activiteit, bedacht had
dat hij een vreemde in lien kring was.
Hij deed zich geweld aan om belangstelling te toonen
en moest eenige malen,wanneer ze voornamen gebruikte,
informeeren wie ze daar mee bedoelde.
Met grooten ijver beschreef ze hem de samenstelling
en de deelen van haar wereldje, en intusschen bedacht
hij dat ze niet wilt dat er te Deventer een mijnheer
Verhoeven woonde, die het vorige jaar met over de
driehonderd plus-fours was blijven zitten en die nu
met Karel zat te overleggen Welke hoeveelheid dit jaar
te plaatsen zou zijn.
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Telkens keerde ze in haar verhalen terug tot Rieuwers,
en opeens vroeg hij:
— Wat wil die Rieuwers toch...?
Marie glimlachte:
— Jij ziet ook nets, zeide ze... je begrijpt toch wel
dat Rieuwers plannen heeft met Rietje...?
— Plannenw ? vroeg mijnheer George...
— Nu ja... vervolgde ze... Dat zijn Bingen die een
moeder dadelijk voelt. Jij hebt zoo weinig tijd en zoo
weinig belangstelling. Waarom zou Rieuwers nu zooveel bij ons komen...? Rietje ziet er alleraardigst uit...
ze is geestig en elegant.
— Hm... zei mijnheer Rieman... Heeft hij er al eens
iets van gezegd...?
— Niet zoo direct._ maar je moet dat voelen... Hoe
vind jij hem...?
— Een kwast, zei mijnheer George eerlijk... Wat
doet hij eigenlijk voor de kost...?
Marie zuchtte:
— Dat is natuurlijk weer het eerste waar je aan
denkt... Hij zoekt een geschikte betrekking...
— En waar is hij dan geschikt voor...?
— Een betrekking... iets om wat om handen to
hebben. Hij heeft wel wat geld van zich zelf en met
zijn naam...
— Heb je daar wel eens met Rietje over gesproken... ?
vroeg mijnheer George, en opeens zag hij er zoo streng
en koel uit als bij het toespreken van een rayonchef
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die verzuimd had op zijn post to zijn bij een geschil met
een klant.
Ze antwoordde niet direct.
— Nu... ? vroeg hij.
Marie haalde de schouders op:
— Als je het dan precies wilt weten... Ja... Maar
het kind weet het nog niet... Ze denkt voorloopig
niet aan trouwen...
— Waar denkt ze dan wel aan... ?
De stemming werd nu bepaald onaangenaam.
Sinds langen tijd hadden ze niet aldus sprekend tegenover elkander gezeten.
— Als je het mij vraagt, zei mijnheer Rieman, dan
denken Cato en Rietje aan niets dan aan kleeren en
uitgaan...
— Waar moeten ze dan anders over denken... ?
Hij kon nu niet meer terug.
— Aan gewone dingen, zei hij... Aan werken...
Waarom zouden ze niet wat uitvoeren behalve dansen
en bridgen en drinken en rooken en praten... ?
— Dat zijn toch gewone dingen voor jongemeisjes... ?
— Marie, zei hij nu rustig... we begrijpen elkaar
niet meer. Dat vind ik geen gewone dingen... dat vind
ik prullige onzin... Wil je wel gelooven dat ik meer
respect heb voor die tachtig meisjes van de zaak, die
's avonds na hun werk naar huis gaan, dan voor mijn
eigen dochters...
— De zaak... de zaak..., zuchtte ze en staarde naarbuiten.
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Ze ergerde zich dood, maar bedacht dat hij voor een
rustkuur uit was en dat het onzin zou zijn hem op to
winden.
— We praten later nog wel eens over die Bingen,
zei ze... We zijn nu voor jouw pleizier uit...
Mijnheer George antwoordde niet weer.
Nimmer had hij zoo sterk als op dit oogenblik bereft
dat Marie en hij in verscbillende werelden leefden.
Deze allernieuwste wereld nu, die voor een korte spanne
tijds hun gemeenschappelijke zou zijn, was een groot,
blank hotel aan het Garda-meer.
Er waren betrekkelijk weinig gasten in dit zeer vroege
j aargetij de.
Mijnheer George maakte voorzichtige kleine wandelingen in het park terwig Marie, middels een uitvoerige
correspondentie op prentbriefkaarten, de banden on-.
derhield met de vrienden van haar kring.
Na die treinreis, waarop ze beiden tot de ontdekking
waren gekomen van de diepe kloof tusschen hun beider
bestaan, waren ze wat schuw geworden voor het aanroeren van andere onderwerpen dan die Welke hen op
het oogenblik zelf bezig hielden: de heerlijke zonneschijn,
de voorjaarsbloemen, de verdiensten van het hotel en
de allernaaste toekomstplannen, zooals een autoritje dat
zij ondernamen of de keuze van wijn aan tafel.
Marie, zooals ze daar nu van de spanning van het
huishouden ontheven, rustig haar gang kon gaan, ontRieman en Co. 4
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roerde mijnheer George ten zeerste. Ze was vriendelijker,
minder ongeduldig en gezelliger dan thuis.
Toen hij haar dat op een avond zeide, bloosde ze als
een meisje, en antwoordde:
— En jij zelf dan... ?
En zoo was het eigenlijk ook wel. Hij had er zich nooit
rekenschap van gegeven dat hij al die jaren hoofdzakelijk
aan zijn werk had gedacht.
Had hij Marie verwaarloosd... ?
Voor het eerst begon hij er aan te twijfelen of een
man wel voldoende doet wanneer hij, door rusteloos
werken, zijn gezin in materieelen zin alles verschaft en
mogelijk maakt wat het begeert.
Hoe eenvoudig was het allemaal begonnen... en hoe
onmerkbaar was het uitgegroeid. Zoo doodgewoon
als Karel het reusachtige zakencomplex vond, zoo doodgewoon was hij, met zijn vrouw en dochters, het gaan
vinden in een groot landhuis te wonen, met een stoet
van bedienden.
Aileen Marie, die dat wellicht in haar droomen voorzien en vurig gewenscht had, kon zich in die omgeving
nog onwennig voelen, een onwennigheid die zich uitte
in zenuwachtigheid en bezorgdheid bij het ontvangen
van haar gasten en de vrees, dat er iets verkeerd zou
kunnen gaan en aldus, tot haar schande, een tipje opgelicht kon worden van het nieuwe van dit alles.
Maar in dit hotel, waar ze de mooiste kamers op de
eerste verdieping bewoonden viel dat allemaal van haar af.
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En het kwam zelfs zoover dat ze, in vertrouwelijke

oogenblikken, begon te spreken over de eerste jaren
van haar huwelijk, en over de gemoedelijkheid van dat
bestaan zonder pretenties of drukkende verplichtingen.
— Begin dan weer net zoo, raadde hij rustig aan...
Dan stuitte hij op weerstand.
Hoe stelde hij zich dat voor... ? Het was nu eenmaal
zoo. Hij kon van die vreemde dingen zeggen, dat de
meisjes werken moesten... Waarom in 's hemelsnaam... ?
— Omdat je nooit kunt weten wat er nog eens
gebeurt, zei mijnheer George dan, en tegelijk voelde
hij de vrees die in haar opkwam.
Ze kon niet meer terug. Het was nu eenmaal alles
zoo ingericht. Zij en de kinderen hadden zich dit leven
aangewend en ze zouden er niet meer buiten kunnen.
Dan kwamen zijn gedachten op de taken terug.
Karel schreef laconieke briefjes, dat alles goed ging
en dat hij zich niet bezorgd behoefde te waken.
De bestelling van de Gemeente was inderdaad gekomen, en bovendien nog een groote order van de
Locale Spoorwegen. De conferentie met de filiaalhouders had verrassende resultaten opgeleverd. Een
nieuwe verdeeling van de voorraden zou afdoende
zijn om de behoefte overal te dekken naar de maatstaf
van de drie vorige jaren.
Karel schreef niet over bijzonderheden en noemde
slechts enkele cijfers. Alles maakte den indruk van
rustig zelfvertrouwen, en telkens moest George denken
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aan wat de dokter hem gezegd had over mannen die
zich onmisbaar wanen.
— 1k heb Karel eigenlijk nooit voldoende vrijheid
gelaten, zei hij tegen Marie. Nu blijkt pas dat hij het
uitstekend af kan.
— Voor een tijdje... meende ze.
— Jij slaat Karel geloof ik niet erg hoog aan?
Ze haalde de schouders op.
— Ik heb hem eigenlijk nooit anders gezien dan als
een soort hoofdboekhouder.
— Misschien vergis je je wel heel erg, meende hij.
— Des to beter... dan kan je onbezorgd je rust
nemen... Het eenige wat ik kan zeggen is dat Karel me
nooit veel eerbied heeft ingeboezemd, terwijl jij... !
Marie maakte den zin niet af, maar hij las in haar oogen
iets van een sterk vertrouwen dat hem ontroerde.
Op dat oogenblik werden eenige brieven gebracht.
De meisjes schreven dat alles in huffs naar wensch ging.
Het liefdadigheidsfeest was een groot succes geworden,
vooral dank zij de krachtige help van Rieuwers...
— Die Rieuwers alweer, merkte mijnheer George
ontstemd op.
En daar was zoowaar een brief van het jongmensch
zelf.
Lieve Mevrouw en zeer geachte Heer Rieman, schreef
hij. Tot min genoegen kan ik u melden, dat alles hier
uitstekend gaat. Uw dochters betoonen zich voortreffelyke gastvrouwen...
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— Gastvrouwen... ? vroeg mijnheer George... Gaat
dat gedoe dan maar op dezelfde voet voort...?
— Waarom niet... ? vroeg Marie.
— Omdat het belachelijk is, wanneer jij niet thuis
bent, zei hij kwaad. Die man slaat een toon aan alsof
hij het voor het zeggen heeft. Hij is natuurlijk niet uit
mijn huis weg te slaan. lk heb hem er al eenmaal op
betrapt, dat hij doodkalm zijn sigarenkoker stond te
vullen onder mijn oogen...
— Maar George, iemand die zoo goed als...
— Als wat... ?... riep hij... Je wou zeggen: zoo goed
als je schoonzoon is, nietwaar... ? En die zich daarom
alles mag veroorloven... 1k verkies dat niet. Nu komt
Rietje hierheen... Zoo gauw mogelijk...
— Wou je Cato dan alleen in huis laten... ?
Hij dacht na. Het had geen zin de heele familie bier
te verzamelen.
— Dan ga jij zoolang naar huis, besliste hij.
— Zooals je wilt, zei Marie beleedigd.
Daarmee was de zaak afgedaan, en Marie vertrok den
volgenden morgen onder belofte zoo spoedig mogelijk
Rietje te zenden als Naar plaatsvervangster. Het duurde
drie dagen voor het meisje arriveerde.
In Bien tijd had Mijnheer George kennis gemaakt
met een vriendelijken grijzen Engelschman die, evenals
hij, alleen in het hotel logeerde.
Ze maakten samen kleine wandelingen en zaten
's morgens eenige wren zwijgend naast elkander op
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een bank van het terras de couranten te lezen.
— Mijn vrouw is Haar huffs gegaan en nu wacht ik
op mijn dochter, had mijnheer Rieman zijn kennis
toevertrouwd.
— Oh, zei deze.
— 1k ben niet gewend Lang alleen te zijn, zei mijnheer
George.
— 1k wel, zei de Engelschman en zweeg.
— Are you in business... ? vroeg mijnheer George
weer.
— No, antwoordde de ander... ik ben retired...
Mijnheer George begon weer in zijn krant te lezen.
Aileen 's avonds na het diner was zijn kennis spraakzaam. Dan vertelde hij van andere hotels, en van de
voordeelen en nadeelen van het eene klimaat en het
andere.
— Op onzen leeftijd moet men voorzichtig zijn met
zijn gezondheid. Hebt u veel aan sport gedaan... ?
— Sport... ?... neen, antwoordde mijnheer George...
Ik niet, maar mijn dochters wel. Hij vertelde van de
tennisbaan bij zijn huffs en de ander knikte goedkeurend.
— In. Holland wordt veel aan sport gedaan, zei mijnheer
George, en dacht aan de honderden plus fours, voetbalbroekjes en trui'en die hij omzette...
Dan begon de Engelschman over cricket en tennis
en paardensport en jagen. Hij sprak daarover als Bingen
die mijnheer George uiteraard bekend en vertrouwd
waren.
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En deze knikte maar, in de armoede van zijn herinnering op het punt van ontspanning, en begon weer over
Rietje en Cato.
— U houdt veel van uw dochters...! constateerde
de Engelschman dan...
Mijnheer George betrapte zich dan op geestdriftige
beschrijvingen. Hij haalde foto's uit zijn portefeuille en
toonde die.
— U bent een gelukkig man, stelde de nieuwe kennis
vast. Hij zelf had geen kinderen. Hij was officier geweest
in Britsch Indie.
— Kinderen, zei mijnheer George, zijn ook een zorg...
Men weet niet wat ze later boven het hoofd hangt.
Daarom zou ik willen dat mijn dochters een vak leerden.
— Well... of course, zei de Engelschman... last ze
er dan een leeren... Vrouwen doen van alles in deze
maatschappij.
— Als ze maar eerst willen, zuchtte mijnheer Rieman.
Den derden dag verscheen Rietje.
Mijnheer George zag dadelijk dat ze uit haar humeur
was.
— Nou, ik ben dan maar gekomen, kondigde ze aan.
Maar toen ze het teleurgestelde gezicht van haar
wader zag, sloeg ze haar arm om hem heen en zei dat
hij een kleine dwingeland was, en dat ze er heelemaal
niets tegen had om bij hem to komen, maar dat het nu
wel erg ongelukkig gevallen was in verband met
planner...
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— Plannen... ? vroeg hij wantrouwig... wat voor
plannen...?
Ze aarzelde even, en begon toen:
— 1k had met Rieuwers afgesproken...
— Daar heb je het weer, viel hij haar in de rede...
Rieuwers... altijd en eeuwig Rieuwers, alsof er geen
andere kerels in de wereld bestaan...
Aanstonds trok ze zich beleedigd terug:
— Wat hebt u tegen hem... ? vroeg ze uitdagend.
— Dat het een vent van niets is, zei mijnheer George
met beslistheid... een man die niets uitvoert en niet
eens een gezin zou kunnen onderhouden...
— Een gezin...? smaalde ze... Wie spreekt er nu
dadelijk over een gezin... ?
— Wat stelt hij zich dan anders voor... ?
— Hij stelt zich niets voor... Hij is een goede vriend
en meer niet. Elke man behoeft toch niet dadelijk een
gezin to beginnen?
— Stiff, suste mijnheer George, want op dat oogenblik
kwam de Engelschman naar hen toe.
— I am very pleased to meet your daughter, zei die
zonnig... En tot Rietje:
— Uw wader heeft me al zooveel van u verteld...
Ze stale hem de hand toe, en mijnheer George be-.
wonderde de zelfbeheersching waarmede ze aanstonds
een glimlach op haar gezicht vertoonde.
— Het is bier anders geen vroolijk hotel voor u,
meende de ander. Er zijn zoo goed als geen jongelui,
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behalve uw vader en ik dan, en er wordt 's avonds nooit
gedanst...
— lk kom ook om uit te rusten van het dansen,
zei ze... en om mijn vader gezelschap te houden.
Ze nam een koker uit haar taschje en presenteerde
den Engelschman een cigaret.
— Is er gelegenheid om te tennissen? vroeg ze toen
zakelijk, en blies een pluim rook door haar neusgaten.
Toen mijnheer George den volgenden morgen op
zijn balcon kwam werd zijn aandacht getrokken door
stemmen van de tennisbaan, die anders op dit uur verlaten lag.
En toen hij scherper toekeek, zag hij Rietje, die aan
het spelen was met den Engelschen kennis en nog twee
onbekenden.
Dien morgen las hij alleen weer zijn krant op het terras.
De komst van Rietje bleek, binnen enkele dagen,
een omwenteling te hebben gebracht in het Leven van
de weinige hotelgasten.
Plotseling was de tennisbaan elken dag in bedrijf;
zij roeide op het meer met menschen die zich even,
terloops, aan mijnheer Rieman kwamen voorstellen,
en een oude dame complimenteerde hem met zijn
levenslustige dochter.
De bar-man, die tot dusverre had zitten slapen achter
zijn shakers, had het plotseling druk gekregen in de
late morgenuren en voor het diner.
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Op een hooge kruk zetelde Rietje temidden van een
kring van bewonderaars en rookte haar cigaretten.
Maar ze gebruikte de maaltijden tenminste gezamenlijk
met haar vader, die zich verwonderde over de beslistheid waarmede ze het menu varieerde.
Hij durfde er niets van te zeggen dat ze tusschen de
gerechten rookte, en toen hij eenmaal zeide dat hij
nooit geweten had dat ze zulk een onafhankelijke
vrouw was, zuchtte ze:
— Och... wat weet uw generatie eigenlijk van de
onze... ? Niets immers...
— Inderdaad, zei mijnheer Rieman... ik begrijp
jullie veel te weinig...
Hij keek daarbij zoo nadenkend, dat ze hem troostend
op den schouder sloeg en uitriep:
— Dat behoeft ook niet... Maak jij maar je pakjes
vadertje... en laat ons maar onzen gang gaan. Wij loopen
niet in zeven slooten tegelijk.
— Het is toch wel merkwaardig, zeide hij, hoe weinig
ik van jullie weet...
— Misschien is dat maar beter ook, zei ze... Je zou
je maar ergeren...
Die ergernis bleef niet uit.
— Jij hebt een merkwaardige manier om je vader
gezelschap te houden, zei mijnheer Rieman een avond
aan tafel. lk heb je vandaag nog niet gezien.
— Goeie hemel, riep ze... u zou toch niet willen
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dat ik me den heelen dag bier op het terms zat te verkniezen... ? lk heb met kennissen geluncht in Riva,
een allerliefst oud stadje en op de boot hebben we
bridge gespeeld.
Hij had lien middag het eerste uitvoerige rapport
van Karel gelezen.
— Nog nieuws van thuis... ? vroeg ze als terloops.
— Neen, zei hij... alleen over de zaken. Karel slaat
er zich prachtig doorheen.
— Des te beter, zei Rietje zonder veel belangstelling.
Dat valt me van hem mee. Karel doet me aldjd denken
aan een schuwe rat. 1k kan me niet voorstellen dat hij
gezag heeft over een personeel van vierhonderd menschen...
— Dat zou je meevallen...
— Onder een man met gezag versta ik heel iets
anders. Iemand met een Lange gestalte en donkere oogen,
en een diepe stem. Als Karel spreekt is het net alsof hij
fluistert en hij heeft van die zielige rimpels om zijn
oogen...
— Wat versta jij dan eigenlijk onder gezag... ?
Ze keek hem aan, en het kwam hem voor dat er iets
van medelijden in haar stem was, toen ze antwoordde:
— Tja... gezag... dat noem ik iets dat andere menschen
biologeert. Jets heel sterks. Je ziet dat aan sommige
menschen. Kom maar eens in een restaurant. Er zijn
mannen die maar om zich been behoeven te kijken
of alles vliegt voor ze, en anderen die een half uur
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in een hoekje blijven zitten voor ze worden opgemerkt.
— Dus gezag dat is voor jou iets van anderen-je-wilopleggen... ?
— Juist...
— Dat is mijn ervaring niet, zei mijnheer George...
lk heb altijd ondervonden dat op den duur die menschen
gezag inboezemen die een voorbeeld geven van trouwe
plichtsvervulling... Niet van die helden zooals jij je
die voorstelt, maar doodgewone menschen, die stipt
zijn en eerlijk en nauwgezet...
— Van die menschen zooals Karel...! lachte ze.
— Inderdaad, zei hij ernstig... Zulke menschen waar
je van op aan kunt, en die je niet in den steek laten...
Onder geen omstandigheden...
Ze antwoordde niet en hij vervolgde:
— Heb jij je wel eens afgevraagd wie van die zoo.genaamde vrienden en vriendinnen van jullie en van
je moeder, je nooit in den steek zouden laten... ?
— Hoe bedoelt u... ? vroeg ze, een beetje onrustig
door zijn ernst.
— Denk nu maar eens hoe het zou zijn als we plotseling geen cent meer hadden... Als we alles kwijt waren.
Op wie zou jullie dan kunnen rekenen... ?
Rietje haalde de schouders op.
— Praat u toch niet over zulke sombere Bingen. Tie
denkt daar nu aan... ?
— lk vraag maar, hield hij vol, of dan bijvoorbeeld
zoo'n man als Rieuwers nog elken Bag zou komen...
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— Rieuwers... hm... ik denk van niet... Maar dat
interesseert me ook niet, want u zorgt er wel voor dat
het nooit zoover komt...
— Jullie bent nooit arm geweest... dat is het, zei
mijnheer George... Alles is jullie altijd meegeloopen...
— Daar kunnen wij toch niets aan doen... ?
— En jullie haalt je schouders op voor een braven
kerel als Karel, die zijn hoofd niet verloren heeft, en die
eenvoudig is gebleven...
— En u zelf dan... ?
— Ik weet het niet, zei mijnheer Rieman... lk geloof
dat ik niet zoo eenvoudig ben als Karel. 1k heb er me
trouwens nooit in verdiept hoe ik zelf was. 1k heb daar
geen tijd voor gehad. Jullie hebt allemaal zooveel tijd
om aan je zelf te denken, en sours heb ik wel eens het
gevoel dat dat niet gezond is. Zoolang een vrouw niet
aan zichzelf denkt heeft ze geen behoefte aan lippenstiften en al die Bingen waar jullie altijd mee bezig
zi n ...
— Alsjeblieft... alsjeblieft... Wat heb je vandaag...?
viel ze hem in de rede. Het lijkt wel of je me bier hebt
laten komen om een boetpredicatie tegen me te houden... Denkt u op uw manier Ban niet even hard aan
u zelf als wij? Waarom bouwt u een prachtige zaak,
met groote spiegelruiten, als het niet is om een goeden
indruk te makers... ? Wat doen wij vrouwen anders,
wanneer we wat frissche kleur op ons gezicht doen...?
En waarvoor is al dat verguldsel en versiering noodig
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in uw taken... ? Dat is toch zeker niet minder ijdel dan
een mooie japon die wij graag dragen... ? Weet u wat
ik geloof... ? Dat die rust heelemaal niet goed voor u
is... U verlangt naar uw werk, en u zit bier te tobben.
De rollen waren omgedraaid.
Eenmaal in den aanval liet Rietje niet meer los.
Mijnheer George zat haar maar aan te kijken terwijl
ze sprak.
Hij ontdekte zijn dochter en ze boezemde hem verbazing en schrik in...
Dien avond kwam er een brief van Marie.
...Ik heb bier thuis moeilijke dingen ontdekt, schreef
ze. Cato is verliefd en ik geloof dat ze op het punt staat
een dwaasheid te begaan. Vanavond heeft ze me gezegd,
dat ze zich verloven wil met den jongen Ratty. Je kent
hem wel. Je weet George, dat ik niet ijdel ben en dat ik
voor onze dochters niet anders vraag dan dat ze gelukkig
zullen worden. Het feit dat hij in verf doet speelt geen
rol. Maar ze kent hem te weinig en ze is zulk een opgewonden standje. Zou het nu niet goed zijn als Cato een
poosje bij je kwam... ? Rietje kan dan weer thuiskomen...
Mijnheer George had niets van den brief gezegd, maar
hij vroeg den volgenden dag, als terloops:
— Zeg Rietje... jij kent toch een zekeren Ratte ?
wat is dat voor iemand?
Ze dacht even na:
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— Tja, zei ze toen... wat zal ik u zeggen... Jan Ratte
heet hij. Hij is geloof ik lang in het buitenland geweest.
Hij werd een paar keer geintroduceerd in onze tennisclub verleden jaar... Bijzondere indruk heeft hij niet
op me gemaakt... Hoezoo... ?
— Och... zoo maar, zei mijnheer Rieman achteloos...
— Heeft hij bij u gesolliciteerd... ?... Oh... nu weet
ik het. De vorige winter wou Cato dat Mama hem
zou vragen voor een dinertje, en daar is toen kwestie
over geweest. Het schijnen erg gewone menschen te
zijn... Rieuwers zei toen nog dat men een beetje kieskeurig moest zijn met uitnoodigingen, en daar was Cato
toen boos om.
Dien avond had mijnheer Rieman een telefoongesprek
met zijn vrouw.
— 1k ben wanhopig, riep Marie... Cato doet nets
dan huilen. 1k zet haar morgen op den trein, en laat
Rietje terugkomen...
Die laatste opdracht was niet gemakkelijk.
— wou u me kwijt zijn... ? vroeg Rietje verontwaardigd. Het began bier nu juist een beetje dragelijk te
worden. Vandaag komen er een heele troep Engelschen,
en overmorgen is er een danspartij in het hotel in Riva,
met Italiaansche officieren...
— Mama vond het goed dat Cato nu ook eens
kwam, hield hij aan.
— Zooals jullie willen, zei Rietje en liep weg...
De rustkuur van mijnheer Rieman veranderde voor
63

de derde maal van aspect met de verschijning van Cato,
die een behuild gezicht had, verbeten zweeg en niets
deed dan zuchten.
— Gezellig dat jij nu ook eens naar me komt kijken,
zei mijnheer Rieman, die zich had voorgenomen het
onderwerp Rath niet aanstonds, en stellig niet dan bij
een geschikte gelegenheid aan te roeren.
— Omdat Mama het wou..., zei ze koel.
Eenige oude dames zaten vriendelijk toe te zien.
— Alweer een dochter, zeiden ze onder elkaar.
En de oude Engelschman liet zich voorstellen en sprak
de hoop uit dat Cato even goed tenniste als haar zuster.
— 1k blijf niet Lang, zei Cato.
Ze liet 's morgens het ontbijt op haar kamer brengen,
kwam laat beneden, en schreef eindelooze brieven in
de leeszaal.
Mijnheer Rieman had medelijden met haar.
Hij stelde haar uitstapjes voor, die ze stug afwees en
stuurde bloemen op haar kamer.
De Engelschman kwam hem nu ook weer gezelschap
houden bij de ochtendlectuur op het terras.
— Uw oudste dochter heeft een heel andere natuur
dan de jongste, merkte hij op.
Hij knikte.
— Waarom komt uw heele familie niet in eens... ?
vroeg de ander.
— De kwestie is, zei mijnheer George, dat ik
bier eigenlijk een rustkuur doe.
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De Engelschman keek hem een beetje bevreemd aan.
— Een rustkuur... ? herhaalde hij, en duidde op een
map met zakenrapporten die op de bank tusschen hen
in lag.
Mijnheer George glimlachte:
— 1k blijf gaarne op de hoogte...
Hij bleef inderdaad op de hoogte.
Marie schreef hem nu elken dag en hij wisselde de
lezing van Karels opgewekte rapporten of met die van
haar noodkreten.
Met Rietje was, sinds haar terugkeer, geen land te
bezeilen. Ze rende van het eene pretje Haar het andere
en weigerde haar moeder elken bijstand voor het arrangeeren van bazars en liefdadigheidsbijeenkomsten. Zelfs
aan de bridgedrives verscheen ze niet. Elk oogenblik
was zij met Rieuwers en eenige anderen in de auto uit.
Marie verweet haar man dat hij haar niet uitvoerig
op de hoogte stelde van de ontwikkeling van Cato's
gevoelens. Zij had den jongen Ratt y ontmoet en deze
had een beleedigende hooding aangenomen.
Gelukkig lieten haar kennissen het haar niet ontbreken
aan hartelijkheid. De ritmeester had een groote partij
Bourgogne tegen zeer voordeeligen prijs weten te be-.
machtigen en haar dat voordeeltje gegund. Dank zij het
aanbrengen van eenige nieuwe wijnrekken was het mogelijk geweest den geheelen voorraad goed op te bergen.
De Kloostermans en vele anderen kwamen welhaast
elken dag, zoodat ze nooit alleen behoefde te eten.
Rieman en Co. 5
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En zoo weer...
Op zekeren avond kreeg mijnheer George de boodschap dat zijn dochter het diner op haar kamer besteld
had.
Hij ging dadelijk naar boven en vond Cato in tranen.
— Maar kind, zei hij... wat is er... ?
Ze antwoordde niet en snikte.
— Kom nu !, drong hij aan, terwijl hij haar hoofd
streelde...
Ze schudde hem af.
— Laat me maar... laat me maar, verweet ze... U
doet toch mee met dat spelletje van Mama... Maar ik geef
niet toe... ! ik wil bier vandaan... ! zoo gauw mogelijk.
— Kind dan toch... Cato...!
Ze snikte zoo erbarmelijk, en hij stood er in die hotelkamer zoo vreemd en hulpeloos bij.
— Vertel me nu eens, begon hij weer... Is het dan
zoo erg... ?
— Erg... ? riep ze... Het is harteloos... het is wreed...
En ik zweer u dat ik hem niet opgeef... Hoe jullie hem
ook behandelen...
— Hem behandelen... ?... Wie behandelen... ? vroeg
hij.
Toen wees ze naar een brief, die op tafel lag:
— Lees dat dan maar, riep ze... wat hij schrijft...
Hoe Mama hem genegeerd heeft en dat ze den hack op
de telefoon heeft gegooid toen hij haar opbelde, en van
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dat brief je dat ze hem geschreven heeft: dat ze van zijn
opdringerigheid verschoond wenschte te blijven... Beestachtig is het... intens-beestachtig... Hij heeft jullie
nooit wat gedaan. Hij heeft misschien meer behoorlijkheid in zijn pink dan jullie, met je drukte en Kerrie...
— lk weet heusch van niets, zei mijnheer Rieman...
Begin nu me eerst eens rustig te vertellen...
Ze keek hem aan, en zei toen hatelijk:
— Dat zijn zeker uw zakenmethodes he?... Doer
of u van niets weet, en een onschuldig gezicht trekken...!
Terwijl u stilletjes uw planner hebt gemaakt... ! Waarom
moest ik anders hals over kop hierheen komen... ?
— Kind, zei hij, ik zweer je bij alles wat me lief is,
dat ik eerst verleden week over die Klaas...
— Jan, verbeterde ze...
— Nou dan over die Jan Ratty heb gehoord... Wat
wil je nu van me... ? Dat ik tegen den zolder spring
van blijdschap... ? Het kan best zijn dat het een keurige
man is. 1k ken hem heelemaal niet...
— Verleden jaar mocht hij al niet komen eten...,
snikte ze... Systematisch is hij van me of gehouden...
Jullie hebben hem diep beleedigd... En zeker omdat hij
verf verkoopt... ? Vindt u goedkoope pakjes zooveel
deftiger dan verf... ?... Het is gewoon bespottelijk... !
— Cato, vermaande hij, wees niet onrechtvaardig.
— En weest u dan eerlijk...
Hij zuchtte en ging zitten.
— Jullie hebt een eigenaardige manier om iemand
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een rustkuur te laten doen, zeide hij. — De een na de
ander komt met drama's en verwijten aandragen...
— Had u dan eerder met ons bemoeid..., verweet ze...
Het is toch wel eigenaardig dat u naar Italie moest
reizen om te weten te komen wat er in uw eigen gezin
omgaat...
Daar was niets tegen in te brengen.
— Als jullie me ook nooit jets vertellen, verweerde
hij zich nog... Hoe lang is dat nu al van die Jan en jou... ?
— Een jaar zoowat... of anderhalf...
— En wat heeft Mama tegen hem... ?
— Mama niets... of dat weet ik niet. Maar Rieuwers
en die anderen zitten altijd op hem te sneeren. Ze maken
hem belachelijk, en daardoor gaat Mama zich geneeren
hem te vragen. Dat voelt hij zelf ook heel goed...
— Jawel... alweer die Rieuwers... Jonkheer Rieuwers,
riep mijnheer George... Er kan niets in mijn huffs gebeuren of die zit er achter. Heeft de ritmeester er misschien ook mee te maken... ?
— De ritmeester..., riep ze door haar tranen... die
is misschien nog de ergste. Bah, wat zijn de menschen
toch laf...
Mijnheer Rieman schudde het hoofd:
— lk begrijp niet waarom jullie je zulke Bingen
aantrekt...
— 1k weet het ook niet, zuchtte ze... ik houd van
hem, en ik km niet uitstaan dat andere kerels die niets
presteeren hem voor den gek houden.
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— Als die Jan een vent is, dan trekt hij er zich ook
niets van aan, stelde mijnheer Rieman vast. Het was
een klein kunstje om dien ritmeester met zijn wijn voor
den gek te houden.
Ze zuchtte diep:
— U begrijpt er niets van... Daar gaat het toch niet
om... ? ...Waar het om gaat dat is dat Mama de partij
kiest van al die anderen, en dat ze met hun alien hun
neus ophalen voor Jan.
Hij keek nadenkend:
— Als ik je moeder eens een brief schreef... ?
Cato lachte door haar tranen heen:
— Denkt u dat dat veel indruk zou maken... ?
— Waarom niet... ?
Toen stond ze spontaan op en sloeg haar arm om zijn
schouder.
— Omdat, zei ze... en nu moet u echt niet boos
worden... omdat u niets in te brengen hebt. Op kantoor
bent u zeker een heele Piet, maar u weet net zoo goed
als ik dat u thuis niets te zeggen hebt... Wees nu maar
eerlijk... Dat interesseert u ook niet zoo erg... Waar of
niet... ?
Een half uur later zat mijnheer George een langen
brief te schrijven. Hij had Marie nog nooit zooveel te
zeggen gehad. En hij deed het op de zeer besliste wijze
waarop hij zijn zakencorrespondentie gewoon was te
voeren.
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Hij schreef dat hij zich bezorgd maakte over Cato;
dat het eerst nu tot hem doordrong dat er Bingen in
zijn huffs voorvielen die hij niet Bolden kon; dat hij er
ernstig over had nagedacht den heer Ratte te laten overkomen om een indruk van hem te krijgen, maar dat
hij bij rijper overweging tot de conclusie was gekomen
dat het beter was later, na zijn terugkomst, een gesprek
met dat jongmensch te hebben. In ieder geval ging
het niet larger zoo. Beurtelings had hij zijn beide dochters kunnen bestudeeren, en hij vond ze overspannen
wezens. Er moest veel veranderen, en hij rekende op de
help van Marie.
Met een gevoel van voldoening wierp hij den brief
in de bus.
Hij had het stout in harden genomen...
De brief reisde gelijk met een andere, die Cato dienzelfden avond geschreven had.
„Mijn liefste Jan!" luidde die... „er is geen seconde
dat ik niet aan je denk. Alles zal nu anders worden. 1k
heb met mijn vader gesproken, en die heeft een brief
op pooten aan Mama gestuurd over de beleedigingen
die ze je heeft aangedaan. We kunnen op mijn vader
,,
rekenen. . .
Indien de postzak explosieve stoffen bevat zoo hebben,
ware de uitwerking van den inhoud niet anders geweest
Ban nu.
Het antwoord van mevrouw Rieman was verschrikkelijk.
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Ze ontzegde haar man, die zich immers nooit iets van
zijn vrouw en kinderen had aangetrokken, het recht zich
een oordeel aan te matigen. Cato hield sentimenteele
praatjes. Zij, Marie, was de eenige die beoordeelen kon
wat goed voor de meisjes was, en ze liet niet toe dat hij
Cato zat op te stoken tegen haar gezag.
Ze eischte dan ook niet minder dan dat Cato aanstonds
zou terugkeeren.
Wat hemzelf betrof, hij had dan gelegenheid om, gedurende het voortzetten van zijn rustkuur, na te denken
over de vraag of een man die jarenlang zijn gezin verwaarloosd had, het recht had plotseling in te grijpen
in Bingen die hij niet begrijpen kon...
Dit schrijven werd voorbijgesneld door een telegram
van den beer Ratt y, die aan Cato seinde:
Gelukkig, houd moed...

Cato omhelsde haar wader uitbundig en verklaarde dat
hij de eenige mensch op de wereld was die haar begreep.
Des te pijnlijker was het oogenblik waarop hij haar
moest mededeelen dat ze onmiddellijk naar huffs terug
had te keeren.
— Je moeder wil het, zei hij...
— En wat zegt u... ?
Hij keek haar hulpeloos aan.
— Later, zei hij... als ik thuis ben... dan waken we
wel alles in orde...
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Toen haalde ze de schouders op, en zeide nog slechts
een woord:
— Slappeling...
Hij ontving de nadere toelichting op deze kwalificatie
in een slordig en in klaarblijkelijke opwinding door
Rietje geschreven brief:
„U hebt Mama ontzettend veel verdriet gedaan !"
schreef ze. „Hoe kunt u zoo klakkeloos ingaan op de
verhalen van Cato... ? Die Ratty is immers niets voor
haar. Cato is een mal, sentimenteel wicht, en u draait
met alle winden mee..."
De tocht naar het station was een marteling voor
mijnheer George. Cato Meld de lippen stiff op elkaar,
en antwoordde niet als hij iets zeide.
Aileen even voor de trein weg reed, en hij haar voor
de laatste maal bezwoer verstandig te zijn, en geduldig
te wachten, riep ze uit dat ze voor zichzelf had uitgemaakt wat haar te doen stond.
— Dan ga ik werken, zei ze... dan zullen jullie zien
dat ik jullie niet noodig heb...
Verrast keek hij haar aan.
Die woorden gaven hem een sensatie die hij nog niet
gekend had...
Hij was fier op zijn oudste dochter...
Na Cato's vertrek zat mijnheer George weer eenzaam
aan zijn tafeltje in de eetzaal. De Engelschman was nu
ook vertrokken. Er waren nieuwe menschen in het hotel
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gekomen, en wie hem zoo zag zitten, zou niets vermoed
hebben van het recente stormachtige passeeren van de
drie vrouwen Wier Leven hij deelde.
De post bracht hem, regelmatig als een machine, de
rapporten van Karel.
Hij bestudeerde ze aandachtig, uitgestrekt in zijn ligstoel, onder een groote gekleurde parasol op het terms
aan het meer.
De witte booten voeren voorbij. Ze kozen haar koers
zoo gelijkmatig en met zooveel zelfbewuste zekerheid,
als Karel de zaken van Rieman & Co. door de wereld
en tusschen de klippen en riffen der conjunctuur stuurde.
Wanneer hij, met een hoofd vol cijfers en feiten, opkeek, en voor zich uit staarde in de zonnige verte, dan
besefte mijnheer George diep dat hij nu wel heelemaal
terzijde van de gang van zaken was.
Karel deed alles voortreffelijk, en de groote winst van
deze, zijn eerste vacantie, was de zekerheid dat hij gemist
kon worden.
Bowen de witte booten, en tegen den achtergrond
van de bergen aan de overzijde van het meer, stoeiden
en zweefden de vogels...
Ze wiekten op, en dwarrelden neer, of streken in
sierlijke glijvluchten over hem heen. Onverwacht doken
ze omlaag tot aan het watervlak, en zwierden dan weer
omhoog...
Zoo onberekenbaar en spontaan als de vlucht der
vogels waren de brieven van Marie, die hem in een voort73

durende onrust hielden en steeds grooter ergernis
brachten.
Marie gewaagde van voortdurende scenes en moeilijkheden met de meisjes.
Cato was in 66n woord onuitstaanbaar.
Ze sprak geen woord, en scheen tot bet uiterste geprikkeld.
Het eenige wat zoo nu en dan door haar werd geopenbaard, was een geheimzinnig dreigement. Ze scheen jets
in het schild te voeren, en mompelde van tijd tot tijd
Bingen als „passen jullie maar op..." en „wacht maar
eens...", die schenen te duiden op verschrikkelijke voornemens, waarnaar Marie vruchteloos giste en die haar
doodzenuwachtig maakten.
En Rietje had zich met zoo mogelijk nog grooter
hartstocht op een levenswijze geworpen, waarop geen
moederlijke contrOle mogelijk was en die haar heele
dagen onttrok aan iedere waarneming en leiding.
Marie zelf beklaagde zich in de bitterste bewoordingen.
Zij stond heel alleen voor alles. Zij had naar buiten
den schijn op te houden en stond machteloos tegenover
de inwendige ontbinding van het gezin.
Naarmate ze zich opwond werd haar toon van gegriefdheid heviger.
„Jij hebt je nooit ergens iets van aangetrokken !"
schreef ze... „En nu zit je daar in Italie en durft een toon
van critiek aan te slaan die belachelijk is. Had je liever
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wat eerder met alles bemoeid. Nu is het te laat... De
meisjes lachen om je..."
Mijnheer George woog zijn verantwoordelijkheden.
Hij wandelde, zijn sigaar rookend, langs het meer en
keek op zijn leven terug.
Het was zulk een simpel leven geweest; alles leek zoo
eenvoudig. En nu was hij zich opeens bewust geworden
van het vreeselijk ingewikkelde van de verhoudingen.
Zeker, men kon Hier volstaan met de beste materieele
zorgen voor een gezin.
Daar moest nog iets anders bij komen, en dat had hij
verzuimd.
Nu stond hij voor de ruine.
Hij had geleerd dat hij de zaak, die hem dag en nacht
had bezig gehouden, zonder gevaar in handen kon Laren
van Karel...
Had hij nu zijn handen vrij gekregen om zich aan zijn
gezin te wijden... ?
Mijnheer George overdacht hoe bet zou zijn als hij thuiskwam en met energie orde op de taken begon te stellen.
Ze zouden beginner hem verbaasd aan te kijken.
Iemand die, na jarenlang alles geduldig gedragen te
hebben, plotseling als een dictator kwam aanzetten,
moest wel belachelijk zijn: in ieder geval zou zijn houding
weinig imponeerend zijn.
Marie zou van tactiek veranderen en vragen waar hij
zich mee bemoeide.
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En de meisjes zouden hem kortweg haar eischen stellen: te aanvaarden of te verwerpen...
En dan... ?
Moestener dan krachtmaatregelengenomen worden... ?
Hij schuwde die niet in zijn zaak... Achter zijn schrijfbureau had hij ingrijpende dingen bevolen en uitgevoerd...
Maar het idee alleen dat hij thuis zou moeten zeggen
dat het nu uit was, dat er een eind moest komen aan de
vrije tafels en aan het gejacht en gejaag van de zoete
inval, dat Cato moest leeren typen en stenografeeren,
en dat Rietje iets moest aanpakken waarmee ze desnoods
haar brood kon verdienen, sloeg hem met angst.
— Waarom... ? zouden ze vragen.
En al zijn argumenten zouden ze weten te weerleggen
met dat eene dat er immers geld in overvloed was.
Hij putte zijn fantasie uit, maar kon op geen machtsmiddelen over zijn gezin komen. Ze zouden hem uitlachen zooals ze al die jaren Karel hadden uitgelachen,
die niets anders wilt te bedenken dan werk, altijd werk...
Karel...
Telkens kwamen zijn gedachten op zijn broer terug.
Zooals hij diens naam, bij het ontwaken uit zijn flauwte, het eerste geroepen had, zoo was het Karel tot Wien
zijn overwegingen ook nu telkens weer terugkeerden.
Karel was de eenige in de wereld met wie hij die dingen
zou durven bespreken en van Wien hij een goede raad
verwachtte...
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En nu, dadelijk...
Mijnheer George liet zich een telefoonverbinding met
zijn kantoor geven...
— Dringend, zeide hij, want als het op gewichtige
zaken aankwam keek hij nooit op geld.
Twintig minuten drentelde hij in de hotelhal of en aan.
Nooit had hij zoo naar zijn broer verlangd als gedurende die twintig minuten. En toen men hem eindelijk
waarschuwde dat de aansluiting er was, snelde hij de
telefooncel in om diens stem to hooren:
— Hallo... George... ? klonk Karels stem... Alles is
toch goed hoop ik... ?
— Ja zeker, met mij wel... en bij jou... ?
— Allright... allright... alles naar wensch. je ontvangt
toch geregeld mijn rapporten... ?
— lk zou je graag spoedig spreken, riep mijnheer
George... Zou je hierheen kunnen komen... ?
Het bleef even stil.
— Ja... hm... als het ze6r noodig is, overwoog Karel
bedachtzaam.
De kwestie is dat ik niet graag zoo lang weg ben als
jij er ook niet bent, maar als het zeer dringend is...
— Weet je wat, zei mijnheer George, kom naar Parijs,
dan ontmoeten we elkander daar. lk wou tech naar huis
komen, maar voor lien tijd wil ik je spreken.
— Dat is goed, zei Karel bedaard.
— Maar zeg er geen woord van aan Marie, of de
meisjes...
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— Neen, antwoordde Karel, zonder te vragenwaarom.
Toen mijnheer George den volgenden dag te Parijs uit
den trein stapte, stond zijn broer op het perron te wachten.
— Je ziet er goed uit... je bent dikker geworden,
prees hij.
Tusschen den menschenstroom, die aan twee kanten
voorbijtoog, stonden de broers tegenover elkander.
— Die Karel... zei mijnheer George...
De jongste lachte, en zei:
— Die George...! Wat een idee om elkaar bier te ontmoeten... Is het erg belangrijk ? 1k ben nieuwsgierig wat
je daar in je eentje hebt uitgebroed...
Vol verwachting keek hij den oudste aan. Het was
al zoo dikwijls gebeurd dat die met verrassende en nieuwe
denkbeelden uit de lucht was komen vallen, en hij verheugde zich bijzonder.
— Het is niet over de zaken, zei George... ik vertel
het je straks wel.
Onderweg naar het hotel deed mijnheer Karel trouw
en duidelijk verslag van de gang van zaken.
Mijnheer George knikte voortdurend instemmend.
Zijn gedachten waren met andere Bingen bezig, en pas
Bien avond, toen ze tegenover elkander aan tafel zaten,
begon hij te spreken.
— lk heb daarginds, zeide hij, eens rustig nagedacht
over de toestanden bij mij thuis...
— Zoo... ? zei Karel, en er trok een wolk over zijn
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voorhoofd... Marie en de meisjes zijn alle Brie bij je
geweest he... ?
— Ja...
— Wel gezellig zeker... ?
— Hm... zei mijnheer George. Daar Wilde ik het nu
joist met je over hebben.
Karel keek, wat gegeneerd, voor zich.
Hij voelde dat er nu een gesprek ging beginnen dat
hij jarenlang vermeden had.
— Het gaat daar niet goed, zei mijnheer George...
en ik sta er machteloos tegenover.
— Dat weet ik, zei Karel.
— lk heb eens over de Bingen nagedacht, en nu heb
ik jouw help noodig...
— Mijn hulp... ? vroeg de ander verschrikt.
— Ja, jouw help... jij bent de eenige die me helpen
kan...
Mijnheer George boog zich naar zijn broer over en
begon fluisterend to praten.
Karel kende die manier van spreken. Z66 droeg George een plan voor dat in zijn geest al vasten worm gekregen
had, waar geen wikken of wegen meer aan was.
Zooals mijnheer George nu sprak, had hij gesproken
toen de groote verbouwing moest gebeuren...
Zoo had hij gesproken toen de provinciale filialen van
Mooymans overgenomen zouden worden, een transactie
die mijnheer Karel aanvankelijk had doer duizelen van
het perspectief en de waaghalzerij.
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En zoo sprak hij nu ook weer...
— Je bent gek..., zei Karel een paar maal verschrikt.
Maar de ander fluisterde voort. Hij legde zijn smalle
hand op Karels moues en beschreef zijn plan tot in de
geringste bijzonderheden.
Mijnheer Karel wreef in wanhoop zijn harden...
— Je bent gek, herhaalde hij nog eenige malen... Wat
zullen de menschen er van zeggen... ? Wat eisch je van
mij... ? 1k zal het niet kunnen...!
— Karel, zei mijnheer George... Mijn voornemen
staat vast... lk reken op je. Jij bent de eenige mensch in
de wereld die dat voor mij kan doer...
— Laat ik er nog eens over denken..., smeekte Karel...
Het lijkt pure razernij, wat je zegt...
Maar mijnheer George schudde het hoofd.
— Het is geen opwelling, zei hij... Jarenlang is dat
idee telkens bij me opgekomen, en nu heb ik het heelemaal uitgedacht. Het is de eenige oplossing...
— En daarom praat ik er bier met jou over.
Straks, thuis, zou me misschien den cooed ontbreken...
Straks, als we weer op kantoor zitten durf ik het
niet weer.
— Heb je dit voor mij over Karel...?
— Natuurlijk, zei die... Je weet dat ik Mies voor je
over heb... Maar wie had nu ooit kunnen denken...
En ik vraag maar: wat zullen de menschen zeggen ? En
zouden we er geen schade door krijgen...? Je weet hoe
de menschen zijn...!
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— Weet je wat, stelde mijnheer George voor... we
praten er nu niet meer over.
Vanavond gaan we genoegelijk samen uit, en morgenochtend regelen we de bijzonderheden... afgesproken... ?
Hij scheen opgelucht nu hij zich had uitgesproken.
Maar mijnheer Karel keek bezorgd en zei bijna niets.
Telkens keek hij zijn broer onderzoekend aan.
Hij had geleerd al diens denkbeelden to vertrouwen,
en dit was de eerste maal dat hij zich daar niet meer in
kon schikken.
— Wat je me vraagt, zei hij op een gegeven moment,
ligt boven mijn krachten...
— Nonsens..., zei mijnheer George... lk heb je altijd
onderschat... 1k heb in die maand een massa geleerd.
Hij klopte den jongere op zijn schouder.
Ze liepen de boulevard Tangs: twee tengere mannen,
de zoons van den ouden Rieman, Wiens portret op dat
oogenblik, in het kantoor, beschenen werd door een
straal invallend licht van een straatlamp.
En het was alsof de oude Rieman glimlachte...
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III
MIJNHEER KAREL
Den volgenden morgen reisde mijnheer Karel alleen
naar Holland terug.
- Hou je goed...! riep zijn broer nog door het coupevenster.
Mijnheer Karel glimlachte een beetje benauwd.
En even benauwd klonk zijn stem dien avond, toen
hij telefonisch zijn bezoek bij Marie aankondigde.
— Gunst... Karel, zei die... Dat is niet mogelijk. lk
heb gasten...
— Maar het is over een gewichtige kwestie, hield
Karel aan...
— Er is toch niets met George... ?
— Nee... hm... in ieder geval niets verontrustends...
Hij is in de beste gezondheid.
— lk heb al drie dagen niets van hem gehoord, zei
ze... Heb jij berichten... ?
— Daar wou ik je juist over hebben.
De stem van Marie sloeg over van zenuwachtigheid.
- Zeg het dan toch, riep ze... 1k sta pier in de zijkamer
en de gasten zijn binnen. je doet zoo alarmeerend...
Wat is er...?
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— lk kan het heusch niet door de telefoon zeggen,
zei Karel... Maar George is niet ziek. Het is iets over de
zaken...
— De zaken... ? vroeg ze... Wat heb ik daar mee te
maken... ?
Ze was opeens angstig. Daar zou je het hebben.
George had alles aan Karel overgelaten, en nu was er
iets ergs gebeurd.
— lk km toch dadelijk bij je zijn..., hield Karel aan.
Ze dempte haar stem:
— Als je maar weet dat ik dit geen manier van je vind...
Geen manier. Iemand zoo am het schrikken te maken...
Waar is George... ? 1k wil hem dadelijk opbellen...
— George... hm... die is in Parijs...
— In Parijs... ? ...wat doet hij daar in 's hemelsnaam ?
— Maar Marie, klaagde Karel, dat Wilde ik je joist
.komen uitleggen...
— Kom dan maar... en onmiddellijk, beet ze hem
t oe...
Toen legde ze den hack er op en zuchtte diep.
Voor ze naar de salon terugging, poederde ze voor
een Spiegel haar ontdane gezicht. En, met het waste
voornemen dat Karel er van lusten zou, ging ze glimlachend weer naar binnen.
Daar wenkte ze Cato.
— Karel komt dadelijk hierheen, met een boodschap
over wader, zei ze... Jij ontvangt hem maar apart, dan
kom ik zoo gauw mogelijk.
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Cato keek verschrikt op, knikte toen, en verliet het
vertrek.
Ze gaf order den gast naar de heerenkamer te brengen,
en daar bleef ze hem afwachten.
Het was er stil, en er brandden alleen schemerlampen
op het schrijfbureau en in een hoek.
De „heerenkamer" heette dit zeer onpersoonlijke vertrek, met zijn kostbare, zware meubelen, zijn dikke
gordijnen, dit schrijfbureau waarop slechts siervoorwerpen stonden uitgestald, zijn diepe fauteuils rondom
een laag tafeltje, zijn boekenkast, plichts- en bestemmingsgetrouw gevuld met de rood-gouden bandjes van complete, nimmer gelezen series meesterwerken.
Een klok, ingebouwd in de betimmering van de

schouw, tikte er de seconden af.
Een marmeren vrouwenfiguur torste in een hoek
geduldig een aardbol die van binnen verlicht kon worden: het pompeus geschenk van het personeel bij het
vijf-en-zeventig-jarig bestaan van de zaak.
leder gebruikte de heerenkamer naar behoefte. Marie
en Rietje schreven er wel eens brieven; periodiek werd
er de administratie van liefdadigheidsinstellingen ondergebracht, en dan stond het uitgeruimde bureau vol collectebussen in rijen.
En na maaltijden gingen de heeren er heen om hun
sigaren te rooken en cognac te drinken.
In Been enkel opzicht was het de kamer van den wader.
Die had een kamer op zijn kantoor, en zijn werkelijke be84

langstelling bleef tusschen de vier warden daarvanbesloten.
Wat leer leefde was een min of weer schimmige vaderfiguur, de gestalte van een, voor sociaal gebruik, noodzakelijkerwijs ingeschakelden vader, die zich niet deed
gelden en die nergens zijn stempel drukte, behoudens
op de inscriptie Welke order de marmeren vrouw was
aangebracht en die zijn naam vermeldde.
Cato vond het beeld leelijk. Er was geen enkele aannemelijke reden waarom die vrouw, in haar geplooid
en gekleurd gewaad, de last van die aardbol bleef torsen.
Zoo geduldig en zwijgzaam als ze dat deed, stond haar
vader met de last van de taken op zijn hats, en ook hij
scheen geen werkelijke vreugde te ondervinden van die
vrijwillig voortgezette task.
Sinds haar thuiskomst had Cato op haar vader gewacht.
Hij had haar beloofd met Jan Ratt y te zullen spreken.
En nu stuurde hij een afgezant.
Ze had gehoopt dat hij zelf zou komen. Dat hij zijn
rechtmatige plaats achter deze Bier-schrijftafel zou innemen, en dat hij er zijn waist op zou later neerdalen
bij het kenbaar maker van zijn onverzettelijken wil...
En nu zou Karel komen... !
Een schuchtere Karel die invloed nosh gezag had.
Ze vroeg zich of wat Karel wel te vertellen zou hebben
en keek telkens naar de klok. Traag vorderde het uur.
En plotseling kwam Rietje binnen.
— Wat doe jij hier... ? vroeg ze verbaasd.
85

Achter haar stood Rieuwers in de deuropening.
De gear van zijn cigaret dreef binnen op de tocht.
— 1k wacht op Karel, zei Cato.
Toen kwamen ze allebei binnen.
— Karel...? vroeg Rietje... Wat moet die bier
's avonds... ?
— 1k weet het niet... Mama zei dat hij met een boodschap van vader zou komen.
Rieuwers doofde zijn cigaret in een groote bronzen
aschbak.
— Het familie-factotum, zei hij... Als hij zoo last
komt, zal er wel iets zeer belangrijks zijn.
Er was spot in zijn stem.
— Mama heeft er mij niets van gezegd, merkte Rietje
op. lk ben nieuwsgierig wat er aan de hand is...
— 1k weet het ook niet. Het schijnt dat vader in
Parijs is...
Nu begon Rieuwers laid te lachen:
— Dacht ik het niet, riep hij, dat die rustkuur hem
zou gaan vervelen...? En nu stuurt hij zijn broer om
te zeggen dat hij vanwege de vroolijkheid Haar Parijs
is gegaan... Dat mag ik wel... Gelijk heeft hij...
— Maar dat zou hij toch zelfhebben kunnen schrijven,
of desnoods telefoneeren, giste Rietje... Misschien is hij
bang dat we hem weer komen opzoeken...
— Laat die man toch zijn vrijheid, zei Rieuwers...
Als ik in zijn plaats was...
Op dat oogenblik werd de deur weer geopend en,
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met zijn overjas aan en de hoed in de hand, stond Karel
gedienstig op den drempel...
— Daar hebben we den postilion d'amour al, riep
Rieuwers, en tad op hem toe.
— 1k hoor dat u met de laatste berichten komt...?
Karel deed zijn jas uit, en legde die zorgvuldig op
de sofa.
— Waar is jullie moeder...? vroeg hij zijn nichten.
Rieuwers ging bescheiden heen, om Marie te waarschuwen.
— Is er iets bijzonders... ? vroeg Rietje.
Cato zat Karel zwijgend aan te staren. Ze vond dat
hij vreemd deed, zenuwachtig, en wat verlegen.
— Ik kom joist uit Parijs... begon Karel... Daar is
jullie vader.
Rietje haalde de wenkbrauwen op, want de plechtige
toon van haar oom beviel haar niets.
— U zet een gezicht als een doodgraver, zei ze...
Mama zal wel dadelijk komen.
— Julie behoeft je niet ongerust te maken, haastte
Karel zich, met iets van wanhoop in de oogen en omziend naar de deur...
En daar was Marie al...
Als een wervelwind kwam ze binnen en riep uitdagend:
— Nu... en...? ...wat is er nu... ?
— Tja... Marie, begon Karel weer, met een blik naar
de meisjes... De kwestie is dat ik hier een brief van
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George heb, maar die mag ik jullie pas geven als je
naar me geluisterd hebt...
— Scheiding... ? vroeg Rietje zakelijk.
— Kind, riep haar moeder... Praat toch geen onzin...
— Hij zou daar buiten een vrouw ontmoet kunnen
hebben... Mannen doen sours vreemd op lien leeftijd...
— Meisje... meisje..., maande Karel, ter-vvijl hij den
brief van zijn binnenzak naar den zijzak van zijn Colbert
overbracht...
— George zal bier over enkele dagen zijn, ging Karel
voort, tenminste als we bier vanavond tot overeenstemming komen. Ili heb beloofd dat ik hem vannacht nog
telegrafeeren zou...
— Vooruit nu maar, zei Marie geirriteerd.
Karel schraapte zijn keel, aarzelde nog even, en begon
toen te vertellen. Hij begon met een breedvoerige inleiding.
— Mijn broer George, zei hij, jullie man en vader,
is altijd de ziel van de zaak geweest, en laat ik direct
zeggen dat de zaak gezond is. We hebben nooit veel
over andere dingen met elkaar gesproken dan over de
then... Totdat hij me de vorige week verzocht bij
hem in Parijs te komen. Niets kwaads vermoedend ben
ik er been gegaan, en daar vertelde hij me a bout portant
dat hij financieel... ja, laat ik het maar ineens zeggen,
dat hij onvoorzichtige dingen had gedaan...
— Onvoorzichtige dingen... ? riep Marie, doodelijk
verschrikt.
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— Gespeculeerd...? riep Rietje.
Cato zat zwijgend, met groote oogen haar oom aan
te kijken.
— Inderdaad... gespeculeerd, zei Karel, en zijn stem
klonk verschrikkelijk schor van ontroering.
— Wat ik nu ga vertellen, vermaande hij, blijft binnen
deze vier muren. leder woord dat er van naar buiten
uitlekt zou tot jullie schade zijn...
Ze knikten alle drie, zwijgend en ontzet.
— Hij is totaal op... fmancieel op...! zei Karel met
een grafstem.
Het was doodstil.
Marie was de eerste die de stilte brak:
— Maar hoe heeft hij... ? ...aarzelde ze, en tastte met
de hand naar het hoofd, of het haar duizelde.
— Op..., zei Karel nog eens... Jarenlang moet het
geduurd hebben... jaren-lang...
— Goeie Hemel... en dat wij niets aan hem gemerkt
hebben..., zei Cato plotseling met bevende stem. Misschien was die flauwte wel een teeken dat het hem te
veel was geworden... de stakker... och-hemel-nogaan-toe...
— Stakker...? zei Marie vinnig. Een stakker noem
je dat? ...Ga verder Karel...
— Nu... en dat is alles, ging hij voort... Dat vertelde
hij me in Parijs...
Hij knikte en keek van de een naar de ander...
Marie was opgestaan, en stond nu vlak voor hem:
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— Je verzwijgt ons iets, zei ze... Dit kan niet dies
zijn... Zooeven zei je me door de telefoon dat de zaken
gezond waren... Hoe kan dat dam.. ?
— De zaken zijn ook gezond, verdedigde hij zich...
kerngezond... Maar George is begraven onder de schulden... Privy-schulden... tonnen en tonnen...
— Dus... ? vroeg Rietje... Wat is nu de conclusie
van dat alles... ?
En Karel vertelde verder:
— George zei in Parijs dat ik hem helpen moest...
En dat heb ik natuurlijk gedaan... Allen wordt betaald...
tot de laatste cent...
Weer keek hij schuw om zich been, en wrong de
handers als in wanhoop.
— Dat is mooi van je Karel, prees Marie, zichtbaar
opgelucht... Hij zal het je zeker vergelden... Vergeet
niet dat jij je geld hebt verdiend dank zij Georges genie...
Want wat er ook op hem to zeggen valt, en hoe verschrikkelijk dat is, geniaal is hij... En dat maakt veel
vergefelijk in hem...
— Inderdaad, zei Karel... En nu junk dit alles weet,
mag je zijn brief lezen.
Hij had de enveloppe al uit zijn zak genomen en Marie
rukte hem die uit de hand.
Haastig las ze, bij het licht van de bureaulamp.
Een trek van bitterheid kwam om haar lippen.
Toen ze den brief uit had keek ze Karel met verachting
aan...
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Daarna zei ze scamper:
...'t Is fraai... dat noem ik... enfin...
— Lees jullie maar kinderen, zei ze, en begon achter
het bureau heen en weer te loopen.
Cato las, over Rietjes schouder:

Lieve Marie en kinderen,
Het is een ellendige tiding die Karel jullie brengt. Het was
mij niet mogelijk dit zelf te komen vertellen. Maar nu weten
jullie het, en ook dat Karel mij geholpen heeft. Hij deed dat
spontaan. In ruil voor de betaling van dat alles, heeft hij
min aandeel in de zaken overgenomen. Van of nu is hij dus
alleen-eigenaar. Maar bovendien heeft hij op zich genomen
voor ons alien te zorgen. Wij kwamen reeds overeen dat ik
in een nader te bepalen positie aan de zaken verbonden zal
blijven. Maar het financieele beheer is thans in Karels handen.
Ile bliji nog eenige dagen Kier om my goed in al dat nieuwe
in te denken. En denkt niet te hard over my...
— Dat is kras..., zei Rietje.
Weer bleef het eenige seconden stil.
— Blijkbaar had je ons niet alles verteld...! constateerde Marie. Als ik het goed begrijp, zijn we dus van
nu of aan van jou afhankelijk...
Mijnheer Karel schudde het hoofd als in wanhoop
heen en weer:
— Afhankelijk, zei hij... afhankelijk... dat is een groot
woord...
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— En toch lijkt het er op...! sneerde Rietje.
— Als je het zoo wil bekijken... Hij is er toch maar mee
geholpen... !
Nu was het geduld van Marie teneinde:
— Geholpen... ? schreeuwde ze... Weet je hoe ik zulke
hulp noem... ? Dat is Shylock-hulp... Dat is het... Je
hebt hem geholpen door hem alles of te nemen, de zaak
die hij gemaakt heeft... die hij gebouwd heeft... Dat
is jouw hulp... Bah... 1k heb er geen woorden voor...
lk begrijp niet hoe je hier durft te komen...
Cato was opgesprongen:
— Mama, riep ze... wind u toch niet zoo op...
Karel was, onder den aanval, en onder de koel-verachtende blikken van zijn schoonzuster en jongste nicht,
doodbedaard gebleven.
— 1k kom hier, zei hij, omdat George het me gevraagd heeft...
— En om van je overwinning te genieten... he... ?
riep Marie furieus... Om te zien hoe we zouden doen,
als we wisten dat we voortaan voor elke cent van jou
afhankelijk zijn... Omdat je nu eindelijk je revanche
krijgt... Shylock... !
— Stilletjes heb je je kans afgewacht... En nu zag
je die schoon, en nu heb je toegeslagen... 0! wat kan
men zich in menschen vergissen...
— Marie, bedaar toch, smeekte Karel... Julie weet
toch hoe ik ben... Je weet toch dat de kinderen tenslotte,
na mijn dood, alles erven...
92

Marie haalde de schouders op:
— Als je tenminste ook nog niet trouwt... Gek genoeg ben je er voor...
Karel was opgestaan.
— Nu weet jullie alles, zei hij... Denk er nu maar
over na... Ik begrijp dat het een heele slag voor jullie
is en ik neem jullie niet kwalijk wat je in je eerste opwinding tegen me gezegd hebt...
— Maar, vervolgde hij, en opeens scheen hij zeer
ernstig te worden... maar dan moeten jullie er meteen
ook eens over nadenken hoe het mogelijk geweest is
dat George zoo in de schulden geraakt is... En dat hij
daar jaar in jaar uit met geen woord over gesproken
heeft. Dat is niet natuurlijk... Als een man zijn gezin
niet in vertrouwen neemt moet er iets niet in den haak
zijn... Dat wijst er op dat zijn vrouw en kinderen er
maar op los hebben geleefd, want George had voor
zichzelf niet veel noodig... Die had geen eischen...
— Tenminste... viel Marie hem hatelijk in de
rede... tenminste als hij niet een dubbel-leven geleid
heeft... als hij niet...
Ze zweeg met het oog op haar dochters.
— Marie, zei Karel nog, ik kan je verzekeren dat
George een man was vol plichtsgevoel... En dat is hij
nog... 1k kan begrijpen wat het voor hem geweest is
jullie dat ales te verzwijgen... Wat zijn gevoelens geweest moeten zijn als hij jullie met voile harden het
geld zag uitgeven... wegsmijten... opfuiven... verdoen
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aan massa's toilettes... en een troep vrienden die van
jullie kwamen profiteeren... Nooit heeft hij daarover
met mij gesproken. Hij klaagde niet... Goeien avond...
Als je wat noodig hebt, dan ben ik op kantoor te
alien tijde tot je beschikkin g**7
Hij greep zijn jas en hoed en ging, trillend van verontwaardiging, naar de deur.
Marie en Rietje verroerden niet van haar plaats.
Maar Cato snelde hem na, en in de gang fluisterde ze
hem toe:
...Karel... ik schaam me zoo... 1k schaam me dood...
Wij zijn de schuld van alles...
— Nou... sou... kind..., zei Karel in groote verlegenheid en liep naar de deur...
Ze bleef bij hem, en, terwijl hij de deur. opende, in
klaarblijkelijken drang om zoo gauw mogelijk weg te
komen, zei ze nog:
...En dank je... Karel... voor wat je voor vaderm voor
ons hebt gedaan...
— Schei toch uit, bromde hij, en stapte haastig in
de auto...
Hij had zich nog nooit zoo beschaamd gevoeld...
Thuisgekomen vroeg hij dringend-telefonisch Parijs
aan.
Het was een vreemd gesprek dat de broeders door den
nacht voerden:
— George, zei Karel... ik heb het gedaan... Maar
als je nog eens wat weet...
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— Wat zeiden ze... ?... schrokken ze erg.... vroeg
George hoopvol.
— Ontzettend... ik wist niet hoe gauw ik weg zou
komen toen het er eenmaal uit was...
— En wat zeiden ze... ? hield George aan...
— Ze waren woedend...
— Natuurlijk... En toen... ?
— Toen noemde Marie me een Shylock...
— Haha... die is goed... Karel een Shylock... En
wat zei jij toen... ?
— Dat de kinderen immers alles zouden krijgen na
mien dood...
— Hm... Daar was je weer te goedig...
— Dat denk je maar... Marie zei dat ik idioot genoeg
was om nog te gaan trouwen.
— Haha... en wat zei jij toen... ?
— Niet veel meer... ze waren woest...
— En toen... ?
— Toen zei Marie... och... ik weet het niet meer...
Ze zei zoo'n boel. lk heb ze gezegd dat ik altijd en onder
alle omstandigheden tot hun dienst ben...
— Maar je bent toch niet slap geweest? Denk er aan,
jij bent nu de sterke man Karel, en alles wat ik niet heb
gedaan en niet heb durven doen en kunnen doen, dat
moet jij nu gedaan zien te krijgen. • •
— Jawel... jawel...
— Dus ze weten dat jij nu de baas bent... Dat is de eerste
stap. Zeg me nu nog even gauw hoe de meisjes waren...
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— Cato was heel sympathiek... ze bedankte me... En
Rietje, enfin, dat kan je je wel voorstellen. Die trekt
zich van niets wat aan... Man, man, wat heb je me laten
• zweeten...
— En ik dank jou Karel... ik zal het nooit vergeten...
— Als het maar goed afloopt...
— Daar ben ik immers voor... ? Heb ik je ooit
in den steek gelaten?
— Nee, dat is zoo George... dat heb je nooit...
— Dag sterke man... Ga nu maar slapen...
— Dag speculantmwoesteling...
— Dag gemeene Shylock...
Ze lachten, de twee broers, ieder aan het einde van
de lijn, stil en onuitbundig, zooals ze plachten to lachen
bij een mooie zakentransactie...: George tevreden met
zijn zet, en Karel in grenzenlooze bewondering voor
den durf en de fantasie van den oudere...
Een stil lachen, langs een telefoonlijn door den nacht...
En nog weer groeten over en weer...
Ze legden de haken neer.
Karel bleef peinzend voor het toestel zitten, dat nu
stom was geworden.
De harde, bittere woorden van Marie klonken hem
weer in de ooren...
Die ijskoude nuchterheid van Rietje... Een gevoel van
diepe deernis voor zijn broer George kwam in hem
opzetten. Hij had geen woord overgebracht van al
dat bitter verwijt...
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— Arme George... zuchtte hij... acme bliksem...
Aan de andere zijde, in de Parijsche hotelkamer,
bleef George op den rand van zijn bed zitten.
— Goeie Karel... beste Karel..., dacht hij... Geen
woord heeft hij me gezegd van al het gemeens dat ze
natuurlijk hebben geroepen... Hij wil me sparen... Hij
heeft gelogen om mijnentwil. En ik zal slagen... ik zal
slagen...! hoe krankzinnig het ook lijkt...
In al die jaren hadden de broers niet zooveel intieme
dingen tegen elkander gezegd...
Hun verhouding was altijd een spel geweest van snel
begrijpen over en weer, zonder noodeloos gepraat en
zonder ijdele betuigingen...
Rieman & Co. zat solieder dan ooit in elkaar...
Den volgenden morgen, om half tien, kwam de glanzende limousine van De Dennen voor de kantooringang
van het winkelcomplex gereden, en de toesnellende
portier begroette Marie, die haastig naar binnen ging.
Ze liep de boogvormige trap naar het bordesje op,
dat als de brug van een schip in de lichthal uitstond,
passeerde de zwijgende mannenfiguren die, omplooid
met de voorjaarscostuums in nieuwe dessins, Tangs de
balustrade waren opgesteld, duwde een deur open, liep
de typistenkamers door en vroeg bij het Prive-kantoor
of mijnheer Karel aanwezig was.
— Mijnheer is in gesprek, zei de juffrouw... Of u
even zou willen wachten...
Rieman en Co. 7
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— Daar is mevrouw van mijnheer George, kwam de
secretaresse zeggen.
— Goed, zei mijnheer Karel... ik zal direct bellen
als mevrouw binnen kan komen.
Hij raadpleegde, voor de zesde maal, het notitieboekje waarin de instructies van George haarfijn
waren opgeschreven. George liet nooit een detail ongeregeld.
„Zeven tot acht minuten laten antichambreeren, had
George te Parijs gedicteerd. Daarna ontvangen; blijven
zitten achter schrijfbureau in mijn kamer. Koele en
zelfbewuste ontvangst..."
Daarachter stood een reeks cijfers, betreffende Georges
prive-boekhouding, die hij reeds had gecontroleerd
en tot op tientallen guldens nauwkeurig had bevonden.
George had een wonderhoofd...
Met het oog op de klok, wat nerveus op het schrijftafelblad tikkende, bleef mijnheer Karel wachten.
Nauwelijks had de klok de zevende minuut aangewezen, of hij belde:
— Verzoek mevrouw binnen te komen...
Aanstonds verscheen Marie. Ze had een kleur van
opwinding. Hij begroette haar halverwege de kamer,
wees haar een stoel tegenover den zijne en ging
zitten.
— Je komt zeker het een en ander regelen...! constateerde hij.
Marie knikte.
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Hij voelde dat ze moeite deed haar ergernis en schaamte te verbergen.
— Je begrijpt, Karel, zei ze... wat die tijding van
gisteravond voor mij beteekend heeft... 1k heb vannacht
geen oog dicht gedaan. lk kom inderdaad om bepaalde
dingen met je of te spreken. Tot dusver belde ik den
hoofdkassier altijd op als ik geld noodig had, maar ik
weet natuurlijk niet wat jij voor maatregelen getroffen
hebt en aangezien ik niet risqueeren wil mijn hoofd te
stooten...
— Natuurlijk... natuurlijk, zei Karel.
— Hoe kom ik nu voortaan aan geld... ? vroeg ze.
Mijnheer Karel nam een dossier uit de zij-lade van
het bureau en legde dat voor zich.
— 1k zie dat je ook maar meteen Georges kamer genomen hebt...! constateerde ze scherp.
— Ach ja... dat leek me wel zoo goed, zei hij en
knipperde met de oogen.
— Dat is niet bepaald fijngevoelig van je, zei Marie
minachtend. Daar had je desnoods een paar maanden
mee kunnen wachten...
Hij voelde dat ze probeerde de overhand te krijgen
en ging niet op die opmerking in.
— Je kwam bier voor je financieele belangen nietwaar ? zei hij koeltjes. Laat eens zien... Dat huishouden
heeft wel enorm veel geld verslonden... Mij dunkt...
Marie was opgestaan.
— Wat ben je van plan met ons te doen...? vroeg ze.
99

Georges instructies waren scherp in Karels herinnering
geplant, en hij herhaalde bijna woordelijk wat zijn broer
hem had gedicteerd in Parijs toen hij zeide:
— De practijk van de volgende maanden zal moeten
uitwijzen of je op De Dennen zult kunnen blijven wonen.
Het huffs is practisch gebouwd en behoeft heelemaal
niet zoo kostbaar bewoond te worden als dat op het
oogenblik het geval is. lk heb bier eenige cijfers. Procentueel geef je enorm veel uit aan personeel, wijnhandelaar en alles wat de keuken betreft. lk spreek nu
nog niet van de toiletten, waaraan jij en de meisjes het
vorige boekjaar, laat eens zien... drie en dertig duizend
vierhonderdzeventien gulden zestig hebt uitgegeven,
inclusief hoeden en lingerie...
— Daar was mijn nieuwe Nerz-mantel bij... riep
Marie... en bovendien...
Toen zweeg ze opeens...
Ze weigerde rekening en verantwoording te ver• schaffen aan Karel, nota bene Karel...
— Je wou zeker dat we op een flatje gingen wonen... ?
vroeg ze hatelijk. De opzettelijke minachting in Naar
woorden gaf hem, merkwaardigerwijs, de kracht om,
ingevolge Georges instructies, hard en met beslistheid
op te treden.
Nu gold het de belangen van zijn broer te beschermen.
— Desnoods zou je op een flat best kunnen wonen,
stelde hij vast, maar ik zei je al dat ik je de kans wil
geven op De Dennen te blijven, onder voorwaarde
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dat je je uitgaven binnen de perken van het redelijke
kunt houden...
— En waar zou jij die redelijke grens dan wel willen
leggen... ?
— Om te beginners bij het afschaffen van het mannelijk personeel, behalve de chauffeur die voor rekening
van de zaak blijft met het oog op George...
— Dus die mag leer nog wel eens komen... ?
— Gaarne zelfs... hoe meer hoe liever...
— Dat is mooi van je...
— Neen, dat is noodzakelijk... Maar daar hebben
we het nu niet over. 1k heb bier een lijst van mogelijke
bezuinigingen. Neem die mee naar huffs en bestudeer
die. Het komt er op neer dat ik bereid ben je huishoudgeld te laten uitbetalen volgens de begrooting die je
op de laatste bladzijde vindt... In totaal elfhonderdvijfenveertig gulden per maand, waaruit alles betaald moet
worden, gas en electriciteit en waterleiding, kortom alles.
De belasting wordt bier, in afwachting van de regeling
die ik met George hoop te treffen, voorloopig geregeld
en betaald. De opgave wordt ook bier ingevuld en door
George onderteekend... daar heb je dus niets mee te
makers...
- Mijn compliment, zei ze, het stuk aannemend en
voor zich op tafel gooiend, je hebt alles blijkbaar van
tevoren in de puntjes geregeld...
— Dat is ook zoo, zei mijnheer Karel... lk hoor dus
dezer dagen wel van je of je accoord gaat, en zoodra
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ik je bericht heb zal ik den hoofdkassier instrueeren
om je blanco crediet tot nader opzegging mijnerzijds
te openers.
— 't Is fraai... smaalde ze... En de loopende rekeningen... ?
— Die verwijs je naar mij, dan heb ik meteen mijn
overzicht over al je uitgaven compleet tot op den dag...
— Dus een soort faillissement, en jij de curator... !
— Marie, zei mijnheer Karel... Laat ik je nu een
goeden raad geven. Zeg zulke Bingen nooit buiten deze
kamer. je zou er allerlei ellende mee teweeg brengen
en dat zou je eigen nadeel kunnen worden. Niemand
bier in huffs, ook de hoofdkassier niet, weet ook maar
iets van wat er is gebeurd. Met de accountantsafdeeling
spreek ik pas de volgende week, als George terug is.
Weer Bus uiterst voorzichtig en last je niet gaan, ook
niet tegenover je intiemste kennissen, en druk dat ook
de meisjes op het hart...
Ze zweeg, kneep de oogen samen, en staarde hem aan:
— Wat ben jij slim, zei ze langzaam... en wat slues...
en gemeen, en keihard...
Zooals hij daar zat, onbewogen, met zijn smalle,
scherpe gezicht, de handen gevouwen op het gesloten
dossier voor hem, haatte ze hem.
Hij had zijn plan zorgvuldig uitgevoerd; hij had
haar vast.
De veel gesmade Karel, die als een arm familielid
op Zondagen te gast placht gevraagd te worden op
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De Dennen, dien men als een bijzondere concessie
zoo nu en dan de auto eens gestuurd had om hem uit
de stad te halen, of in gebruik geleend als hij 's avonds
terug moest rijden... Karel, dien men liefst alleen vroeg,
omdat men zich een beetje voor hem schaamde... Wiens
optreden spot had gewekt en Wiens woorden men
nauwelijks ernstig nam... deze Karel was plotseling,
door een duivelsche machinatie, de machthebber gewarden, de controleur van al hun doen en laten, de
accountant van haar huishouden, de voogd en bestierder
over haar gezin... Voortaan zou ze bij hem moeten
bedelen om een extratje, om de bontjassen en toiletten
en bijoux die ze gewend was geraakt zelfs zonder
raadplegen van haar eigen man te bestellen, en te doen
betalen.
Voor ieder reisje, voor elke bijzonderheid zou ze
zijn toestemming moeten vragen, of zooals Rietje het
aan het ontbijt bitter gezegd had „smeeken, en dan
misschien nog wel op onze knieen..."
De gedachte aan die Bingen alleen was al ondraaglijk,
en dezen morgen kreeg ze het eerste voorproefje.
— 1k ga niet mee... ik ga er nooit naar toe. Ilc bijt
nog liever mijn tong af dan dat ik dien Karel om geld
vraag, had Rietje gezegd.
Cato had zwijgend voor zich zitten kijken.
— En jij... Cato... ? had Rietje gevraagd.
— Och, zei Cato... dat hangt er van af...
— Dus jij zou je willen vernederen om naar het
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kantoor te gaan, en te zeggen: he, toe... Karel... alsjeblieft Karel... geef me honderd gulden, want ik wou zoo
graag een paar dagen naar Brussel...
Cato had de schouders opgehaald:
— Dan ga ik niet naar Brussel, zei ze... Of als ik
gaan wil, dan ga ik voor mijn eigen geld...
— Wat eigen geld... ?
— Kun je dan geen geld verdienen... ? riep Cato... 1k
kan toch wel wat...!
Rietje had de schouders opgehaald.
En toen was Marie aan het telefoneeren gegaan am
het dinertje van lien avond of te zeggen:
— Het spijt me werkelijk heel erg... het is ellendig,
hoorde Cato haar tot mevrouw Kloosterman zeggen,
maar ik ben vanmorgen wakker geworden met zulk
een ont-zet-ten-de kiespijn, en nu ga ik gauw naar mijn
dentist in de stad... o ja... dank je wel lieve... dank je
wel... En neem me niet kwalijk he... ?
Cato dacht:
— Wat kan ze goed liegen...
Rietje was met haar two-seater uitgereden.
— Dus dat is afgesproken... ? vroeg mijnheer Karel...
ik hoor dus van je?
— In ieder geval wil ik er eerst met George over
spreken, zei Marie uit de hoogte.
— Natuurlijk... natuurlijk..., gafmijnheer Karel toe...
Dat moet je zeker doen.
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— Het is namelijk zeer de vraag, zei ze dreigend, of
hij het met al jouw onbekookte maatregelen eens is...
— Dat zou je dan eerst kunnen controleeren... En
a propos... Je zult op mijn lijst zien dat de auto van Rietje
is doorgestreept. Zeg haar uit mijn naam dat het me
erg spijt, maar anders komen we er beslist niet... En
zeg haar dat ik mijn levenlang geen auto heb gehad
en dat ik me daar heel wel bij bevind...
Ze haalde de schouders op:
— Wat zou jij ook met een auto moeten doen...? Van je
flat naar de zaak en van de zaak naar je flat rijden zeker...!
— Inderdaad, lachte mijnheer Karel en drukte op
de bel.
Toen Marie vertrokken was, raadpleegde hij haastig
het notitieboekje.
Al Georges instructies waren precies uitgevoerd...
Het was merkwaardig, het was alsof George zelf,
in deze kamer, het gesprek had geleid.
Mijnheer Karel Borg het dossier weg.
Toen zuchtte hij diep.
Ergens in Parijs zat George en wachtte op zijn telefoonoproep...
Hij gaf het nummer op en, achter het groote schrijfbureau, schoot hem de gedachte door het hoofd dat
hij een verlengstuk van George was, zooals hij dat
altijd was geweest, in taken en in alles...
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Rietjes blauwe two-seater stand, in een lange rij
parkeerende auto's, voor het Alhambra Casino.
En daarbinnen, aan een tafeltje naast den dansvloer,
zat zij-zelf tegenover Rieuwers.
— Wil je niet Jansen... ? vroeg hij haar al voor de
zestiende maal, maar ze schudde het hoofd en duwde
een nieuwe cigarette in de lange roode pijp, die precies
kleurde bij het lak van haar nagels.
— Is er iets wat je hindert... ? vroeg hij... Je bent
zoo stil...
Ze waren al den heeler Jag in de stad, hadden boodschappen gedaan, en geluncht en 's middags een bioscoop
bezocht. Nu hingen ze nog rood bij de the-dansant tot
het tijd zou zijn om naar baiter terug to rijden.
— Och nee... of misschien, zei ze mat... Wat kan
het je schelen... ?
Hij keek haar oplettend aan.
Den vorigen avond was hij, kort na de komst van
mijnheer Karel, met de andere gasten vertrokken.
Ze hadden allemaal duidelijk aan Marie kunnen
merken, dat er wat aan de hand was.
— Een ongeluksbode, dat zeg ik jullie!, had de ritmeester gefluisterd.
En vanmorgen had men elkander getelefoneerd dat
Mevrouw Rieman, order het klaarblijkelijk valsche
voorwendsel van kiespijn, haar diner had afgezegd. Er
moest iets niet in den haak zijn.
Maar tot dusver had hij geen woord uit het meisje
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kunnen krijgen. Ze staarde voor zich been en scheen
heelemaal lusteloos.
De dansmuziek schetterde een tango en telkens was
de zaal in een andere kleur licht gehuld... Toen klaagde
de laatste noot en de lichten gingen aan, stralend wit,
even verblindend.
Rieuwers zag dat er een traan aan Rietjes wimper ping.
— Wil je liever weg... naar huffs... ? vroeg hij bezorgd.
Ze knikte onverschillig en herhaalde:
— Naar huffs... ? och... Geef me nog een cocktail...
Je hebt er al drie gehad...!
Nu riep ze zelf den kellner en bestelde. Ze dronk het
glas in een teug leeg.
- Laten we dan maar gaan... zuchtte ze...
En toen ze in de auto zaten en Rieuwers het stout
nam:
— En als we nu in het water reden en ik verdronk,
dan zoo dat misschien nog het beste zijn...
Tjasses... kind... riep hij verschrikt.
Toen stuurde hij behendig de slanke wagers in het
verkeer en, toen ze het plein gepasseerd waren, begon
hij weer:
— 1k weet zeker dat er iets is waar je verdriet van
hebt. 1k voelde het gisteravond al, toen die oom van je
opeens kwam binnenvallen...
- Phoe... smaalde ze... Karel...
Hij had toch Been slechte berichten over je wader.. ?
Ze lag lang uitgestrekt en sloot de oogen. De lichten
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van de lantarens en winkels zwierden voor Naar voorbij
en ze was duizelig...
— Die Karel... zei ze nog eens... bah... ik haat dien
vent...
Nu voelde Rieuwers een begin van vasten grond:
— Nou-nou... zei hij... lk heb altijd gehoord dat
hij een uitstekende zakenman is...
— Alsjeblieft... gaf ze toe... en een pientere ook...
een verdraaid gladde...
Rieuwers was op den goeden weg:
— Misschien is hij zijn eigen broer wel te glad af...,
veronderstelde hij... Jouw vader maakt zoo'n zachten
indruk... Soms kan ik me niet voorstellen dat hij aan
het hoofd van zulke enorme zaken staat...
— Och... zei ze... wat weet je ooit van een man...?
Hij lachte.
— En wanner komt je vader terug...?
— De volgende week geloofik... Hij zit nog in Parijs...
— Zoo... Hij is al gauw een maand weg...
Rietje antwoordde niet meer. Ze was nu zoo verschrikkelijk duizelig. Ze had teveel gedronken...
Opeens begon ze zacht te huilen.
— Rietje... kind dan toch..., schrok hij...
Hij zette de auto aan den kart van den weg... Ze
waren nu even buiten de stad, dicht bij een brug. Auto's
raasden langs hen heen.
— Wil je me niet vertrouwen...? vroeg hij...
Ze wist eigenlijk niet goed meer wat ze deed. Zijn
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arm lag zoo veilig om haar in huilkramp sidderende
schouder.
Opeens gaf ze toe aan de onbedwingbaar geworden
drang tot snikken...
En in haar wanhoop vertelde ze, met schokken en
pauzen, alles wat ze wist en wat ze begrepen had: dat
op de een of andere manier oom Karel de heele zaak
in harden had gekregen, en dat vader nu afhankelijk
van hem was...
Rieuwers combineerde snel:
— Daar had je het dus... De eene firmant ging op
reis en de andere maakte van diens afwezigheid gebruik
om den hemel weet Welke slinksche transactie uit te
voeren... Wat had die Karel er aan... ? Een ongetrouwde
man...

En toen zei hij hetzelfde wat Karel den vorigen avond
gezegd had:
— Maar daarmee verandert toch niets voor de toekomst... ? Jullie erven toch zeker van je oom...
— 1k weet het niet... zuchtte ze... Dat zei hij zelf
ook... Het is nu alleen maar dat hij alles over ors te
zeggen heeft...
Nu wist Rieuwers genoeg. Een zakenrelletje tusschen
twee broers, firmanten, dat was alles. Een interne familieherrie die hem maar matig interesseerde. Daarmee
veranderde niets aan zijn planner. Misschien werden
ze er eerder door bevorderd. Met Rietjes vader had
hij nooit erg goed kunnen opschieten. Die was zoo
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ongenaakbaar geweest, nooit onbeleefd, maar een beetje
koeltjes en erg formeel.
Rieuwers glimlachte en nam het stuur weer in handen.
Hij zag nieuwe mogelijkheden.
— Kind, zei hij... wees verstandig en praat met geen
mensch over die Bingen...
Toen gaf hij gas... wat heerlijk trok de wagen op...
Willoos zat ze, als een hoopje ongeluk, naast hem.
Het roode lichtje boven de deur van het prive-kantoor
van mijnheer George brandde, en Rieuwers zat op een
canape in de wachtkamer. Het was al ruim drie kwartier
geleden Binds hij zijn kaartje voor mijnheer Karel naar
binnen had gezonden.
Hij vroeg zich af wat daarbinnen gebeurde. Al viermaal was in het laatste halve uur een telegram naar
binnen gebracht.
Rieuwers was bier voor de eerste maal. Door de
groote lichthal had men hem naar de lift gebracht, en
vandaar, op de eerste verdieping, via de commandobrug
naar de kantoren.
Hij had zich vast voorgenomen mijnheer Karel te
spreken te krijgen en vroeg zich af Welke geweldige
transacties in heeren- en jongeheerenkleeding of livreien
daarbinnen al dien tijd werden gesloten.
Inderdaad zat mijnheer Karel daarbinnen in de grootste
spanning.
Gansch onverwacht had zijn broer hem dien morgen
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uit Parijs opgebeld en aan de klank van de stem waarmede die zei:
— Jij daar Karel... ?... noteer als je blieft... ?
had hij begrepen dat er iets zeer bijzonders aan de
hand was.
En inderdaad, naarmate hij noteerde, was zijn hart
speller gaan kloppen... Die George toch...
De zaak waarom het ging kreeg, bij het vorderen
van het dictaat, weer diepte en perspectief, tenslotte
zoover dat mijnheer. Karel er haast duizelig van werd.
George had in Parijs niet stilgezeten.
Het ging om een werkelijk fabelachtige leverantie
van uniformen aan een combinatie van scheepvaartmaatschappijen.
Regelmatig vielen, uit Georges mond, de cijferreeksen,
de adressen, de instructies voor inkoop, berekening en
fabricage...
Georges schatting van aanwezige voorraden, van de
werkgelegenheid op eigen ateliers en elders, kwam
bijna feilloos uit en toen hij geeindigd had, zei mijnheer
Karel:
— Nou zeg... daar neem ik diep mijn hoed voor af...
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen... ?
— Dat boor je later, zei mijnheer George.
Hij was altijd kort-af als het om snelle en gewichtige
transacties ging. En hij vervolgde:
— Het eerste wat je nu to doers hebt is mijn cijfers
controleeren. We hebben gisteravond vergadering gehad

III

en vannacht heb ik, met de gegevens zooals ik die in
mijn hoofd had, de berekeningen gemaakt. Ga die na
en telefoneer dadelijk met de adressen die ik je heb
opgegeven. Vanmorgen om half elf is er een tweede
conferentie waarin ik nog meer te weten kom. lk stuur
je uit die conferentie telegrammen, die je dadelijk verwerken en beantwoorden moet. Alles dringend aan
mijn hotel-adres. Op die manier ben ik klaar voor de
definitieve inschrijving, die vanmiddag voor vijf uur
gehouden moet worden...
— Kolossaal, riep mijnheer Karel...
— 1k reken op je...
— En thuis alles goed...
— Tja...

Hier haperde de stem van mijnheer Karel...
— Enfm... dat komt in orde... wees een kerel...
adieu...
George was alweer weg. Een uur later begonnen zijn
telegrammen te komen, korte duidelijke berichten omtrent de nadere eischen, de bijzonderheden van de bestelling, suggesties omtrent de uitwerking, en de gedeeltelijke uitbesteding. Mijnheer Karel telefoneerde
links en rechts, raadpleegde afdeelingschefs en seinde
prijsopgaven en nadere gegevens.
Tusschen twee telefonen door en joist toen alweer
een telegram van George binnenkwam, belde Marie op:
— Ik woo je even zeggen, zei ze, dat ik vandaag
absoluut driehonderd gulden moet hebben. Het is toch
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zeker niet je bedoeling dat ik den bakker en den melkboer en de vruchtenwinkel en...
— Allright... Aright... bij de kas..., riep mijnheer
Karel en zijn hand scheurde het telegram van. George
al open.
— De lammeling, siste Marie aan de andere zijde...
de proleet... Hij snauwt me of of ik zijn bediende ben.
Nou durft hij... nou hij er George uitgewerkt heeft...
Om kwart voor een kwam Georges laatste telegram,
dat eindigde met de woorden:
— Merci beste kerel. Keurig gewerkt. Ile ben nu voldoende ingelicht, min compliment over accuratesse, groet
Marie en de meisjes...

Mijnheer Karel bekeek het en er kwamen tranen in
zijn oogen. Nu zat George in zijn hotelkamer, met
typisten om zich heen, een tafel bestrooid met stukken
en cijfers en maakte zijn inschrijving gereed... Zoo
zou hij denkelijk tot laat in den namiddag zitten, en
onafgebroken werken en combineeren...
Hij kende de snelle, intense wijze van werken, die
George karakteriseerde. Daar kon geen ander tegen op.
En straks zou hij bier komen, en zeggen dat het allemaal doodeenvoudig was geweest, dat hij door een toeval kennis had gekregen van deze buitenkans en er
natuurlijk dadelijk werk van had gemaakt...
Als dit slaagde, dan had Rieman & Co. iets gedaan
wat in de historie van het huffs nog niet was voorgeRieman en Co. 8
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komen: een buitenlandsche order van fenomenale beteekenis, ook voor de toekomst...
En tusschen dat alles door had hij nog gelegenheid
gevonden voor een woord van goedkeuring en aanmoediging... en om te denken am Marie en de meisjes.
Spontaan had mijnheer Karel de telefoon al gegrepen
en Marie's huffs opgebeld:
— Marie, riep hij opgewekt, ik heb zooeven met
George gesproken en hij maakt het best en laat jullie
hartelijk groeten...
Het bleef even stilt
— Marie... herhaalde hij... hoor je me niet... ?
— Jawel... zei ze, en toen, als een oorveeg: waar
haal jij de brutaliteit vandaan om met die boodschap
aan te komen... Jij... jij... wat ben jij eigenlijk... ?
— 1k ben Karel, zei hij nog, maar ze antwoordde al
niet meer.
Hij keek beteuterd voor zich, toen de juffrouw kwam
zeggen, dat er nog altijd die mijnheer op hem zat te
wachten.
Mijnheer Karel was het bezoek totaal vergeten.
— Laat mijnheer maar binnenkomen...
Daar stood reeds, vriendelijk glimlachend, Rieuwers
op den drempel.
— 1k dacht eigenlijk uw broer te treffen, zei hij...
— Komt u binnen... mijnheer... mijnheer...
— Rieuwers... ik heb al eens het genoegen gehad u
te ontmoeten bij uw broer...
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— 0... jazeker..., zei mijnheer Karel zonder overtuiging... Maar mijn broer is op het oogenblik in het
buitenland...
— Ah... dat spijt me, zei Rieuwers... Misschien kan
ik de kwestie met u bespreken? Het is een zuiver persoonlijke zaak... Dat wil zeggen, het betreft niet mij,
maar uw nichtje Rietje...
— Oh... zei Karel wantrouwig. Een huwelijksaanzoek schikte hem op dit moment al evenmin als de
sollicitatie die hij zooeven gevreesd had.
Rieuwers keek op zijn horloge:
— Intusschen is het al bijna een uur... U zult wel
willen lunchen...
En alsof het een spontaan invallende gedachte was:
— Zoudt u mij misschien het genoegen willen doen
met mij te lunchen... ?
— Ik eet meestal een broodje op kantoor, aarzelde
mijnheer Karel...
— We zouden in de buurt kunnen gaan... Het is
werkelijk een familiekwestie die eenige haast heeft.
Mijnheer Karel herinnerde zich een der algemeene
instructies van zijn broer:
„Alle kennissen van Marie of de meisjes ontvangen
en zooveel mogelijk te weten zien te komen... Mij
rapporteeren..."
George was een wonderkerel... Hij dacht aan alles.
— Dat is heel vriendelijk van u, zei mijnheer Karel...
als u het dus goedvindt...?
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Hij had zijn jas en hoed al genomen en verliet naast
Rieuwers het kantoor.
— U vindt me misschien onbescheiden, zei de be-.
zoeker, maar ik ben om zoo to zeggen een dagelijksche
gast bij de familie van uw broer...
Verder praatte hij over algemeene dingen en eerst
toen ze tegenover elkander zaten aan het restauranttafeltje, begon Rieuwers over de zaak die hem tot zijn
bezoek had gedreven.
— 1k was vanmorgen toevallig op De Dennen, zei
hij en daar vond ik uw nichtje Rietje in tranen...
— Zoo ?, zei mijnheer Karel met een onbehaaglijk
gevoel van schuld... Wat had ze dan... ?
Rieuwers aarzelde even, en legde toen zijn hand
vertrouwelijk op Karels moues.
— Mijnheer Rieman, zei hij... beloof me dat u me
niet onbescheiden zult vinden als ik me bemoei met
dingen die me niet aangaan. lk heb Rietje dringend
aangeraden dat ze zich rechtstreeks tot u zou wenden,
maar dat weigert ze pertinent. Waarom, dat gaat me
alweer niet aan, maar ik mag haar bijzonder graag en
ik kon haar verdriet niet aanzien, vooral omdat alley
denkelijk op een misverstand berust...
Hij stale een cigarette aan en vervolgde:
— Als ik goed begrepen heb, dan bent u gedurende
de afwezigheid van uw broer zoo'n beetje de beschermer
van het gezin... En als zoodanig zal het dan ook wel
zijn, dat u Rietje haar auto hebt afgenomen...
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— Afgenomen... ? vroeg mijnheer Karel...
Nu ja... zooals u het noemen wilt... In elk geval
dat ze er niet weer mee rijden mag...
— Dat is zoo, zei Karel...
— En dat vindt ze zoo naar...
— Tja... dat zal wel, zei mijnheer Karel en het
tweet steeg hem naar de slapen. In ieder geval, dat zijn
fatnilie-aangelegenheden...
Rieuwers hief de hand bezwerend op:
— Ik weet het... ik weet het... 1k wil op geen enkele
manier onbescheiden zijn, maar als u zelf het verdriet
van dat meisje had gezien...
— Het is heel vriendelijk van u om voor mijn nichtje
op te komen... maar toch kan ik niet van mijn standpunt afwijken...
Nu begreep Rieuwers dat het goed zou zijn van
tactiek te veranderen. De man tegenover hem was blijkbaar een eigenwijze kantoorfrik en nu zou hij hem van
die kant benaderen:
— In zooverre hebt u eigenlijk wel gelijk, zei hij,
dat het voor meisjes eigenlijk wat gevaarlijk is eigen
auto's te hebben... Bovendien is het een groote luxe...
— Dat is het zeker, zei mijnheer Karel, aangenaam
verrast door deze zwenking.
En Rieuwers die nu de kans tag zich aangenaam te
maken, vervolgde:
— Als u de zaak van lien kant beschouwt kan ik het
eigenlijk wel met u eens zijn. Om u de waarheid te
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zeggen was ik in de meening, dat het afnemen van de
auto een soort straf was, voor het een of ander. Maar
principes... neen, daar wil ik niet aan raken...
— 1k heb zelf niet eens een auto, verdedigde mijnheer
Karel zich...
— En ik evenmin, lachte Rieuwers hartelijk... 1k
heb om zoo te zeggen geen behoefte aan zoo'n ding...
Mijnheer Karel voelde zich opgelucht nu hij geen
nadere uitleg behoefde te geven van zijn geweldmaatregel.
— Wil u wel gelooven, zei hij trouwhartig, dat al
dat rossen en rijden van de tegenwoordige jeugd uit
den booze is... ? Het client tot niets...
— Tijdverspilling en energieverspillivg, zei Rieuwers.
— En geldverspilling...
— Ook dat, gaf Rieuwers toe.
— Nu moet u weten, lachte mijnheer Karel, dat ik
eigenlijk in de meening was dat u namens Rietje die
auto terug kwam vragen...
— Naha, lachte Rieuwers, en hij voelde dat hij Naar
verried,... die is goed...
— Mijn broer, ging Karel voort, heeft eigenlijk altijd
gewild dat zijn dochters iets zouden leeren... Niets
uitvoeren is niet goed voor jonge menschen en zoo'n
auto op zichzelf is niet zoo erg, als die niet aanleiding
gaf tot allerlei uitstapjes... Dot is het meer...!
— Volkomen joist, zei Rieuwers en bij zichzelf
vond hij Karel een sluwe vos die op argelooze manier
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een aanvaardbare schijn gaf aan zijn vrekkige voogdij.
— Het was me werkelijk aangenaam met u gesproken
te hebben, zei hij toen de maaltijd geeindigd was, en hij
protesteerde slechts zwak toen mijnheer Karel, als
oudste, de rekening wenschte te betalen.
Voor hij zijn werkzaamheden dien middag aanving,
maakte mijnheer Karel een notitie in het prive-dossier
voor zijn broer.
Onder het hoofd „algemeene taken" schreef hij:
Rieuwers: probeert zich aangenaam bj my te maken.
Heeft iets in de gaten maar schynt het juiste niet te weten.
Voorzichtig mee zijn. Liet my de lunch betalen. Afdeeling
klaploopers en speculanten.
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IV

ONDER CURATEELE
— Jullie vader is een lafaard... ! constateerde Mevrouw
Rieman, toen ze den brief van mijnheer George gelezen
had. Hij schrijft maar enkele regels, en zoekt naar uitvluchten om nog een of twee dagen in Parijs te kunnen
blijven rondhangen... Hij durft niet thuis te komen...
— Dat zou ik in zijn plaats ook niet durven, smaalde
Rietje. Niets is bier meer van hem zelf... alles is van
lien lieven Karel...
— Die slang... mompelde Marie... We staan machteloos... En het onbegrijpelijkste is nog, dat hij brutaalweg
zijn bezoek heeft aangekondigd.
— 1k zou hem gewoon niet toelaten, zei Rietje...
Wat heeft hij bier te maken?
— Jullie vader, begon Marie weer, heeft het moeten
toestaan. Karel heeft nota bene getelefoneerd hem de
auto te sturen... !
— De brutaliteit, schreeuwde Rietje... en mij neemt
hij de mijne af...! Die goeie Rieuwers heeft nog geprobeerd hem te bepraten, maar hij was zoo hard als
een bikkel...
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— Het is vreeselijk afhankelijk to zijn van zulke
menschen, zuchtte Marie, maar we zijn onbeschermd.
Je vader is aan harden en voeten gebonden...
— Daar is-ie...
Er was het gekners van autobanden op het grint en
de limousine schoof langs het venster.
— lk wil hem niet zien... ik ga naar mijn kamer... zeg
maar dat ik ziek ben, riep Rietje en snelde de kamer uit.
Waardig, recht-op staande midden in het vertrek,
ontving Marie haar zwager.
— 1k kom nog eens praten, zei deze... Wat scheelt
Cato... ?
Het meisje was opgestaan en was langs hem been de
kamer uitgeloopen.
— Je dacht misschien, dat we je hier juichend zouden
binnenhalen... ? vroeg Marie scherp.
— Neen, dat hebben jullie nooit gedaan!, antwoordde Karel berustend... Maar ik had al die dagen niets
van je gehoord en nu George larger weg is gebleven
dan we gedacht hadden...
— Hier...! zei Marie... daar heb je een brief van lien
mooien broer van je... In tien regels maakt hij er zich
van af... Geer woord van spijt of excuses...
Ze wierp hem den brief toe.
— Excuses, waarvoor...? vroeg Karel.
— Waarvoor... ?... dat hij zijn geld heeft opgemaakt
en ors in de ellende achterlaat.
— Kom-kom... eerstens heeft hij zijn geld niet
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heelemial opgemaakt voor zoover ik dat kan nagaan
en verder is ellende een groot woord...
— Tja... je bent wel. royaal...
— George was royaal... ved te royaal, verbeterde
hij... 1k ben voorzichtig. Dat is het verschil...
— Zoo voorzichtig, riep ze, dat Cato al een betrekking heeft gezocht omdat ze niet afhankelijk wil zijn
van jouw voorzichtigheid...
Karels gezicht klaarde op:
— Een betrekking. .. ? ... dat is aardig... riep hij...
Dat zal George pleizier doen.
Nu lachte Marie laid en hatelijk:
— Jij bent er zeker op uit om George pleiziertjes te
doen... Maar dacht je dat dat kind voor haar pleizier
naar een kantoor ging...?
— Ze zal er zeker pleizier in krijgen... Is er verder
nog nieuws...?
— Neen, zei ze kort-af... Hier is geen nieuws... lk
spreek niemand...
— Dat is dan een heele verandering...
— Je hebt voldoening van je werk...!
Mijnheer Karel zuchtte, ging aan tafel zitten, opende
zijn actentasch en zei:
— Wees nu verstandig Marie. Het is toch allemaal
voor jullie bestwil. Korn nu pier zitten, want ik heb
enkele cijfers met je door te nemen.
— Neen, zei ze... doe dat maar met George... als
die nog ooit thuiskomt...
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— Maar George heeft er mij om gevraagd, drong
hij aan.
Ze knikte van neen:
— Met George zou ik over zulke Bingen kunnen
praten. Met hem heb ik per slot van rekening ook andere
tijden meegemaakt... Maar ik weiger verder met jou
te praten... Jij maakt maar ijskoud begrootingen en
beveelt dit en dat... Jij hebt geen begrip van een huishouden en hakt er maar in... Bovendien heb je niet de
minste egards met ons. Je bekommert je er niet om wat
je Rietje hebt aangedaan door haar die auto of te nemen.
Ze wil niets met je te maken hebben en wil onafhankelijk zijn. Ze heeft besloten te leeren typen en stenografeeren. Dan heeft ze haar eigen zakgeld, waarvan ze
jou geen rekening en verantwoording behoeft of te
leggen... En wat mij betreft...
Hier sloeg de stem van Marie om in een snik:
— Als ik dit allemaal niet op dezen leeftijd moest
meemaken, riep ze... dan gooide ik je je geld in je
gezicht... dan bedankte ik je voor je vrekkige toelage...
En dan ging ik 66k werken... Dat zweer ik je... En ik
zou nog tevredener zijn met George, dien stakker, dien
je hebt gevild en gevierendeeld, als we samen op een
tweede bovenhuisje woonden, dan dat ik jouw genadebrood moet eten... Dat zal ik hem ook zeggen als hij
thuiskomt... lk zal hem zeggen dat we het geld samen
hebben verdiend... en samen hebben opgemaakt...
— Hoho... trachtte mijnheer Karel haar te kalmeeren...
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— In elk geval, hervatte ze, dat die heele zaak me
niets meer kan schelen. Jij profiteert er van zijn werk...
van zijn genie... Jij zit breed-uit achter zijn schrijftafel...
Jij profiteert van de menschen die hij heeft opgeleid.
En hem heb je er uitgedrongen... lk wil ook niet dat
hij zich nog met de zaak bemoeit... Want dat zal je
niet glad zitten... lk raad je toeleg al lang. Je wilt voor
een schimmetje blijven profiteeren van Georges ervaring, zoogenaamd als adviseur... terwijl jij het geld
verdient... 1k permitteer het niet. lk zal het van de
daken schreeuwen hoe je hem er uit gedrongen hebt,
beetje voor beetje, Tangs een vast plan en terwijl hij er niets
van vermoedde... De menschen zullen het weten wat jij
voor iemand bent... Jij... - jij... vampier... uitzuiger...
— Shylock zei je laatst, zei mijnheer Karel weemoedig...
Marie was buiten zichzelve van kwaadheid:
— Shylock... riep ze... dat is nog veel te mooi voor
jou... Dat zei ik toen ik nog niet alles wilt... Toen ik
nog niet had ondervonden wat ik nu heb ondervonden...
lk dud den kassier niet eens meer op te bellen uit angst
dat hij zal zeggen: Mijnheer Karel heeft order gegeven...
— Dat is ook de bedoeling, zei Karel onverstoorbaar.
Je moet heusch niet denken dat de kas van de zaak
onuitputtelijk is. Maar wees nu eens verstandig. Waar
ik je voor noodig heb is het volgende: volgens onze
boeken is er de vorige maand een rekening van je
naaister geweest van vierhonderd elf g jilden en die is
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door ons betaald... Nu stuur je me een andere rekening
door van tweehonderd zestig gulden, en ik Wilde vragen
of dat een nieuwe is of dat er misschien een vergissing
is begaan... En dan is er een postje van zeven gulden en
veertig centen waar niets bij staat en als jij nu even je
kasboek er bij zou willen halen...
— Marie hield haar wingers in de ooren...
— 1k wil het niet hooren... ga weg met je postjes,
riep ze in vertwijfeling...
— Laat me dan alleen je kasboek zien...
— 1k heb geen kasboek...
— Geen kasboek... ? vroeg hij stom-verbaasd... Heb
jij geen kasboek...?
— Och hemel, riep ze... omdat jij nu getrouwd bent
met je kasboek, kan er toch wel iemand bestaan die er
geen heeft... ? In de keuken hebben ze een snort boekje...
— Maar Marie, riep hij doodelijk verschrikt... Wat
heb je dan voor contrOle en voor administratie... ?
— 1k weet het niet... Je maakt me gek met je vragen...
Je lijkt wel iemand van de belasting. Als er huishoudgeld
noodig is in de keuken dan geef ik ze dat en als het op
is dan vragen ze weer nieuw...
— Dus... je geeft maar rack... ?... vroeg hij nog...
En toen, met plotselinge energies
— Laat de keukenmeid dan eens boven komen met
dat boekje...
— Neen..., zei Marie met beslistheid... Dat zal je
me niet aandoen... Je zult me niet to schande maken
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voor mijn eigen personeel. Dat weiger ik ......
— Wilt George daarvan... ? vroeg hij.
Ze haalde de schouders op:
— Hij vroeg er nooit Haar...
— Dus hij vertrouwde je...!
— Natuurlijk...
— En jij had een onbegrensd vertrouwen in je personeel... ?
— Inderdaad...
— Goeie hemel, zei mijnheer Karel... als we dat
zoo eens in de zaak hadden. Marie, je begrijpt toch wel
dat je die menschen in de verleiding brengt... Dat je
zooiets niet mfg doen...
Hij keek haar aan en zooals ze daar zat, in haar prachtige japon, als een toonbeeld van wanhoop, had hij
medelijden met haar.
Haar bekentenis van de volkomen ontreddering van
haar huishoudelijke administratie gaf hem plotseling een
begrip van de waanzin van dit leven: opgejaagd in
maatschappelijke ambitie, in een staat die haar ver boven
het hoofd was uitgegroeid, vervuld van z6Oveel dwaasheden en maatschappelijke verplichtingen, dat ze het
mogelijk maakte door haar personeel bestolen en be-drogen to worden.
— Kind... kind, zei hij nog eens... Waar ben jij
dan den heelen dag mee bezig?
Het ontbreken van ieder hard verwijt in zijn stem brak
haar tegenstand.
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— In ieder geval voor anderen, zei ze. George heeft
hier toch altijd een goed en behoorlijk huffs gehad. lk
ontving toch en ik hield toch de eer van zijn positie op...
En wat de meisjes betreft: ze moeten toch de kans
hebben een mooi huwelijk te doen... ?... Daarvoor zijn
we hier toch gaan wonen... ?
Wat was ze opeens armzalig in haar spijtigheid.
— Marie, zei hij opeens... wat heb je je toch een
akeligheid op je teals gehaald. Heb je daar nu nog nooit
over nagedacht... ? Vroeger, toen de kinderen klein
waren, was het toch allemaal veel beter... ?
— Wat weet jij daarvan... ? mokte ze. ...Jij en
George zaten altijd maar in de zaak en jullie spraken
over niets anders dan de zaak... De zaak voor en de
zaak na.
— 1k heb wel eens den indruk gehad dat George het
hier thuis, hoe zal ik het zeggen, wat onrustig vond.
Hij klaagde er nooit over, maar hij vertelde wel eens
wat over dansmuziek tot laat in den nacht, en hij had
ook last van zijn maag met al die diners... En dan dat
late naar bed gaan... Wil je wel gelooven dat ik minstens
eenmaal in de week om half tien ga slapen... ? Dat heeft
een hard werkende man absoluut noodig. En als hij
dat niet doet, dan breekt het hem den eenen of anderen
dag op, dat heb je aan George gezien.
Marie zat zenuwachtig aan haar zakdoekje te plukken.
Karels onverstoorbaarheid imponeerde haar meer dan
ze Wilde toegeven.
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— Hij zal het voorloopig maar wat kalm-aan moeten

inrichten, bedacht ze. lk zal hem ook niet hard vallen
over die... verrassing zal ik het maar noemen.
— Dat lijkt me ook wel verstandig, zei Karel uit de
grond van zijn hart, en lien avond schreef hij aan zijn
broer: „...er is al resultaat. Cato en Rietje zoeken allebei
een betrekking en Marie zei dat ze ook zou gaan werken
als ze er den leeftijd voor had..."
Op een voorjaarsmorgen kwam mijnheer George
onverwacht en onaangediend het kantoor binnenstappen.
De stem van mijnheer Karel, die joist aan het telefoneeren was, stokte.
De ander ging doodrustig in de fauteuil naast het
bureau zitten wachten tot het gesprek was afgeloopen!
— Ziezoo, zei hij alleen toen Karel den haak neerlegde...: daar waren we dan weer...!
— Hoe kom jij bier zoo ineens... ? vroeg de jongste,
en instinctief begon hij zijn papieren van het bureau
weg te ruimen.
Maar George wenkte hem weer te gaan zitten.
— V66r ik Haar huffs ga, zei hij, Wilde ik eerst bij jou
komen om de heele situatie nog even te bespreken. Om
je de waarheid te zeggen zie ik er erg tegen op, en als
je met me mee zou willen gaan om het eerste wederzien
te vergemakkelijken, dan zou ik dat zeer op prijs stellen.
— Mij best, stemde mijnheer Karel in. lk ben daar
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tegenwoordig om zoo te zeggen kind aan huis. Je zult
er wel heel wat veranderd vinden. Onder andere is er
nieuw personeel. Jullie bent jarenlang van alle kanten
begapt en bedrogen. Het is me trouwens een raadsel,
dat je daar zelf niet eerder achter gekomen bent.
— En hoe is Marie... ?
— Kalm... kalm-'an. In het begin was ze natuurlijk
vreeselijk opgewonden. 1k heb je maar niet alles geschreven wat ze tegen me gezegd heeft.
George knikte.
— Je zult het niet gemakkelijk gehad hebben. Onderweg hierheen heb ik er over nagedacht of ik niet teveel
van je geeischt heb. Maar je moet me goed begrijpen.
Al die jaren heb ik mijn mond gehouden over de toestanden in mijn huis. lk was er langzamerhand wanhopig
onder geworden. Toen dacht ik: wat ik niet kan dat
kan een ander misschien. Is dat joist gedacht of niet?
En toen jij bewezen had dat je het bier op kantoor aankunt, toen dacht ik: waarom zoo hij het in mijn huis 66k
niet aankunnen... Met dat al heb ik er mij leelijk ingewerkt. Het lijkt me het beste alles voorloopig zoo te
laten...
— Een soort kuur bedoel je... ?
— Inderdaad. Een soort kuur. lk heb nu mijn kuur
doorgemaakt, laten ze dat thuis nu ook eens doen.
— Natuurlijk, zei mijnheer Karel.
— En een flinke, verzekerde mijnheer George.
— Alsjeblieft, vond mijnheer Karel.
Rieman en Co. 9
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Maar hij keek zijn broer even aan met een gevoel
van lichte onrust. Dit Idonk allemaal zeer krachtig in
theorie... Hoe zou de practijk echter zijn? Hier op
kantoor kon men dat allemaal uitstekend onderling
bedisselen... maar thuis... als George tegenover Marie
stond en als de meisjes hem . verwijten begonnen te
maken. Hoe zou hij zich dan houden... ? Zou hij zijn rol
dan kunnen blijven spelen... ? Zou hij als een boetvaardige zondaar al hun verwijten over zich been laten
gaan... ? Hij hoorde Marie al uitroepen, dat hij haar en
de kinderen voor een afgrond had gesteld... dat hij ze
machteloos in harden... had gegeven van hem, Karel,
den sluwen, harteloozen zakenman!
— George, zei hij... Het is geen kleinigheid die je
ondemomen hebt. lk heb je niet ongerust willen maken
door je precies te schrijven wat ze gezegd hebben over
jou en mij... Maar dat was niet malsch... Zie je er heelemaal niet tegen op om naar huffs te gaan... ?
— 1k... ?...ben je mal...? vroeg George... Maar zijn
oogen weken of en hij nestelde zich dieper in de fauteuil...
— lk ben niet bang... zei hij nog eens... Het is voor
hun eigen bestwil...
Op dat oogenblik ging de telefoon.
— Hallo— ? zei mijnheer Karel en op hetzelfde
moment fronste hij de wenkbrauwen en knikte hij zijn
broer eenige malen nadrukkelijk toe. Tegelijk duwde hij
hem de tweede hoorn van het toestel in de hand, opdat
hij kon meeluisteren.
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— Ja zeker Marie, zei mijnheer Karel... Ja, ik ben
het... Hoe gaat het met je... ? Staande naast zijn broer,
volgde mijnheer George het gesprek.
De stem van Marie klonk bitter en hij kneep de oogen
even dicht alsof hij pijn Teed.
— De eene ellende komt na de andere, riep Marie.
Je moet me helpen en liefst dadelijk.
— Graag... als ik kan, antwoordde mijnheer Karel,
en gaf zijn broer een elleboogstoot... Heb je geld
noodig... ?
— Natuurlijk... jij denkt dadelijk aan geld, snauwde
Marie en het was net of ze zou gaan huilen...
— Kom... Marie..., wat is er dan... ? moedigde hij aan.
Toen begon ze een haastig verhaal.
— Het gaat om Cato, zei ze... en er moet dadelijk
ingegrepen worden. En aangezien ik George niet eens
bereiken kan en hij mij voor alles alleen laat opdraaien,
moet ik jouw help wel vragen... Vanmorgen kwam Cato
doodsbleek aan het ontbijt en vertelt me dat haar
koffer gepakt staat, en dat ze het huffs wenscht te verlaten. Ze had er genoeg van, zei ze. En ik kan het kind
geen ongelijk geven... lk vroeg haar wat ze Wilde gaan
doen, en toen zei ze dat ze voorloopig op kamers in
de stad ging woven. Die kon ze joist zoowat betalen
van wat ze nu in die betrekking verdient. lk voel wel
wat er achter zit. Dat is die Ratty... Die man maakt
haar dol... Voorloopig heb ik haar naar haar kamer
teruggestuurd, want er is niet met haar te praten. 1k
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heb den sleutel aan den buitenkant omgedraaid en nu
heb ik je help noodig...
Mijnheer Karel keek zijn broer hulpeloos aan en deze
schoof een papiertje voor hem, waarop geschreven
stond:
— Funk blijven... zakelijk en koel...
— Nu... en...? vroeg mijnheer Karel.
— ik wil met haar op reis gaan... zoo spoedig mogelijk... Ik heb vijfhonderd gulden noodig. Het is om
het kind te behoeden voor een onberaden stap...
Het was nu bijna een smeekende blik die Karel zijn
broer toewierp.
— Nu... ? ...kan ik er op rekenen... ? vroeg Marie.
— Tja... ik... Hoor eens even, Marie...
Mijnheer George schudde van neen... zeer beslist
van neen.
— Het spijt me, begon Karel weer...
Aan het andere erode van de lijn bleef het even stil.
— Wat ben je hard... wat ben je verschrikkelijk
hard... Karel, hoe kan je een moeder zooiets weigeren.
Ik vraag dat geld toch niet voor mezelf... Cato moet
er eens uit... Ze moet tot andere gedachten komen...
— Geen cent, fluisterde mijnheer George.
Hij was bleek geworden en de luisterhoorn trilde
in zijn hand...
— Het spijt me werkelijk, zei Karel met bevende
stem... Maar ik acht me niet verantwoord, dat zoo maar
ineens te doers... 1k moet er over nadenken...
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— Goed... zei ze toen bits... Maar de verantwoordelijkheid is voor jou. Het kind is in staat tot een wanhoopsdaad... Dan zal ik me op een andere manier
probeeren te helpen. lk verkoop mijn juweelen... I...
Ellendeling dat je bent... lk heb er geen woorden voor...
Bloedhond... beest... beestmensch...
Er klonk een krak... Ze had er den haak opgegooid.
Mijnheer Karel verborg het gezicht in de harden en
leunde over het bureau.
— Nu heb je het zelf gehoord, zei hij... Zoo gaat
het nu dag in dag uit... lk kan er niet larger tegen... Als
je dat een kuur noemt...
Mijnheer George was naast hem blijven staan en
legde zijn hand op Karels schouder.
— Arme kerel, zei hij... lk begrijp het... ik weet
het wel... Je behoeft mij niets te vertellen van dat temperament van Marie...
Toen greep hij het telefoonboek, noteerde een adres
en greep zijn hoed...
— Je hebt je kranig gehouden Karel, zei hij order
het weggaan... 1k kom vanmiddag terug... En als er
wat gebeuren mocht: geen concessie zeg ik je, geen
concessie en geen cent...
Verbijsterd keek de jongste hem na...
De deur sloeg achter mijnheer George dicht...
— Kom mee... direct, zei Marie, de kamer van Cato
binnenkomend... We gaan naar je vader, naar Parijs!
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Ze had een reiskoffertje in de hand en greep dat van
haar dochter in de andere.
Tegelijk duwde ze het verschrikte meisje naar de deur.
En pas toen ze naast elkander zaten in de auto, begon
Marie weer te praten.
— Als je vader zich niets van ons aantrekt, als hij te
laf is om thuis te komen, dan zullen we naar hem toe
gaan... 1k zal hem aan zijn plichten herinneren.
Cato antwoordde niet. Ze liet den stroom van woorden over zich heengaan, maar toen ze de stad binnenreden, begon ze weer te huilen.
Marie trad met groote beslistheid op.
Ze liet zich naar een juwelierswinkel rijden, verkocht
daar zonder onderhandelen de diamanten broche die
ze op haar laatsten verjaardag van haar man gekregen
had, propte de bankbiljetten in haar taschje en liet zich
vervolgens een telefoonverbinding geven met het
kantoor, waar Cato werkzaam was.
— U spreekt met mevrouw Rieman, zeide ze. 1k
deel u mee dat mijn dochter haar betrekking opzegt.
Ze moet in verband met dringende fatnilieaangelegenheden onmiddellijk naar haar vader in Parijs... Ja,
vandaag al...
Voldaan over haar snelle handelingen stapte ze weer
in de auto.
— Naar het station, Jan, commandeerde ze den
chauffeur.
Toen begon Cato te protesteeren.
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Dat kon maar niet zoo ineens... Ze moest op haar
kantoor zijn...
— Je betrekking is opgezegd, zei ze kordaat en nu
doe je verder wat ik je zeg.
— Opgezegd... ?... dat is onzin... hoe komt u er
4... ?
— Ik heb je betrekking opgezegd, herhaalde Marie...
Als je wader te lamlendig is om in te grijpen dan doe
ik het. Van dat op kamers woven komt niets. We gaan
naar Parijs... Er is een trein over drie kwartier...
Nu zette Cato de tanden op de lippen. Een wanhopig
plan kwam in haar op.
En dadelijk nadat ze het station bereikt hadden voerde
ze het uit...
Marie had het te druk met het koopen van de biljetten
om te zien dat haar dochter een telefooncel binnensnelde.
Toen ze van het loket terugkeerde, stond het meisje
rustig te wachten.
— Wees nu verder verstandig, en doe watik je zeg...!
zei Marie en duwde haar voor zich uit door de contrOl.e.
Gedurende den tijd dat Marie haar verjaardagscadeau
verkwanselde aan den juwelier, zat de Schenker daarvan
in ernstig gesprek met den beer Jan Ratty, in verfwaren
en-gros.
Het jongmensch had hem met eenige verbazing
ontvangen.
— 1k ken u weinig, zei mijnheer George, maar u
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begrijpt wel over Welke aangelegenheid ik met u kom
spreken.
— Inderdaad... 1k houd van uw dochter en uw dochter houdt van mij. U behoeft geen large inleiding te
gebruiken. U bent tegen dat huwelijk en dat komt u
mij vertellen. Laat ik u dan dadelijk zeggen dat ik Cato
niet opgeef...
— Zoo, zei mijnheer George en hij streek door zijn
puntbaardje om een glimlach te verbergen.
— Mijn bezoek verbaast u zeker een beetje... ?
Ratty haalde de schouders op.
— Na wat ik al heb meegemaakt verbaast niets mij
meer, zei hij. Maar het is vruchteloos om met mij te
praten... Met of zonder uw toestemming trouw ik
met Cato.
Hij was

opgestaan en liep door de kamer been en

weer.
— Eigenlijk ben ik dwaas geweest u bier te ontvangen,
vervolgde hij. Na alle beleedigingen die ik al heb
ondergaan...
Mijnheer George schudde het hoofd.
— U kunt mij niet kwalijk nemen, dat ik eens kom
praten. 1k weet immers niets van u af...
Rate lachte bitter.
— lk weet des te meer van u af... U weet heelemaal
niet wat er in uw gezin omgaat... U kent uw eigen
dochters niet. U waardeert Cato heelemaal niet. U
hebt zes- of zevenhonderd menschen in uw dienst en u
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weet niet eens dat uw dochter een uitstekende kantoorkracht is... Dat ze in staat is haar eigen brood te verdienen... Dat ze u heelemaal niet noodig heeft...!
— Waarde beer, begon mijnheer George weer, ik
ben bier niet gekomen om al uw verwijten tegen mij
te hooren, of liever de verwijten van Cato. Ik weet
heel goed wat ik tegenover mijn gezin verplicht ben te
doen. lk weet ook precies wat er in mijn gezin omgaat...
— Zeker als u weken en maanden lang in het buitenland bent... Hoe komt u eigenlijk bier... ?... Waar
komt u zoo ineens vandaan... ? Bent u alleen maar eens
overgekomen om de plannen van Cato en mij in de
war te sturen?
— Daarvoor zou ik toch eerst die plannen moeten
kennen.... En bovendien, u loopt zoo hard van stapel...
lk heb heelemaal niet gezegd dat ik tegen dat huwelijk
ben... lk heb alleen maar gezegd dat ik u niet ken, en dat
ik er prijs op zou stellen u beter te kennen... U begirt
maar dadelijk met heftigheden en allerlei verwijten...
— lk ben niet heftig, protesteerde Rate... En Cato
is ook niet heftig. Maar Mevrouw en u drijven ors tot
het uiterste... Wij willen niets liever dan gewoon,
rustig trouwen en gelukkig zijn. Wij voelen heelemaal
niets voor dat snort lever dat bij u thuis wordt geleid.
Cato heeft er al lang genoeg van. Ze is een evenwichtig
meisje... pardon...
De telefoon ratelde op het bureau, en, den hack opnemend, hoorde Ratty Cato's stem, die riep:
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— Hu1p... hulp... in 's hemels naam kom me helpen...
lk ben aan het station. Mama wil me meenemen naar
Parijs... Kom dadelijk... er is geen tijd te verliezen...
Mijnheer George zag Ratte doodsbleek worden.
— Allright... zei hij... ik kom dadelijk.
En toen, terwijl hij den hank neerlegde, wierp hij zijn
bezoeker een blik van doodelijken haat toe.
— 1k doorzie uw spel, mijnheer Rieman, zei hij...
U had opdracht me hier am de praat te houden... terwijl...
Hij drukte op een bel en bestelde een taxi... onmiddellijk...
— Terwiji wat... ? vroeg mijnheer George stomverbaasd.
— U bent een geboren veinzer, mijnheer...! siste
Rate, terwifi hij zijn jas aantrok. Maar nu sta ik voor
nets meer... voor nets... Wilt u mijn kantoor verlaten ... ? . .. En nu dadelijk... onmiddellijk... Er uit zeg
ik u...!
— Wat zegt u...
Ratte greep hem bij den schouder.
— Er uit, schreeuwde hij schor... v66rdat ik iets doe
waarvan ik spijt zou kunnen hebben, en gauw...!
Mijnheer George greep zijn arm.
— Dat moet een misverstand zijn, riep hij...
— Ja zeker... een misverstand... Is het soms een
misverstand, dat die ongelukkige Cato op het punt staat
naar Parijs ontvoerd te worden...? Is dat ook een misverstand...? Maakt u nu maar geen praatjes...
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— Naar Parijs... ? goeie hemel...
Zijn uitroep klonk zoo oprecht verbaasd, dat Ratty
er van onder den indruk kwam.
De jongeman bleef even staan. Toen pakte hij mijnheer
George beet of die een arrestant was en sleepte hem mee,
de gang door, de trappen of en in de gereedstaande auto.
Dot is uw kans... !, zei hij grimmig... lk zal u de
gelegenheid geven om to bewijzen, dat u oprecht bent...
De wijzers van de groote perronklok versprongen
de minuten. Bagage werd ingeladen en reizigers liepen
langs de wagons.
Cato zat in haar coup e-hoek en staarde met kloppend
hart over het perron.
Tegenover haar zat, breeduit en met een uitdrukking van groote wilskracht om de lippen, haar moeder.
Een ander zou blij zijn, verweet ze... En jij zit
daar maar met een zuur gezicht...
Cato reageerde niet.
Er waren nu nog elf minuten.
Telkens wanneer een reiziger het perron op kwam
loopen, sprong haar hart op en telkens was ze weer
diep teleurgesteld als het een vreemde was. Het krantenwagentje reed voorbij, en de perron-keLlner bond haar,
niets vermoedend van het drama dat zich voor hem
afspeelde, koffie in kartonnen kroezen aan.
Nu waren er nog zeven minuten voor het vertrek.
Cato ademde zwaar.
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— lk ben benieuwd wat je wader zal zeggen, als we
opeens voor hem staan, zei Marie en ontvouwde een
mode-tijdschrift.
— En wat Karel zal zeggen als hij hoort dat we toch
gegaan zijn...!
De verschrikkelijkste gedachten vlogen door Cato's
hoofd.
Ze zag Jan Rate, met een taxi gevangen in een onontwarbaar verkeerskluwen... ze zag zijn taxi beklemd
tusschen twee trams en hem zelf gewond tegen de
achterbank leunen... ze zag de taxi in het water, en
Jan beukend op de ramen om zich te verlossen en om
haar te help te kunnen snellen...
De wijzer van de stationsklok versprong weer... en
nog eens...
Ze hoorde verderop aan den trein al portieren dichtslaan... Een bagagekar reed ledig terug langs de wagens.
Iemand kwam voorbijsnellen...
Naarmate het oogenblik van het vertrek naderde
werden haar visioenen verschrikkelijker... Jan zou haar
niet in den steek laten, dat stood vast. Hij moest op de
een of andere manier opgehouden zijn... Maar ook als
hij het nog haalde, als hij, desnoods met gescheurde en
bebloede kleeren, of druipnat het station binnen kwam
snellen... zou hij dan slagen... ?
Zou Mama, die daar zoo resoluut en dreigend tegenover haar zat, zonder meer instemmen... ?
Zou ze niet ijskoud zeggen:
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— „Mijnheer, ik heb niets met u to maken... ! Wilt u
ons met rust laten... ?" En als ze de conducteurs riep...
en als die op haar aanwijzing Jan aangrepen en terughielden... ?
Het vreeselijk beeld rees voor haar op van een Jan die,
machteloos roepend en protesteerend, vastgehouden
door conducteurs, kruiers en politieagenten, op het
perron worstelde... terwijl de trein wegreed en Mama
zegevierend op het slagveld neerkeek...
— Wat dan...? Zou ze dan aan de noodrem trekken?
Zou ze uit de coupe springen... ?
Ze mat den afstand van haar zitplaats naar de noodrem
en bekeek de constructie van de deur-grendels...
Nu waren er nog twee en een halve minuut... Het
kille tweet brak Cato uit. En toen gebeurde het verbijsterende...
Ze klemde zich vast aan de leaning van haar stoel
en sprong toen met een kreet overeind...
Wat ze tag overtrof in verbijsterend realisme al
hetgeen wat de fantasie haar de laatste minuten had
voorgetooverd...
Want het was een waanzinnige groep die zich, zoekend en roepend, langs den trein bewoog... :
Jan, zonder hoed, met wapperende haren, rende
langs het perron en trok een kleine gestalte met zich
mee die zij herkende als haar wader...
Ze riepen tegen de conducteurs en de menschen weken
verbaasd terug...

'4'

— Mama... kijk dan toch... !, schreeuwde Cato en rukte
vruchteloos aan het deurslot... De klink gehoorzaamde
tenslotte aan haar vertwijfelde pogingen, en in een
oogwenk stond ze naast den trein, en riep en wenkte...
— Kom bier... Cato... ben je gek?, schreeuwde haar
moeder...
— Jan...! Jan...! hulp...! hulp...! gilde Cato.
Een hoofdconducteur met een roodleeren band, gevolgd door eenige andere beambten, kwam toesnellen.
Maar ze bereikten haar pas toen ze veilig in de armen
van den zwaar ademenden Jan Ratty lag.
— Gelukkig... gelukkig... dat je gekomen bent...
Jan... lieveling..., snikte ze...
Marie keek in stomme verbazing op de groep neer,
want naast het omhelzende paar stond mijnheer George,
met den hoed in de hand, en met een zakdoek het tweet
van zijn voorhoofd vegend.
— George...! riep Marie en sprong eveneens uit
de coupe...
Hij scheen doodbedaard, hoewel wat buiten adem
van het harde loopen, en zei alleen maar:
— Z66 Marie... dat is nog net op het nippertje... !
— Waar... waar kom jij vandaan... ? stamelde ze.
...1k was onderweg naar je toe.
Hij duidde met het hoofd naar Ratt y die nog steeds
de snikkende Cato kuste, en zei:
— Ik... ?... met mijnheer bier, zooals je ziet... van
zijn kantoor...
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Met open mond keek Marie haar man aan.
Iiij zag er uitstekend uit, een beetje gebruind en wat
dikker geworden.
— lk was onderweg Haar je toe... ! zei Marie...
— Dat weet ik..., maar je ging den verkeerden karat
uit! zei hij nuchter...
Alle wrok, alle ergernis, brak in haar, toen ze hem
daar zoo goedig zag staan. Er was op dit moment gelegenheid Hoch aanleiding en ook geen lust in haar om aanstonds alle harde Bingen te zeggen die ze zich had voorgenomen in zijn gelaat te slingeren: van zijn bankroet...
zijn onverantwoordelijk geldbeheer... en van de vrije
hand die hij Karel gelaten had...
Er was, integendeel, iets van medelijden in haar
wakker geworden en opeens gaf ze hem een zoen...
Maar nu waren er menschen komen toeloopen...
— Instappen... instappen... de hoogste tijd... riepen
de conducteurs met de hand aan het porder... Vooruit...
dames...
En de jongen van het krantenwagentje grapte:
- Al Bat gezoen op het nippertje... daar komen de
spoorwegongelukken van...
— Komaan mijnheer... komaan..., de dames moeten
instappen, vermaande de hoofdconducteur en tikte den
nog steeds kussenden en sussenden Ratt y op den
schouder.
Toen riep de krantenjongen:
— Die ouwe weet er ook nog weg mee...!
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Want mijnheer George beantwoordde spontaan Marie's omhelzing...
— Dames... Heeren..., vermaande de perronchef nu
zeer dringend en hij zwaaide met zijn signaalbord...
Maar mijnheer George had al een kruier gewenkt:
— Vlug riep hij... de bagage van de dames...
Witkielen sprongen toe... de koffertjes en mantels
vlogen op het perron. Er klonk een schril gefluit... de
coupe-dear klapte dicht...
Reizigers keken geamuseerd uit de vensters...
— Dat reissie gnat niet door...! riep de man van de
restauratie-kar.
En de krantenjongen riep:
I
— Dat he-je nou as de liefde in het spel is
De trein schoof weg...
Een zonderling groepje bleefop het perron achter, en ze
kwamen eerst tot zichzelf toen de wachtende kruier, met
de koffertjes van Marie en Cato in beide harden, vroeg:
— Een taxi... Heeren... Dames... ?
Toen ze goed en wel in de taxi zaten en mijnheer
George den kruier befooid had, vroeg de chauffeur
waar hij been zou rijden.
Ze wisten niet zoo direct een antwoord.
— Zijn de dames en heeren bier vreemd... ? vroeg
hij en stelde eenige hotels voor. U kunt ook naar Artis
gaan, met het mooie weer!, bedacht hij.
Maar mijnheer George hakte den knoop door en
gaf het adres van zijn kantoor op.
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— Allright, zei de chauffeur gemoedelijk... Doe als
die man... Ga naar Rieman...!
— Het is toch merkwaardig hoe gauw zoo'n woord
populair is, merkte mijnheer George op, om het benauwende van de stilte te breken.
Ze beseften opeens alle vier het waanzinnige van
deze situatie.
Jan Ratte was de eerste die sprak:
— Mijnheer Rieman, zei hij... wilt u mijn verontschuldigingen aannemen voor alles wat ik daareven
gezegd heb... ?
— Welzeker... natuurlijk...
Hij stale den ander gul de hand toe.
De dames keken sprakeloos, zonder begrijpen.
— Hoe kwamen jullie zoo opeens samen... mijnheer
en jij... ? vroeg Marie in een plotseling opkomend wantrouwen... En sinds wanneer ben jij terug, George?
— Dat zal ik je straks wel vertellen, zei hij.
En Ratte, die de toestand pijnlijk begon te vinden,
merkte op dat hij de familieconferentie nu niet Wilde
storen en daarom zou uitstappen.
— Dan stap ik ook uit, kondigde Cato haastig aan.
Nu sprak niemand meer.
Ze hadden het gevoel dat ze als galeislaven, verbonden door knellende kettingen en van elkaar gescheiden door ontzettende geheimen, bij elkander zaten.
Het scheen een eeuwigheid te duren voor de auto
stopte bij den ingang van het kantoor.
Rieman en Co. io
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Mijnheer George noodigde hen uit binnen te komen
en hem te volgen, en Marie dacht bitter bij zichzelf:
— Hij doet net alsof hij bier nog de baas is...!
— Als ik werkelijk niet stoor...?, aarzelde Ratte nog
op den drempel.
Maar mijnheer George zeide:
— Ga uw gang... gerust... We zullen eerst uw zaak
behandelen...
Mijnheer Karel was stomverbaasd toen hij het gezelschap zijn kamer zag binnentreden.
— Ratty..., zeide het hem onbekende jongmensch
en stale hem de hand toe.
— Rieman... aangenaam, zei mijnheer Karel een

beetje beduusd. En toen tot zijn broer:
— Is het misschien beter dat ik heenga...?
Hij ving eenkwaaclaardigenblikvan Marie op en bloosde.
— Dat is tenminste een ding... dat die bemoei-al de
kamer uit is, merkte ze op, nog v615r de deur heelemaal
achter hem was dichtgetrokken.
Daarop zuchtte ze, legde de harden in den schoot
en wachtte.
Mijnheer George was automatisch achter het groote
schrijfbureau gaan zitten en Marie kon de opmerking
niet weerhouden, dat al die grootdoenerij heelemaal
geen indruk op haar maakte.
Cato wierp haar een smeekenden blik toe en nu begon
Ratty haastig te spreken:
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— Mevrouw... Mijnheer, zei hij... Het is wel onder
zeer vreemde omstandigheden, dat ik u de hand van uw
dochter vraag. 1k zal ook maar niet veel mooie woorden
gebruiken. Wat gebeurd is, is gebeurd en ik wil me niet
bemoeien met dingen die me niet aangaan... Cato en
ik zijn het eens en we rekenen er op dat u accoord gaat.
Mijnheer George knikte. Hij mocht het besliste op-treden van dit jongmensch wel.
— Nu... zei Ratte... dan is er geloof ik niets meer
te zeggen...
Hij keek hen beurtelings aan.
— Tenminste... zei Marie opeens met een blik op
haar man... tenminste als jij mijnheer niets meer te
zeggen hebt...
— Hoezoo... ? vroeg mijnheer George. lk geef mijn
toestemming...
— Ik bedoel... hield Marie nog vol... Maar enfin...
het gaat mij ook niet aan. lk dacht alleen maar of Karel
er niet in gehoord moet worden... Die treedt tegenwoordig immers zoowat op als het hoofd van de
familie... sinds jij...
Ratte was opgestaan en Cato volgde zijn voorbeeld.
— Breng me even naar kantoor, vroeg ze. ...... Daar
heb ik ze iets te zeggen. En zonder haar moeder te
groeten ging ze de deur uit.
— Tot ziens... Jan, zal ik maar zeggen... zei mijnheer
George nog.
Toen zat hij tegenover zijn vrouw.
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— Waar is Rietje...? vroeg hij om het pijnlijke stilzwijgen te breken.
Marie haalde onwillig de schouders op.
— In de stad... op die type-school waar ze tegenwoordig lessen neemt...
— Zoo... dat is toch aardig... flunk van haar! prees.
mijnheer George.
Maar nu brak de lang opgekropte ergernis in Marie los.
— Jawel... flunk_ aardig! riep ze uit... Daar zit hij...
achter het bureau van zijn broer... in de zaak van zijn
broer... en zijn dochters willen gaan werken, omdat
hij zich niets van ze aantrekt... En dat noemt hij Oink
en aardig... George... Ilc heb me voorgenomen je geen
enkel verwijt te maken. je zult geen hard woord van
me hooren. Maar ik wil me wel beklagen over het
gedrag van Karel... Daar heb ik geen woorden voor...
En ik heb het hem ook in zijn gezicht gezegd. Zooals
die ons aangepakt heeft, dat is een schande. Hij heeft
geen hart, die broer van je... maar niets dan berekende
hersens... Hij is een wandelend kasboek... En als je pre-cies wilt weten waarom je dochters willen werken en
waarom ik ook nog op mijn leeftijd zou willen aanpakken, dat is omdat we niet Haar zijn pijpen wenschen
te dansen en rekenschap afleggen van elke cent die we
uitgeven...
Mijnheer George knikte. De korte inhoud van haar
woorden was hem bekend nit Karels nauwkeurige
rapporten.
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Maar pas uit de voordracht van de feiten besefte hij
wat zijn broer had ondergaan.
Marie ging verschrikkelijk te keer. Ze verweet hem
slapte en onzakelijkheid. Hij had zich op genade of
ongenade aan lien vos van een Karel overgeleverd en
zij en zijn dochters waren daarvan nu de dupen.
Ze eischte van hem, dat hij het contract met Karel
zou herzien. Dat hij zijn rechten zou stipuleeren en zijn
positie zou regelen, zoodat ze wisten waaraan ze financieel toe waren.
Deze curateele was ondraaglijk. Dat had ze hem in
Parijs willen zeggen en dat zei ze hem nu in zijn eigen
kantoor, dat zijn eigen kantoor niet weer was.
Vruchteloos trachtte hij haar woordenstroom te
onderbreken.
Tenslotte moest ze even ophouden omdat de adem
haar begaf...
En op dat oogenblik hoorden ze een zacht dock
dringend geklop op de tusschendeur.
— Stil toch... vermaande mijnheer George...
— Laat hij het hooren... de ploert... de afperser...
die beul... riep ze... Hij mag het allemaal hooren wat
mij betreft...
Het kloppen hield aan...
— Ja... kom binnen, riep mijnheer George.
Karel stond in de deuropening. Hij was doodsbleek
en een telegram trilde in zijn hand.
— George... riep hij... ik... we...
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— Man... kalmeerde zijn broer... trek het je niet
zoo aan...
Mijnheer Karel deed eenige stappen vooruit. Hij stotterde iets, maar de emotie belette hem te spreken.
— George... er is... we hebben...
Hij zwaaide met het telegram en er droppelde een
traan langs zijn tanige gezicht...
En toen schreeuwde hij ineens schor:
— We hebben de order... de heele order... Kijk
dan toch...
Mijnheer George was opgesprongen. Hij snelde naar
zijn broer, ontrukte hem het telegram en las het.
— Inderdaad, zei hij... we hebben het... 1k... hoe
last is het... ? Laat een spoorboek halen... 1k moet naar
Parijs... dadelijk... en jij gaat met me mee...!
Mijnheer Karel en Mijnheer George drukten elkander
de hand.
Marie keek stom-verbaasd toe.
Ze schenen haar aanwezigheid totaal vergeten te zijn.
— Een spoorboek... direct..., herhaalde mijnheer
George en gaf zijn broer een slag op den schouder...
— 't Is geweldig... riep die... geweldig... Juffrouw
Kaspers... een spoorboek...!
Terwijl hij door de huistelefoon sprak, viel een traan
op het bureau...
— En bel mijn huisjuffrouw op... dat ze mijn koffertje pakt... meteen... 1k kom langs om het te halen...
Hij gooide de telefoon op den haak.
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— Jouw koffer staat nog hiernaast George...
En nu liepen de gebroeders Rieman weer op elkander
toe en sloegen de handen in elkaar.
— Wie had dat gedacht... ? kraan dat je bent... ! reuzenvent, schreeuwde Karel met een uitbundigheid die Marie
met verbijstering sloeg.
— 1k durfde het nauwelijks verwachten... En zoo
gauw al...! zei George.
Toen herinnerden ze zich ineens allebei Marie, die
nog op de canape in den hoek zat.
Een gedachte schoot mijnheer George door het hoofd:
— Dat is waar ook... Jij hebt natuurlijk nog twee
biljetten voor Parijs in je tasch... Geef die maar hier...!
Instinctmatig legde ze haar beide handen op de tasch.
— Als Karel ze me vergoedt..., zei ze snibbig... Ik
heb er mijn diamanten speld voor verkocht...
Ze schrok van de reactie van die woorden...
Mijnheer Karel en mijnheer George schoten in een
lack... Ze moesten z66 lachen, dat ze de eerste oogenblikken niet uit bun woorden konden komen...
— Jullie schijnt het erg grappig to vinden... Een
speld die ik op mijn verjaardag gekregen heb...
— Geef die biljetten nou maar... dat komt wel in
orde, zei mijnheer George.
— Neen, beet ze hem toe... dan ken je je mooie
broer Karel nog niet... je baas die zoo tevreden over
je is... En die alles zelf opstrijkt.... 1k heb hem van-.
morgen nog vijfhonderd gulden gevraagd en hij heeft
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ze me geweigerd... Ja, Karel, nu ben je er zelf bij, en ik
zal het nog eens zeggen... Hij heeft ze me geweigerd
George, op de meest bitsche, hondsche manier... Zooals
hij me alles weigert wat ik hem vraag, en afblaft en
beleedigt... Kijk hem daar nu staan. Nu durft hij niets
to zeggen. Maar tegen vrouwen durft hij wel... Oh...
als je hem gehoord had door de telefoon... met zijn
hatelijkheden...
— Marie, zei mijnheer George... nu met je niet
overdrijven...
— 1k overdrijf niet... lk was net bezig het je to zeggen,
toen hij binnenkwam. Nu mag hij het zelf hooren...
Dat hij een bezel is...
Er werd weer geklopt en men bracht een spoorboek.
Marie bleef zwaar ademend wachten, als een tijgerin
die zich gereed maakte voor den volgenden aanval.
Mijnheer George bladerde in den gids.
En mijnheer Karel was achter het bureau gaan zitten
en schreefeen cheque van duizend gulden.
Haastig, zoodat zijn broer het niet zag, overhandigde
hij die aan zijn schoonzuster.
— Alsjeblieft Marie...
Ze bekeek de cheque, frommelde die in haar tasch
en wierp hem de reisbiljetten toe:
— Daar... lafaard... dat doe je oindat hij er nu bij
is... hee...? siste ze.
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V
EEN NIEUW FAMILIELID

Mijnheer Georges bliksemsnelle verschijnen, na zoo'n
Lange afwezigheid, en zijn even plotseling vertrek, met
het tusschenspel van de afgedwongen verloving van
Cato, waren teveel voor Marie geweest. Ze sloot zich
op in haar kamer en Wilde nu alleen nog maar rust
hebben. Het feit dat George nu alweer welgemoed
naar Parijs was gereisd met Karel, dien bloedzuiger,
dien adder dien hij aan zijn borst had gekoesterd, had
haar in hevige mate geschokt.
Cato en Rietje waren heele dagen in de stad, haar
kennissen begonnen haar op opmerkelijke wijze te
verwaarloozen en zij was gedwongen de inteekenlijsten
voor liefdadigheidsaangelegenheden oningevuld terug
te zenden, ofwel met zulke geringe inteekeningen bin-nen het budget dat haar zwager haar had toegestaan,
dat die een pijnlijken indruk maakten in vergelijking
met de triomfantelijke getallen waarmee ze zooveel
jaren gewend was geweest de lijsten te openen.
Sinds het op „De Dennen" stil was geworden, sinds
de gasten er niet meer toestroomden, het personeel
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gehalveerd was en het nieuwe, door Karel ingerichte
huishoudboek in gebruik genomen, voelde ze zich
doodvermoeid.
De meisjes hadden haar eigen belangen en er was geen
aardigheid meer aan, mevrouw Kloosterman en de
andere vrouwen uit de omgeving op de bridge te
vragen wanneer ze niet in een nieuw toilet ontvangen
kon of imponeerende en peperdure primeurs kon laten
presenteeren.
Alle gear en smack schenen uit het Leven verdwenen
te zijn.
De blijmoedigheid waarmee George dat alles scheen
te dragen, gaf haar een nog dieper gevoel van isolement
en verlatenheid.
Cato scheen, nu haar positie als verloofde officieel
erkend was, tevreden te zijn. Elken morgen vertrok ze
in alle state naar haar kantoor in de stad — waar ze het
spontane telefoontje van haar moeder verklaard hadden
uit een misverstand —, ze lunchte met Jan Ratte in
een koffiehuis en keerde, precies als de honderd-enzooveel vrouwelijke employe's van Rieman & Co.,
tegen het etensuur naar huffs terug.
De vorderingen van Rietjes studie schenen niet aanzienlijk te zijn. Om de haverklap telefoneerde ze dat ze
in de stad bleef eten en dikwijls kwam ze zeer laat thuis,
zoodat ze de grootste moeite had tijdig uit haar bed
te komen en met blauwe wallen om haar oogen liep.
Ze had ook voortdurend geld noodig, en hoewel ze
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nooit de besteding daarvan precies kon aantoonen, stopte
Marie het haar maar toe uit het huishoudgeld, waarop
Karels contrOle, door de plotselinge drukte in de zaken,
verslapt scheen.
Hij en George bleven yolk tien dagen te Parijs — de
hemel wist wat ze daar besmoesden, dacht Marie —
maar ze schenen in dagelijksche verbinding met het
kantoor te staan, blijkens de voortdurende telefonische
groeten die haar werden overgebracht.
En toen ze tenslotte terugkeerden, had Marie al haar
strijdvaardigheid verloren; ze voelde niets meer voor de
Lange uiteenzetting die ze zich had voorgesteld met
George te hebben.
Ze was moe en verslagen en teleurgesteld.
Mijnheer George schrok van het resultant van zijn
intrigue.
De sfeer in zijn huis week wel sterk of van die op
kantoor, waar de groote drukte alles in vreugdige rep
en roer hield.
— Wat zijn we begonnen Karel... ? klaagde hij.
— We... we... ? vroeg zijn broer... Wat becloel je met
„we"... ? lk heb alles gedaan wat je me opgedragen hebt,
en alles gedragen, en nu wil je terug... en je weet niet hoe...
Mijnheer George dacht na.
— In hoofdzaak, zei hij toen, heb ik mijn Joel
bereikt. De meisjes hebben getoond, dat ze van aanpakken weten als ze willen en als het noodig is, en de
mee-eters zijn het huis uit. Ik kwam gisteren den rit'55

meester op straat tegen en die groette zoo'n beetje nonchalant...
Daarop verzonk hij weer in nadenken, en mijnheer
Karel keek hem wantrouwig aan. Hij was benieuwd
voor Welke zet hij nu weer noodig zou zijn.
— Om te beginnen, zei deze, zou je de toelage voor
het huishouden wat kunnen verhoogen...
— En hoe moet ik dat motiveeren... ?
— Ga er heen en zeg dat de zaken bijzonder goed
gaan en dat je het gevoel hebt, dat je er mij een pleizier
mee doet...
— En om weer van allerlei naar mijn hoofd geslingerd te krijgen... ?... 1k bedank je... Doe het zelf...
— Maar hoe is dat nu mogelijk... ? Dan verraad ik

immers alles ? Dat moet geleidelijk aan gebeuren... Je
zou zoo tevreden met me kunnen zijn dat je me wat
van mijn aandeel in de firma teruggeeft of zooiets...
Mijnheer Karel haalde de schouders op.
— Of een hoog salaris, smaalde hij... praat toch geen
waanzin...
— Waarom niet een verhoogd salaris... ?... of een
verbeterd contract, met een groot winstdeel... ? Tusschen
haakjes... als Marie de balans zag, dan zou ze je je oogen
uitkrabben over je krenterigheid...
— Het gaat niet om krenterigheid, riep mijnheer
George verontwaardigd. Het gaat er om dat mijn
huishouden een normaal huishouden moet worden...
— En noem je dat normaal... ? .. . zooals je het mij
156

beschrijft... Met een vrouw die zich opsluit in haar
kamer en twee dochters die in- en uitvliegen en nauwelijks een woord tegen je zeggen... ?
Mijnheer George zuchtte:
— Karel, zei hij... bewijs me nu nog eenmaal een
dienst... Ik zal je nooit meer wat vragen... Ga er heen...
zeg dat je je hand over je hart hebt gestreken, dat we
ons vergist hebben... dat er nog een massa van mijn
financial in orde is gekomen... zeg wat je wilt... maar
help me.
En zoo kondigde Karel dan wederom zijn bezoek op
De Dennen aan en reed er heen.
Onderweg was hij nog altijd niet tot een beslissing
gekomen over zijn houding en toen hij de kamer binnen
kwam waar Marie op hem wachtte, was hij vreeselijk
zenuwachdg.
— Hallo... goeie middag Marie, deed hij zonnig...
zit je bier zoo alleen... ?
— Kom je het huishoudboek controleeren... ?...vroeg
ze bitter.
Hij bleef glirnlachen.
— Nee... zei hij... dat heb je nu eens mis geraden...
Daar kom ik heelemaal niet voor... 1k kom je maar
eens opzoeken... z66-maar...
Zijn schoonzuster keek hem wantrouwig aan.
— lk ken die bezoeken van jou...!
— George komt zoo meteen ook, kondigde hij aan.
Die had nog wat to doen...
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— Zoo, zei ze... je laat hem blijkbaar Oink werken voor
zijn salaris... Dat kan jij doen als je de baas bent, he... ?
— Kom Marie, pleitte hij, wees nu niet zoo hatelijk...
Ik had je juist over George willen spreken... lk zou niet
weten wat ik zonder hem beginnen moest... Hij is een
genie...
— Oh..., vind jij dat?, zei ze zonder geestdrift...
Maar Karel bleef vasthouden.
— We hebben juist vanmiddag onze verhouding
opnieuw geregeld, zei hij...
— Heb je hem opslag gegeven... ?
Mijnheer Karel bedacht dat hij geen scherp-omlijnde
instructies had op dit punt en om niet in tegenspraak
met George te komen, ontweek hij een rechtstreeks
antwoord...
— In ieder geval, zei hij, heeft de hoofdkassier opdracht gekregen om je vijfhonderd gulden per maand
meer uit te betalen...
Hij wachtte op de uitwerking van zijn woorden.
— Vijfhonderd gulden... ? vroeg ze, wat moet ik
daar mee doen... ?
— Maar Marie, zei hij wanhopig, je wilt misschien
toch wel eens een toilet koopen... of andere dingen...
parfums of kousen... 1k heb geen verstand van al die
dingen... !
— 1k zou me daar ook maar niet mee bemoeien,
zei ze koeltjes...
Hij zuchtte.
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— Marie, zei hij eindelijk, je weet niet hoe ik gebukt
ga onder die akelige verhouding tusschen jou en mij...
— Had het er dan niet naar gemaakt, verweet ze.
1k kom niet voor mezelf op maar voor George zijn
rechten...
— Je ziet toch dat George en ik het best met elkaar
kunnen vinden...
Ze haalde de schouders op:
— Wat George doet moet hij zelf weten... Hij is
veel te goed voor jou, na alles wat je hem hebt aangedaan... Maar ik denk er anders over en zoolang je het
niet heelemaal goed hebt gemaakt, behoef je er niet op
te rekenen dat ik weer zoo tegen je zal worden als
vroeger...
— Als vroeger... ?... wanneer... ?
Ze bloosde, want hij had haar vastgezet.
— Nu ja... zooals een schoonzuster en een zwager
met elkaar behooren om te gaan.
— Dat is wat anders, zei mijnheer Karel. ...Je weet
dat ik niet wraaklustig ben, maar de manier waarop
jij vroeger...
— Stil maar... stil maar, riep ze. 1k weet het wel...
Je hebt nu je prachtgelegenheid om mij dat betaald te
zetten... Kom bier maar elken dag voor mijn part...
kom bier eten... kom bier wonen... Mijn illusies zijn
immers toch al lang vervlogen...
— Zijn je illusies vervlogen... ? vroeg hij... Welke
illusies als ik vragen mag?
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— Alles... zei ze, alles... de huwelijken die ik me
voor mijn dochters had voorgesteld... Cato is nu
verloofd... Die heeft haar zin. En Rietje... wie komt er
nu nog om Rietje... ? Een meisje zonder bruidsschat...
— Wat heb je aan een bruidsschat als er nog geen
bruidegom is... ? En denk jij dat de beste bruidegoms op
de bruidsschat afkomen ? Maar als ik je daar een pleizier
mee kan doen... guest mensch, had dat dan dadelijk
gezegd. 1k ben graag bereid er haar een te geven...
tenminste...
— Tenminste wat... ? vroeg Marie.
— Tenminste als ze een behoorlijke keus doet... Denk
jij nog altijd aan dien Rieuwers... ?
— Daar heb je het, riep Marie. Dat dacht ik wel.
Jij komt weer met je voorwaarden... Je wilt je met het
geluk van mijn kind bemoeien...
— Stil Marie. fic ben bereid Rietje een bruidsschat
te geven, maar niet als ze met dien slampamper trouwt.
Hij is bij me geweest en ik heb hem in de gaten... Hij...
Het was op dit oogenblik dat, in mijnheer Karel, het
geniale denkbeeld geboren werd. Het kwam niet als
uitvloeisel van een lange reeks nauwgezette overwegingen en het kwam niet als resultaat van slues overleg...
Het stond daar plotseling, kristalhelder voor zijn geest,
verblindend van oorspronkelijkheid.
Indien Marie niet zoozeer met zichzelf bezig ware
geweest, zou ze het denkbeeld in Karels oogen hebben
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zien lichten. Maar ze had voor zich uit zitten staren en
hoorde nauwelijks zijn stem.
...De kwestie is, Marie, ging hij eerst wat haperend,
toen vlotter voort, de zaak is dat ik me den gemoedstoestand van Rietje heel best kan indenken.
— Zoo, zei ze. En je noemde hem een siampamper... ?
— Och, zuchtte hij, de liefde is blind. Ze houdt nu
eenmaal van lien man en in zoo'n toestand wil je iemands fouten niet zien...
— Je schijnt er verstand van to hebben...
— Inderdaad Marie. Kijk, ik had je ook nog iets
anders willen vertellen. Een groot geheim... jij bent
de eerste die het weet. II( heb er zelfs met George nog
niet over gepraat... ik...
— Nu... wat... ? vroeg ze...
— Marie, zei hij, ik heb zelf trouwplannen... ik ben
verliefd... ziedaar... Nu weet je het ineens.
Met open mond en wijde oogen staarde ze hem aan,
en ze zag hem blozen tot over zijn ooren.
— Trouwplannen... herhaalde ze, jij... ?
Hij knikte en de roode kleur daalde tot in zijn hals.
— Vied je dat vreemd... op mijn leeftijd... ?
— Neen... vreemd... wat zal ik je zeggen... ik... Als
ik daar nu aan gedacht had...
Mijnheer Karel begreep wat er in zijn schoonzuster omging. Ze had hem zelf op dat denkbeeld gebracht. In een
herinneringsglimp had hij Rieuwers voor zich gezien, en
de gevolgtrekkingen die hij uit dat bezoek gemaakt had.
Rieman en Co. 1 z
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Marie moest diezelfde gedachten gehad hebben: hij,
Karel, was de erf-oom. Na zijn dood zou al het geld met
de geheele zaak toch aan de kinderen gekomen zijn...
Hij genoot van haar verwarring:
— Het is een heel lieve vrouw, zei hij, — maar misschien wat erg Jong... Ze is pas even in de dertig... Het
spijt me dat ik geen portret in mijn zak heb.
Om het betoog aanvaardbaar to maken, greep hij naar
zijn borstzak.
— Even dertig, herhaalde Marie. En dat op jouw
leeftijd... Karel, je moest je schamen!
— Schamen... ? deed hij verontwaardigd. — Schamen... ? Mag ik ook niet eens een beetje huiselijk geluk
hebben, net zooals George... ? Moet ik dan altijd alleen
blijven? Zou je dat sours willen?
— Je hebt er je tot nu toe ook best in geschikt.
— Och, zei hij, — op den duur is zoo'n eenzaam
Leven in een flat toch ook niet alles. Denk jij dat ik op
mijn leeftijd nog tegen kinderen zal kunnen... ?
— Kinderen... ? riep ze verschrikt.
Hij wist wat er in haar omging. Voor haar verbeelding
zag ze de erfenis reeds naar alle kanten wegvloeien.
— Ja, waarom geen kinderen? 1k ben altijd dol op
kinderen geweest. 1k zou er wel een huffs vol van willen
hebben... desnoods tien of twaalf... En Coba ook.
Dat zegt ze altijd...
— Karel... man, wat begin je... ? Tien of twaalf
kinderen... Op jouw leeftijd!
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— Och... dat zal best meevallen, lachte hij. — En
Gerda durft het best aan... Ze is een ilinkerd, en ze
komt zelf uit een groot gezin...
— Gerda?... vroeg Marie scherp... — Heette ze
daarnet niet Coba... ?
— Hoezoo... ?
— Omdat je daareven Coba zei...
— Och ja, lachte hij, ze heet eigenlijk Gerda, maar
ik noem haar altijd Coba moet je weten... Dat is zoo'n
gewoonte, he...?
Marie zweeg.
Met afgrijzen keek ze haar zwager aan.
Dat was het dus, wat hij had willen vertellen. Eerst
had hij zich de zaak toegeeigend en zijn broer er uitgewerkt, en nu zou hij zelf zijn Leven veraangenamen
en George laten zwoegen zonder uitzicht.
— 't Is fraai... zei ze nog eens. Moet ik je nu ook
nog gelukwenschen... ?
— Als je wilt... Je kunt ook wachten. Publiek moet
het dezer dagen toch worden en ik vind het heelemaal
onnoodig het zoo geheim to houden. Nu jij het weet
zullen we het straks aan George vertellen, en aan de
meisjes als ze thuiskomen...
— Die zullen zeker wel erg blij zijn... meende Marie
vinnig.
— Hoe kwamen we daar ook weer op, bezon mijnheer Karel zich... 0 ja... de bruidsschat van Rietje...
Dat is ook zoo. Hoeveel had je gedacht?
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Marie deed zich geweld aan om niet driftig te worden.
Ze haatte den zelfzuchtigen sjacheraar en ze was blij
toen Cato binnenkwam.
— Gunst oom Karel... zei die verrast... u bier... ?
— Je mag oom wel feliciteeren, zei Marie... hij is...
Of mag ze het nog niet weten?
— Zooals je wilt, zei Karel grootmoedig...
— Karel is verloofd... kondigde Marie aan.
Deze woorden hadden een gansch onverwachte uitwerking...
Cato kreeg een kleur van verrassing:
— Och... riep ze... wat eenig... En hoe ziet ze er uit... ?
Mijnheer Karel lachte een beetje verlegen.
— Gewoon, zei hij... knap en gezond...
— En wat voor haar heeft ze en wat voor oogen...?
In zoo beknopt mogelijke antwoorden trachtte mijnheer Karel zijn nicht materiaal te verschaffen tot het
vormen van een beeld van zijn braid, en klaarblijkelijk
kreeg haar voorstelling de gestalte van een ideaal, want
ze juichte telkens bij iedere onbenulligheid die hij bevestigde of ontkende: dat ze huiselijk was, en dat ze
ook van de bioscoop hield, en dat ze altijd zoo aardig
voor haar jongere broertjes en zusjes geweest was.
Marie zat het onderhoud met ergernis aan te hooren.
Ze kon dat gedweep van lien man op meer dan middelbaren leeftijd niet uitstaan. En wat erger was: Cato
verheugde zich in de uitbundigheden van een oom op
Wiens fortuin ze rechten had kunnen doen gelden en dat
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haar thans Haar menschelijke berekening zou ontglippen.
— De stomme gars, dacht Marie, ze begrijpt heelemaal
niet waarom het gaat...
Maar Cato zelf wist maar al te goed waarom het
ging...
Het ging immers om de liefde, de onsterfelijke liefde,
waarvoor een mensch nooit te oud wordt. En het was
dan ook weer de fantastische afspiegeling van haar
eigen gevoelens die haar, blind voor het komische van
de situatie en voor alle materieele consequenties er van,
tot steeds verdere vragen dreef.
Totdat Marie, die bij dit alles niets van haar critischen
zin verloren had, het spel dreigde te bederven.
— Ik heb nog heelemaal vergeten te vragen hoe ze
heet..., herinnerde Cato zich opeens.
En mijnheer Karel zei prompt:
— Jet...
Marie, die al lien tijd niets gezegd had, viel nu
vinnig uit:
— Jet... ? ...Jet... ? vroeg ze snibbig... En zooeven
zei je Gerda... of Coba... ?
Mijnheer Karel, zenuwachtig geworden door die
plotselinge interruptie en verschrikt door zijn klaarblijkelijke onbedrevenheid in het liegen, vluchtte in de
ontstemming:
— 1k zei Jet..., herhaalde hij koppig... en als ik me
daarnet versproken heb...
Marie haalde de schouders op.
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— Het komt me voor, zei ze uit de hoogte, dat je
eenigszins verward bent in je mededeelingen... Maar
enfm, een man op jouw leeftijd heeft wel meer meisjes
op het oog gehad en dan kan het licht gebeuren dat
je de eene met de andere verwart...
Cato keek verbaasd Haar haar moeder:
— Dat is nu flauw, Mama..., verweet ze.
Maar Marie gaf aanstonds terug:
— Ik noem heel andere dingen flauw... en kinderachtig... maar hij moet het zelf weten... Hij is oud en
wijs genoeg... Vooral oud...
En met die verpletterende woorden verliet ze de
kamer.
Karel bleef een beetje beteuterd tegenover Cato achter.
Hij had er zich verschrikkelijk ingewerkt en kon nu
niet meer terug.
Het meisje weet zijn verslagenheid aan heel andere
dingen. Ze legde haar hand op zijn schouder en zei
trouwhartig:
— Trek er u maar niets van aan boor... Zoo is Mama
wel meer... Ze draait wel weer bij...
— Ja... hm..., zei mijnheer Karel verlegen.
— En u zult zien dat ze Jet hartelijk ontvangen zal...
1k heb die dingen toch zelf ook doorgemaakt... ?
Nu kreeg mijnheer Karel het toch werkelijk benauwd.
Zijn leugen had in Cato roerselen gewekt van een
orde die hij wel degelijk aanvoelde en tegenover Welke
hij beschaamd was om zijn leugens.
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— Och oom... er is niets heerlijkers dan verliefd te
zijn... en tegelijk is er niets dat zooveel verdriet geeft,
zuchtte ze... Vooral als je door je pigen familie niet
begrepen wordt...
— Dat is zoo, gaf hij toe.
In theorie kon hij haar stelling hartelijk onderschrijven.
— Mama is wel eens erg hard en bitter over zulke
Bingen, vervolgde ze... en Rietje ook. lk heb altijd het
gevoel dat wader er heel anders over denkt... Maar die
uit zich zoo weinig... Je krijgt nooit hoogte van hem...
Weet u... ik wou heel graag eens gauw met Jet kennismaken...
— We zullen zien... we zullen zien..., beloofde mijnheer Karel vaag.
De kamer begon te verschemeren.
Hij was blij dat ze zijn gezicht niet meet duidelijk
kon zien.
Het hare was naar het venster gekeerd en haar oogen
blonken.
Ze begon nu van zichzelf te vertellen, alsof ze blij was
eindelijk iemand in Bit huffs te weten, die begreep wat
ze had doorgemaakt.
— 1k hield al twee jaar van Jan, zei ze... lk voelde wel
dat ze liever niets met hem te waken hadden. Mama
had heel andere huwelijken voor mij in haar hoofd.
Maar we hebben doorgezet... en zoo hebben we het
gewonnen... U moet ook volharden, oom... en u door
niets van de wijs laten brengen...
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— Natuurlijk niet... gromde hij...
— Door niets... Zoo hebben we het ook gedaan.
Zulke dingen kan je alleen zelf beoordeelen... Of samen
natuurlijk... Zooals Jan en ik... en zooals u en Jet...
Weet u, dit valt me verschrikkelijk van u mee. 1k had u
altijd beschouwd als iemand die alleen maar om zijn
werk gaf en om geld verdienen. Zoo spraken ze ook
altijd over u. Vooral na die ongelukkige geschiedenis
met vader. Maar aan den anderen kant had ik altijd medelijden met u... zooals u daar heel alleen in die flat woonde.
Vader had tenminste ons nog, al trok hij zich niet veel
van ons aan... Hij had een thuis. Maar u had zoo heelemaal niets... Trouwens... zoo heel veel pleizier heeft
vader ook weer niet van ons gehad...
Ze lachte een beetje beschaamd...
— Kom-kom... troostte hij.
Maar ze sprak voort:
— 1k weet het zeker... lk ben het altijd duidelijker
gaan beseffen toen ik begon to leeren dat er andere
dingen zijn Ban mooie kleeren en pleizier en deftige
kennissen. Op die manier ben ik wat op mijn eentje
geraakt...
— Dat weet ik, zei mijnheer Karel.
— Tenslotte hebben we allemaal teveel aan geld en
zulke dingen gedacht. En op die manier ga je leelijke
dingen denken... last ik maar alles zeggen... Over u
bijvoorbeeld. 1k weet precies wat er in Mama omging,
toen u vertelde dat u met Jet gaat trouwen... U moet
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niet boos worden hoor... Maar u werd hier altijd beschouwd als de erfoom... Bent u niet boos dat ik het
zeg... ?
— Stil nou maar kind... bezwoer mijnheer Karel haar
in den grootsten nood... Dat behoefje me werkelijk niet
te vertellen. En wat dat betreft, als jij trouwt... daar
is al voor gezorgd hoor, ik... En laten we er nu niet
verder over spreken.
Ze bleven zwijgend tegenover elkander zitten. Mijnbeer Karel betrapte er zich op dat de nog geen half uur
geleden geboren gestalte van zijn braid reeds iets menschelijks gekregen had. Die vloeide namelijk vreemd
samen met die van Cato, zooals ze daar nadenkend, het
hoofd in de handen gesteund, aan zijn voeten zat.
Het was iets van een warm, menschelijk, begrijpend
gezelschap... iets dat hij immers wel degelijk in zijn
leven ontbeerd had.
Een veiligheid en een steun van heel andere orde
dan de balansen en winst- en verliesrekeningen, dan het
behaaglijk interieur van zijn vrijgezellenwoning en de
genoegelijkheid van de biljart- en kaartclubs.
Mijnheer Karel kende zeer goed dit hiaat in zijn leven.
Met de schepping van de gestalte van Jet had hij eigenlijk
vorm gegeven aan een verlangen, een nooit verwezenlijkte illusie van zijn zeer eenzame wren.
En de gedachte dat hij haar geschapen had met het
uitsluitend doel om Rietje te bevrijden van een specu169

leerenden vrijer gaf hem, naast een eigenaardige voldoening, niet anders dan wat wrangen weemoed.
Het was het allerlaatste wat hij, spontaan, zou doen
voor het gezin van zijn broer.
Rietje zat intusschen in fluisterend gesprek met haar
moeder.
— Die ouwe gek..., was haar commentaar geweest.
— En het ergste is, zei Marie, dat jullie op die manier
niet van hem erven, of tenminste niet weer dan hij wel
zoo vriendelijk zal zijn jullie na te laten... Cato is te
stom om dat in te zien... Hij praat nota bene over een
heel huffs vol met kindertjes!
— Als hij zelf maar niet kindsch is..., smaalde
Rietje.
En ze vervolgde:
— 1k zeg altijd dat dat de gevaarlijkste leeftijd voor
mannen is... dan gaan ze dwaasheden uithalen...
— Och ja... zuchtte Marie... kijk naar je eigen vader,
die zich door zijn broer een zaak uit zijn harden last
slaan en dan nog blijmoedig rondloopt en het voile
werk doet...
— Het is onverantwoordelijk... zei Rietje... Eigenlijk
zou men zoo'n man als Karel tegen zichzelf moeten
beschermen... Hij is een gevaar...
— Was hij alleen maar een gevaar voor zichzelf...
Hij is een gevaar voor ors allemaal...
Rietje zoog aan haar cigaret, blies een pluim rook uit,
kneep de oogen samen en vroeg toen:
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— Wie is die vrouw eigenlijk...?

Haar moeder haalde de schouders op:
— Het een of andere berekenende canaille natuurlijk... Daarbij loopen de mannen er altijd in... Hij heeft
niet eens haar familienaam verteld... Hij zegt dat ze
Jet beet en het andere oogenblik noemt hij haar Gerda
en dan weer Coba...
Rietje proestte van het lachen:
— Die ouwe gek... wie weet, misschien gaat hij een
heele harem opzetten...
— Maar wat doen we nu met dat al... ?
Het meisje was opgestaan en liep in de kamer been
en weer.
Toen bleefze staan. Er was een glimlach op haar gezicht.
— Laat u mij maar begaan, Mama... lachte ze fijntjes...
Daarop ging ze naar de telefoon en maakte een afspraak voor Bien avond met Rieuwers.
— Na het eten ga ik uit, zei ze daarna tot haar moeder...
En dan zullen we nog eens zien...
Karel bleef eten en het werd een zeer eigenaardig
verlovingsdiner.
Dadelijk toen mijnheer George was binnengekomen,
had Rietje het groote nieuws geroepen:
— Weet u het al wader... ? ...Oom Karel heeft
trouwplannen...
— Wat... ? schreeuwde mijnheer George..., in eerlijke
verbazing.
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Hij keek naar zijn broer, die naast Cato op de canape
zat en Wiens gezicht een groot raadsel was.
Mijnheer Karel knikte en zijn stem beefde een beetje
toen hij zei:
- Tja.., ik dacht dat het er nu eindelijk maar eens
van moest komen...
— Vindt u het niet eenig... ? vroeg Rietje treiterend.
— En dat hij er jou nog niet eens wat van gezegd
had... Hij kwam het mij het eerste vertellen, gromde
Marie.
— 't Is inderdaad... man... wat zal ik zeggen..., zei
mijnheer George, ging naar zijn broer toe en schudde
hem de hand.
Ze keken elkander diep in de oogen. Bijna dertig
jaar hadden ze tegenover elkander op kantoor gezeten,
tegenover elkander in vergaderingen, in allerlei situaties.
Er bestond, tusschen de werking van hun hersens, een
subtiele training, die duizendmaal een fijn spel over-enweer had mogelijk gemaakt, zonder dat er een enkel
onnoodig woord bij gesproken werd.
Tegenover bedreigingen en temidden van snel wisselende perspectieven onder derden, hadden de beide
firmanten van Rieman & Co. een Leven lang het ideate
koppel gevormd, dat elkander nimmer in den steek liet,
dat een zelfde wijze van denken volgde en onmiddellijk
reageerde op alle verschijnselen in de atmosfeer.
Zooals hun telegrafisch spel was geweest bij de laatste
groote zaak, zoo ging het in deze seconden; de voor
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derden onbegrijpelijke code wisselende in hun blikken.
Langzaam kwam er een glimlach op mijnheer Georges
gezicht, zulk een zonnige glimlach dat Marie stomverbaasd toekeek.
Toen zei mijnheer George:
— Nee... maar... Karel... kom dan toch... Tjonge...
Dat is een heele gebeurtenis. 1k ben erg nieuwsgierig
wat daarvan de gevolgen zullen zijn...
Het gezicht van mijnheer Karel klaarde op...
En zonderling schoofzich, voor dezeheele dwaze situatie,
iets van innige dankbaarheid dat zijn broer begrepen had.
Nog weer eens had het koppel snel en feilloos gewerkt.
— Ik sta bier voor gek..., maar dat doe ik voor jou...,
lachten de oogen van mijnheer Karel.
— Goeie kerel, dat doe je voor mij..., lachten de oogen
van mijnheer George terug.
— 1k ben eigenlijk gek dat ik me zoo belachelijk
mask, beduidde het handkneepje van mijnheer Karel.
En de waste druk die mijnheer George terug gaf, beduidde:
— lk exploiteer je altijd en ik kan je nooit genoeg
waardeeren...
Maar tegelijk wisten ze Welke gedachten er op dat
oogenblik in Marie omgingen:
— ...De vampier en zijn slachtoffer... En wij... de
ont-erfden...
Al haar bitterheid was hoorbaar in den toon waarop
ze nu uitriep:
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— Zou je nu eerst niet eens vragen wie de gelukkige
is....

— Waarachtig... dat is ook zoo, zei mijnheer George.
Hij wachtte in de grootste spanning op wat zijn broer
nu wel zou zeggen.
— Nou Karel, moedigde Marie aan... Hoe heet ze
ook weer... ? ...Jet, of Coba of Gerda... ? En hoe heet
ze eigenlijk verder... ?
Mijnheer George zag dat op dit oogenblik de fantasie
van zijn broer te kort schoot.
— Och... deed hij verrast... dan is het die... die waar
je me wel eens van verteld hebt...!
Mijnheer Karel slaakte een zucht van verlichting:
— Die is het..., zei hij... diezelfde...
Dit werd Marie teveel.
— Dus je wist er al lang van, George... ? schreeuwde
ze verbijsterd...
— Nou... zoo'n beetje... zoo vaag... wat Karel... ?
— En je hebt er nooit wat van gezegd... ?
— Het was mijn geheim toch niet...
— Of behoorde dat bij je betrekking... dat je niet
praten mocht... ?
Rietje lachte hoonend.
Cato was opgesprongen en verliet de kamer.
— Wat heeft dat kind... ? vroeg mijnheer George
verbaasd.
En Marie greep de gelegenheid aan om te zeggen:
— Is het soms een wonder dat ze zich dood-ergert... ?
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Jullie staan elkaar maar handjes to geven, maar wat
beteekent dit allemaal voor de toekomst van de kinderen... ?
Ze keek haar man doordringend aan.
— Kom, zei hij, daar spreken we later nog wel eens
over. Dat is nu niet het juiste oogenblik zou ik zeggen.
Laten we nu aan tafel gaan, en, Marie, is er nog champagne in huis?
Ze trilde van woede:
— Weet ik het, mompelde ze... het is al zoo lang
geleden, dat bier in huis champagne gedronken werd...
En terwijl ze de kamer uitging mompelde ze:
— Luchthartige ezel... stommeling... onverantwoordelijke, lichtzinnige gek...
— Het spijt me echt dat ik de gezelligheid verlaten
moet, zei Rietje dadelijk na het diner... maar ik heb
een afspraak.
Een half uur later zat ze in een fluisterend gesprek
met Rieuwers, en om over half twaalf kwam ze moe,
en uit haar humeur naar huis.
Karel was al naar de stad vertrokken, en in haar
vaders kamer hoorde ze Mama heftig verwijtend betoogen.
Cato was al lang naar bed gegaan...
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VI
EERHERSTEL
Den volgenden morgen waren er in het directiekantoor
van Rieman & Co. twee Bingen anders Ban gewoonlijk.
Mijnheer Karel zat niet, zooals altijd, klokslag negen
uur achter zijn schrijfbureau, en op Bit schrijfbureau
zelf stond een groote boeket.
Er was een kaartje bij, waarop geschreven stond:
„Met innige wenschen voor uw geluk — Cato en Jan."
— Het is toch immers niet mijnheer Karels verjaardag... ? vroeg de secretaresse, toen mijnheer George
binnenkwam.
— Neen, lachte deze... het is jets anders...
— Er heeft ook al een mijnheer voor mijnheer Karel
opgebeld, zei de juffrouw. Mijnheer zou tegen half tien
nog eens opbellen.
Maar om tien minuten over negen belde mijnheer
Karel zelf op.
Zijn stem klonk mat.
— George, zei hij... Je moet het me maar niet kwalijk
nemen, maar ik kom vandaag niet op kantoor. Ik ben
ziek...
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— Het is toch niet ernstig...?
Mijnheer George was aanstonds ongerust. Wanneer
Karel verzekerde dat hij ziek was, dan moest het wel
leelijk met hem gesteld zijn. Voor zoover hij zich kon
herinneren had zijn broer in al die jaren nauwelijks
twee dagen het kantoor verzuimd.
— a kom tegen half elf bij je, beloofde hij.
En toen Karel eenige aanwijzingen wilde geven over
loopende zaken, Sneed hij af:
— Jawel... jawel... dat komt straks allemaal wel in orde.
Hij liep Haar het aangrenzend vertreis en vond daar,
geurend op het keurig opgeruimde bureau, een groote
vaas roode rozen.
Hij moest er om glimlachen.
En tegelijk ontroerde het hem. Cato en haar verloofde
hadden spontaan gereageerd op het verlovingsnieuws.
Ze wilden, met die bloemen, getuigen van hun eigen
geluk en bovendien van hun oprechte blijdschap.
Met ergernis dacht hij terug aan de wilde verwijten
die Marie hem den vorigen avond gemaakt had... dat
hij de toekomst van de meisjes had geruineerd, dat hij
in stom vertrouwen Karel diens gang liet gaan.
Ze moest het eens weten!
En ze zou het spoedig genoeg weten.
Eerst moest Rietje nog een gevoelige les hebben.
— Mijnheer, kwam de secretaresse zeggen, daar is die
mijnheer die zooeven voor mijnheer Karel heeft opgebeld...
Rieman en Co. 12
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Ze overhandigde hem het visitekaartje van Rieuwers.
— Laat mijnheer even wachten, zei hij, en geef me
dadelijk mijnheer Karel aan de telefoon.
De aansluiting kwam binnen een minuut.
— Het spijt me dat ik je nog even lastig moet vallen,
zei George... maar ik kom je ook feliciteeren... Op het
oogenblik zit Rieuwers in de wachtkamer. Hij heeft
prompt gereageerd...
— Gelukkig, zuchtte Karel, dan is de comedie gauw
uit... Het begirt me vreeselijk te benauwen... In de
linkerlade van mijn schrijftafel kun je mijn aanteekeningen vinden over dat bezoek dat hij me inderrijd gebracht
heeft.
Tien minuten later werd Rieuwers het kantoor binnengelaten.
— 1k had gehoopt uw broer zelf aan te treffen, zei
hij opgewekt... maar ik hoorde dat hij ziek is...
— Als u het met mij afzou kunnen..., stelde mijnheer
George bescheiden voor.
En toen de ander knikte:
— Gaat u zitten...
Rieuwers maakte het zich gemakkelijk.
— Er is toch niets ernstigs met uw broer... ?
— Later we hopen van niet...
— En dat order deze omstandigheden..., zei Rieuwers.
— Omstandigheden... ? vroeg mijnheer George, op
zijn hoede.
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De bezoeker glimlachte.
— Nu ja..., zeide hij. U moet mij niet onbescheiden
vinden, mar ik heb iets gehoord over de voornemens
van uw broer... Een heele stap, mijnheer Rieman... een
heele stap, zou ik zeggen...
Mijnheer George voelde het bloed naar zijn slapen
stijgen.
— Mag ik vragen, zei hij, wat dat u aangaat... ?
Rieuwers bleef doodbedaard.
— Niets mijnheer, zei hij, heelemaal niets. Behalve
dat ik uw broer persoonlijk had willen gelukwenschen.
— 1k zal uw gelukwenschen overbrengen.
Hij zweeg en wachtte totdat de ander op zou staan,
maar die maakte geen aanstalten.
— Als u zoo vriendelijk zoudt willen zijn..., zeide hij.
En als u me dan tegelijk het adres van uw aanstaande
schoonzuster zoudt willen opgeven?
— Vraagt u dat maar aan mijn broer zelf.
— Het was maar voor een kleine attentie, zei Rieuwers,
en als het u niet teveel moeite is... ?
— 1k weet het niet, zei mijnheer George bits.
— Ah, lachte de ander. Dat verandert de zaak. U
hebt dus nog niet met uw aanstaande schoonzuster
kennis gemaakt... lk begrijp het... 1k begrijp het.
— Wat begrijpt u... ?
Rieuwers stale een cigaret aan.
— 1k begrijp, zei hij, dat de kennismaking voor u
niet zoo'n bijzonder groot genoegen is. Van uw dochter
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begreep ik tenminste dat de familie nogal door het
bericht is overvallen.
— Mijn broer kan doen wat hij wil... zei mijnheer
George.
— Inderdaad, inderdaad, gaf Rieuwers onverstoorbaar toe... Dat kan uw broer natuurlijk... in zijn omstandigheden, en in de uwe...
— Wat bedoelt u daarmee... ?
Mijnheer George voelde dat het critieke moment was
aangebroken.
Rieuwers keek om zich been.
— Kan ik vrij-uit met u spreken... ? vroeg hij.
— Ik kan het u niet beletten.
— Nu dan, begon Rieuwers, ik ben, zooals u begrijpen zult, als een oud vriend des huizes, of ik wil of
niet, wel zoowat op de hoogte van wat er in uw familie
omgaat. U moet mij dat niet kwalijk nemen. 1k begrijp
dan ook tenvolle wat dit voorgenomen huwelijk voor
u beteekent: niets meer of minder dan het opgeven van
allerlei toekomstverwachtingen. lk weet wel zoowat wat
er in de wereld to koop is, en misschien kan ik u van
dienst zijn. lk beschouw dat heele plan van uw broer,
op zijn leeftijd, als een tijdelijke verbijstering. Dat komt
wel meer voor bij mannen op Bien leeftijd. lk heb
zelf een oom gehad die tot ons aller stomme verbazing
op zijn twee en zestigste jaar getrouwd is met een jonge
vrouw van vier en twintig. Natuurlijk deed ze het voor
zijn geld... Welnu, u begrijpt het gevolg. Hij is ge18o

storven en als hij niet getrouwd was, dan was ik nu
een vermogend man...
— Dat is jammer voor u, zei mijnheer George...
maar ik begrijp niet...
Rieuwers hief de hand op.
— Het zal u dadelijk duidelijk worden. Het is u en
mevrouw natuurlijk alles waard dat dit huwelijk geen
voortgang heeft. Waarschijnlijk zal uw broer u later
dankbaar zijn als u dit hebt voorkomen. In uw positie
tegenover hem, van... hoe zal ik het noemen, van
afhankelijkheid... is het u natuurlijk niet mogelijk hem
te overtuigen, of eenigen invloed op hem te hebben...
Er moet dus een ander middel gevonden worden.
— En dat middel wou u me aan de hand doen... ?
Mijnheer George keek zijn bezoeker scherp aan.
— Inderdaad, zei hij... In uw eigen belang en in het
belang van uw kinderen.
Rieman knikte nadenkend.
— Ik weet niet of ik op uw voorstellen in kan gaan,
zei hij. Maar u zoudt ze in elk geval kunnen doen.
Rieuwers zuchtte.
Eindelijk was hij dan zoo ver.
— Mijnheer Rieman, hervatte hij, zonder dat ik het
ooit gezegd heb begrijpt u al lang waarom deze kwestie
mij zooveel belang inboezemt. Ze betreft het toekomstig
geluk van uw dochter Rietje... lk zou u al veel eerder
haar hand gevraagd hebben indien ik niet, door de
ongelukkige geschiedenis met mijn oom, minder geld
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had dan. onder normale omstandigheden het geval geweest zou zijn. Maar nu ik zie dat die geschiedenis zich
gaat herhalen, wil ik mij tot uw beschikking stellen. Het
heeft natuurlijk geen zin dat ik uw broer tracht te overtuigen van zijn dwaasheid. Onder dergelijke omstandigheden luisteren mannen niet naar goeden raad. Maar
iets anders is het eens met die dame te gaan spreken.
lk ken haar niet en u ook niet. Maar zooals we bier
zitten mogen wij met ons beiden, als mannen van de
wereld, toch wel veronderstellen dat ze niet heelemaal
onbaatzuchtig is, nietwaar... ? Een vrouw van even
in de dertig, die hals over kop met iemand als uw broer
wil trouwen... Kom, kom, daar zal toch wel niet alleen
liefde bij in het spel zijn...!
— En als ik u goed begrijp, vroeg mijnheer George,
wat zou u die dame dan willen zeggen... ?
— 1k zou haar die Bingen willen zeggen, die u Hoch
iemand anders van uw familie zou kunnen zeggen, om de
eenvoudige reden dat u allemaal belanghebbenden bent...
— En u bent belangeloos...
— Dat is het... Ik zou haar om zoo te zeggen, zakelijk
kunnen aanpakken, er haar van overtuigen dat ze beter
doet een som ineens te toucheeren dan zich een massa
ellende op den hals te halen...
— Wel... wel, dat is zeer grootmoedig van u, prees
mijnheer George... Maar als ik u nu nog 66n ding
vragen mag: waarom vroeg u dan vanmorgen naar
mijn broer... ?
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Rieuwers glimlachte.
— Mijn eigenlijke plan was met uw broer over heel
andere dingen te spreken. U moet weten dat ik ook
werk in de autobranche. Het kwam mij voor dat uw
broer onder deze omstandigheden wel een auto zou
willen koopen. Ik zou hem dan een proefrit aangeboden
hebben, met zijn verloofde natuurlijk, en op die manier
zou ik zonder argwaan te wekken met haar in contact
gekomen zijn. Rietje vertelde mij dat niemand van uw
familie haar naam of adres weet... Dat was dus de eenvoudigste oplossing geweest...
— Kolossaal, zei mijnheer George, dat hebben jullie
samen slim bedacht...
— Pardon... uw dochter is natuurlijk niet van de
bijzonderheden op de hoogte. Maar uit wat ze mij vertelde begreep ik, dat ik u wellicht van dienst zou kunnen
zijn... De auto staat voor de deur... U ziet dat ik er
geen gras over heb laten groeien...
Mijnheer George had een bloc-note genomen.
— Aangezien mijn broer op het oogenblik ziek is,
zie ik geen mogelijkheid voor u hem te spreken, zei
hij. Maar ik heb er geen bezwaar tegen u het adres
van zijn aanstaande vrouw te geven... ziehier... Ze
woont niet in de stad, maar aangezien u tech een auto
hebt, zal dat voor u wel geen bezwaar zijn...
Hij reikte hem een notitie toe.
— Leeuwarden... jongens... dat is niet vlak naast de
deur, merkte Rieuwers op.
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— Daar moet u niet tegen opzien als u taken wilt
doen, lachte mijnheer George... Als de auto Naar bevalt
zoudt u geen spijt van uw tochtje hebben...
Rieuwers was opgestaan.
Er was iets triomfantelijks in zijn blik, terwiji hij het
adres in zijn zak stak.
— Ile dank u, mijnheer Rieman, zei hij... Ile wist wel
dat u gevoelig zou zijn voor mijn denkbeelden...
Hij stak mijnheer George de hand toe, maar die was
al Tangs hem heen gegaan om de deur te openen.
— Succes..., riep hij den vertrekkende nog na met
een luchtig handgebaar.
Toen ging hij weer achter zijn bureau zitten en streek
zich glimlachend door het grijze puntbaardje.
Daarna drukte hij op de bel.
— Ile ga nu naar mijn broer, zei hij tot de binnentredende secretaresse. Maar wilt u zoo vriendelijk zijn
de heeren van het filiaal in Leeuwarden op te bellen,
en ze te zeggen dat, wanneer een zekere Jhr. Rieuwers,
met een auto, komt informeeren naar een juffrouw
Henriette de Jong, dat ze dan moeten antwoorden dat
de juffrouw naar het buitenland vertrokken is... of
nee... naar Amerika... !!
— Naar Amerika..., noteerde de secretaresse...
— En dat ze geen woord meer zeggen dan dat...
heelemaal niets... begrepen... ?
Het meisje herhaalde de boodschap en toen ze weg
was gegaan, mompelde mijnheer George voor zich heen:
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— Ziezoo... laat hij maar eens rijden...
Mijnheer Karel bleek veel zieker te zijn dan hij had
laten vermoeden. Toen zijn broer de slaapkamer betrad
waren de gordijnen neergelaten. De dokter had volstrekte rust voorgeschreven.
Waarschijnlijk had hij den vorigen avond, op zijn
tocht van De Dennen naar huffs, een zware koude gevat,
en nu werd er gevreesd voor longontsteking.
— Hij mag eigenlijk geen bezoek ontvangen, zei de
huishoudster, maar hij Wilde u absoluut spreken.
George vond hem stil en smalletjes in de dekens gewikkeld en zijn stem was nauwelijks verstaanbaar toen
hij den groet van zijn broer beantwoordde.
— Zoo... wat heb jij nu alweer uitgehaald? dolleman,
trachtte mijnheer George te schertsen.
— Och... we komen er niet meer uit... Wat een
verwikkelingen, klaagde Karel... Wat heeft die ploert
je daarnet allemaal verteld... ?
— Stil, fluisterde George... je mag je niet opwinden,
en hij vertelde hem het voorgevallene...
— Heb ik het je niet voorspeld... ? zei de zieke...
En dat ik nu net kou moest vatten... 1k zou zoo graag
zijn gezicht willen zien als hij uit Leeuwarden terugkomt.
Wat ga je dan tegen hem zeggen... ?
— Laat dat maar aan mij over, zei de oudste grimmig.
In ieder geval zal Rietje gauw genoeg weten wat ze
aan hem heeft...
— Vrouwen zijn hardleersch, zuchtte Karel. Geef me
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eens wat te drinken... Ilc moet veel drinken zegt de
dokter... en vertel me dan van de zaken...
Mijnheer George keek bezorgd naar zijn broer.
Toen begon hij op zachten toon te vertellen, van het
onverwachte succes van het beige voorjaarscostuum, een
triomf over de heele lime, en van de nouveautes in
badmantels en zwempakken, en dat er groote kans was
op nieuwe zomer-uniformen voor de gemeentediensten,
en hoe het liep met de onderhandelingen met de Posterijen...
Mijnheer Karel knikte voortdurend instemmend.
— Van Essen, van de tweede &age, heeft een week
verlof gevraagd, zei hij nog met een matte stem. Laat hem
vervangen door Sloeb van beneden, die heeft veel tact...
— jawel, jawel, beloofde mijnheer George...
— En ze zouden vandaag komen voor de nieuwe
gordijnen bij de jongeheerenpaskamers...
— Er wordt op gelet... Moet je hooren: er is opeens
een onverwachte vraag naar goedkoope tennisbroeken...
we hadden nog dat Hanel van het vorig jaar in voorraad,
en nu heb ik...
Mijnheer Karel was ingeslapen.
Mijnheer George legde het Laken voorzichtig recht.
Hij bleef nog eenige oogenblikken zitten. Toen stood
hij op en verliet heel zachtjes de kamer.
En pas in de gang bedacht hij dat ze heelemaal niet
gesproken hadden over de plotselinge strategie van den
vorigen avond.
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Laat in den namiddag ontving mijnheer George een
telegram uit Leeuwarden. Het luidde:
Betrokkene spoorloos naar Amerika vertrokken. Keer
morgenochtend terug, Rieuwers.

Hij betreurde het dat hij het zijn broer niet kon

voorlezen. Diens toestand was verergerd. De koorts
was gestegen en de dokter maakte zich ernstig ongerust.
Mijnheer George telefoneerde naar De Dennen dat
hij dien nacht in de stad zou blijven.
Om vijf uur kwam Cato met haar aanstaande op
kantoor informeeren.
— Is ze bij hem... ? vroeg ze direct.
— Ze... ?... wie... ? vroeg mijnheer George.
— Jet natuurlijk, antwoordde ze verwijtend.
En toen hij niet dadelijk antwoordde:
— Dat was toch werkelijk het minste wat ze voor
hem kon doen...
Mijnheer George bloosde.
— Cato... en jij, Ratte, zei hij, ...gaan jullie nu eens
rustig zitten... en luistert... 1k heb jullie wat to vertellen...
Dat van die Jet...
— Is het weer af... ? riep het meisje...
— Neen... of liever ja... ik wil zeggen..., hervatte
mijnheer George verward.
De jongelui keken hem verslagen aan.
— Die stakker... fluisterde Cato.
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— Misselijk..., stelde Ratte vast.
— Maar luisteren jullie dan toch, begon mijnheer
George... Het is nu geen moment om grappen te maken,
maar ik wou jullie zeggen...
— Grappen... ? vroegen ze allebei verbaasd... Noemt
u dat grappen... ?...
En Cato voegde er aan toe:
— 1k dacht het al... er moest iets zijn... 1k zei het al
tegen Jan... Hij zag er heelemaal niet blij en opgewekt
uit gisteren... Hij keek zoo bedrukt...
Mijnheer George klopte met zijn hand op tafel.
— Als jullie mij nu niet aan het woord laten...
Maar Cato was niet te houden.
— Ik ga naar hem toe... Kom mee Jan... Hij is natuurlijk ziek geworden van de ellende, nu dat wicht naar
Amerika is gevlucht...
— Amerika... ? . .. hoe... ?, vroeg haar vader stomverbaasd.
— Dus dat wist u ook nog niet eens... ? Dat ze er vandoor is... ?... Rietje heeft bericht ontvangen dat ze
gevlucht is, en daarvan is Karel natuurlijk zoo ellendig.
— Laat ik het jullie nu toch uitleggen, riep mijnheer
George ongeduldig. Julie trekt maar conclusies en hebt
geen geduld om te luisteren. Hoe kwam Rietje aan dat
bericht... ?
— Ze telefoneerde het uit Leeuwarden...!
— Dus Rietje is in Leeuwarden... ?
— Natuurlijk... u laat ons ook niet uitspreken...
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Haar vader zeeg in zijn stoel terug:
— Goeie help... Rietje in Leeuwarden... en ik heb
er haar heen gestuurd...
— U... ? vroeg Ratte scherp... Waarom stuurde u
Rietje naar Leeuwarden...?

— lk stuurde haar niet, riep hij wanhopig.
— En u erkent het zelf...
1k kom er niet meer uit... klaagde hij...
— Een mooie vader, die zijn dochter naar Leeuwarden
stuurt met zoo'n vent als die Rieuwers, smaalde zijn
aanstaande schoonzoon... Het is hoog tijd dat uw broer
de zaken weer in handen neemt, want u sticht alleen
. g.
maar verwarrin
1k kon toch niet weten dat hij haar mee zou
nemen...? verontschuldigde mijnheer George zich.
— Kom Cato, zei Rage... Er is met je vader niet to
praten... Laten we naar je oom gaan.
Ze waren allebei opgestaan en wilden de kamer verlaten, maar mijnheer George had zich voor de deur
geposteerd.
— Jullie blijft bier, gelastte hij opeens energiek. Net
zoolang totdat jullie me hebt aangehoord. Jullie bent
de twee eenige verstandigen in de familie en nu zullen
jullie alles weten...
Instinctief gehoorzaamden ze aan zijn hernomen gezag.
— Goeie help..., zei Ratte eenige malen gedurende
Georges verhaal.
— Nee... vader... och..., stamelde Cato telkens...
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En zoo was hij dan aan het slot gekomen, en ze waren
allebei stil toen hij besloot:
— Jullie zult dat alle twee denkelijk wel krankzinnig
vinden... Maar ik wist er niets anders meer op. 1k wist
geen rand meer. Stel je mijn positie eens voor. In huffs
had ik niets meer te zeggen. 1k was doodmoe van de
herrie. 1k ergerde me dood. En toen heb ik Karel al die
Bingen laten uitvoeren waarvoor ik zelf geen kans meer
zag... Die goeie Karel offerde zich op... Hij liet zich
geduldig uitschelden. Hij liet zich voor lief en roover
uitmaken... en tenslotte stelde hij zich aan als een gek,
alleen maar om jullie aan je verstand te brengen wat je
doodgewone plicht was, en wat voor jullie eigen bestwil
noodig was. Jij, Cato, hebt dat het eerste begrepen. Jij
ging je eigen weg, en jij hebt je het hoofd niet op hol
laten brengen door alle grootheids-ideeen van je moeder
en de nonsens van je zuster. Jou heeft het geld geen
kwaad gedaan... Waarachtig Rath, toen jij me zoo
onbeschoft ontving, toen had ik je in mijn armen kunnen
drukken... Jij had lak aan al die fratsen en jou was het
niet om het geld te doen, zooals die... die ellendeling
die daar nu met Rietje in Leeuwarden zit... En jij, Cato,
toen je Bien goeien Karel spontaan feliciteerde met zijn
zoogenaamde verloving, toen had ik je wel kunnen
zoenen... Jij bent een goed, hartelijk kind...
Ze was nog altijd niet van haar verbazing bekomen.
— Hoe hebt u zoo comedie kunnen spelen? zei ze
telkens weer, u moest u eigenlijk schamen...
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— Dat moest u..., onderstreepte Ratty.
Mijnheer George keek hem ernstig aan:
— Man, zei hij, ik hoop dat jij altijd de bass in je
huishouden zult blijven... Als je daar niet in slaagt
zijn de hekken van den dam... En denk je nu eens mijn
positie in. Mijn levenlang ben ik ingespannen bezig
geweest om hier, deze zaak, op te werken. 1k had geen
tijd en geen lust om me met alles thuis te bemoeien...
Dat groeide me boven mijn hoofd... En geloof je nu
werkelijk dat een man, als hij twintig jaar lang altijd
ja en amen gespeeld heeft, en alles heeft laten gebeuren
en passeeren, nog opeens als een krachtmensch met de
mattenklopper kan optreden... ? Och kinderen, dan
zou ik immers volkomen belachelijk zijn geweest... ?
Jullie zou gezegd hebben: dat meent hij niet zoo kwaad...
en: dat gaat wel weer voorbij... En je zou er je niets
van aangetrokken hebben en je gang zijn gegaan...
Nee... daar moest een ander aan te pas komen. Iemand
met alle macht in harden waar jullie respect voor
hebt...: materieele macht... het geld dat je noodig had
voor je lever, voor je ijdelheden... Ik erken het volkomen: het is allemaal mijn schuld geweest... Jullie
mag Karel een zakentobber noemen, ik was het net zoo
erg... En nu weten jullie ales...
Ratte keek op zijn horloge:
— Mijnheer Rieman, zei hij... 1k heb begrepen dat
het spel nog niet heelemaal uit is. U hebt er toch geen
bezwaar tegen dat ik nu naar Leeuwarden ga... ?
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En toen mijnheer George niet dadelijk antwoordde:
— Nu uw broer ziek is hebt u misschien een invaller
in het spel noodig, en daar wil ik me graag beschikbaar
voor stellen... Ik heb nog een appeltje met lien mijnheer
Rieuwers te schillen.
— Wat wou je..., ging mijnheer George vragen,
maar hij klopte Ratte op zijn schouder en zei:
— Ga je gang man... het is je toevertrouwd...
Toen Ratte het kantoor verliet, drong een wel eens
vaag in hem opigekomen gedachte zich naar voren:
......het derde lid van de firma ......
De daadwerkelijke entree van Jan Ratte in de taken
van de familie Rieman wekte eenige opschudding in
het rustige hotel te Leeuwarden.
Daar vervoegde zich, omstreeks negen uur 's avonds
een breedgebouwde, resolute man, met donkey haar
en een trek van wilskracht om de lippen.
— Is bier, vroeg hij den portier, een zekere Jhr.
Rieuwers... ?
De portier schatte van achter zijn tafel den nieuw
aangekomene.
— Heeft mijnheer geen bagage... ? vroeg hij wan-.
trouwig.
— lk vraag niet om een kamer, maar naar een edelman, verklaarde Ratte, met groote zelfbeheersching.
Gedurende de rein had hij zich voortdurend zitten
opwinden bij de gedachte aan den sluwen jonker en
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alle minachting die hij van hem had moeten ondervinden. Uit het verhaal van mijnheer George had hij
al lang begrepen Welke zetten dat beer thans uitvoerde,
hoe hij, op de informaties van Rietje, zijn spel speelde
om met haar het geld binnen te halen.
De door den ponder afgezonden kellner kwam met
de tijding terug dat mijnheer en mevrouw nog aan
tafel zaten.
— Wilt u misschien hier wachten... ? vroeg de bediende.
— Neen, dank u, ik ben van de familie, zei Ratte
en liep de eetzaal in.
Rietje en haar vriend zagen hem niet dadelijk. Ze
zaten tegenover elkander, in gesprek verdiept, en juist
schonk Rieuwers het laatste restje uit een buikige
Bourgogne-flesch in zijn glas.
Jan Ratte stapte door de zaal op hen toe, trok een
stoel bij en nam zonder plichtplegingen aan de tafel plaats.
— He... Jan...! zei Rietje verrast.
Rieuwers scheen verbaasd.
— Z66... zei hij eindelijk, dat is mijnheer...mijnheer.. ?
— Hou je maar niet zoo, siste Ratte, ...ik kom mijn
schoonzuster halen...
— Joist... juist... Is het dat, zei Rieuwers uit de hoogte. 1k dacht op het eerste gezicht dat u hier zwarte verf
kwam verkoopen... Rietje, als je er prijs op stelt dat
die mijnheer... Ratte een glas wijn meedrinkt... ?
— 1k vraag me juist af, zei ze koeltjes, wat hij hier
te maken heeft...
Rieman en Co. 13
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— En ik weet heel goed wat jullie bier te maken hebben,
zei Rage. En ook waar junk Bien wijn van dachten
te betalen... tenminste wanneer Rieuwers dat niet doet.
Deze onheilspellende woorden deden hen opkijken.
— Hoezoo... ? vroeg Rietje haastig. Er is toch niets...
— Er is in zooverre niets, zei Ratte, dat je oom Karel
en die Jet er vandoor zijn naar Amerika... Hij heeft
vanmorgen laten weten dat hij ziek was, maar hij is
weg en die Jet is spoorloos verdwenen...
— Dat is dan een heele opruiming, zei Rietje, maar
Rieuwers viel haar in de rede.
— En verder... ? vroeg hij ademloos, de taken... ?
— Zaken... ?... Er zijn geen taken meer... alles is
verkocht...
Toen wendde hij zich tot zijn aanstaande schoonzuster,
liet de stem zakken en zei tragisch:
— Aan een half woord heb je denkelijk wel voldoende... Jullie bent straatarm... En ik kom je een
betrekking aanbieden op mijn kantoor...
— Goeie hemel, stamelde ze...
Ze was lijkbleek geworden.
Rieuwers floot tusschen de lippen.
— De kaffer..., mompelde hij. Vanmorgen stuurde
hij me naar Leeuwarden en de vogels waren al gevlogen... Zijn broer was hem te slues af ..
— Mag ik u vragen, zei Ratty, wie u bedoelt met diem
kaffer... ?
— Die stomme vader van haar, riep Rieuwers, die
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er voor de zooveelste maal ingeloopen is... die sukkel
van een vent..., die me een heele reis voor niets laat
maken... de lummel...
Rietje keek hem verschrikt aan.
- Begrijp ik goed, vroeg Ratte, dat u over den vader
van Rietje spreekt... ?
Jawel..., zei Rieuwers, met uw permissie...
Toen gebeurde er iets ongehoords in deze rustige
eetzaal.
Er klonk een slag, een stoel kletterde op den grond en
een bord viel in scherven. Toen waren er nog eenige doffe
bonken...
Twee kellners bleven verbijsterd bij de deur staan.
De portier kwam toeloopen. Rieuwers sukkelde overeind.
Zijn wang was vuurrood, er was wat bloed aan zijn
lip en zijn das ping uit zijn vest.
— Proleet..., schreeuwde hij, ik zal jou...
— Wat zal je... ? vroeg Ratte en bleef, torenhoog
en breed, vlak voor hem staan.
Rietje was naar hem toegesneld.
- Heeft hij je pijn gedaan... ? vroeg ze angstig.
Hij lachte hoonend:
— Zoo'n verf-proleet, herhaalde hij...
— Hoe durf je... ? siste Rietje tegen Ratte.
— Heeren... Heeren... kwam nu de portier tusschenbeide. Mag ik u verzoeken hier geen schandaal to
maken... ?
En tot Ratte:
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— Noemt u dat famiiiebezoek, mijnheer...? Wilt u
heengaan...? Of moet ik er de politie bij halen...?
— 1k zal gaan, zei Ratte, maar dit meisje gaat met
mu• mee...
De portier keek van de een naar den ander:
— Dat verandert de zaak eenigszins, overwoog hij...
Rietje bleef naast Rieuwers staan.
— lk blijf bij mijn aanstaanden man, verklaarde ze.
— Jawel... uw aanstaanden ma... pardon... dat
gaat maar niet zoo, aarzelde de portier nu.
Ratte deed verbaasd:
— Zoo Rietje... ben jullie geengageerd... ? vroeg hij...
Dat wist ik niet...
— Dan weet je het nu meteen! stelde ze sidderend
van woede vast. Is het niet waar, Rieuwers...?
Deze veegde zijn wang of met een servet:
— Dat is to zeggen... begon hij...
Nu duwde Ratte den portier opzij en ging weer vlak
voor Rieuwers staan:
— Nou, zei hij, ben je met Rietje verloofd, ja of peen... ?
Rieuwers aarzelde nog een oogenblik.
— Tjonge-tjonge..., mompelde de portier bij deze
onverwachte wending in het drama.
— Neen, zei Rieuwers toen met beslistheid, we zijn
niet verloofd...
Rietje stond sprakeloos.
Ratte Wilde iets zeggen, maar de portier had al
ingegrepen:
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— Stelt u er nog prijs op dat ik de politie roep... ?
vroeg hij Rieuwers streng.
Deze haalde de schouders op.
— Voor mijn part, bromde hij. 1k heb bier niets
mee te maken... II( laat me niet het mes op de keel
zetten door die prolurk...
Hij draaide zich om en liep Haar de deur.
Rietje liep hem een paar passen na en bleeftoen staan.
Haar lippen bewogen en ze maakte een zielig gebaar
met de hand.
— Laat hem maar loopen kind, troostte Jan Ratte...
Nou zie je wat je aan lien lummel hebt...
Ze keek hem wezenloos aan.
Op dat oogenblik kwam de pother terug:
— Mijnheer... dame..., zei hij zenuwachtig. Die heer
is zonder betalen weggegaan...
— Ook goed, zei Ratte, geef mij die rekening maar...
en bestel een auto... We rijden vanavond nog terug...
Gedurende het eerste uur van de tocht sprak Rietje niet.
Toen begon ze zacht te huilen.
— Kind, troostte Ratte, huil toch niet om die aasgier.
Toen hij hoorde dat je geen cent meer te wachten
had, was hij immers meteen verdwenen...
— Daar huil ik ook niet om, zei ze schor... lk heb
zoo te doen met vader... Hoe is zooiets toch mogelijk... ?
— Tja... aarzelde Jan.
— En wat zal Mama wel zeggen...!
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— Tja... zei hij weer.
Ratty begon nu te begrijpen, dat het zoo eenvoudig
nog niet was in het driemanschap Rieman & Co. opgenomen te zijn.
Eerst geruimen tijd later, terwij1 de auto voortsnelde
Tangs de duistere wegen en ze voor zich uitstaarden
in de grot van licht die de koplampen voor hen uitstraalde, begon hij weer te praten.
— Dus die Rieuwers, stelde hij vast, laat je volkomen
koud... ?
Ze knikte.
— 1k haat hem niet eens... 1k minacht hem alleen maar.
— Dat had je eerder kunnen bedenken...!
— Schei nu maar uit, het is allemaal zoo ellendig...
En wat moeten we nou beginnen?
— Wat zou je er van zeggen, begon hij langzaam,
als nu eens bleek dat je oom Karel het goed met jullie
gemaakt had... ?
— Hoezoo goed... ?... ik begrijp je niet...
— Ik bedoel, zei hij, als hij nu eens zulke maatregelen
had genomen dat je wader nog een goed bestaan had... ?
— Nogal wat voor hem... Met die vrouw in Amerika...! sneerde ze.
— Misschien loopt dat allemaal nog wel los, zei
Ratte. Hij was al voldoende in de familiezaken ingewerkt
om niet op de omstandigheden vooruit te loopen.
— 1 schaam me dood om thuis te komen, zuchtte
Rietje, toen ze het dorp begonnen te naderen.
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— Niks te schamen, zei Jan, ze weten van niets, en
ze hebben bovendien wel andere Bingen aan hun hoofd.
Toen je Cato had opgebeld ben ik dadelijk op den trein
gegaan, want ik heb Bien lammeling van Rieuwers
nooit kunnen uitstaan.
Om half vier in den morgen reed de auto de oprijlaan van De Dennen binnen. Ze moesten tien minuten
bellen voor een slaperige meid het licht achter de deur
aanknipte.
— Gunst juffrouw Rietje, zei ze, de heele familie
is weg naar de stad... Er is iets met mijnheer z'n broer...
Rietje keek Ratte vragend aan.
Zijn lip trilde.
— Vooruit, zei hij, Ban gaan we naar ze toe... Naar
de stad...
En nauwelijks zaten ze in de auto, of hij begon zenuwachtig te praten:
— Ik zal je straks alles wel uitleggen, zei hij. Je oom
Karel is niet weg naar Anierika. Hij is werkelijk ziek...
Ze begreep hem nog niet.
— En die vrouw... die Jet... ?
Opeens zat ze rechtop, naar hem toegewend:
— Je verzwijgt me iets... Nu begin ik het te snappen...
Die vrouw heeft hem in den steek gelaten... Wat is
er met hem... ?...
— Hij is ziek, herhaalde Ratte en die vrouw bestaat
heelemaal niet.
Ze greep met de hand naar haar voorhoofd.
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— Je bent gek, riep ze, of ik ben gek... Die vrouw
bestaat niet... En in Leeuwarden zeiden ze, dat ze naar
Amerika was...
— Dat had je vader gezegd dat ze zeggen moesten,
trachtte hij wanhopig te verklaren.
— Vader... ?... wat had die met die Jet te maken...?
— Rietje, smeekte hij, geloof nu maar dat alles wat
er gebeurt voor jouw bestwil is... alles...
— Jij hebt een krankzinnige opvatting van mijn bestwil. Er wordt met mannen en vrouwen heen en weer
gegoocheld, en we staan op straat, en je biedt me een
betrekking aan... Je weet geloof ik niet wat je praat...
— Wees nu maar stil... Het voornaamste is dat je
van dien slampamper of bent... en dat je oom Karel
gauw weer beter is...
Marie zat, voor het eerst van haar Leven, in de zitkamer van haar zwager. Het was vier uur in den morgen
en, ondanks het brandende vuur, rilde ze van de kou.
Cato zat in een fauteuil tegenover haar en scheen
te slapen.
Voor den honderdsten keer keek Marie het vertrek
rond: de glanzende boekenkast met de ordelijk geschikte
prachtwerken, naast elkaar, volgens de kleur van den
band en het formaat; de zware, fantasieloos geplaatste
sofa met de fauteuils, het rooktafeltje met de glanzende
aschbakken en sigarendoozen, de twee reproducties
aan den wand, aan weerszijden van het dressoir met de
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facet-glazen, waarachter het glaswerk gerangschikt stond
en de groote staande klok, waarop zoo traag de wren van
deze nachtwake voorbij gingen.
Ze herkende over een tafeltje, onder een plant, een
borduurwerkje dat Cato eens, jaren geleden, voor Karel
had gemaakt op diens verjaardag. Het was het eenige
persoonlijke, menschelijke, in deze verstarde omgeving.
Haar oogen knipperden tegen het schelle licht van de
lamp boven de tafel, ondanks het feit dat ze het had
trachten te temperen door er een sjawl overheen te hangen.
Het was, behoudens het tikken van de klok, doodstil.
Op het peluchen tafelkleed stond het theeblad dat de
huishoudster had binnengedragen.
De theepot was bedekt met een afschuwelijk bonte
muts, maar het zilver blonk. Daarnaast stond, onaangeroerd, een schotel met sandwiches.
Vreemd hing tusschen dit alles, aan een overigens
kaal muurvlak, een leelijk ouderwetsch etageretje met
porseleinen poppetjes, voorwerpjes zonder waarde ofstijl.
Ze herinnerde zich dit geheel uit het huis van haar
schoonouders. En het vormde, in al dit onpersoonlijke,
een noot van aandoenlijke pieteit.
Op den schoorsteenmantel stond, tusschen twee vazen,
een dergelijke aardbol-torsende vrouw als in de heerenkamer op De Dennen.
Destijds had het personeel blijkbaar den firmanten
precies gelijke huldeblijken aangeboden. Aileen het
onderschrift verschilde en ook de plaats die het in huis
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gekregen had, want bij Marie had het nooit op een erg
in het oog vallende plaats _mogen staan.
Het was al anderhalf uur geleden dat George even
binnen was geweest om haastig een kop thee te drinken.
Hij was bleek en moe geweest, met groote wallen
onder de oogen, en op haar vraag had hij alleen geantwoord met een innig bezorgden blik.
Een uur geleden was ze opgeschrokken van stommelen
in de gang. Men had een nieuwe zuurstofcylinder naar
binnen gedragen.
Karel had het zeer benauwd. De dokter zat, met
George, Binds zes uur den vorigen avond, aan zijn bed.
Om half Lien — ze had joist naar bed willen gaan —had
Cato haar opgebeld om dadelijk naar de stad te komen.
— Er is toch niets met je wader... ? had ze gevraagd.
— Neen... het is oom Karel... het is heel ernstig,
had Cato geantwoord.
En haar eerste wedervraag was of die vrouw er ook was.
— Want dan kom ik absoluut niet..., had ze gezegd.
Cato had haar gerustgesteld en nu zat ze hier, terwijl
niemand iets tegen haar zei.
Het huffs verraadde in niets het bestaan van een meet
dan in dienstverhouding zorgende hand.
Marie had overal rondgespeurd, maar geen slingerend
boek, geen weggelegd handwerk, geen bloemetje in de
kale, ernstige vertrekken, duidde op iets anders dan
een geordend, sober vrijgezellenbestaan.
En Cato had niets durven zeggen. Tegenover de
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ernst van den toestand was het complex van waanzinnige
leugens, dat ze nu overzag, als een aanfluiting.
Ze durfde er niet over to beginnen. Urenlang had ze
de vragen van haar moeder ontweken en nu hield ze
zich maar slapende, in voortdurende innerlijke onrust
over hetgeen zich wel in Leeuwarden afgespeeld mocht
hebben.
Toen klonk plotseling gerucht van een auto in de
straat en het zoemen van de huisbel.
Cato sprong op en verwelkomde in de gang Jan en
haar zuster.
Ze schrok van Rietjes ontdaan uiterlijk en vroeg haar
niets.
Maar Jan hield haar terug en fluisterde dat het in
orde was, en dat de lammeling het hazenpad had gekozen.
Toen liepen ze Rietje achterna die, snikkend, in de
armen van haar moeder was gevallen.
— Kind... kind... ik had jou heelemaal vergeten,
stamelde Marie. Waar kom je vandaan... ? En wat zie
je er uit...!
— Uit... Leeuwarden, snikte Rietje...
— Wat zeg je nou... ? Leeuwarden... ?
— 0 moeder... het was zoo verschrikkelijk, snikte
het kind... Vraag me niets... vraag me maar niets... lk
ben zoo ongelukkig...
Nu kwam mijnheer George nit de ziekenkamer.
— Ssst, waarschuwde hij. Maken jullie bier toch
niet zoo'n Kerrie... de koorts wordt iets minder...
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— Is hij bij bewustzijn... ? vroeg Ratte...
En Marie vroeg:

— Heeft hij niet om die Jet geroepen... ?
Ze keken haar allemaal aan. In de spanning hadden
ze totaal vergeten, dat Marie nog van niets wist...
— 1k heb de auto laten wachten, zei Jan. Zou ik sours
met mevrouw en de meisjes naar huffs rijden... ?
Mijnheer George keek hem dankbaar aan.
Hij voelde dat hem de behulpzame hand werd toe-gestoken voor een uiteenzetting, die hij zelf niet bij
machte zou zijn om to geven, en zeker niet op deze
plaats.
— De dokter zegt dat het onmiddellijke gevaar
voorloopig voorbij is..., zei hij —I geloof ook dat
dat het verstandigste is...
Met een zucht van verlichting zag hij het gezelschap
opbreken.
Bij de deur hield hij Ratt y nog even terug.
— Kerel, zei hij, ik ben je innig dankbaar voor wat
je nu gaat doen... Dat zal ik niet vergeten... lk zou het
niet gedurfd hebben...
Het jongmensch gaf hem een ribbestoot:
— U moet er altijd weer anderen voor spannen
he... ? lachte hij zacht. Maar ik zal mijn best wel doen...
Rietje is ook al op de hoogte... 1k heb idee dat het
genezingsproces in vollen gang is...
— Als dat maar zoo is, zuchtte mijnheer George.
Toen ging hij naar de ziekenkamer terug...
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Mijnheer Karel haalde nu rustiger adem.
De dokter was bezig zijn taschje te pakken.
— Neemt u nu ook wat rust, ried hij mijnheer Rieman aan... De zuster zit er immers bij... ?
Hij beloofde over enkele uren terug te zullen komen.
— Kom mijnheer, drong de zuster aan.
Mijnheer George stand naast het bed van zijn broer.
Mijnheer Karel sliep. Zijn adem was nog snel, maar
regelmatiger.
Zijn smalle bleeke handen lagen naast elkander op
het laken: niet meer zoo krampachtig als zooeven...
geopend als in overgave.
En om zijn half geopende lippen speelde jets van een
glimlach alsof hij, voor zijn gesloten oogen, goede
Bingen zag geschieden.
Toen streelde mijnheer George even de hand van
zijn broer.
De lippen bewogen heel even, alsof Karel het contact
voelend, zijn compagnon een tijding Wilde geven...,
dat het ergste achter den rug was.
En hij slaakte een diepe zucht, als bevrijd van een last.
Het duurde voile Brie weken eer mijnheer Karel
zoover hersteld was dat hij in staat was, voorzichtig
in dekens gehuld, naar De Dennen getransporteerd te
worden.
Maar het duurde nog voile twee large weken meer,
aleer Marie bekomen was van haar woede en veront205

waardiging, voor zij bereid was haar zwager te woord te
staan, en voor zij op Welke vraag of opmerking van
haar man ook, antwoordde met meer dan een enkele
lettergreep.
Het warnet van leugens waarin ze verstrikt was
geweest — zijzelf sprak er nooit anders van dan als „de
gemeene bedriegerij" — was haar, na de eerste uiteenzetting van Jan Ratte, gedurende de nachtelijke autorit,
verre van duidelijk geworden en nog den dag daarna
was het haar moeilijk te wennen aan het denkbeeld
dat haar man geen bankroetier was, haar zwager geen
uitzuiger, vampier en bruidegom, dat er nergens ter
wereld een Jet, Gerda of Coba bestond die Karls hart
had veroverd, dat George nog inderdaad firmant en
oudste was in de taken van Rieman & Co., dat Jan Ratte
geen leugenaar en lasteraar was, dat Rieuwers wel degelijk de speculant en geldjager en trouwelooze ellendeling was die het op niets dan materieelen bait had
aangelegd, dat de beer en mevrouw Kloosterman en
de ritmeester en alle anderen die, op het een of andere
geheimzinnige teeken waren komen opdagen, inderdaad
niet de onbaatzuchtige vrienden waren waarvoor ze
hen altijd gehouden had, en zoo nog veel meer, dat haar
weliswaar werd verklaard, maar dat ze na de obsessie
van zoovele maanden nog niet goed verwerken kon.
— 1k vraag me wel eens af, zei mijnheer George
tegen mijnheer Karel, wat we met al dat gedoe hebben
bereikt.
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Mijnheer Karel keek dan op uit zijn ziekenstoel, en
om zijn smalle lippen plooide dan datzelfde glimlachje
als in lien nacht, toen hij bewusteloos lag.
— In ieder geval heb je je dochters voor allerlei
nonsens behoed... en dan heb je er met Jan Ratte een
heelen steun bij gekregen in de zaak... 1k ben namelijk
bang, dat je aan mij nooit meer een volledige kracht
zult hebben.
— Nonsens... Karel... als ik jou niet had!, zei mijnheer
George dan.
Dan keken ze elkaar weer aan met dat zwijgende
lachje, waarin duizend dingen van snel begrijpen wisselden.
En mijnheer Karel, een snelle gedachte van zijn broer
vangend, schertste een beetje bitter:
— En wat Marie betreft... die draait wel bij... Je
weet... II( heb me& vrouwen klein gekregen...
Rieman & Co. glimlachten voor zich heen...
Marie kwam binnen en plaatste een blaadje met twee
kopjes koffie op het tafeltje tusschen de beide broers:
— Daar... zei ze. Ik bedien jullie wel... al zitten jullie
ook samen te zweren en weer nieuwe gemeenigheden
te bedenken...
— Kom nu... Marie, suste mijnheer George.
Maar ze ging boos de kamer uit.
Mijnheer Karel oogde haar na, en toen de deur achter
haar gesloten was, vermaande hij:
— Flink blijven... niet paaien. lk moet het nu zelf
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doen... Je weet, op mij kan je niet meer rekenen...
Mijn tooverkracht heeft afgedaan. 1k kan nooit meer
voor den sterken man spelen... Maar je hebt nu een
nieuwen geweldenaar!
Hij duidde met zijn hoofd naar het raam, waar Jan
Rattes stem over het tennisveld klonk.
— Is het niet merkwaardig, zei mijnheer George,
hoe snel hij zich in de taken begint in te werken... ?
Die Jan wordt een werkelijke steun, nu we een dagje ouder
worden.
Zijn broer knikte.
— Wat een rust bier in huffs, zuchtte hij vokiaan.
En mijnheer George verzekerde:
— En zoo zal het blijven ook... Het begint Marie
ook al goed te doen, ondanks al haar gemopper...
— Hebben we het er niet naar gemaakt... ? vroeg
mijnheer Karel.
Ze schoten allebei in een schichtig lachje en knikten
elkander toe...
— Er gaat niets boven een prettig familieleven, zei
mijnheer George.
— Tja... zuchtte mijnheer Karel, als ik bedenk wat
ik had kunnen hebben...
Ze begrepen elkaar, zooals ze elkander altijd begrepen
hadden in hun twee-eenheid die, in advertenties en
dwars Tangs de gevels van hun winkelcomplexen, de
wereld tegemoet schitterde: Rieman & Co.
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