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„PATERTJE-LANGS-DEN-KANT !”
Ik was gisteren op een familiefuifje, doch indien
ik alles te voren geweten had, zou ik mij er niet
vertoond hebben. Het was afgrijselijk. Er waren
eenige jongelui uit dezen modernen tijd en ik kan
ze niet uitstaan. Het zijn onverlaten. Er was ook
een lief, zacht nichtje met perzikwangen, die ik,
als oude oom, bij het binnenkomen hartelijk zoende,
want wat is er kuischer dan de kus gewisseld tusschen oom en nicht? En nu wilde het geval, dat
er ook een jonge neef was, die voorstelde gezelschaps-spelletj es te spelen, als daar zijn pand-verbeuren, alle-vogels-vliegen, slofje onder en andere
genoegens, waarbij hij het steeds zoo wist aan te
leggen, dat hij in lichamelijke om niet te zeggen
vleeschelij ke aanraking kwam met mij n nicht. En ik
schaamde mij voor mijn familie want, eerlijk gezegd,
mijn nicht scheen dit niet onwelgevallig te zijn.
In den put zat zij op zijn schoot en bij een spelletje
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met stoelen, wist de snoodaard zoo te manoeuvreeren, dat zij steeds in zijn armen terechtkwam. En,
met de pret op haar hoogtepunt, stelde hij voor
,,een patertje" te dansen. Dit nu is, in een woord,
afgrij selij k. En ik aarzelde niet mijn nicht, de gastvrouw, aldus toe te spreken: ,Lieve Truus, indien
ik geweten had, dat gij Uw huis zoudt verlaagd
hebben tot een plaats der hoererij, dan zou ik geen
voet over Uw drempel genet hebben. Ik heb de
zedeloosheid van deze kinderen met klimmende
verbijstering aanschouwd, doch thans is de beker
der ergernisse overvloeid. Want weet gij wel, welk
een hoogst onbetamelijk lied en spel dit „Een
patertie" is? Dat er in gezoend wordt is reeds
vreeselijk genoeg, want de kus is het begin en het
eind van alle onzedelijke losbandigheid, doch de
woorden zijn afschuwelij k. Wat toch zegt het lied?
,,Daar ging een pater langs den kant!" Een pater,
die langs den kant gaat, wat wil dat zeggen ? Dat
hij kans loopt in het water te vallen, met andere
woorden, dat hij onvast op zijn beenen is, dus be
schonken 1 Voelt gij niet het kwetsende voor onze
Katholieke medeburgers door openli j k te zingen
van een dronken pastoor ? En wat volgt er op dezen
hemeltergenden zin ? „En hij was in de Mel!"
R

De Mei is de bloeimaand en iemand, die in de Mei
is, wordt dus doorstroomd van allerlei rare en onzedelijke gevoelens. Een dronken pastoor, dus, die
in bloei staat! Voelt gij het schandeli j ke der uitlating ? Dan gaat ie zijn nonnetje zoenen, doet het
zes-, zeven-, achtmaal — als ik Coba, dit is de naam
van mijn nicht, eenmaal op iedere wang zoen, is
dat genoeg — waarop de dronken pastoor, die in
bloei staat, de vreeselijke woorden spreekt van;
„o wat zoenen die meisjes zacht !" Hij herhaalt dit
zelfs. Dit is waarlijk erger dan pornografie. En dan
zwijg ik nog van het slot, waarin hij ,scheiden"
gaat, wat dus zeggen wil, dat de dronken pornografische pastoor die bloeit, ook nog wettig en overtuigend getrouwd was! Zoo kweekt men den godsdiensthaat in ons verdraagzame land en ik ben het
geheel eens met den Hilversumschen burgemeester,
die er op stond, dat in het godvergeten ,Allerzielen"
de godvergeten H.eij ermans het „pater, geef je
non een zoen" zou schrappen. De Roomschen zingen toch ook niet van een dronken domine of een
bronstigen rabbi? Ik sta er op, lieve Truus, dat je
het partijtje op staanden voet opheft. Ik zal nicht
Coba wel naar huis brengen."
Zoo sprak ik en ik moet tot de oneer en de schande
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van mijn familie bekennen, dat ik de deur werd
uitgewerkt. Zoo zijn onze moderne jongelui,
MIJN BROEDER „DE INGESLIKTE TONG"
De Indianenstam der „Six Nations"
heeft zich tot de Nederlandsche Regeering gewend met het verzoek om tusschenkomst, ten einde een tusschen
genoemden stam en de Canadeesche regeering gerezen conflict door den Volkenbond to doen beslechten. (Corr. Bur.)
-- Pieterse!
-- E xcellentie ?
--- Vreeselijk, Pieterse, vreeselijk ! Mijn hoofd
loopt om.
-- Het Ruhrgebied, Excellentie?
-- Erger, Pieterse, erger. Ken je Den Gebroken
Slagtand?
-- Excel......
-- Den Gebarsten Trekpot ? Ret Groene Oorlel ?

Den Dubbelen Navel?
-- Zal ik den dokter .... t1 is overwerkt. !
^--- Ik overwerkt ? .... Een Minister van het Rijk
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der Nederlanden overwerkt ? .... Waarvan, Pieterse, waarvan ? .... Wat een tijden, Pieterse, wat een
tijden! Een Indianen-stam roept onze bemiddeling
in. En ze komen hier ! Rooje kerels, Pieterse, met
veeren op hun hoofd en bisonvellen om hun
schouders en ze brengen hun rooje squaws mee en
in plaats dat ze in de Doelen logeeren, slaan ze hun
wigwammen op 't Plein op en ik zal vuurwater met
ze drinken en de vredespijp met ze moeten rooken.
En het Opperhoofd de Gebarsten Trekpot zal een
rede tot me houden en ik zal Den Dubbelen Navel
den Nederlandschen Leeuw op zijn buik moeten
spelden ... .
Hoe zouden ze U noemen, E xcellentie ?
— Mij ? , ... Pieterse!.... Foei ! ! ...
-- U zal heeten de Ingeslikte Tong. En meneer
Ruys zal zijn onze broeder De Springende Kakkerlak. En meneer Westerveld zullen ze aanspreken als
De Zeezieke Postduif en in meneer De Graaff
zullen ze den Toovenaar van onzen stam zien en
hem noemen: De Blauwe Petroleum-knikker.
-- Pieterse!
-- En meneer Van Dijk zal zijn het Opperhoofd
De Lekke Menageketel. En meneer Theo....
meneer Theo: De Natte Springveer.
-W-

9

-- Vreeselijk, Pieterse, vreeselijk. Ga mee --we gaan naar de Scheveningsche boschjes. Ik moet
op mijn bulk door het Bras leeren kruipen. Waar de
rnoderne diplomatie een mensch al niet toe brengt. .

DE POLITIE-RECHTER
Vobr dat ik in mijn zondige leven met rechters
kennis maakte, had ik een zeer zonderling idee van
deze voortreffelijke mannen. Als jongetje had ik
een vriendje, wiens vader rechter was en ik meende,
dat het bleeke joggle nooit lets anders kreeg dan
water en brood en in een getraliede kooi zijn
avonden en nach.ten doorbracht. Opgroeiende tot
jongeling, zag ik den rechter als een soort levende
gruwelkamer, een onvriendelijk, barsch, ongezellig
heerschap, levende tusschen zijn wetboeken en
nauwkeurig statistiek houdend van het aantal jaren,
dat hij zijn medemenschen den bak indraaide en
mijn geestesoor vernam gesprekken tusschen sportieve rechters, die elkaar's jaar-record trachtten to
kloppen. En ook groeide ik in 't woord van den
anarchist van Emmenes, die voor de Amsterdamsche Rechtbank verschijnende, verwonderd rond10

keek en de niet zeer gefluisterde opmerking maakte ;
,, Ik geloof, dat ik verkeerd ben -- ik moet niet in
't ouwemannetj es-huis zijn,"
Dit is jaren geleden. Alle rechters zijn tegenwoordig jong en wat men noemt : ,,bij". Eenige jaren
geleden heb ik mij daarvan kunnen overtuigen en
nooit was ik in Bien tijd in prettiger en beter gezelschap+ De ideeen van vroeger verdwenen en
maakten plaats voor een gansch nieuw portret van
den Nederlandschen rechter: een keurig net mensch,
die je geen dag meer zal geven dan je toekomt. En
nu is ter vervolmaking van dit beeld, de politierechter verschenen en in hem zijn alle gegevens
aanwezig om eindelijk onze rechtspraak populair en
bemind to maken en indien mijn voorgevoelens
me niet bedriegen, zal hij over eenige jaren zijn wat
voor de Arabieren de ,Kadi" is, de vader van hun
aller belangen en de beslechter van hun aller twisten.
De lezing van ons altijd interessante ochtendblad
versterl,te mij daarin hedenmorgen, want ik las
er van onzen politie-rechter, die een jongmensch,
dat zich met een dame had afgezonderd en haar een
eenmaal gegeven twintig pop afhandig had gemaakt,
niet ter bajes zond, doch terug naar zijn ouders,
met het bevel, dat hij bij hen, onder den rook van
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Amsterdam en niet op kamers in onze bedorven
stad, moest wonen gedurende zijn proeftijd. Is het
niet alsof men een Arabisch verhaal leest van den
goeden rechter, die over zijn medeburgers waakt
als een zorgzame vader en teedere moeder en zullen
wij straks niet naar hem toeloopen met onze kleine
familietwisten en ons huiselijk krakeel en zullen
eerlang de kranten niet vol staan van zijn Salomo's
oordeelen? Het moet, dunkt me, een genot zijn
door een politie-rechter veroordeeld te worden,

FAILLIET EUROPA
Mij n vriend Mercadet rammelde met de rijksdaalders in zijn broekzak en sprak
-- Ah, meneer, wat een tijd om in te leven ! Voor
een financieel genie met fantasie en den wil en de
daad ligt het goud op straat. De ideeen heb je maar
voor het grijpen. Waarom was mijn maatschappij
tot exploitatie van asfalt-bestrating zoo'n razend
succes ? Omdat er een ethisch doel was naast het
financieele. Met asfalt geen kei-bestrating rneer en
zonder keien geen barricades en zonder barricades
geen revoluties meer ! Het ethisch doel voorop
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meneer, bij al je financieele ondernemingen. Zet
me een half uur aan de groene tafel in Cannes en
ik red Europa. Wat een onderneming ! ,Naamlooze
Vennootschap de Maatschappij tot redding van het
failliete Europa!" Een naam om duim en vinger of
te likken ! ,,Failliet moet er in, meneer. Dat is het
ethische. En ook voorzichtig, want anders verwachten de aandeelhouders te veel. Wat een kapitaal in lien naam! En wat een aandeelhouders!
Bezittingen ? Nihil ! Prachtig. Hoe minder een
maatschappij bezit hoe minder de deurwaarders
hebben om beslag op te leggen. Schulden ? Heerlijk !
Een duizen milliard of wat. Weet u wat dat zeggen
wil? Duizend milliard? Goed gegoocheld met dat
bedrag en je bent er. Want wat wil het zeggen als
iemand schulden heeft? Dat hij crediet heeft, dus
hoe grooter het bedrag der schulden hoe grooter
het crediet. Wat een crediet met die duizend milliard
schulden! En iedereen, die een papieren kroon of
mark of franc of roebel bezit, is aandeelhouder !
Oplichting..., wat zeg ik ? Zaken doen kun je
alleen in 't groot doen. Hoe grooter, hoe veiliger.
Ah, wat een tijd, meneer. Raad van commissarissen ?
Wat een pracht collectie. Engeland. Failliet.
Frankrijk. Failliet. Italic, Failliet. Belgic, Failliet.
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Nederland. Failliet. Dat geeft vertrouwen. Hoe
faillieter de mensch is, hoe harder ie werkt om weer
zijn slag to slaan. Ik was nooit helderder van lioofd,
dan als de stoel waarop ik zat, door den deurwaarder
in beslag was genomen. Een woord, meneer, ik en
zit in Cannes. Ah ! wat een tijd voor een financieel
genie met fantasie. , .. !

EEN VERTELLING VOOR KINDEREN
Dikkie Bigmans had verdriet en liep treurig door
z'n tuintj e.
— Scheelt er wat aan ? vroeg Jopie Slim, die
over het muurtje keek.
--- Jo, snikte Dikkie, roovers hebben mijn kropsla kapot gemaakt en ik lust zoo graag spiegeleieren
met ham en sla.
- Dat is heel erg, zei Jopie Slim.
— Weet je niet wat ik doen moet ? zuchtte
Dickie Bigmans.
— Ik weet wat, zei Jopie Slim, wij moeten vergaderen.
-- Dat is een idee, zei Dikkie Bigmans, ja, wij
moeten vergaderen.
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Zij gingen naast elkaar op het muurtje zitten en
keken mekaar aan.
— Nu vergaderen we, zei Jopie Slim.
-- Wat lollig, zei Dikke Bigmans. En gaat daar
m,ijn kropsla weer van groeien ?
— Dat zou best kunnen, zei Jopie Slim.. Als we
maar flink vergaderen.
Zij zaten een half uur op het muurtje en
vergaderden zoo lang, dat Dikkie Bigmans ongeduldig werd en Jopie Slim van het muurtje
werkte. Ze kwamen samen in de platgetrapte
kropsla terecht.
Een maand later had Dikkie Bigmans weer verdriet en liep treurig door zijn tuintje.
-- Scheelt er wat aan? vroeg Jopie Slim, die
over het muurtje keek,
Ja, snikte Dikkie, wij hebben vergaderd..
-- En groeit je kropsla nog niet ? vroeg Jopie
Slim.
Dikkie Bigmans schudde zijn varkenskop.
-- D'r groeit wel wat in mijn tuintje, zei Dikkie
Bigmans, maar het is geen kropsla. Het is net
onkruid.
-- Dat is gek, zei Jopie Slim. Weet je wat we
doen moeten ?
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-- Het onkruid d'r uit trekken ? vroeg Dikkie
Bigmans.
-- Onzin, zei Jopie Slim, dan groeit het toch
weer aan. Wij moeten vergaderen.
— He ja, zei Dikkie Bigmans,
Zij gingen naast elkaar op het muurtje zitten en
keken mekaar aan. Toen zij een kwartiertje zoo
gezeten hadden, keek Dikkie Bigmans naar het
onkruid.
-- Ik geloof niet, dat het weggaat, zei Dikkie
Bigmans.
-- Dat is jou eigen schuld, zei Jopie Slim, je
vergadert niet goed.
Toen zei Dikkie Bigmans:
— Nietes, het is jou schuld.
En samen rolden ze van het muurtje.
e.
Een maand later had Dickie Bigmans nog altijd
verdriet en liep treurig door z'n tuintje. De ratten
en muizen hadden z'n tuintje heelemaal verwoest.
-- Schiet het op ? vroeg Jopie. Slim, die over
het muurtje keek.
-- Ja, snikte Dikkie Bigmans, het onkruid is
allemaal weg.
— Zie je wel, zei Jopie Slim, dat komt van het
vergaderen.
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-- En nu groeien er twee leege sardine-blikjes,
een verroeste emmer en een schoen met tandvleesch, zei Dikkie Bignn.ans.
-- Prachtig, zei Jopie Slim, we moeten door vergaderen. Misschien worden de sardine-blikjes dan
wel vol en groeit er aan de schoen een zoo!.
En zij vergaderden weer en Jopie sloeg Dikkie
met den verroesten emmer een gat in z'n varkenskop en Dikkie ranselde Jopie met den schoen of
en stompte hem een blauw oog en ze riepen, dat
ze het nooit ,,eenser ' waren geweest.
Toen keken ze over het andere muurtje en wat
zagen ze daar ? Dat de roovers al Bien tijd spiegeleieren met ham en sla hadden gegeten en zij werden
zoo woedend, dat ze opnieuw op het muurtje gingen
zitten, en vergaderden. Daar zitten ze nu nog....

DR IE-M INU TEN-INTERVIEW
Het drie-minuten interview, waar onze „Zoeklicht"-schrijver het gisteren over had, is een reuzeuitvinding en getrouw aan den wenk, Bien hij ons
gegeven heeft, heb ik geen oogenblik geaarzeld,
eenige onzer meest bekende politici in drie minuten
17
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binnenste buiten to keeren. Het succes was overweldigend,
— Gaat u zitten, zei ik. Ik geef U drie minuten
en zal U in die drie minuten vijftien vragen stellen.
Van het geheele dozijn politici, ' dat ik aldus toesprak, transpireerden er twaalf.
Ik nam mijn horloge.
-- Opgepast, zei ik. Een-twee-drie- daar gaat ie.
Wat was het opwindendste oogenblik in Uw leven ?
-- Het opwindendste oogenblik ? Bedoelt U.
Gut. . .. Opwindend ? ...
Afgeloopen, zei ik, Volgende vraag.
-- Wat is uw meest geliefde sport? --- ,Wat
zeit- U ? U overvalt iemand zoo.... Als ik me
goedbedenk .. , .
-- Afgeloopen, zei ik. Volgende vraag,
Raad U jonge mannen van aanleg politiek of
business als carriere aan. - ,,Jonge mannen, zegt
U? Politiek of business. Als ik mezelf naga... .
-- Afgeloopen, zei ik. Volgende vraag.
Wie is volgens U de grootste levende Nederlandsche Staatsman? -- ,Dat is nou ook een vraag.
En dat aan mij. Als ik entrenous zou zeggen, wie
ik den grootsten staatsman vind .
— Afgeloopen, zei ik. Volgende vraag,
--
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Cop welke prestaties in Uw leven is U zelf het
meest trotsch? -- ,Ik ben heelemaal niet trotsch.
Nergens op. Dat is to zeggen ...
-- Afgeloopen, zei ik. Volgende vraag.
Hebt U er ooit over nagedacht of een andere
carierre U en ons land gelukkiger gemaakt zou
hebben? -- ,Ik een andere carriere ? Hoe krijgt U
het in Uw hoofd ? Wat zou ons land zonder ...
-- Afgeloopen, zei ik. Volgende vraag.
Hoeveel uur werkt U per dag ? — Laat ik eens
kijken. Als ik 's morgens opsta, dan begin ik met
niets doen en daarna ... .
-- Afgeloopen, zei ik. Volgende vraag.
Wat gaat U doen als U Uw pensioen als Kamerlid binnen hebt? — Uitrusten van de vermoeienissen van mijn politieke loopbaan, meneer.
-- Dank U, zei ik, de drie minuten zijn om. Het
Nederlandsche yolk is U dankbaar. Het weet thans,
wie het moet kiezen. Morgen rneneer.
Wij zullen deze reeks interviews voortzetten.
Het succes ligt er boven op.
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„IEDEREEN IN ZIJN EIGEN BED”
In het interview, dat Mr. Marchant door een
onzer werd afgenomen, trof mij een uitlating als
een bliksemschicht. Die waar de groote politicus
van Bien anderen grooten politicus van B eresteij n
zegt : „alles is terug te brengen tot het feit, dat
„Beertj e" in een vreemd bed beroerd slaapt." Ziet,
dit is, wat de Engelschen noemen een „eye-opener",
een klap op je oog, die je Bingen doet zien, die je
anders niet Ziet.
En hier staan wij voor de oplossing van het wereldraadsel. De menscheid slaapt te weinig in haar
eigen bed en is daardoor onrustig.
Leg uw oor te luisteren en hoort gij een diplomaat
lekker, diep, als een zaagmolen, snurken ? Neen,
Hun adem is gejaagd, kort. Ze zijn koortsig, woelen
en spreken hard op in hun slaap. Dit komt omdat
zij steeds in vreemde bedden liggen, dank
zij de honderd en zooveel conferenties, die de
menschheid, sinds den wapenstilstand met ze heeft
doorgemaakt. Vandaag ligt een Italiaan in een
Engelsch hotelbed en is den heelen nacht in duizend angsten, dat ie er uit zal vallen. Morgen ligt
een Franschman op een Amerikaansche spring20

matras en staat den halven nacht op zijn hoofd.
Overmorgen verstikt Lloyd George in Cannes of
Parijs onder een Fransch dekbed en eergisteren
sliep een Duitscher op een stoel, omdat hij in geen
enkel menschelijk bed meer paste. Neem den armen
Briand. Van Washington is ie gesleept naar Londen.
Van Londen naar Cannes en in geen drie maanden
heeft de getergde minister-president in zijn eigen
bed geslapen. „Moe en afgemat zag Briand er gisteren uit, toen hij in de Kamer verscheen," seint onze
Parijsche correspondent. Is het wonder? En is het
wonder, dat ie eindelijk een kans ziende in zijn
eigen bed uit te slapen, den brui gaf aan alle politiek
en wegliep ? Het groote succes van Van Karnebeek
in Geneve en Washington moet hem dan ook daarin
zitten, dat hij, 'behalve zijn eigen pyama, ook zijn
eigen twee-persoons ledikant met toebehooren
overal mee naar toe sleept, zoodat hij de waarachtig
eenige uitgeslapen diplomaat op al deze conferenties
is, die als een lintworm zich winden door ons be
staan. Overal ziet men de stukken doch de kop is
nog altijd zoek.
Als bovendien ieder yolk zich heilig voornam
alleen in zijnn eigen bed te slapen en niet te trachten
ook in het bed van zijn buurman onder de dekens
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te kruipen, zou alle ellende verdwenen zijn en zouden wij alien weer rustig kunnen snurken, diep,
bedaard en als een zaagmolen. En daarom zou ik
ieder geacht vaderlander, die bezig is een nieuwe
politieke partij- op te richten, den raad willen geven
„Zoekt gij een pakkende, insiaande leus, dan geef ik
U die gratis cadeau en hef uit voile borst aan
„iedereen in zijn eigen bed !" Dan is ook ons
vaderland gered.

$AMENZWERING
Nacht. Diepdonkerduistere nacht. Een vliering.
Inktzwart. Een vliering in de Pretoriusstraat 3.
De derde etage van David Wij nkoop.
Gekraak van het trapje. Gefluister.
-- Binnen we d'r ?
-- Nog drie treedjes. Breek je nek niet.
-- Zou jammer zijn. Wie binnen d'r ?
Allemaal.
-- Wie is allemaal ?
-- Weet ik het.
-- Wat kommen we doen ?
— Samenzweren.
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Voor wat ?
— Weet ik het.
Ben je d'r ?
Ja. Ik trap op wat.
Is het zacht ?
-- Middelmatig.
-- 't Zal David's bulk zijn.
-- 't Is glibberig.
-- 't Is Jet Hoist toch niet?
-- Ik voel een heiboender.
— 't Zal 't hoofd van Gorter wezen.
-- Zouen de steentj es d'r al zijn?
— Ik zie niks.
-- Mot ook niet. Anders was het geen samenzwering.
-- Het ruikt hier naar bokking,
-- Komt van de buren,
-- Zweren die ook samen?
-- Ik voel wat in mij n nek.
— Kan wel. Het dak lekt. Revolutie-bouw.
-- Sssst !
-- Wie spreekt hier van revolutie ?
-- Mot je ons verraje ?
-- Wie verraait ?
-- We zijn verraje ?
23

--- Sla hem harstikke dood!
-- Hier de steentj es !
Slaan in het donker mekaar dood.
Doek,

UITVERKOREN
Zouden wij het uitverkoren yolk zij n ? Ons land
ligt onder water en de zee blijft er voor stil staan.
De oorlog woedt om onze grenzen en bloed en
vuur smetten noch zengen ons. De mark en de
kroon en de franc en de lire kelderen. De gulden
richt fier den kop op en bibbert niet eens. Ten
Oosten van ons worden tronen tot brandhout gezaagd. De onze is zelfs niet wormstekig. Koloniale
rijken storten in, verwisselen van eigenaar of krijgen
,,mandatarissen", wat nog erger is. Onze Oost is
rustig en zoet en de suiker niet zoo heel beroerd.
In het buitenland kraken de banken. Hier vertoonen ze geen scheurtje en onze Beurs is kalm
als een besjes-huis. Onze politiek is gezellig en
knus en de begrootingsredenaars keuvelen als
hofjes-juffrouwen. Over onze grenzen slaan de
politici elkaar dood. Om ons been worden de re24

geeringen om den haverklap weggejaagd. De onze
blijft zitten als een broedsche kip op eenige vuile
eieren. In het buitenland voortdurend stakingen en
uitsluitingen. Onze werklieden zijn dankbaar voor
elke nieuwe loonsverlaging. En onze groote mannen hebben maar hun news voorbij Zevenaar te steken of de schare valt voor hen op de knieen en
aanbidt ze. Van Karnebeek trekt naar Geneve en hij
presideert de Volkenbondsvergadering. Mengelberg
laat zich een kaartj e Amsterdam— HamburgBerlijn koopen en heel muzikaal Duitschland ligt
in katzwij m. Colijn zet een reispet op en in Londen
gaat de aard-olie de lucht in. Deterding is verkouden en de aardolie zakt vijftien punten. Van Aalst
heeft een holle kies en op de koffiebeurzen is een
paniek. Kroller wordt doctor honoris causa in
uitvoer-consenten en de geheele geleerde wereld
buigt voor zooveel geleerdheid en Zimmerman
drinkt een glaasje ,Schaumwein" in de ,,Chapeaurouge" in Weenen en is milliarden-controleur in
Oostenrijk. En als straks onze voetballers het nationale elftal van Honolulu slaan, blijft er niets meer
te wenschen over.
Het is angstig zoo uitverkoren te zij n ... .
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HET AANGEKLEEDE ,NAAKT"
Eh bien? zei ik tot het naakte Rodin-beeldje op
de Fransche Tentoonstelling in 't Paleis, wat zegt
U van dit ,doux pays"?
Het beeldje, dat gisteren, tijdens het bezoek der
Landsvrouwe finder de etalagekast was weggestopt,
zoodat alleen de half blinde Paleispoes het zien kon,
stond nu weer op zijn oude plaats en keek in zijn
goddelijke naaktheid met gepaste vrijmoedigheid
de zaal in.
-- Een net land, zei het beeldje, en allemaal zoo
netjes, de menschen, zoodat ik me wel Bens schaam
hier zoo ongekleed to staan. Wij, Franschen, zijn
een verschrikkelijk verdorven yolk en bij ons kijkt
niemand meer naar , j e als je niets aan hebt. Trouwens de vrouwen zijn dikwijls bij ons zoo gekleed,
dat j e niet weet of ze gekleed zij n of niet. Maar hier
is het net andersom. Hiet is al wat naakt is, keurig
bedekt. Is er wel ern spiernaakt beeld in jullie stad ?
Als het zoo is, dan maak ik me sterk, dat ze het
een winterjas hebben aangetrokken. En eigenlijk
hebben ze gelijk. Sinds een dag of acht heb ik een
stroom van bezoekers Tangs me heen zien gaan en ik
moet zeggen, bij de bloote gedachte, dat een of ander
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beeldhouwer hen voor naakt-model zou engageeren,
heb ik kippevel gekregen. Ik heb zoowat de heele
wereld bereisd, op alle Fransche tentoonstellingen
gestaan, maar nergens heb ik een yolk gezien met
zulke prachtige hangbuiken, zulke liefelijk afgezakte schouders, zulke slappe-wasch-beenen en zulke
scheeve halzen. Wat doen ze er toch voor om hun
lichaam zoo to mishandelen? Ze hebben me verteld,
dat dit een christelijk yolk is, maar hoe komt het
dan dat het vergeet, dat le bon Dieu den mensch
naar zijn evenbeeld geschapen heeft en als ik ze
aankijk, dan vind ik ze eigenlijk Godslasteraars.
En zet me nu even goed in het licht. Daar komt
jullie Minister van Justitie aan en ik heb gehoord,
dat die de eenige jolige Christen in dit land is.
Waarom zijn jullie niet allemaal zoo? Of bedekken
jullie j christendom net als je naakt, omdat le
bon Dieu er van schrikken zou als hij het in zijn
ware gedaante zag !
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ZEDELIJK VERBETERDE POLITICI
Het Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Politici heeft besloten tot
de instelling van een permanenten politieken eereraad, welke zijn oordeel zal
uitspreken over klachten, die politieke
partijen of hare vertegenwoordigers

omtrent valsche betichting door tegenstanders, bij hem indienen.
Eerste zitting van den Politieken Eere-Raad,
gehouden in 't Gebouw der Tweede Kamer.
Aanwezig de heeren :
Jhr. van Knulleprul tot Oogomhoog (Christ.
Hist.).
Mr. Dr. Baron van Houtem Indegaten (R. K.
Staatspartij).
Hein Vandelaatsteslag (Ant. Rev.).
Mr. Laamaarwaayen (Vrijheidsbond).
Mevr. Vandooyen geb. Totvriezen (Vrijz. dem.).
Piet Zitopdebaantjes (S. D. A. P.).
Jhr. van Knulleprul tot Oogomhoog: Mevrouw,
Mij ne Heeren ! Als oudste der hier aanwezigen ... .
Piet Zitopdebaantjes: Wat heeft ouderdom 'bier
to maken? De Toekomst is aan de jeugd!
,

Mevr. Vandoo yen -- Totvriezen : De jeugd met
idealen!
Piet Zitopdebaantjes: Wou U soms beweren dat
wij geen idealen meer hadden ?
Hein Vandelaatsteslag : Heb jullie ze ooit gehad?
Piet Zitopdebaantjes : Wij lusten geen aardolie !
Baron van Houtem Indegaten : Dat is demagogie !
Piet Zitopdebaantjes: Als er van demagoochelen
gesproken wordt dan. .
Mr. Laamaarwaayen : Ik zeg dat mijn partij
daar te hoog voor staat.
Mevr. Vandoo yen — Totvriezen : Jullie staan zoo
hoog dat je niets meer ziet dan jezelf,
Mr. Laamaarwaayen: Mevrouw, het gejoel der
massa laat ons koud ...
Piet Zitopdebaantjes: Zoo lang er niets mee te
verdienen is!
Jhr+ van Knulleprul tot Oogomhoog : Als lid
van dezen Eere-Raad
Hein Vandelaatsteslag : Eer ! Durft U beweren
dat ze aan den overkant nog weten wat eer is....
Baron van Houtem Indegaten : En geweten !
Piet Zitopdebaantjes: Dat heb jullie allang
verpatst !
29

Mevr. V'andooyen -- Totvriezen : Jullie zijn ook
niet aan de eerste leugen gebarsten !
Hein Vandelaatsteslag: Volksmisleiders!
Baron van Houten Indegaten: Vuile huicheingen . !
Mevr. Vandoo yen — Totvriezen : Bij belverkrachters!!!
Jhr, van Knulleprul tot Oogomhoog : Volksverloochenaars ! ! ! !
Mr. Laamaarwaayen : Jenever-politici ! ! ! ! !
Piet Zitopdebaantjes : Kapitalistenhonden,! 1 1 i ! !
(Handgemeen. Blauwe oogen, Haarspelden. !)
Persbericht: Het Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Politici kan tot zijn groote voldoening
mededeelen dat de eerste zitting van den Politieken
Eere-Raad een buitengewoon gunstig verloop had.
Al de bij hem ingebrachte valsche betichtingen
werden onderzocht en tot haren waren omvang
teruggebracht. Drie van de zes leden liggen nog in
'n Ziekenhuis, De andere drie hopen binnenkort
hun werkzaamheden to hervatten,
+
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MADAME GALATHEA
De ouwejaarsavondhemel was bewolkt en dus
lieten de sterren, uit welker loop het lot der menschen te lezen is, zich niet zien, weshalve mij n vriend
de astroloog uit de Noorderstraat, tot mij sprak ;
-- Kent gij mijn tante Madame G alathea ?
Ik schudde van neen.
-- Zij is een beroemde waarzegster en woont
aan de Witsenkade.
--- Een nette buurt, zei ik.
-- Het is ook een nette dame en zij woont in een
net woonscheepje, „Het Duikertje" geheeten. Ga
mee. Zij zal je den loop der gebeurtenissen in
1923 voorspellen.
Wij gingen.
,,Het Duikertje" wiegelde bedenkelijk, toen wij
aan boord stapten. Mad. Galathea zat in de roef
de kaart te leggen.
— Kobus, zei ze tot haar neef, ga jij zoolang op
het voorpleggie zitten, dan zal ik meheer behandelen. En draai de lamp uit.
-- Kobus, je zult me toch niet alleen laten,
stamelde ik.
- - Is U bang in 't donker ? vroeg Galathea en
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liet mij drie Amerikaans bijgevulde snijtanden
zien.
Niet als ik alleen ben, zuchtte ik.
Kobus draaide de lamp uit en ging op den voorplecht zitten. Galathea nam mijn linkerhand, het
naast aan het hart, de zetel der ziel, zei ze en streek
er met haar klauw over.
-- Ik zie een groot vuur, sprak zij plechtelijk. Er
staat iets op.... 't Is een groote ijzeren pot. Vuur
is oorlog .... Zij kneep in mij n hand,, . + En liefde.
-- Kobus, steunde ik.
-- En in den pot smeult iets.... Het is,,.. Wat
zie ik,,,. hutspot.... Dat is Europa. Doch ik
zie ook iets bards. Ze had een dwangnageltje van me
to pakken.... Het is klapstuk in den hutspot....
Het is Amerika.,.. Wat komt Amerika hier doen ?
Let op.
Ik ruik iets.... De hutspot brandt aan.
Amerika zal van Europa een Maatschappij op aandeelen maken.... En de Amerikanen zullen er
commissarissen van zij n .... En de ezels van Europeanen de aandeelhouders .... Zij liet mijn hand los
en streek over mijn borst .... Ik zie ook veel zwarte
hemden.... Doe Uw half hemp] a niet in de wasch . .
Het zwartste hemd heeft de grootste kans... , ook in
dit land. Een Nederlandsche Mussolini.. +. Wie
+..
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zal het zijn?.... Ik zie Kleerekoper, Duymaer en
Ter Hal..... Wie zal het zijn. + .+ ? De strijd is
hevig. En de gulden wordt als maar veiliger gesteld .... Zoo veilig dat niemand er meer bij kan
komen ... + wij ook niet.... Zij wees naar den wallekant .... Ziet ge daar Bien wal .... en Bien marten
raaf er op ? ..... Ik zag niets .... En gij aat vanmiddag rijst met bessenwij n. -- Welnu, zegt U
dit niets ? De Walraaf Boissevain zal wethouder
worden... .
— En Vosje ? vroeg ik,
-- De Vos kruipt uit zijn hol, zei ze en haar sluike
hand aaide haar poes. Ik zie een hygienist, die zeventig j aar wordt en aftreedt ... $ en ik zie Vosj e ... .
met een toga, met bef en zijn haren zijn uitgevallen,
en ik zie een tweeling, die U zal geboren worden ... .
en geef me nou tien pop.... 't Is Zondag en na
bezetten tij d ... .
En nog nooit had „Het Duikertje" zoo gewiebeld
als toen ik er afgewerkt werd....
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DE MECHANISCHE BABY
Een Deensch chirurg heeft den slokdarm van een
juffrouw afgeknipt, in den vuilnisbak geworpen en
vervangen door een rubberslang, en nog nooit
heeft het eten het goede mensch zoo lekker gesmaakt. Dit opent wijde vergezichten. De dag zal
niet verre meer zijn, dat men nog edeler orgaan dan
de slokdarm zal weten te vervangen door vernuftige
toestelletjes. Zoo zai het gebeuren, dat men, gelijk
men thans 's avonds zijn horloge en zij n portemonnaie op 't nachttafeltje legt, zijn hart losschroeft en
in een chemische vloeistof deponeert, waarin het
arme ding weer de gelegenheid krijgt op zijn gemak
te komen, zijn longen laat uitstoomen, zijn lever
schoonkrabben en zijn hersenen in de reparatie
doet, zoodat alle schroeven weer vast en op haar
plaats zitten.
Het zal natuurlijk kunnen voorkomen, dat verstrooide menschen hun hersenen vergeten aan te
doen of zonder hart naar de Beurs of aan hun taken
gaan, doch veel verschil met tegenwoordig zal dit
niet maken.
Dan is er een ander toekomstbeeld van nog grooter aantrekkelijkheid. Economisten en statistics
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hebben uitgerekend, dat de menschheid bezig is
uit te sterven, en dit zit hem eenvoudig hierin, dat
de vrouw hoe langer hoe meer tegen de ongemakken
van het moederschap opziet.
Vater werden ist nicht schwer, doch moeder
worden is in de tegenwoordige beschaving een
langdurige marteling. Daarom aanschouwt mijn
geestesoog reeds het tij dperk, waarin het de vrouw
zal gegeven zijn geen enkel harer maatschappelijke
plichten te verwaarloozen, slank te blijven als een
den en lenig als een aal en toch mama te worden.
Het kind zal geboren worden in een laboratorium,
in een stopflesch of in een reageerbuisje, en de
gelukkige vader en moeder en heel de familie zullen
'S Zondags tusschen 2 en 3 gelegenheid hebben den
groei van de aanstaande baby te aanschouwen en
te volgen. Trotsche vaders en gelukkige moeders
en tevreden oma's zullen zich voor de vitrines verdringen en als een of andere slordige laboratoriumknecht bij het stofafnemen den naam niet verwisselt,
zal ieder op zijn tijd per postpakket zijn zuigeling
thuiskrijgen, gezond en wel, en zonder erfelijke
belasting. En ieder vrouw zal Naar kind hebben
en zij zal dit bereiken zonder de tusschenkomst van
den man en zelfs geen handdruk, geen blik met
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hem behoeven te wisselen. Wat voor vele moderne
vrouwen een ware uitkomst zal zijn, En zoo zal over
tweehonderd jaar de mechanische mensch geboren
worden en in een museum van oudheden zal men
onder een stolpje als rariteit bewaren het laatste
stukje menschenziel. En niemand zal er naar omkij ken , , . .

DE UITEENGESPATTE CONFERENTIE
— Pieterse!
— Excellentie ?
Gelezen ?
— Van Parij s . , . , de conferentie?
— Precies, Pieterse, gezegende dag, Pieterse, Nu
zal je wat beleven ! Eindelijk een conferentie, die
uit elkaar spat.... Ik heb het ze altij d gezegd,
Pieterse, jullie zijn het te eens". Diplomaten
moeten het niet eens zijn, zelfs niet daarover dat
ze het oneens zijn. Dat brengt ongeluk. Een diplomaat moet het nooit eens en nooit oneens zijn. Wij
moeten alleen vriendschappelijk zijn. Heb je wel
gemerkt, dat Poincare bij het heengaan van Bonar
Law bijna tranen gestort heeft van pure blijdschap ?
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En wat sprak die onaandoenlijke Schot, die Bonar
Law heet, gevoelig van de vriendschapsbanden tusschen Frankrijk en Engeland. Het gaat prachtig,
Pieterse. Als wij, diplomaten, vriendelijk zijn,
Pieterse, en van vriendschap spreken, is er iets
aan den....
— Precies, Excellentie. Zegt u het maar.
— Juist, Pieterse. Als een dokter tegen een zieke
zegt : „Man, maak je niet ongerust, je haalt den
morgen met gemak." dan is hij 's nachts om twaalf
uur morsdood. En als wij van vriendschap spreken .... dan gaat er wat gebeuren, Pieterse. Dat
is prachtig. Vergaderen en confereeren en spreken
kan iedere andere stommeling ook. Nu zal de wereld
kunnen zien, dat de diplomatie tot daden in staat is.
Hoewel, Pieterse, een diplomaat eigenlijk beter deed
niets te doen. Een goed diplomaat doet nooit iets.
Doen wij ooit iets? Let op, wat ik zeg, Pieterse.
Het doen is Poincare's dood 1 Zoolang ie niets deed,
durfden de anderen niet te zeggen : ,niets doen kan
ik nog beter". Maar zoodra ie wat gaat doen, zeggen
Briand en Viviani en Tardieu : ,,Dat hadden wij hem
beter gelapt." En daarom heeft Bonar Law gewonnen. Die doet niets. Laat de anderen doen.
En daarom is tegenwoordig de Duitsche diplomatie
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zoo sterk. Die doet ook niets. Nu gaat Poincare
naar den Roer. Geschreeuw links. Of ie gaat niet
naar den Roer. Geschreeuw rechts. Of hij doet
wat anders. Altijd geschreeuw. Hij had moeten
blijven vergaderen. Toen kreeg Frankrijk niets.
Nu ie wat doen gaat, krijgt het nog minder. Geen
gezegende dag, Pieterse, want wat is de kunst der
diplomaten ? Iets niet te doen
te doen, dat je
doet alsof je het doet. Dat deed Lloyd George.
Over een half jaar is ie weer minister. Met Poincare
is het afgeloopen. En waarom blijft Ruys zoolang
Minister, Pieterse?.,.. Precies, Pieterse....

zoo

HOSPITAAL-INSPECTIE
Er is op deze wufte plaats wel eens gespot met
onze militaire hospitalen, waarin opneming gelijk
stond met de doodstraf. Dit was lichtvaardig, want
niet alleen, dat de zieke soldaat voorbeeldig verpleegd wordt, de verpleging wordt vanwege de
militaire autoriteiten zorgvuldig geinspecteerd.
Men heeft het vanmorgen kunnen lezen: 6 militaire
hospitalen, een paar ziekenzalen en 4 compagnieen
hospitaal-soldaten worden geinspecteerd door:
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1 kolonel-inspecteur,
1 hoofdofficier toegevoegd,
1 kapitein idem,
1 luitenant idem,
1 hoofdcommies,
1 aanstaande hoofdcommies,
1 commies,
3 militaire schrijvers,
4 losse schrijvers,
1 burger-ambtenaar,
1 bode,
1 concierge en
1 generaal-majoor voor de statistiek.
Totaal 18 man. De dagverdeeling der inspectie
is als volgt, naar ik verneem :
1O uur. De concierge verschijnt.
11 „ De concierge zet koffie.
11 j „ Hij stopt zijn vierde pijp.
12 „ De bode verschijnt. Vindt de koffie
niet lekker.
121 uur. De burger-ambtenaar verschijnt. Legt
met den concierge en den bode een kaartj e.
1 uur. Bericht van de 4 losse schrijvers, dat ze
overwerkt zijn en niet komen.
11 uur. Bericht van de 3 militaire schrijvers, dat
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ze door het inspecteeren van de vier overwerkte
losse schrijvers ook overwerkt zijn en niet komen.
2 uur, De commies verschijnt. Poetst zijn schoenen en verdwijnt.
22 uur. De aanstaande hoofdcommies verschijnt
met zijn meisje. Laat thee zetten.
3 uur. De hoofdcommies verschijnt. Kijkt de
post in, die er niet is en verdwijnt,
32 uur, De luitenant-toegevoegd informeert
waaraan hij is toegevoegd en verdwijnt,
4 uur. De kapitein-toegevoegd vraagt waar de
luitenant -toegevoegd zijn toegevoegd-bittertje is
gaan drinken en verdwijnt,
42 uur, De hoofd-officier-toegevoegd verschijnt,
voegt den anderen toe, dat ze luiwammessen zijn
en verdwij nt.
5 uur. De kolonel-inspecteur inspecteert telefonisch van uit „de Witte" of er wat to inspecteeren
valt en bestelt nog een heele.
1 -1 uur 's nachts. De generaal-majoor voor de
statistiek is de tel allang kwij t,
3 uur 's nachts, Nachtmerrie van den belastingbetaler, De vermoeide inspectie maft.
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ZET ZE IN JE TESTAMENT!
Een deter dagen te Londen overleden Engelsch
heer heeft honderd pond vermaakt, „aan de krantenverkooper die elke morgen om half tien voor de
Bank van Engeland staat." Hij kende den naam van
dezen journalist niet, wist niets van den man af, of
hij een goed huisvader of een doordraaier was, niets,
niets en toch laat hij hem honderd Engelsche ponden
na, enkel en alleen omdat de man hem 's morgens
zijn lijfblad overhandigde. Dit is lief. Is er ooit een
onzer landgenooten op 't idee gekomen een kioskjuffrouw in zijn testament te bedenken of den nobelen burger, die elken avond en morgen de krant bij
hem in de bus steekt ? De Engelschman had zelfs
nog een stap verder moeten gaan en aan de redactie
van het blad, dat hij elken morgen verslond, een
legaatje moeten nalaten. Dit zou voor vele erf laters
een goed voorbeeld zijn geweest, ook bier te lande.
Men maakt bij zijn verscheiden trouwe dienstboden gelukkig met een erfenisje, men verzekert den
ouden dag van dierbare familieleden; zijn vriendin
laat men niet onverzorgd achter, doch den trouwste
van allen, de man van de krant, vergeet men. Elken
dag komt deze vriend tweemaal in huis. Hij doet
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u de oudbakkenheid van uw cadetje en de slapte
van uw thee bij uw ontbij t vergeten, zoo slurpt hij
uw aandacht op door z'n onderhoudendheid, zijn
levendigheid, en 's avonds als gij uw dagtaak vervuld hebt, het theelichtje gezellig knippert, uw
pantoffels warm en ruim zitten, laat hij uw geest
spelevaren op de draaikolken der wereldpolitiek,
voert u door de hoofdsteden . der beschaving, doet
u rampen beleven en kippenvel krijgen, wekt een
traan in uw oog, brengt uw gemoed in opstand,
stemt u mild of soest u in slaap en hem vergeet gij,
onwaardige ! Familie-leden en zelfs echtgenooten
kunnen niet tegen den dagelijkschen omgang met
elkaar. Men is wel eens blijde een dag zonder hen
to zijn. Een krant, die vijf minuten op zich laat
wachten, brengt een heel gezin van streek en een
krant, die heelemaal niet komt, veroorzaakt familietwisten. Zoodat ik maar zeggen wil dat het eigenli j k
heelemaal niet vreemd zou zijn, als wij nog eens
beleefden dat een ouwe juffrouw tienduizend
gulden vermaakt ,aan den meneer die zoo mooi
elken dag over den val der marken schrijft", of
een ton aan „den meneer, die zoo gevoelig het
politie-rapport redigeert". Er zijn onwaardiger
bedacht ... .
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GROENTIJD
In oogenblikken van neerslachtigheid en slechte
spijsvertering twijfelt men wel eens aan de toekomst
van dit ons Nederlandsche yolk, doch als men dan
plotseling het Groenen-rapport leest over de zoogegenaamde Groenen-schandalen in Utrecht, dan
springt het hart als een tenis-bal op en de maagsappen functionneeren weer geregeld.
Thans weten wij wat tegenwoordig het criterium
van een flinken Hollandschen jongen is: dat ie zijn
bovenbroek niet uittrekt ! Hoe flinker jongeman, hoe
hardnekkiger hij zijn broek aanhoudt, ja, het toppunt
van Hollandsche flinkheid zal wel zijn, dat een jong
student drie broeken over elkaar aan heeft, voor het
geval de buitenste hem, ondanks zijn verzet, door
de eerste- en tweede-jaars studenten toch van het
lijf wordt gerukt.
In Engeland blijkt de flinkheid der jonge studenten bij athletische wedstrijden en een student
die kan wijzen op zijn „blue ", die zijn Universiteit
tegen de andere Universiteit vertegenwoordigd
heeft, is een kraan en bij de jonge dames heeft hij
als held een streepje voor. Maar als in dit gezaligde
land een student zijn arm om de leest van het voor43

werp zijner min slaat en het lieve kind, alvorens
haar kopje tegen zijn schouder te leggen, lispelend
zucht : ,,Kobus!,,, . ", dan zal hij, om haar te overtuigen van zijn flinkheid, niet wijzen op zijn. behaalde overwinningen doch fier de hand leggen op den
bovensten knoop van zijn pantalon en teruglispelen
„ik hield mijn broek aan" en Sjorsjina zal hem er
des te liever om hebben ... .
Doch laat ons ook de symboliek in dit geval niet
verwaarloozen. De broek is behalve het bedeksel
van de onderste helft van het lichaam, de bewaarplaats der beurs en de symboliek in het broek-aanhouden wordt daardoor van een teedere poezy, want
wie van zijn broek scheidt, scheidt niet alleen van
zijn schaamtegevoel doch ook van zijn beurs en het
is goed, dat men in Utrecht, dit aloude boiwerk
van het conservatisme, de bloem van ons geslacht
leert, dat schaamte-gevoel en geld bij elkaar hooren,
gedachtig aan het gezegde, dat een verstandig vaderlandsch Hollander zich niet uitkleedt voor ie naar
bed gaat.
Zoodat ik de verontwaardiging van Dr. de Visser,
gisteren in de Kamer, niet begrijp, te meer, waar
de Hollandsche vrouw reeds zoo gevallen is, dat
zij met de onderste helft van de onderste helft van
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haar lichaam onbedekt door 's Heeren straten paradeert. Dat Utrechtsche studenten daarop, op hun
wijze reageeren, is in tegendeel verheugend...

LAAT ZE VERHONGEREN !
— Pieterse!
— Excellentie?
— Pieterse, een belabberde kwestie, onze schilders en beeldhouwers gaan dood van den honger.
— Stil laten gaan, Excellentie. Hindert niets. Ik
zeg niets kwaads van de Kunst, Excellentie, zonder
mijn bioscoop-avondje zou ik geen compleet mensch
zij n, maar wat is een schilder ? Als ik een landschap
zien wil, ga ik naar Wassenaar en als ik trek heb
in een zeegezicht, naar de Pier, en als ik een mooi
beeld wil zien, vraag ik of mijn vrouw d'r Zondagsche hoed op zet. En alles uit de eerste hand en het
kost niets.
— Dus geen steun .... ?
— Niet steunen, Excellentie. Een bootwerker en
een sigaren-maker en een timmerman moeten we
in het leven houden, Excellentie. Daar kan de maatschappij niet buiten. En waarom werken ze zoo
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langzaam tegenwoordig ? Omdat ze van hun vak
een Kunst gernaakt hebben. Dat zij n je ware Kunstenaars. Zou U een boot kunnen lossen, Excellentie
-- Nee, Pieterse. Ik had na vijf minuten het spit
in mij n rug.
-- Of een baaltje op Uw kop. En kan U een spij ker ergens inslaan, zonder op Uw eigen vingers to
tikken of kan U een Import-Havana draaien ? Bestaat niet, Excellentie. Maar als U of ik een lap
linnen nemen en een pot verf, schilderen we in een
kwartier een landschap of een stadsgezicht of een
portret en hoe scheever en bonter, Excellentie, hoe
mooier. Een bootwerker lost een baaltje koffie uit
een schip en drie dagen later drinkt U van die
koffie een fijn kopje, of een timmerman slaat in
Uw gang een spijker en 's avonds haalt U Uw overjas er aan op. Maar wat heb je aan een schilderij of
een beeldje? En wat leert de Voorzienigheid, Excellentie ? Dat een levende schilder niets waard is.
Ze moeten eerst goed dood zijn, net als slachtvee.
Zoolang ze leven, maken ze hun geld toch maar op.
Eerst na hun dood kun je biefstuk van ze snijden
of hun zwezerik stoven.
— Rembrandt, Pieterse...,
-- Precies, Excellentie. Ook geen cent waard,
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zoolang ie schilderde. Nu slaan ze mekaar dood om
een krabbeltje van hem. Waarom hebben onze
Staten van Holland hem niet gesteund, Excellentie,
toen ie bezig was van honger dood te gaan ? Omdat
ze zoo verstandig waren bij zijn leven het behoud
van zijn gaven geen landsbelang te vinden, Excellentie. En daarom zeg 1k: laat de schilders verhongeren. U zal Bens zien hoe goed ze schilderen als
ze dood zijn....

DE SPEECH VAN COLIjN
-- Vreeselijk, generaal!
-- Afschuwelijk, admiraal!
-- Ontzettend, generaal
— Niet te gelooven, admiraal!
-- Tot gistermiddag nog, generaal, geloofde
ik hem.
-- Totdat de krant kwam, admiraal, had ik
huizen, wat zeg ik, forten en vestingen op hem
gebouwd.
--- Ik had me speciaal op „De Standaard" geabonneerd, generaal, om het manna regelrecht uit
de moederborst te zuigen.
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— Ik las „De Heraut" er bij, admiraal, om toch
vooral geen woord te missen, als zij over Het Zwaard
schreven.
— Ach, generaal, wat konden ze mooi over Het
Zwaard spreken. Je werd er beroerd van. Ik moest
er altijd een ooriarn tegen aan gooien om weer op
te kikkeren.
-- Prachtig was het, admiraal. ,Ende mijn
Zwaard zal vleesch eten" en „op uw Zwaard zult
gij leven". Voor elk millioen meer op de begrooting
stond een Zwaard klaar. Ik sprak gistermiddag
nog Majoor Duymaer van Twist. Je kon niets
aan hem merken. En toen hij wegging en me de
hand schudde, zei hij nog: ,generaal, uw hand is
als een Zwaard over mij". En hij lachte.
— Ik wil u wet in vertrouwen zeggen, generaal.
Ik was.... antirevolutionair geworden !
— Kunt u zwij gen, admiraal ? .... Ik was het
ook. En al mijn jongens, die in het leger of op het
Departement zij n, zijn het ook. ,Neem Colijn tot
voorbeeld" !, zei ik altij d tegen ze. „Je weet nooit
hoe je van het leger in de olie komt". En we werden
anti-revolutionair.
— De nationale bodem valt niet meer te verdedigen !
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--- Hoogstens een internationaal politie-leger !
-- Het strijdt tegen de eerste beginselen van
ons, anti-revolutionairen, generaal,
-- Het is zelfs tegen al onze Christelijke beginselen, admiraal !
--- Wat nu, generaal ?
--- Kunt u zwijgen, admiraal?
-- Als een bottelier, die het cognacvat in zijn
hals laat loopen,
-- Ik heb me gisteravond onmiddellij k opgegeven als lid van den....
-- Vrij heidsbond ! ? .... Ik ook, generaal. D'r
gaat toch maar niets boven het liberalisme ! Hoera!
— Hoera! Hoera!!!!

HET GOUDEN KALE
Aan „Het Gouden Kalf",
Rotterdam.
Beste Willem!
Alles is vergeven en vergeten ! je geeft twee ton
voor de Nationale Opera en uit dankbaarheid zal
elke voorstelling beginnen met de ,Gouden-Kalf"49
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aria uit „Faust ' ; je hebt aan onzen grootsten
tooneelspeler goedgemaakt, wat zijn eigen yolk
jarenlang verzuimnd heeft te doen; je houdt Bien
fijnen acteur Jan C. de zorgen van den levensavond
verre en thans ben je bezig, naar mij verteld wordt,
een paar anderen, die zich voor de tooneelspeelkunst
verdienstelijk'' gemaakt hebben, een onbezorgden
ouden dag te verzekeren. Reclame ? Natuurlijk.
Daarvoor ben je een te goed zakenman, niaar menschen, die je kennen, schilderen mij je of als iemand
die een wonderlijk mengsel is van gehaaidheid en
gevoel. Je heet in je omgeving zelfs een sentimenteele hond en je zou geen Hollander zijn als je niet
dol was op 't van tijd tot tijd loslaten van een Bij beltekst. Dit alles en nog veel meer zal van je gezegd
worden in een reuze-stuk, dat Nap de la Mar bezig
is over te schrijven, en waarvoor hij mij verzocht
heeft, de muziek te componeeren. Het wordt iets
verschrikkelijks en wij zullen je er de onsterfelijkheid
mee injagen.
Je bent de eenige man in Nederland, die ooit te
gelijkertijd gewerkt heeft op ons gemoed en onze
portemonnaie. Je bent grooter dan Kuyper, die
alleen de kunst verstond de valks-conscientie te be
spelen. Met onze beurs bemoeide hij zich niet. Jij
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bent staatsman en belastingheffer tegelijk en dus de
grootste van alien. Want het is geen kunst in deze
belabberde tij den den menschen elke veertien dagen
eenige millioenen uit den zak te kloppen ? Welke
deurwaarder slaagt er in ons daartoe onvrijwillig
te brengen ? Men heeft mij verzekerd, dat je aan
elke leening twee A drie ton verdient. En waar dat
zoo is, vertrouw ik in je onbegrensde eerlijkheid.
Wie zooveel geld in de wacht sleept, kan zich de
weelde veroorloven, er eerlijkheid op na te houden.
Met die twee A drie ton per veertien dagen, kan j e
onnoemelijk veel goed doen en het doel van dezen
open brief is, je te wijzen op twee kwesties, die ons,
Amsterdammers, ter harte gaan. Ik bedoel het
Vondelpark en het Damterrein. Ons mooie park
zit aan den grond. Wat let je om straks, als je dit
gelezen hebt, een cheque uit te schrijven van
f 50+000? Ik beloof je, dat wij de weggewaaide
Gothische laan dan voortaan de Gouden Kalfjeslaan
zullen noemen en als je toch aan 't cheque-schrijven
bent, stuur er dan ook een aan B, en W. van
Amsterdam. Een van f 100.000 is voldoende en je
bent erfpachter van het Damterrein en zet er dan
voor mij n part alles op wat je wil, een draaimolen
of het standbeeld van Arpad Weiss, maar geen
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confectiemagazijn. En waarom zouden wij dit geld
van jou niet aannemen? Stinkt het? Of is het soms
niet ons eigen geld, dat wij je elke veertien dagen
met een lief gebaar te beheeren geven? Ons geld
is jou geld geworden. Zorg nu, dat jou geld weer
van ons wordt en je molen zal blijven draaien tot
jij en de assen versleten zijn.
Wees gegroet 1
t. t.
BARBAROSSA.

HiJV(IELIJKS- INZEGEN ING
. , ....: „Nu echter blijven aanmatiging, leegheid en zelfzucht, deze drie: de zelfzucht echter is
het grootste under hen". Zoo zijn dan de schoone
dag en de ernstige ure gekomen, waarop Gij de
handen in elkaar hebt gelegd om den levensband
te smeden. Alles wat Uw hart in deze wijdingsvolle ure, nu de stormvlagen de kerkhoven in
Noord-Frankrijk zwiepen; nu millioenen weduwen
aan den uitgebluschten haard zitten en nog eens
millioenen verminkten hun ellendig bestaan voortsleepen, alles wat Uw hart in deze wijdingsvolle
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ure beweegt, moge door dit woord U tot nadenken
stemmen.
Deze driehoek; aanmatiging, leegheid en zelfzucht bracht een wereldrijk aan den afgrond,
Europa in den chaos en de menschheid tot
wanhoop,
De aanmatiging blijft ! Zij was de hoeksteen van
Uwe regeering en niets kon Naar aan het wankelen
of tot scheuren brengen. Vrienschap noch vaderlandsliefde, hart noch rede -- zij botsten er op of
liepen zich te pletter.
Leegheid kenmerkt uw leven. De leegheid, die
met aanmatiging samengaat en die van uit het on
zinnige den fakkel uitwerpt naar het waanzinnige
en hoe heeft de leegheid TJ niet stand doen houden
waar talloozen tot vertwijfeling geraakten ! Zoo
blijven dan de Aanmatiging en de Leegheid in U
en om U ter bescherming van Uwe Zelfzucht.
Want de Koningsdochter van Aanmatiging en
Leegheid is de Zelfzucht. De zelfzucht is de grootste van deze drie. Zij laat de herinnering verdampen,
eenerzijds aan wat de aanmatiging vernietigde, an
derzij ds aan wat de leegheid vergat te boeten.
Wie sluit de klove, die nooit bestond ? Wie doet
de zon schij nen in het hart, dat zich nooit veel van
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lets aantrok ? Dat doet de zelfzucht. Zoo blijve
dan de zelfzucht bewaard !
De Aanmatiging ondermijnt den grond.
De Leegheid -sloopt het huis.
De Zelfzucht gaat er van door.
En maakt zich niets te weten.
Amen.

HOLLAND ANNEKTIERT SICH SELBST
Gisteren had ik een kleine financieele regeling te
treffen met een te Amsterdam gevestigde bank en
dies toog ik het statige gebouw binnen. De portier,
die mij ontving, sprak gebroken Hollandsch met
een Duitsch accent. De jongeman in kolonelsuniform, die mij verder geleidde, sprak gebroken
Hollandsch met een Duitsch accent. De jongeman
in diplomatenjas, die mij overnam, sprak gebroken
Hollandsch met een Duitsch accent. De chef, die
mij ontving, sprak enz. En de aller-opperste, Bien
ik ten slotte te spreken kreeg, sprak Duitsch en geen
woord Hollandsch. Dit alles geschiede in het hart
van een zeer Hollandsche stad — Amsterdam.
En den weg al peinzend teruggaande, vroeg ik mij
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of of het niet veel beter zou geweest zijn als Duitschland den oorlog gewonnen had. Dan waren wij nu
openlijk Duitsch. Dan sprak het Hof Duitsch en op
de scholen leerden wij Duitsch en we werden in het
Duitsch als soldaten afgesnauwd en sommige kranten hadden alleen maar hun naani in het Duitsch
te vertalen om heelemaal een Duitsch orgaan te zijn
en aan de drie booglampen in de Sint Nicolaasstraat bungelde onze redactie.
Wij zouden het er gaarne voor over hebben gehad,
want de Hollander is een raar soort wezen. Zoodra
ze hem met geweld Duitsch zouden gemaakt hebben, zou hij eerst goed Hollander zijn geworden. En
openlijk en in 't geheim zouden wij ons verzet hebben. En we zouden niet in marken gespeculeerd
en niet met pakhuizen vol vodjes papier gezeten
hebben. En Frankrijk, dat een enorme oorlogsschatting zou zijn opgelegd, zou prompt betaald
hebben, zonder capties en zonder bakbiljettenpers
en de wereld zou een grootsch doel gekend hebben
— zoo snel als mogelijk de Duitsche opperheerschappij te breken.
Duitschland heeft verloren en Nederland is
geannexeerd. Drie honderd millioen van onze
kostbare bankbiljetten zitten in Duitsche handen en
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zitten er vast. Eenige milliarden hebben wij in
marken vergokt, ons geldwezen is straks heelemaal
Duitsch, onze Italiaansche strijkjes komen regelrecht uit Berlij n en onze tulen Betje's, Marie's
en Anna's heeten - Lizzi, Mizzi en Kathe. Onze
regeering staat voor den Heer van Doorn to buigen
en Hollandsche Stinnes-bladen pinken een traan
weg bij het huwelijk van de gevallen grootheid.
Wij zijn Duitscher dan ooit, ondanks onze schitterende mobilisatie en onze crisis-bouillon-blokjes... .

HET PROTOCOL
Indien ik Koningin ware en de Grootmeester
van het Protocol kwam bij mij en maakte er mij
attent op, dat het jaarlijksche bezoek aan de Hoofdstad voor de deur stond, dan zou ik op een knop
drukken en mijn Koninklijken Hof-regisseur ontbieden en aldus spreken :
--- Doctor! De zesdaagsche marteling, het zesdaagsche bezoek aan Amsterdam naakt. Ontwerp
mij een program en kleedt het aan op Uwe wijze !
En ik liet den doctor aan het werk gaan en hij zou
er een Herfst-sprookj a van maken. Het Damrak liet
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hij herscheppen in een allee van herfst-goud en aan
den voet van elken bruinen beuk stond een in
zwart en rood fluweel uitgedost Raadslid en op het
Stationsplein zat het jongenskoor van den Hertog
opgesteld in een fantastisch vogelnest en als een
reuze-leeuwerik was de dirigent aangekleed en de
hooge stemmen stegen als lentevogels ten hemel.
Op den Dam stond Willem Mengelberg, als Johanniter vermomd op een Zegewagen der Berliner
Hof bra u en zijn orkest, gestoken in het kleed der
feldgrauheit speelde het „Nederland, Nederland
uber alles !" En de Koninklijke stoet zou bestaan
uit de olifanten van Artis, gespannen voor de strijdwagens, die Henri Brondgeest bij het laatste artisten-feest op het Stadion gebruikte, en het geheele
Hof, omstuwd door alle Nederlandsche edelen, aangevoerd door Jonker van Riemsdijk, in de kleedij
van den Graaf de Grance uit „Pro Domo", zou
gehuld zijn in Midden-eeuwsche gewaden, als ging
men ter boetvaardij. En het zes bedrijven-lange
stuk, elk met zeven tafereelen, filmde Simon B.
Stokvis, film-opvoedkundige in het gevolg der
Prinses, ter verspreiding door gansch het land. En
heel Nederland stroomde naar Amsterdam en de
cafe's sloegen hun prijzen op en in de hotels sliep
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men in de gootsteenen vanwege het plaatsgebrek.
En het geld kwam bij handen-vol onder de
menschen.
Aanschouwt thans dit andere beeld. Een triestige
herfstdag. Op de Munt een handjevol menschen, in
bedwang gehouden door nog meer agenten. De stoet
passeert. Een versoberde stoet. In de Jordaan zij n
de trouw-stoeten deftiger. Een schriel hoera'tj e,
alsof men zich geneert den vriendelijken groet en
den opgewekten lach van de Koningin te beantwoorden. Niets warms, niets spontaans. Een meneer
zwaait met zijn hoed. Men kijkt hem raar aan. De
stoet verdwijnt en het eenige, dat achter blijft is de
herinnering aan den hoed van den Burgemeester.
Zoo'n glimmenden hoogen hoed heb ik van mijn
leven niet gezien en als ik niet vreesde er een kist
van cadeau te krijgen, zou ik hier het merk noemen
van het Amerikaansche schoensmeer dat den hoed
als een spiegel doet glimmen.
Men zeult de Koningin rond. Dat is de indruk
van deze vertooning.
Ons Hof heeft nooit de populaire kunst verstaan
geld onder de menschen te brengen. Wat men nu
doet, is erger. Het maakt den indruk alsof men
er op Zit.,..
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DE APENKLIER
BULLETIN
DOORN, 25 Oct. 1922

Heden werd door mij, in bijzijn en onder controle
van tweeden ondergeteekende, bij Zijne Majesteit
ex-keizer Wilhelm von Hohenzollern, enz., enz.,
met goed gevolg een klier van Joko, baviaan nr. 293
uit den Zoologischen Garten te Berlijn, ingeplant.
Zijne Majesteit zoowel als Joko bevinden zich wel.
Er is alle reden aan te nemen, dat, zonder complicaties, de operatie een volledig succes belooft te
worden. De Keizerlijke klier heb ik bij Joko ingeplant, ten einde de werking van menschenklieren
op apen na te gaan.
w. g. PETER SMIT, Arts.
p.o. Mr. KAN, (w. g.) JOCHEM
BERENDS, Rijksveldwachter,
DOORN, 11 Nov. 1922. (Van onzen specialen ver-

slaggever). -- De apenklier, enkele weken geleden,
den ex-keizer ingeplant, verricht wonderen. Z. M.
wordt zienderoogen jonger. In zijn hoofdhaar komt
een nieuwe donkere lok en weldra zal zijn baard
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onder het mes van Kobus Plant, den dorpsbarbier,
vallen, zoo gevuld en frisch worden zijn wangen.
De Deutsch-Nationale Partij heeft reeds een bod
op den baard gedaan. Ik zag zooeven Joko, den
baviaan. Flij ziet er somber uit en laat zij n baard
staan. Zend ommegaand postwissel.
DoORN, 1 Jan. 1923. (Van onzen specialen verslaggever). -- De klier is nog lang niet uitgewerkt.
Het proces gaat onverpoosd door. Er heeft zich
echter een lichte afwijking voor gedaan, die den
hof-dorpsmedicus met verbazing vervult. Zijne
Majesteit heeft n.1. sinds enkele dagen de gewoonte
aangenomen met den duim en wijsvinger van zijn
rechterhand lets van zijn kleeren en hoofd weg te
pikken, dat zich daarop schijnt te bevinden. De
boeren hier noemen dit nieer eigenaardig dan wetenschappelijk ,,vlooien". Joko is zeer wel. Hij legt een
sterke voorkeur aan den dag voor kleurige uniformen en schij nt telkens op het punt een redevoering
of te steken. Zend ommegaand postcheque.
DooRN, 17 Febr. 1923. (Van onzen specialen verslaggever). -- Verneem zoo juist, dat Zijne Maj esteit hedenmorgen van zijn gewoonte, bout te zagen,
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is afgeweken en in den boom is geklommen. Joko
is door de hof-schoonmaakster verrast, terwijl hij
bezig was, voor de keizerlijke schrijftafel gezeten,
zijn memoires te schrijven. De verwarring is groot.
Men weet niet meer wie Wilhelm en wie Joko is.
Doctor Smit is per vliegmachine ontboden. Ik zend
photo's. Zend mij postwissel.

„EFFICIENCY"
Gisteravond heb ik gezeten onder het gehoor van
den heer Fles, die in het ,Paleis" sprak over ,,efficiency" en dit heeft me zoo aangegrepen dat ik mij
er sinds vanmorgen met hart en ziel op toeleg.
,,Efficiency" is, volgens den heer Fles, ,een combinatie van systeem, gezond verstand, practischen zin
en de wil om te onderzoeken of systemen, die van
het onze afwijken, ook beter zijn dan de methoden
die wij tot nu toe toepasten." Om het korter te
zeggen: efficiency is de strijdvaardigheid in de
doelmatigheid.
De heer Fles is een weldoener der menschheid,
want nu ik, sinds vanmorgen helfnegen een strijder
in de doelmatigheid ben, is het mij gebleken, hoe
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ondoelmatig een mensch leeft, ja, hoe ondoelmatig
de mensch geboren en gemaakt is.
Als ik op andere ochtenden wakker werd, draaide
ik mij nog eens om, werd ik na verloop van eenigen
tijd weer wakker, dan draaide ik mij opnieuw om,
zoodat ik precies lag als ik gelegen had. Dit zijn
reeds twee bewegingen te veel. Doch hedenmorgen
was ik doelmatiger. 1k werd wakker en draaide me
zoo om, dat ik in de tobbe met water viel, die ik
langszij voor mijn bed genet had. Dit bespaarde eenmaal omdraaien en een wandeling naar de douche.
Doch, in het bad zittend, overwoog ik hoeveel
doelmatiger het zou zijn als der menschen huid zoo
was ingericht, dat afwasschingen overbodig waren,
althans niet don met groote tusschenpoozen, zeg een
half jaar, of een jaar, behoefde te geschieden, gelijk
in onze doelmatig ingerichte gevangenissen reeds
gebeurt.
Hetzelfde geldt van het baardschrappen. Waarom
is de man zooveel minder efficient dan de vrouw,
die geen baardgroei heeft en zich dies niet behoeft
te scheren ? En waarom is der mannen kleedij aldus
ingericht, dat zij met beverige vipgers, welgesteld
zeven en twintig knoopen aan te vatten en in knoopsgaten hebben te werken, alvorens zij geheel gekleed
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zijn? Waarom het niet zoo ingericht, dat men uit
zijn bed komende, zoo in zijn kleeren wandelt, die
automatisch om je heen sluiten, zooals Jan Arent's
boordje om Jan Arent's nek in „De Jonge Jan"?
Waarom een ontbijt, bestaande uit een bord pap,
drie spiegeleieren, vier sneedjes brood en twee
koppen thee, langzaam en bedachtzaam naar binnen
gewerkt, waar er een machine moet bestaan die
alles tot een glundere brei klopt en de maag, dit
ondoelmatigste aller organen, zijn samentrekkingen
aldus niet bespaard ?
En onderwijl men in 't bad zit en zich laat ontbijten, waarom niet een gramophoon aan 't draaien
gezet, die U de krant voorleest of voorzingt, zoodat
de meest schorre journalist ook nog eens kans krijgt
zijn stem te doen hooren?
Ga uw eigen dagelijksche leven na en gij zult u er
op betrappen, dat gij zonder systeem een ander
z'n vrouw zoent, zonder gezond verstand uw bittertj e drinkt, zonder practischen zin uw vrienden voor
u laat betalen en niet los te rukken bent uit uw
oude methoden, daarin blijft voortsloffen en dat gij
huiverig zijt, uw eigen ondoelmatig lichaam door
een gesmeerd loopende machine te vervangen.
En als eenmaal, als toppunt van doelmatigheid
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de mensch plaats heeft gemaakt voor de machine,
zal de oude Veluwsche boer opgeld doen, die sinds
vier en vijftig jaren niet uit zijn kleeren is geweest,
zich nooit gewasschen heeft en wiens filosofie hem
leert, dat de mensch nooit doelmatiger leefde dan
in den tijd toen er nog geen machines waren.

DE „CHRISTELIJKE" AMSTERDAMMER
Het christelijk mannetje draaide zijn pruimpje
van links naar rechts en sprak :
— Ze maken nu zoo'n deining over de Christelijke ,Amsterdammer", doch wie kan den Mammon
tegen zes procent en tegelijk de christelijkheid
dienen ? Is het niet onzen eigene schuld ? En ik
zegen de directie en commissarissen, dat zij ons,
kleine luyden, deze les gegeven hebben, want waarlijk en voorwaar, op zes procent mag geen zegen
rusten. Wat staat er in Gen. 31 vers 15: „Hij heeft
ook steeds ' ons Geld verteerd" en de directie handelde dus in vollen christelijken zin door ons geld
op to maken. En als de directeur bij ons kwam om
nieuw geld, kon hij zich dan niet beroepen op
Gen. 43 vers 12 en 15: „neemt dubbel Geld in Uwe
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hand" ? En als hij 's morgens de administratie van
het blad in het gebed voorging, sprak hij dan niet
aandoenlijk over Gen. 44 vers 23: „Uw geld is tot
mij gekomen" ? en als het 's avonds alweer op was,
zuchtte hij en dacht aan Gen. 47 ver 16: „indien
het geld ontbreekt". Doch dan trok hij er weer
welgemoed op uit en sprak zoo roerend over Leviticus 22 vers 7: „hij Bien zijnen naasten geld te
bewaren geeft" dat wij blijde waren het hem te
kunnen geven, gedachtig aan Leviticus 25 vers 37:
,,Uw geld zult gij hem niet op woeker geven" en
zes procent noemden wij geen woeker. Want maakt
Broeder Colijn niet meer dan zes procent van zijn
aardolie ? En wij, die met 2 Koningen 12 vers 9 en
10 meenden dat er veel gelds in de kist was, vertrouwden hem zoodanig, dat wij nooit maar eenig
bewijs vroegen en als wij dit deden, kon hij zich
dan niet beroepen op 2 Koningen 22 vers 7: „hij
had geen rekening gehouden van het geld ?" En
nadat zij, volgens Mattheus 28 vers 15: „het geld
genomen hadden", ons tegemoet traden en ons
vertelden dat ons geld weg was en wij een grooten
mond opzetten, sloegen zij Prediker 7 vers 12 op en
wezen ons er op dat het geld tot eene schaduw was
en de grootste schreeuwers gingen henen en hun
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werd nageroepen : Handelingen 8 vers 20: „Uw geld
zij met U ten verderve ! ", zoodat ik maar zeggen
wil dat directeuren noch commissarissen eenigen
blaam treft als zouden zij tegen de christelijkheid
in gehandeld hebben en ook Broeder Colijn gaat
vrij uit als hij ons blad voor een schijntje koopt,
want staat er niet in 1 Corinthen 10 vers 33: „niet
zoekende mij n eigen voordeel maar het voordeel
van velen" en zijn die velen niet wij, kleine luyden
die aldus nog eens genomen worden, volgens Deut.
30 vers 4: „vandaar zal hij u nemen" ? En ik herhaal
wat ik reeds gezegd heb : wie zes procent van zijn
christelij kheid wil maken, komt bekocht uit.
En het christelijke mannetje schoof zijn pruimpje
van rechts naar links en ging gelaten been.

ACCOUNTANTS
Alles in deze wankelende samenleving ontviet
den mensch. Het geloof werd tot spiritisme en hel
spiritisme werd ontmaskerd en werd goochelarij
(S,V,p.

geen ingezonden stukken van spiritisten !).

De hoop werd wanhoop en de wanhoop berusting en
de liefde werd hartstocht en daarna prosritutie.
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De wetenschap werd kwakzalverij en ging failliet
en de kunst op de flesch of werd dilettantisme
en waanzinnig en slechts die eene waarheid bleef
onwrikbaar over --- het belastingbilj et, met zijn
onaantastbare hoofdsom en onvermurwbare opcenten. Slechts het nuchtere 2 x 2 = 4 bleef de
arme menschheid over. En de accountant verrees
als een nieuwe zon aan het firmament. Dit was het
exacte, het niet aan te tornen, het niet aan te draaien,
het absolute. Want 2 x 2 was en bleef 4.
Gelijk de ijskoude Noordenwind over de Poolvlakte strijkt en alle leven doodt, zoo ging de
accountant door de boeken der meest duistere
zaken, door de papieren der knapste oplichters en
dood waren alle knoeierijen. Niets bleef zijn
speurend oog ontgaan en waar hij verscheen,vloog
de schaduw en kwam het licht. Met nimmer missende zekerheid vond hij de wonde plek in de zieke
zaak en peilde de wonde en hoevelen redde hij niet
het financieele leven door zijn juiste diagnose!
De menschheid herademde. De accountant en zijn
wiskunstige onomstootelijkheid zou haar redden.
Zelfs Einstein scheen het tegen den nimmer falenden accountant te moeten afleggen.
Toen kwam in Amsterdam een bakkertje op
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't denkbeeld zijn brood vier centen goedkooper te
leveren dan zijn collega's . De collega's gingen aan
't rekenen en becijferden dat het bakkertje zich den
kelder moest inbakkeren en kochten hem al zijn brooden af. Doch het bakkertje, dat ook gerekend had,
bleef leveren en ging niet in den kelder. Toen kwam
Wethouder de Miranda, die nog beter rekent dan
alle Amsterdamsche bakkers te zaam en rekende ze
voor, dat hun brood te duur was, waarop de bakkers
den Accountant ontboden, het IJzeren Noordlot,
dat bakkers en bakkertjes en wethoudertje onder
zijn wielen zou vermorselen. Doch het wethoudertje
ontbood eveneens het IJzeren Noodlot en beide
Noodlotten gingen aan 't cijferen en ziet : de Accountants van de bakkers kwamen in hun nimmer falende
wis-heid tot 2 x 2 = 5 en de Accountants van den
Wethouder in hun nooit missende zekerheid tot
2 x 2 = 3 en de arme menschheid voelt zich thans
als op zijn sterfbed, omgeven door doktoren, van
wie de eene helft zegt : „hij heeft kanker" en de
andere helft : ,hij heeft longontsteking" en het
eenige, dat hij met accountants-zekerheid weet is,
dat-ie dood moet. Want thans is hem zelfs het vertrouwen en het geloof in den Accountant ontvallen.
Ende dit is het Einde aller Dingen ... .
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EEN VREESELIJK VERMOEDEN
Tot dusver had, voornamelijk in Amerika, het
operatieve genie er zich toe bepaald bij de patienten
in de dichtgenaaide wond een spons, een paar
lancets of een pakje watten achter te laten. De patient ging er niet minder eer om dood. Het was een
onschadelijke sport, die alleen den leveranciers van
verbandwatten en sponzen ten goede kwam. Thans
lezen wij, dat eenige wetenschappelijke onverlaten
te Chicago, drie onschuldige jongelingen over
meesterd, verdoofd en van hun ,verjongings-klier"
beroofd hebben, die zij allicht onmiddellijk bij
zichzelf hebben overgeplant, zoodat zij thans met
de jeugdige levenskracht van hun slachtoffers
loopen te geuren, terwijl de drie ongelukkigen
dagelijks meer tot oude mannetjes verschrompelen
en ik vraag mij of : waar zal het einde van al deze
dingen zijn ? Je stelt je in vol vertrouwen in handen
van je chirurg; terwiji deze in je darmen graait en
je wormvormig aanhangsel wegsnijdt, valt zijn oog
op je prachtig gevormde alvleesch-klier, op je, als
een klok werkende, bij-nier of op je onberispelijk
functionneerenden dikken darm. Hij legt het lapje
met chloroform nog eens goed en snijdt het vuriglijk
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begeerde orgaan bij je weg, zet er een derde-hands
,,varsche-waar"-orgaan voor in de plaats, naait je
dicht en na drie maanden kijkt je familie je zonderling aan en ontdekt, dat je steeds meer op Bello
gaat lij ken. Ik spreek nu nog maar van de minder edele
spijsverterings-organen. Doch neem aan, dat gij
lijdt aan een gespleten hersenpan of een tumor in de
grijze hersen-massa. De geniale operateur legt al
je hersenkronkels bloot en wordt door den verstandelijken aanblik- er van zoo getroffen, dat hij ze doodkalm weglepelt en vervangt door wat oude kranten,
een prop watten of 'n eenmaal gebruikten zakdoek.
Na drie wekeri verlaat je genezen het ziekenhuis,
nagestaard door de hoofdverpleegster, die je een
schat van een man vindt en na een half jaar ben je
gekozen tot Raadslid, of zit je in de Tweede Kamer
en bij de eerstvolgende crisis belast Hare Majesteit
je met de vorming van een nieuw kabinet en wanneer
ik zoo om me heen kijk en hier een vreeselijk vermoeden mag uitspreken, dan geloof, dat dergelij ke
operatieve verrichtingen in ons land meer voorkomen dan wij zelf we! weten ... .
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DE CHRISTELIJKE SERGEANT-MAJOOR
In een luttel plaatsje aan den Rijn in Zuid-Holland werd, eenige jaren voor den oorlog, een gereformeerde augurken-club opgericht door de gereformeerde augurken-telers. Ik heb eens zoo'n christelijke augurk geproefd. Hij was wat taaier dan een
paganistische, doch met een socialistische gemarioneerde haring smaakte hij uitstekend. Dit was het
begin. Toen kwamen de Katholieke geitjes en de
anti-revolutionnaire bokken en de ontwikkelingsgang, zijn weg vervolgende, moest onvermij deli] k uit
komen bij den christelijken onder-officier. Zooals
de mensch ontstond, via den aap, uit den slijmzwam, zoo ontstond de christelijke sergeant-majoor,
via het Katholieke geitje, uit den gereformeerden
augurk.
De Christelijke sergeant-majoor staat thans geboren to worden, zoodat straks, als het Nederlandsche leger tegen den vij and oprukt, het eene deel
zal bestaan uit verfoeilijke heidenen, aangevoerd
door baarlijke duivelen, en het andere deel, de
keur- en stormtroepen, uit christenen, aangevoerd
door engelen.
De Christelijke onder-officieren, op de Christe71

lijke kader-scholen van den Christelijken Oorlogst
minister van Dijk, in alle Christelij ke en andere
oorlogsdeugden opgeleid, zullen ook tegenover den
buitenlandschen vijand het Vaderland redden, zooals de geestelijkeheid in November 1918, het Vaderland redde tegen den binnenlandschen. Er zal thans
een geheel nieuwe wijze van oorlogvoeren ontstaan.
Gaf zelfs de geloovige en vrome Duitscher in den
grooten oorlog om God noch gebod, in het Nederlandsche leger zal dit anders worden. Voordat de
troepen storm loopen, zal de gereformeerde onderofficier zijn mannen om . zich heen verzamelen,
en aldus toespreken
,,Mannen-broeders ! Vergeet in de hitte van den
strijd niet, dat gij christenen zijt. Schiet den vijand
U een kogel in den bulk, draait hem dan Uw rug
toe en verwijder U snel eenige looppassen, opdat
hij gelegenheid vinde U in den rug een tweeden
na to zenden. Slechts dan zal ons de overwinning
kunnen zijn. En nu, voorwaarts marsch!"
En als men een of ander dorpje of stadje in brand
moet steken, zal dit geschieden, zooals men het
beheer van den Christelijken Amsterdammer voer-

de, met gebed en dankzegging. Onderwijl de Christelijke onder-officieren de brand-pastilles in de
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huizen neerleggen en aansteken, zal het Christelijk
Officieren-zangcorps een toepasselijk lied aanheffen
door den luitenant-organist begeleid op een, op den
vij and buitgemaat, orgel.
Zoodat ik maar zeggen wil, dat het naarstiglijk
beoefenen der oorlogsdeugden een welgevallig werk
zal worden.
ORGANO-LEPTISCH
Room. Er wordt in het rapport op
gewezen, dat ook room moet worden gepasteuriseerd. Daar een van de leden
meende, dat het niet mogelijk was van
gepasteuriseerden room slagroom to
maken, werden in die richting proeven
genomen, die aan het licht brachten,
dat deze meening onjuist moet worden
genoemd, waarvan de geheele subcommissie zich ,organoleptisch met
veel genoegen overtuigde".
(Rapport Hyg. Sub-commissie voor
het Melkbedrijf).

-- Hoe gaat het toch in zoo'n gemeentelijke subcommissie toe?, vragen eenige lezers, die boven73

staand uittreksel uit het rapport gelezen hebben.
— Doodeenvoudig. Als zoo'n gemeentelijke subcommissie benoemd is, steken de heeren een gemeente-sigaar op — van 'n gerenommeerd merk —
laten den gemeente-auto voorkomen en rij den naar
't Kalfje. Soms ook naar Zandvoort, als het een heel
belangrijke commissie is, b.v een voor de waterleiding. Zij steken daar een nieuwe sigaar op, bestellen een bittertje en zoo onder het vierde glaasje
maakt een der leden de opmerking, dat ie niet gelooft, dat je -vary gepasteuriseerden room slagroom
kunt maken. Deze opmerking getuigt van een flauwen smaak in den mond en een hygienisch lactologisch debat ontspint zich, Tegen half acht stelt een
der leden voor de zaak proefondervindelijk uit te
maken. Zij zijn wat stiff in de knieen van het zitten
en gaan naar de keuken van het restaurant, dat zij
tot vergaderplaats hebben uitgekozen. De drie
Duitsche keukenmeisjes worden organoleptisch
door al de leden stuk voor stuk gezoend, waarna
Kathe verzocht wordt een flesch gepasteuriseerde
melk uit te gieten en aan het draaien te gaan. Kathe
draait en het bovenste drukknoopje van haar blouse
is losgegaan. Het jongste lid der hygienische subcommissie probeert het vast te maken. Kathe draait
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door en het oudste lid, onder den indruk der verrichtingen, maakt 'n zeer lactologische opmerking
over den omvang van Kathe's buste. Dan ziet de
sub-commissie tot haar vreugde een wolk van slagroom ontstaan. En zij proeft.
-- Een beetje flauw, zegt het achtbaarste lid.
Een klein scheutje brandewijn zal het aroma verhoogen.
Kathe giet brandewijn bij. Er wordt organisch
gelept. De grootst mogelijke meerderheid dringt
aan op versterking der dosis brandewijn. De kleinst
mogelijke minderheid knuffelt Mizzi in het waschhok.
Dien avond om half een vergadert de subcommissie in pleno. De mogelijkheid van het maken van
slagroom uit gepasteuriseerden room wordt vastgesteld mits met toevoeging van eenige scheuten
brandewijn, waarna de rapporteur zijn vulpenhouder trekt en tegen de portiek van zijn huffs geleund, op de hardsteenen pui de conclusies tracht
neer to schrijven.
De particuliere nachtwaker zorgt voor de rest.
Sub-commissies, vooral die in 't buitenland reizen, zijn nuttige instellingen,
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MODEL-DICTATOR
Uit den mond der kinderen, dronkaards en
Openbare Ministeries hoort men de waarheid en
daarom zal het eenig opzien baren, dat gisteren de
advocaat generaal bij het Hof te Arnhem in de
zaak van Houtdorp zijn requisitoir besloot met de
verzuchting :
,,Ik zou het maximum kunnen eischen, doch
twaalf jaren is al een heele tijd, en we weten zelfs
niet, nu de heele wereld op Naar kop staat, of over
twaalf jaren niet de gevangenen reeds door krachten
van buitenaf bevrij d zullen zijn.. "
Als een ernstig man, die bovendien het gemoed
der misdadigers weet te peilen, lets dergelijks zegt,
is de storm op komst. Het vooruitzicht is prettig.
Een onlangs ingesteld onderzoek naar de geestvermogens der I- ongaarsche bolsjewistische dictatoren heeft aan het licht gebracht, dat zij te rangschikken waren in de klassen der gevaarlijke en zeer
gevaarlijke gekken, der geniale schurken en schurkerige genieen. Heel dik in onze genieen zitten wij
niet, zelfs niet in die der schurkerige en als de
profetie van den Arnhemschen magistraat eenmaal
mocht uitkomen, dan zullen wij, naar ik vrees, zijn
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overgeleverd aan de min of meer gevaarlijke gekken
en een handvol schurken zonder eenig genie en ik
vrees zelfs, dat onze goede vrienden Wij nkoop,
Lisser en Colly den derden dag al aan een ietwat
zieken iep op een onzer hoofdgrachten hangen te
bengelen, te fatsoenlijk als zij zijn voor de geesten
die zij hebben opgeroepen.
Een levenslange moordenaar zou een modeldictator zijn, geflankeerd door den Raad van Beroerte, bestaande uit een doorgefourneerd stel inbrekers, een of meer met muziek ingehaalde voortvluchtige bank-directeuren en een paar handige
oplichters. En als Minister van Financien zouden
wij hebben ... , dooh laat ons niet persoonlijk
worden. En dan zal bij de zittingen van het Arnhemsche Hof de heer Emmer optreden als advocaatgeneraal en tegen Mr. Cnopius net zooveel jaren
eischen als het totaal aantal jaren bedraagt, dat deze
in zijn rechterlij ke loopbaan geeischt heeft en voordat hij zijn levenslange straf heeft uitgezeten, zal
niemand hem komen verlossen. Het vooruitzicht
is niet bemoedigend.
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P©KKEN-BACIL
Hij zat in Polen, hoedje op ien oor, sigaretje tusschen de lippen. Zij n groene oogjes glommen en
geen vrouw, die passeerde of hij narn haar op. Het
was griezelig.
Hij begon een praatje.
-- 't Gaat me best, zei hij, ik voel me als een
hoofdambtenaar op wachtgeld. Ik ben nog nooit
zoo monter geweest als sinds een paar dagen. Iedereen klaagt over de malaise. Ik leef weer op. Gezegend
de vrouwtjes-kiezers -r- hij wierp -een schat van een
kind met een paar wangen als perziken een giftiggroenen blik toe — die deze christelijke regeering
aan het roer brachten. Nu kom ik er weer boven op.
Het is een beroerde tijd voor me geweest. Geen
minuut rust. Altijd maar weer opgejaagd. Het was
we! erg. Vroeger vereerd en gevreesd, als een macht
in den staat, mijn stempel drukkend op de menschheid. Alle deuren stonden voor mij open en hoe
gezelliger de menschenkring, hoe meer ze opeengehoopt waren, hoe gemakkelijker mijn omgang
met hen was. En nooit niet een-kennig. Proletarier
of kapitalist, oud of Jong, mooi of leelijk, overal ging
ik to gast en overal liet ik diepen indruk na. Ik trok
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heel de wereld door en werd ingehaald als een
vorst. Steden en dorpen onderwierp ik aan mij n
macht en achter mij aan een spoor van lijken. Toen
kwam er een nuchtere Engelschman en begon jacht
op me to maken. Als de wandelende Jood werd ik.
Nergens vond ik meer rust. Overal belaagde mij de
vijand. Slechts in de donkerste holen en bij de meest
onbeschaafde menscheneters vond ik nog gastvrij heid. Ik zou uitgestorven zijn. Maar ziet, thans is
de redding nabij. Ik word weer dik en rond, mijn
operatie-terrein zal ik uitbreiden en over een jaar
of wat leef ik hier in dit land, als God in Frankrijk,
als een zeker gedierte op een zeker hoofd. Ha, zei-ie,
en schurkte van genoegen, deze Regeering weet
wat me toekomt en jullie kunt nu wel schelden en
razen, zij zal gezegend zijn.
-- Wie ben je dan ? vroeg ik.
— De Pokken-bacil, zei ie.

ZOUTWATER-DOMINEE
-- Is dominee thuis ? vroeg ik aan het glundere
Zeeuwsche meisje, dat de deur open deed en ik
bewonderde opnieuw den smaak van onze Christe79

lijke staatslieden bij de keuze van hun dienstpersoneel.
— Dominee is in het voor-onder, zei het meisje,
zal ik meneer maar binnenloodsen?
— Gaarne, lief kind, sprak ik en ik volgde haar
kleine voetjes over den looper. Sprak je niet van
„voor-onder" ?
— Ja, meneer. Sinds dominee minster van
Marine wil worden, is hier alles zeewaardig.
— En hoe noemt-ie jou nu wel ? vroeg ik benieuw .
— Ouwe zwabber !, klonk het vroolijk antwoord
en zij deed de deur van dominee's studeervertrek
open.
-- Ahoy! riep een stem uit den hooge me toe,
ahoy!
Ik keek verrast op. Dominee v. d. Voort van Zijp,
bij de gemeene gratie zichzelf opwerpend als can
didaat voor den vacanten zetel van minister van
Marine, zat op een kast en palmde het gordij nkoord in.
— Ahoy, herhaalde dominee, wou je me praaien ?
— Ja, riep ik terug, draai eens bij.
Dominee wierp een touwladder naar beneden
en klom er of met de gratie van een oude juffrouw,
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-- Neem die bakboordsstoel maar, zei hij en zelf
smakte hij zich in een schommelstoel en begon
hevig te schommelen,
--- Om me aan den golfslag te wennen, zei hij
verklarend. Onder ons gezegd, ik kan niet tegen
zoutwater. Als de Tolhuis -boot een tikkie hobbelt,
word ik al raar.
— En toch minister van Marine ? ... .
-- Wat moet ik doen? De ouwe wil het!
-- Welke ouwe ?
-- Kuyper, natuurlijk. Eerst had hij aan Duymaer gedacht, maar die is te veel zoetwater-matroos
en nu moet ik wel, als leider van de Kamerfractie.
Wij kunnen het vaderland toch niet heelemaal in
handen van de Roomschen laten. Zie je die laarzen ?
en hij stak een paar zeelaarzen recht voor zich uit,
verschrikkelij ke dingen. Knellen me als de he!.
Mal, zoo ruw als een mensch wordt als hij met de
zee in contact komt,
— Wie met pek omgaat, dominee. ... merkte
ik op.
-- Ik oefen me dagelijks in het krijgen van zeebeenen, sprak dominee en hij zwabberde de kamer
door, moet je een oorlam ?
Hij keek op de klok.
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-- Nog even geduld, vervolgde hij, straks is het
de hondenwacht. Dan is mijn vrouw thuis,
— En hoe staan uw kansen, dominee ? vroeg ik.
Hij schudde droevig het hoofd,
— Er is maar een ding, dat ik niet kan leeren ... .
en de ouwe staat er op.... Hij schij nt het zelf ook
to kunnen....
-- En dat is ?
— Het pruimen.
Hij schoof met afschuw de tabakdoos naar me toe.
-- Als u sons een blaadj a tabak wil ? ... .
IN MEMORIAM

,,De Standaard" zal morgen de volgende driestar
bevatten.
** * Naar het Westen?
De zon gaat op in 't Oosten. Zoo was het sinds
menschen heugenis en zoo was het goed.
Wat slinksche streek men ook weer uitvond, het
Oosten bleef het Oosten. En wel om tweeerlei
redenen. Ten eerste toch omdat het Westen het
Westen bleef en in de tweede plaats omdat ook de

andere windstreken zich aan hun oude plaats op
het kompas hielden.
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Toch mag daarom niet beweerd, dat dit altoos
zoo zal blijven. Niet dat de verandering ons eenige
winste zou zijn. Ten principale bestaat er daaromtrent geen verschil van opinie onder ons.
Nog steeds blijft in zekeren kring de meening
hangen, dat het zien naar het Westen ongeoorloofd
zou zijn en onder ongeoorloofd verstaat men dan
dat zulks in strijd zou zijn met de ordinantien Gods.
Die conclusie zou uiteraard onherroepelijk vaststaan, indien de bedoelde onderstelling conform
den eisch van Gods woord ware. Dan had men
zich stiptelijk naar de ordinantie Gods te gedragen.
Hiervan ware dan echter voor alle dingen het bewijs
te leveren, en te leveren met de Heilige Schrift.
Juist in dit opzicht echter bleef men dusver ten
eenenmale in gebreke. Ook al is toch aller Christenen gelijkluidende meening, dat men door strak
naar het Oosten te zien, een stijven nek bekomt,
hiermee is volstrekt nog niet uitgemaakt, dat het
zien naar het Westen zonde voor God zou zijn.
Met name een handelsman, die zijn levenlang naar
het Oosten gekeken heeft en voorhands daar schier
niets meer bespeurt, kan gewisselijk hulpe verwachten als hij het hoofd den anderen kant wendt. Ook
in de Anti-revolutionnaire partij is dit erkend.
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Eenparig is alzoo alle gevoelen, dat het Westen
en het Oosten van nature en naar het gemeene recht
niet onderscheiden zijn. Zelfs zijn zij in onze taal
beide onzijdig, zoodat de keuze tot niets bindt.
Vandaar dan ook het oud-Hollandsche spreekwoord
,,Zoo de wind waait, zoo waait mijn jasie,
tt

STEMT!
Stemt Manassen, den man met het open oog !
Stemt Wibaut, den levensmiddelenredder van
Amsterdam!
Stemt Juda de Vries, den man van de gratisHal-biefstukken !
Stemt Den Hertog, die zijn redevoeringen gaat
zingen .
Stemt Willem van der Veer, elke nieuwe Raadszitting in een andere rol !
Stemt Ter Haar, the right man on, in op, enz.
Stemt Wijnkoop, die de belastingen, de bourgeoisie, de sociaal-democratie en den Raad zal
afschaffen !
Stemt Scheltema, die in tabak doer!
Stemt Piet Nolting, den veredelden bolsjewiek
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Stemt Kleerekoper, die een jaar fang zijn mond
zal houden !
Stemt Stahle, en je weet niet waarom !
Stemt Weiss-ich-viel !
Stemt! Stemt! Stemt!
Ik ga visschen,

DE OPBOUW
-- Vader ?
— Ja, jongen,
-- Waarom kunnen de menschen gemakkelijker
oorlog maken dan vrede ?
-- Omdat je gemakkelijker iemand een gat in
zijn hoofd slaat dan het hoofd weer heel te maken,
— Waarom gebruiken ze de legers niet om alles
weer op te bouwen ?
— Die kunnen alleen vechten.
-- Dat hebben ze toch moeten leeren?
— Natuurlij k.
— Waarom kunnen ze dan ook niet het opbouwen leeren? Als een soldaat een loopgraaf leert
graven, kan hij dan niet leeren die ook weer dicht
te gooien ?
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— Natuurlijk,
— Als ie leeren kan een huffs plat te schieten,
kan hij dan niet leeren het weer op te bouwen?
— Natuurlij .
— Als ie leeren kan een brug in de lucht te laten
vliegen, kan ie dan niet leeren die weer te bouwen ?
— Natuurlij k.
— Waarom doen ze dat dan niet?
— Er zijn geen grondstoffen.
— Zijn er - dan alleen grondstoffen om oorlog
te voeren ?
— Aan die wordt meer verdiend,
— Waarom?
— Omdat ze uit vaderlandsliefde worden geleverd.
— Heb je je vaderland alleen lief als het oorlog is ?
— ja,
— En als het vrede is?
— Dan heb je j zelf lief.
— Waarom?
— Omdat sneuvelen prettiger is dan belasting
betalen. En ga nu aan je werk.
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DE BAJES-BIOSCOOP
— Het is jammer, dat je zoo eenkennig bent,
zei „De Mop-", die me herinnderde aan den tijd,
dat hij in het Huis van Bewaring als ganglooper
's morgens mijn kruik water en mijn homp bracht,
't is jammer. Je bent er heelemaal niet grootsch op
dat je een van de jongens bent geweest. Ik begrijp
je niet. Want het begint nu pas bij ons goed to worden. Heb je gelezen, dat ze lichtbeelden gaan geven
in de bajes met muziek? En allemaal vrijbiljetten.
Wij hadden d'r al Lang op aangedrongen, want
vond je het ook Been saaie boel ? De gevangenis moet
niet neerdrukken, maar opheffen", zei verleden
week nog een van de heeren regenten tegen me.
Ik ben benieuwd wat het worden zal. Ik ben dot
op de bioscoop. En als ze een beetje gelukkig zijn
met het uitkiezen van de films, zal je eens zien wat
een toeloop we krijgen. Het was net het eenige wat
nog aan ons geluk ontbrak. Want zeg nou eens eerlij k, had je het bij ons niet goed? Had je ergens
kopzorg over? Je vond alles op tijd voor je klaar
staan, acht uur luieren, bij het luchten je pijpie
en hoorde je ooit van revolutie, van staken en loonsverhooging en al dat gemier dat tegenwoordig het
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plezier wegneemt van het werkman-zijn. Je leeft
bij ons als een 1....
— Als God in Frankrijk, zei ik.
— Ook goed, dat is deftiger. En als wij nou nog
een paar maal in de week Querido en Mengelberg
krijgen en een paar goeie pakkende films, zoo een
met een lekkere moord en wat toffe jongens erin
dan zijn we heelemaal klaar. Dan moet je zorgen
dat je levenslang krij gt. Alleen die weee lucht van
de emmertjes, dat is nou net het eenige waar ik niet
tegen kan. Kom nog eens aan !

MONTESSORI
Het is merkwaardig, welk een zwak men heeft
voor menschen, die van je erven moeten, en dus
nam ik neef, die door den woningnood dakloos was,
in huis. Neef is een lummel, nicht is modern en hun
drie kinderen van 3, 5 en 7 jaar zijn regelrechte
schatjes.
— Ik geef ze een Montessori-opvoeding, zei
nicht, toen ze goed en wel geinstalleerd waren.

— Interessant, zei ik, ik ben met het talhout en
de 250 strafregels opgevoed.
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-- Ik kan het nog aan u zien, meende nicht.
De Montessori-schatjes waren intusschen bezig
een azalea omver to trekken, wat hun na de tweede
poging gelukte.
-- Is dat Montessori? vroeg ik gelaten.
— Natuurlijk, zei nicht. Dat staalt het initiatief
en den wil tot de daad,
-- Interessant, zei ik.
's Middags aan tafel trok de jongste de soepterrine naar zich toe en wilde met zijn zwarte handjes in de soep spelen.
— Mag dat ? vroeg ik aan nicht.
— Waarom niet ? Dat is de ontdekkingszin. Het
kind ziet de terrien en wil weten wat er in zit. Zoo
ontwikkelt zijn speurzin zich.
— Interessant, zei ik.
Na tafel goten ze water in de piano, --- wat
zijn ze muzikaal, zei ik, al half Montessoriaan —
braken de pendule af, staken mijn avondblad in
brand, lieten me mijn nek breken over hun knikkers, die ze op de trap hadden laten slingeren en
hieven met zijn drieen: „Lang zal-ie leven!" aan,
toen nicht ze naar bed bracht.
Nicht zong mee, maar een tikje valsch.
Nicht vergiste zich in de kamer, zette de jongste
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op mijn kuische bed, die er pipi-opdeed -- je moet
hun natuur den vrij en loop laten, zei nicht -- en
den volgenden morgen vond ik in de lampetkan
een paar straatklinkers, die de oudste jongen er in
had gelegd om ze te laten weeken — om zijn
kennis der natuur te vermeerderen, zei nicht.
Den volgenden morgen heb ik een talhout ge-

nomen. Ook dit vermeerderde hun natuurkennis.
DADAIST
Wat zou u doen, als u achter op een tram stond
te soezen en u werd plotseling aangesproken met
de woorden
— Juffrouw, die groene bloedvlek op je hals van
den conducteur voetbalt met het varkensoog op
den rug van je doofstomme kanariepietj e.
Er zouden zijn, die flauw vielen of om hulp.
riepen of van de tram sprongen.
Niet aldus ik.
Ik drukte den spreker, een correct jongmensch,
de hand en inviteerde hem in het naastbijzijnde
herbergje op een dronk en lafenis.
Hij nam het aan en wij zaten tegenover elkaar.
-- Dadaist? vroeg ik,
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-- De aanspreker draait biljartballen uit den bek
van de goudvisch, antwoordde hij kalm en dronk.
Het smaakte hem,
-- Is u volkomen nuchter en bij uw positieven ?
vroeg ik,
-- Geed.... rrrrt . , .. brrrr.... Kiele-Kiele . .
Paradij s . , . .
En ik redeneerde :
-- Als ie bij zij n voile verstand is, is hij gek.
Als ik hem dus gek maak, komt-ie bij zijn voile
verstand.
Ik voerde hem dies alcohol in vele gedaanten
en smaken en hij slikte.
Hij was eindelijk topzwaar en begon to spreken.
-- Luister, zei hij, wij zijn niet stapel. Jullie zijn
stapel. De onzin, Bien wij spreken, heeft een
diepen zin. Negentien eeuwen hebben jullie predikers verstandig gesproken. De wereid is een gekkenhuis geworden. jullie hebt gezworen bij: „hebt
uwen naasten lief als u zelven". Tien millioen
dooden. Tien millioen moordenaars. Ge zult niet
begeeren uws naasten os, ezel, vrouw. Elke fatsoenlijke man, die man is, heeft de vrouw van
een ander plus zijn eigen vrouw, die weer de vrouw
van een ander is, welke andere enzoovoorts. jullie

a

neemt niet alleen elkaars ossen, maar het land en
de boerderijen en de boerin er bij. Gij zult geen
valsche getuigenis geven. Negentienhonderd jaar
hebben jullie regeerders nooit een woord waarheid
gesproken en sinds er kranten zij n uitgevonden ...
— Drink nog eens, zei ik.
--- Zoo kan het met de wereld dus niet voortgaan en als wij als zuigelingen stamelen en ons
da-da-isten noemen, dan wil dat zeggen, dat wij
alleen heil voor de menschheid zien in een wedergeboorte, een beginners van den grond af. Eerst alles
op z'n kop, dan alles plat en de Mensch zal gered
zij n. Betaal ji) ?
En hij was weg, achter een jonge dame aan en ik
hoorde hem haar toefluisteren :
— De liefde is de poetsdoek van de anti-zwaan.
De jonge dame begreep hem.

STEENTJES
Amsterdam (draadloos).
Lenin, Kremlin, Moskou.
Afrekening van het Centraal Bureau, voor het
verzilveren van 174 steentj es.
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Van UEd. ontvangen :
174 steentjes.
Daarvan 74 glas.
Blijft 100 echte steentjes.
Daarvan 25 cadeau gegeven aan de vrouwen van
onze leiders, om de vrouwen van de S. D. A. P.leiders de oogen mee uit te steken.
Blijft 75 echte steentjes.
Bij nadere expertise daarvan 15 matglas.
Blijft 60 steentjes.
Daarvan 20 in commissie gegeven aan den neef
van den zwager van onze schoonmaakster.
Is er nog niet mee terug. De gammer
Blijft 40 steentjes.
Een steentje, een groote, aan de schoonmaakster
van het N. A. S. voor trouwen administratieven
dienst.
Blijft 39 steentjes.
39 steentjes weggebracht om te laten overslijpen.
Daarvan 9 steentjes nooit meer teruggezien.
Blijft 30 steentjes.
Daarvan 15 steentjes gegeven aan „De Tribune".
Blijft 15 steentjes.
Daarvan 5 zelf gehouden voor de moeite.
Blijft 10 steentjes.
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Verloren, zoek geraakt of gestolen 7 steentjes.
Blijft 3 steentjes. Incourant.
Die je terug kan krijgen als je een grooten mond
opzet. Houd je rommel in 't vervolg voor je.
(get.) HET COMITE,

VROUWEN-KIESRECHT
De Vrouw ! .... De Nederlandsche Vrouw ! ... .
Ach, ware ik een dichter, hoe zou ik haar bezingen.
Haar eenvoud, haar oprechtheid, haar huiselijkheid,
haar trouw, haar goedheid, haar liefdadigheid en
ook haar schoonheid.
Want de Nederlandsche vrouw is schoon. Zelfs
in de schoonmaak. Dan is zij 't schoonst, ondanks
den stofdoek over heur haren en den stofdoek in
haar vingeren. Ja, zoo denkt de poeet zich haar het
liefst. In de tocht, met alle ramen open, to midden
van mattenkloppergeweld, dienstboden-gekijf en
stucadoors-spatten.
Waarlijk, dan is zij schoon...
Doch ook is zij niet leelijk, noch in de concertzaal, noch in den schouwburg. De soepelheid der
liberty wedijvert met de soepelheid van haar huid
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en het voetlicht is als een nachtpit in den glans
harer oogen.
Aanschouw haar op het sportveld, met de rokjes
in den wind, het neusje verschroeid door de zon,
den boezem kabbelend onder de doorzichtige bloese
en de hand stevig om het tennis-bat. Of langs den
kant van een voetbalveld. Voorovergebogen, in
hartstocht, de oogen star, de mond strak, de tong
droog, spits omhoog gekruld, twee duim buiten de
lippen.
Of in de kerk. Devoot, zacht als het kaarslicht.
De oogen neer, de handen gevouwen. De tred
zwevend. De stem fluisterend. Of aan de jazz.
Gloeiend, brandend, wiegelend, de oogen brutaal,
de beenen ondeugend en toch het voorhoofd rein.
Want ook rein is de Nederlandsche vrouw.
Hoe gij haar ook ziet, aan de piano of de schrijfmachine, aan de wasch of aan de tea, steeds is
het beeld dichterlijk, liefelijk.
Ach....
Sinds gisteren is het beeld bedorven. Zij heeft
gestemd. En voortaan zie ik haar alleen nog maar in
een stemhokje, haar tong, een zwart potlood be
vochtigend en over haar ronden schouder loerend,
rechts een zwarte pastoor, links een zwarte domine
95

en met zijn adem over heur haarhelm strijkend,
een roode propagandist.
't Is ij selij k ... .

HET NESTJE
„Ga nu naar een rustig, stil plekje," zeiden de
vrienden en wij gingen. Een nestje in 't groen verscholen. Toen wij het huurden, vroegen wij aan
de dame van het nestje: „Komen er nog meer pension-gasten ?" waarop zij antwoordde : „Ik heb nog
een paar kamers over, maar ik neem liever niet
zooveel menschen," wat wij met haar eens waren.
Wij kwamen den l8den en het trof ons dadelijk,
dat in den tuin een schoolkinderelftal bezig was to
korfballen met bloempotten en ander aardewerk.
Het bleek, dat wij niet de eenige gasten waren. Er
was een onrustige familie uit Hoogeveen, man, vrouw
vier kinderen en een meid, een ietwat rumoerig
gezin uit Rotterdam, totaal zes menschen, een eenzame dame met rheumatiek, een hoogleeraar met
een wiskunstig gezin met brillen op en wij keken
elkaar aan.
,,Waar bergt de dame van het nestje al deze
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menschen ?" vroeg ik belangstellend en het bleek
mij, dat zij even vernuftig als vindingrijk was. Zij
spande op den zolder vlaggedoeken — alle roodwit-blauw — en schonk aldus het aanzijn aan ettelij ke zeer geriefelijke, zij het wat gehoorige appartementen. Ook was de topografie niet gemakkelijk,
zoodat de hoogleeraar op een avond verdwaalde,
wat den volgenden morgen tot een levendig gesprek tusschen de hoogleeraarsvrouw en de kinderjuffrouw uit Rotterdam aanleiding gaf. Professor
gaf als eenig excuus op, dat hij kleurenblind was en
in plaats van de roode baan de blauwe baan was
ingewandeld.
Dit was niet het ergste. Aangezien de dame van
het nestje alleen verhuurde zonder pension, was de
keuken in gezamenlijk gebruik, wat in de eerste
dagen tot eenige genoegelijke strubbelingen aanleiding gaf. Daarna werd een rooster opgemaakt
tot aller tevredenheid. Alleen begon het nestje nu
tegen 's morgens elf uur al naar gestoofde bloemkool to ruiken, de onrustige Hoogeveeners aten veel
uien, de anderen weer bloemkool, zoodat tegen het
etensuur een zeer vegetarische atmosfeer in 't nestje
hing, waar geen tochtje door spoelde, dank zij de
rheumatiek van de eenzame juffrouw.
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Er was in 't nest] e, behalve de keuken, nog een
inrichting, voor gemeenschappelijk gebruik. Zij
beyond zich aan 't einde der gang en hier was het
vooral 's morgens een va-et-vient, dat tot zeer hartstochtelijke tooneelen aanleiding gaf. Er werden veldslagen geleverd en wie eenmaal de citadel veroverd
had, was er niet meer uit te krij gen. Een rooster
noch een tijdindeeling gaven baat, want de individueele eischen waren te uiteenloopend en de toestand leek waarlijk op Bien van Europa: overal
nijpende no ►^ddruft en geen middel tot herstel.
Toen kwam de chaos, want de capaciteiten van
meergemelde inrichting bleken haar grenzen te
hebben, wij zijn gevlucht en ik zit weer voor een
jaar in de Sint Nicolaasstraat, die een Luftkurort is
na mijn ervaringen in 't Veluwsche nest] e,

SPORT
Ik trof den gelukkigen huisvader in den trein naar
Zandvoort, waar zijn vrouw en zeven bloeien van
kinderen vertoeven.
— Kier is door d'r examen! was zijn eerste
woord.
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-- Het zal een groote meid geworden zijn, zei ik.
-- Groot ? zei hij, kij k ! en hij haalde zijn portefeuille te voorschijn en liet me Kier zien op een
kiekje : Kier in tennis-costuum een bal missende.
— En de anderen ? vroeg ik.
Hij haalde een pak photo's uit zijn portefeuille,
en vertoonde ze.
Pam bezig het record buikzwemmen te slaan.
Pok aan het balkorven.
Lak op een fiets.
Ban in het doel.
Mop met bokshandschoenen en
Fler in een skiff.
-- Reusachtig, zei ik.
In Zandvoort bezocht ik eenige andere gelukkige
huisvaders en huismoeders en steeds trof het mij,
dat ik de bevallige dochters en de lenige zoons zag
afgebeeld in een of andere sportieve houding en
in flanellen costuums en ik vraag mij niet zonder
eenige bezorgdheid af, waarom dit wel en bij
nooit :
Kier zakt voor d'r eindexamen.
Pok boven zijn algebra-boek.
Pam zucht over zijn Fransche- thema.
Ban krijgt een nul voor Duitsch en

Fler gesnapt onder het ,spieren".
En nog altij d vraag ik mij of waarom nooit zoo
en wel antlers.
VERKIEZINGSFILM
Lees het ochtendblad en spiegel u. Welk een voor
de hand liggend idee ! De film in dienst der verkiezingen ! Natuurlijk is het weer. in Amerika.
Wilson in een aapje met drie apachen.
Cox melkt zijn koeien.
Harding aan de letterkast en deelt loonsverhoogingen uit.
Waarom zouden wij dit voorbeeld niet volgen
om het heden en verleden onzer groote staatslieden
op de film to brengen ter stichting der kiezers ? En
welke interessante films zouden er ontstaan.
Ruys de Beerebrouck in z'n wieg.
Zij n eerste luier
Ruys de Beerebrouck als student.
Zijn eerste kater.
Ruys de Beerebrouck op de knie van Monseigneur
Nolens.
Monseigneur giet hem de pap in.
Theo bij den kapper.
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Theo zet zich papillotjes.
Theo als student to Leiden.
De nacht der bekeering (sensationeell).
Theo in Trianon.
Pieter Jelles vervaardigt nooit-springende bommen.
Pieter Jelles vergist zich (in drie afdeelingen: I.
De nacht van den lien November. II. De versnelde
spijsvertering der bourgeoisie. III. Pieter Jelles
in bed).
De pacificatie van het Onderwijs.
De openbare school verkwanseld voor het
Algemeen Kiesrecht.
De laatste openbare onderwij zer (met muziek !)
En dan de nooit geziene, onovertrefbare, zeerrealistische liberale reuze-film : Van Thorbecke tot
Ter Hall (toegang alleen voor liberale zuigelingen boven de 30).
Ter Hall reikt de hand aan Treub.
Roodhuyzens laatste kans.
Dresselhuys op den viersprong.
Dooden-sprong van Rink.
Treub weigert het leiderschap (komisch).
Als onze ,Kinotentoonstelling" in het Concertgebouw er eens mee begon ?
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ONZE UNIFORMEN
Uit de beste bron verneem ik, dat op ons departement van Oorlog te Den Haag het volgende draadlooze telegram van den Poolschen opperbevelhebber
is ontvangen :
Kabinet.
Te Velde, 20 Aug. '20.
Vertrouwelijk,
Beste Pop!
Hij is reusachtig ! Het ging belabberd met ons.
Wat wij deden, het mislukte. Als ik dacht, dat wij
de Rooden verpletterd hadden, stonden er weer
tienduizend andere voor ons, soms zelfs achter ons.
Het zijn precies een zeker levend gedierte, waarvan
Weygand zegt: „quand it n'y a plus, it y a encore".
Wij peinsden ons suf, wat de reden toch kon zijn,
dat wij zoo slecht opschoten. Wij stonden aan den
rand van den afgrond. Ik wierp er een schichtigen
blik in en wat zag ik op den bodem er van liggen ?
Gij raadt het reeds! De 'tweehonderd duizend
Nederlandsche uniformen, die gij zoo welwillend
waart ons tegen een behoorlijken prijs -- hij was
wat hoog, onder ons gezegd — te verkoopen. Mijn
hart zwol. Ik begreep thans. Onze Poolsche uni102

form maakte geen indruk op den vijand ! Ik moest
mijn leger de Hollandsche aantrekken. En waarachtig, Pop 1 Het was of de duivel in ons gevaren
was. Zoodra had niet een Pool een van uw uniformjassen aan, of van een slordigen, alsmaar retireerenden soldaat was hij omgetooverd in een onversaagden, niets ontzienden held. Nauw stormde het
eerste in uw uniform gehulde detachement op de
Rooden af, of ik zag ze krijtwit worden. Er ontstond
verwarring in hun gelederen en onder de kreet
,,De Hollandsche Landweer ! Wij zijn verloren !"
gingen zij aan de haal. Zij loopen nog. Als ze maar
blijven loopen. Wij danken dit resultaat aan den
onoverwinlijken Hollandschen geest, die zelfs tot
in de pantalons uwer soldaten huist, en indien gij
nog een paar honderdduizend groen-grijze kapotj assen to missen hebt tegen civielen prij s, stuur ze
dan ommegaand ! Een handdruk !
Van held tot held,
Steeds
(get.) onleesbaar.
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DAM!
— Wat zegt U van de Ieveve, meneer ?
-- Is dat een nieuwe film, meneer ?
— I. V. V., meneer. Weet U niet, wat dat beteekent ?
— Ik vreet vij gen ?
— Internationaal verbond van vechtlustigen,
meneer! Oorspronkelijk heette het Internationaal
Vakverbond.
— En waarom hebben ze dien naam veranderd ?
— Om de demagogie uit to hangen, meneer!
Zij verklaren den oorlog aan den oorlog!
— Meer gehoord, meneer.
— Maar dezen keer is het ernst, meneer. Dat is
ingrijpen in de rechten van de regeeringen. Dit is
onduldbaar, meneer.
— Zoo, meneer.
— Ja, meneer. Want wat is een regeering?
— Niet veel zaaks, meneer.
-- Een regeering, meneer, is de afspiegeling van
de stroomingen, die in een yolk leven.
— Gefeliciteerd, meneer.
— Een regeering, meneer, is het yolk in het
klein, in een notedop, meneer!
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--- Kraken, meneer!
-- En als dus een regeering den oorlog wil, dan
wil het yolk dien. Wat zagen wij op 1 Augustus '14
meneer?
-- De feestelijke opening van het Wereldgekkenhuis ?
— De prachtige opbloei van het nationaal gevoel,
meneer! En wie waren de hevigste patriotten ?
— De legerleveranciers ?
— De sociaal-democraten, meneer! Als zij
,,neen" gezegd hadden, was er niets gebeurd,
meneer. Zij zeiden ja", meneer en waarom?
-- Omdat ze anders hun standje waren kwijtgeraakt ?
— Precies, meneer. En waarom waren zij dat
kwij tgeraakt ? Omdat het yolk den oorlog wilde.
En omdat het yolk wilde, wilde de regeering. Is
de I. V. V. het yolk?
-- Het dagblad, bedoelt U?
-- U is niet ernstig, meneer! De I. V. V. is slechts
een minderheid, meneer. En als een minderheid de
meerderheid de wet voorschrijft, wat is dat dan?
-- Wat heeft een meerderheid er aan, minderheid to zij n ?
-- U begrijpt er niets van, meneer. Als een min105

derheid de baas speelt, meneer, als de I. V. V. den
oorlog niet wil, die een regeering wel wil, dan is dat
tegen de democratie, meneer.
— Dan deugt Uw democratie niet, meneer,
— U zegt, meneer?
— Dam! zei de conducteur.

HET ROKIN
Het telegram der Vereeniging ,,Rokin", luidende
„Burgemeester en Wethouders wordt dringend
verzocht de ergerlijke vervuiling van het Rokinwater aan de loods der Rotterdamsche Bankvereeniging in oogenschouw to komen nemen", werd in de
kamer van B. en W. bezorgd juist toen de
heeren vergaderden.
— Zullen we gaan? vroeg de Burgemeester en
keek de Machtige aan.
— Gaan! beval deze, die behoefte had aan
frissche lucht.
— Gaan we de Nes door? vroeg wethouder
Den Hertog.
— Natuurlijk, zei Ferdinand, daar zul je niet
van bederven.
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— Vooruit 1 sprak de Machtige.
En zij gingen.
— Loop jij voorop, zei de Machtige tot den
Hertog, iii bent muzikaal, en hij gaf den Burgemeester een hand. De Miranda bleef dicht bij hem.
Zoo verschenen zij op den Oudezijds Voorburgwal
en een juffrouw uit de Prinsenhofsteeg, die haar
hondje uitliet, vroeg aan een gemeente-werkman,
die voor het Stadhuis niets stond to doen
— Wat binne dat voor ?
— Dat binne de Pelgrimvaders, zei de man.
— Het lijken net.. , maar Caro blafte zoo
hard, dat het vergelijkende woord verloren ging.
Zij bestegen het houten bruggetje voor de Lombardsteeg en midden boven het water bleef Den
Hertog staan, stak zij n news in den wind en sprak .
— Het ruikt hier net als in het Concertgebouw
bij Mahler's Negende.
— Ik weet het al, zei Abrahams, daar ligt een
dood hondje in 't water.
— Mijn nicht, die getrouwd is met den zwager
van den achterkleinzoon van Van Hogendorp had
net zoo'n ... .
— Laten we doorgaan, sprak de Machtige.
Zij stonden voor de Lombardsteeg.
..
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-- Hier zat Vondel, zei Den Hertog, die sterk in
de historie is.
--- Verkocht-ie daar gemeente-kousen ? vroeg
De Miranda, die minder sterk in de poezie is.
-- Waarom ? vroeg Wierdels, die verstrooid
was en naar den anderen hoek van de steeg keek,
waar eenmaal „Cafe Westphalia" was, met damesbediening.
-- Omdat ik dan een idee heb, zeide pientere
De Miranda. Dan vraag ik Querido of hij voor mij
in de Vijzelstraat sokken wil verkoopen.
— Als jullie klaar zij n ? vroeg de Machtige.
Zij kwamen op het kruispunt van Nes en Lombardsteeg,
— Ik ga de Nes niet door, zei De Vlugt principieel.
-- D'r is niks meer to doen, sprak Den Hertog,
Een dooje boel.
De Machtige bleef voor een huffs staan,
— Hier was „De houten Verdoemenis". Weet
je nog, Wierdels? zei hij,
-- Hoe oud was je, toen je daar voor 't eerst
kwam ? vroeg Ferdinand.
-- Zeventien, sprak de Machtige, ik was al
vroeg in den houthandel.
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-- Ik ben er in November '74 als Delftsch student de trap afgewerkt, zei de Burgemeester, en
weet je wie ik beneden vond ? Sam van Houten.
Dien hadden ze net to voren er afgesmakt. Ik zat in
het portaal. Hij is getrouwd
-- En hier was de Toko, versprak De Vlugt zich.
Zij draaiden zich allemaal tegelijk om.
— Hoe weet jij dat? Ben je d'r met Theo
geweest ?
--- Ik heb hem gebouwd, zei De Vlugt onverschrokken.
-- 0! zei de Machtige.
-- En hier stond de Alhambra, juichte Ferdinand, die heelemaal opleefde. Herinner je j nog die
kleine Francoise met dat wratje op d'r bovenlip?
,,Agile, agile !" zong ze en hij cancande bij na.
— Hou je fatsoen, zei de Machtige, ze kijken
naar ons.
-- En hier was eenmaal de Vic! „Ferdinand bleef
verrukt staan.
-- De dikke Witkower-Gerzon in het buffet,
weet je nog? zei de Burgemeester.
-- Et moi, je suis decachetee, decachetee",
neuriede Ferdinand en dacht aan Anne Heldt.
-- En hier was de,, Bis", zei de Machtige zacht.
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— En Matthieu ! zuchtte de Burgemeester, die
goeie oude tijd. Ik heb d'r eens in April '75 gezeten
met mij n nichtj a uit Roelanderveen ... .
Zij waren in de Hermietensteeg en staken de
neuzen in den wind.
— Gebakken visch, zei de Miranda.
— Ik ruik niets, zei de Machtige en liep het
Rokin op.
Een borrelend-zwarte massa lag aan hun voeten
en zij staarden wezenloos in den jammerpoel,
— Vuil water ressorteert onder Publieke Werken,
zei de Machtige stroef en keek in de lucht.
— Pardon, zei wethouder De Vlugt, het is ontstaan door de ,loods" van de Rotterdamsche Bank
en dus valt het onder Woning-dienst.
-- Een moeilijk geval, zuchtte de Burgemeester
en roerde met zijn parapluie in de brij. Als we eens
teruggingen ?
— En terugseinen, dat wij de zaak overwegen ?
vroeg Den Hertog.
Zij knikten.
En zij gingen.
En overwogen.
En het Rokin stinkt ... .
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VOETBAL- VER1VlAKEL I JKHE ID
De oude sportkampioen welfde zijn breede borst,
zoodat de medailles, waaronder het gouden kampioenkruis der pandoer-club, ,Vijf van den laatsten
slag" en de verguld-zilveren kampioenspenning van
de Vischclub „De Oranje-dobber", stil glansden,
rinkelden en hij sprak :
-- Er is een verschil tusschen sport en sport.
Er is een sport, die sport is en er is sport, die geen
sport is. Dit is 't onderscheid. Als „De Oranjedobber" zijn jaarlijksche kampioenschapswedstrij den hield, meent ge dan, dat wij ons in training
begaven en een borreltje minder dronken ? Integendeel. Want dan zou ons pleizier van de sport of
zijn geweest. Dat is de tegenwoordige fout. Toen
wij een veertig jaar geleden voor het eerst tegen
een voetbal schopten, waren er geen velden, geen
tribunes, geen kleedkamers en geen toeschouwers.
Er waren alleen een handvol jongens, die uitgelaten achter den bal aanholden. Jaren ging dat goed.
Toen kwamen de schoolmeesters en de autoriteiten
en begonnen zich met het voetballen to bemoeien.
En het was mis. Het voetvallen moest een volksspel
worden. En nauwelijks was het een volksspel of de
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ondernemer van publieke vermakelijkheden wierp
er zich op, bouwde tribunes, engageerde Engelsche
trainers, lei op den loer om anderen clubs goede
spelers of te troggelen, maakte recettes van duizenden, zat op hooge fasten, beefde bij de gedachte,
dat de club een slecht seizoen zou hebben en in
plaats van een sport werd het voetballen een publieke vermakelijkheid als een bioscoop maar met
meer risico. Er werden voorhoede-spelers in sigarenwinkels gezet en spillen kregen goed bezoldigde
baantjes op een of ander kantoor of werden koperpoetser in een garage. Men zag de koppen der sterren op de sigaren-kistjes; een jenever-soort werd
behalve met 95 ° /o water gedoopt met den naam van
'n grooten doel-schutter en dacht je nu, dat die
heeren, die gewoon zijn toegesproken te worden door
ministers, burgemeesters en wethouders, die auto's
tot hun beschikking hebben, eerste-klas reizen en
in eerste-klas-hotels afstappen, zich lieten afschepen op een schuit als de ,Hollandia" ? Men had in
Antwerpen een stuk of wat villa's moeten huren,
met koud en warm water op alle verdiepingen; elk
van de heeren had een prive kindermeisje en een
masseuse moeten hebben en 's avonds had men ze
de bezienswaardigheden der stad moeten laten be112

zoeken, in plaats van ze bezig te houden met een
lezing over de zedelijkheid, in verband met het
nemen van een strafschop.
Met sport heeft het tegenwoordige voetbal niets
meer te maken en het wordt pas weer sport, zoodra
het opnieuw gespeeld wordt op een drassig weiland,
zonder tribune en zonder toeschouwers en met een
bal, waarvan de spelers niet weten hoe, wanneer
en door wien hij betaald zal worden. Dan pas is
voetbal weer sport.

BEROEMD ZIJN
De beroemde man zuchtte en streek zich over
den schedel.
— Asta Nielsen heeft gelij k, zei hij, beroemd
zijn is moeilijk. Als de menschen wisten hoe lastig
het is, zouden zij er niet tuk op zijn. Je kunt beter
kies- en maagpijn hebben. Ik ben, wat men noemt,
beroemd. Het vergift werkt natuurlijk langzaam.
Het eerste merkte ik het op een tram. Ik zag den een
den ander aanstooten en hoorde hem mompelen
,,daar heb je hem."
-- Wat een leelijke kerel, zei de ander.
113
Dagboek van een Amsterdammer, 8

Toen in de rij voor een post-loket. Weer zag ik
twee koppen naar elkaar toegaan. Ik deed of ik
niets zag.
-- Is dat..,.? Hij heeft meer van een kaaskooper!"
Een jongjuffie fluisterde in een voile coupe,
zoodat ik het hoorde :
— Ik had hem me heel anders voorgesteld.
-- Had j e dan gedacht, dat ie twee neuzen had?
vroeg het jongmensch, dat naast haar knie aan
knie zat. Waarop zij beiden lachten.
In een koffiehuis is het nog erger. Daar praten
ze hard op over je; kijken wat je bestelt, hoeveel
fool j e geeft.
Dat zijn nog maar de menschen, die je alleen van
aanzien kennen. Wacht je voor je halve bekenden.
Die spreken j e op de meest ongelegen piaatsen aan,
drukken je warm de hand en loopen met je op, al
zeg je hen, voor dat je weet, welken kant ze uitgaan, dat je toevallig den anderen kant uitmoet.
Die offreeren je slechte sigaren, stellen je aan wildvreemden voor, richten dwars door de voile trams
het gesprek tot je, vragen de stomste dingen en
zeggen tegen den conducteur als ze den wagen afstappen : ,Hij begint oud to worden".
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Zij hebben een merk oneetbare chocoladereep
naar me genoemd, en telkens als ik een Boos met die
dingen zie, krijg ik pun in mijn buik. Maar het
ergste van de beroemdheid is het beroemd blijven.
Als A. B. Kleerekoper wist wat een moeite dat kost,
zou hij niet zoo zijn best doen het to worden. Neen,
zei hij, de beroemdheid kan me gestolen worden.
Asta heeft gelijk. Het is erger dan de driedaagsche
koorts.
En hij zuchtte weer en nam zijn hoed of voor
een meneer, Bien hij niet kende, maar die door
hem gegroet wilde worden.

OORLOG EN HARING
Zij verscheurden een plechtig bezworen verdrag. Wij zwegen.
Zij trokken een niets kwaads vermoedend landje
binnen. Wij keken den anderen kant op.
Zij zetten onschuldigen tegen den muur. Wij
zagen het niet.
Zij deporteerden grijsaards, vrouwen en kinderen. Wij hielden ons stil.
Zij staken steden in brand. Wij roken het niet.
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Zij verwoestten vruchtbare landouwen. Wij trokken ons er niets van aan.
Zij torpedeerden de Lusitania. Wij stopten onze
ooren dicht.
Zij trapten ons op de teenen. Wij voelden het niet.
Zij behandelden ons zeer uit de hoogte. Wij
bogen als knipmessen.
Zij dicteerden ons hun politiek. Wij bemerkten
het niet.
Een heele wereld stond in vuur en vlam. Wij
sliepen.
Maar nu zij aan onze haring komen, nu zij van
onze haring niets meer willen weten, nu zij doen,
alsof er geen haring-contracten met ons bestaan,
nu schrijven wij verontwaardigde artikelen over
,,Duitsche trouw", nu zijn „de herinneringen uit
den oorlog nog versch", nu ,hadden wij gehoopt,
dat het anders zou worden", nu zij erkend hebben,
dat ,vaak misbruik is gemaakt van de omstandigheden", „nu schij nen onze Oostelijke buren de
frazen uit de oorlogsperiode nog niet to kunnen vergeten", „nog steeds dekken zij hun willekeurige
handelingen met het beginsel „Not kennt kein
Gebot", waarbij de nood naar behoefte geconstrueerd wordt", nu ,,moeten wij op onze hoede
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zijn", „nu moeten wij met deze dingen rekening
houden", nu „kunnen wij het risico niet meer
dragen", nu ,chicaneeren zij en ontwijken hun
verplichtingen" en dat alles nu zij de Hollandsche
haring niet meer lusten !
Kan het vreeselij ker ?
Wie de ,,wij" zijn? Lees het hoofdartikel in de
,,Nieuwe Rotterdammer" van gisteren over ,Duitsche trouw" en bestel een Hollandsche haring,
want waarlijk, gij zult er katterig van worden,

SIJIVIEN
Hamlet met den schedel van Sij men.
Ach, arme Sij men !
Ik heb hem gekend, Horatio, een knaap van oneindig vernuft, vol van de kostelijkste invallen; hij
heeft mij wel in duizend raadszittingen doen lachen ;
en nu, welke afschuwelijke dingen komen in
mijn verbeelding op ; ik word er wee van. Hier
zaten die lippen, waaraan ik, hoe dikwijls weet ik
niet, gehangen heb. Waar zijn Uw grappen flu?
Uw sprongen? Uw moppen? Uw kostelijke kwinkslagen, die den geheelen Raad steeds deden schate117

ren ? Thans geen enkele zelfs, om over Uw eigen
grijnzen to spotten ? De wangen ingevallen en stijf ?
Ik bid U, Horatio, zeg mij een ding.
Horatio: , En wat, mij n prins?
Hamlet: Denkt gij, dat Ruys en Theo er ook
zoo zullen uitzien als zij zijn afgetreden?
Horatio: Evenzoo.
Hamlet: En ook zoo zullen ruiken ? bah!
Hij legt den schedel van Sijmen veer.
Horatio: Evenzoo, mijn prins.
Arme Sijmen ! Wat deedet gij in de kou ? Uw
compagnon legde het glorierijk of en is er nog zeeziek van. Gij waart nooit zeeziek. Zult het nooit
zijn. Gij hebt een stevige maag. Doch waarom Uw
zachten zetel op 't Prinsenhof verlaten, waarop gij
slechts enkele uren per dag toefdet en waar niemand
het U lastig maakte ? Waarop gij allengs roser en
op den zetel naast U de Machtige allengs antirevolutionnairder werd ? En nu dit en dit alleen door
Uw ironie ! Weet gij dan nog niet, dat ge in dit
land nooit ironisch moet zijn? Wees grof, wees plat,
wees valsch, wees schuin, lieg alsof het gedrukt
staat, draai, kronkel en ontken I Men zal U eeren
en hoogachten en hulde brengen. Doch wees nooit
ironisch want men zal U niet begrijpen, U aan Uw
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woord houden en U steenigen omdat gij het omgekeerde zeidet van wat gij bedoeldet. Want dit, o
Sij men, is in dit land en vooral in de politiek zonde.
Hoofdzonde.
Arme Sijmen i

STAKEN!
Een van mijn twee zoons, in wien ik helaas een
toekomstig krantenschrijver zie, had het ochtendblad te pakken gekregen en zei tegen zijn achtjarigen
broer:
— Ze willen staken !
De kleine zat boven een som te zweeten en gaf
geen antwoord.
— Ze gaan staken ! zei de elfjarige
arige nog eens.
-- Wie ? vroeg de kleine, keek op en zag niet, dat
een inktdroppel van zijn pen op zijn schrift droop.
— De frikken ! riep de andere.
-- Wat voor frikken ? vroeg de kleine, die van
zijn inktmop een zon maakte met stralen.
— Onze frikken ! De Lange, en de Biet en
Heintje. Ze verdienen niet genoeg.
— Lekker, zei de kleine,
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-- Ze verdienen net zooveel als een kerel van
de vulliskar,
— Lekker, zei de kleine, die zijn schrift schuin
hield om de zon een verlengstuk te geven.
— En als ze staken dan moeten wij (hij keek de
de krant in en spelde) s-o-l-i-d-a-i-r zijn.
-- Wat is dat? vroeg de kleine, die bezig was de
kanalen op Mars te teekenen met het achtereind van
zijn penhouder.
-- Solidair? Ik denk, dat het is als soldeersel.
Dat je ze niet meer van elkaar kunt krij gen. Als zij
staken moeten wij ook staken. Dat is altijd zoo.
En dan gaan we een optocht maken en gooien bij den
burgemeester de ruiten in.
— Mag dat dan ? vroeg de kleine en lei voorzichtig het vloei op zijn zonnestelsel.
— Als je soldeer ben, mag dat, zei de elfjarige.
Dan doen de koperen je niks.
— Als ze staken, hoef je dan niet naar school?
vroeg de kleine en keek naar de cijfers van zijn som.
— Natuurl j k niet, Jong. Staken is als je niks doet.
-- En lui, die nooit wat doen, hoe kunnen die
dan staken?
— Dan staken ze toch. Iedereen staakt tegenwoor ig.
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-- Is het kippenhok dan dicht ?
-- Natuurlijk, jong,
-- En hoef ik geen sommen to maken ?
-- Nog al glad.
-- Dan wil ik ook soldeer zijn, zei de kleine en
klapte zijn schrift toe.
Samen gingen ze naar school. Ik vrees voor de
ruiten van den Burgemeester.

DE ASTROLOOG
De nachten zijn koud, maar schitterend, sprak
mijn vriend de astroloog uit de Noorderstraat en
hij schroefde zijn kijker uit. Wat ziet gij daar langs
de schuine declinatie van mijn rechterpink?
Hij hield zijn rechterpink in de lucht.
-- Een duister gat, zei ik.
— Volkomen joist. En wat onderscheidt gij in
dat gat?
-- Een eenzaam, grijs haartje, zei ik.
-- Gij zijt een dwaas. Over welk gat heb je het?
vroeg ie verstoor .
— Je linkerneusgat, vriend, zei ik.
--- Gij zijt zeer onwetenschappelijk, vervolgde
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hij. Ik bedoel het gat in Orion. Ziet gij Sirius flauwer fonkelen? Deze ster stond eenmaal in het
twaalfde huis van Woodrow Wilson. Thans staat
hij op de stoep, gereed te vertrekken. Deze kleine,
roode ster links is Harding, zij n opvolger. Een
oorlogsster, die zich afkeert van de rijzende zon,
schuin boven hem. Als gij japansche staatsleeningen hebt, gaat er mee in den wind. Meer zeg ik
U niet.
— Ik heb alleen Amsterdamsche gemeenteleeningen, zei ik.
-- Ook in den wind. Ik voorzie moeilijke dagen.
Ziet gij daar het sternbeeld de Bison? Dat is de
ster van Wibaut. Hij dooft uit. En Ziet gij hoe dat
komt ? Door de nabijheid van Venus. Deze is
actie .
— Is Venus mevr. Van Zelm van den Berg?
— Neen, vervolgde hij. Deze activiteit duidt op
de komende verkiezingen, waaraan de vrouwen
zullen deelnemen. Ziet gij die drie sterren . daar
onder elkaar alsof zij elkaar een zetje geven ? Dat
zij n drie katholieke wethouders, die ons te wachten
staan.
— En Wij nkoop ?
-- Hij staat thans onder den Waterman. Terug122

slag in Rusland, terugslag hier. En zelfs geen cent
provisie van de handelstransacties met de Sovjet,
-- En Geneve?
-- De nevel in Cassiopea scheurt. De toestand
klaart op. De sluier, die over de wereld hing, verdeelt zich. De nevelvlek splitst zich in zonnen, die,
voortbewogen door de eeuwige wetten der harmonie,
om elkaar zullen wentelen, zonder ooit to botsen.
Zoo wordt de wereld ook. De Staten zullen niet
langer botsen. Ziet gij daar Bien ondefinieerbaren
flonkerenden schijn in het Noordoosten ? Dat is
een helium-vlek. Het heelal bestaat alleen uit helium.
Gij ook. Als ik U droog distilleer, houd ik slechts
helium over, opgelost in alcohol. Helium en alcohol
zijn de eenige wereld-elementen, die het leven op
aarde mogelijk maken. Ga mee naar beneden. De
warme groc wacht.
En hij ging.

GEORGES ... .
Er zij n dwazen in wier oogen licht komt als men
ze spreekt van wereldhervorming. Doch waarom
zoudt gij deze genoeglijke wereldorde veranderen?
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Georges Carpentier, het boks-wonder, komt in
ons land en in Roosendaal begint het al. Gedeputeerden van Noord-Brabant zullen hem in bokscostuum -- kort broekj e, truitj a ter grootte van een
slabbetje —. verwelkomen en de Roosendaalsche
gemeenteraad zal voor matras dienen als hij rich
van den trein naar de douane begeeft. Aan den
Moerdijk wacht hem een ovatie van de Nederlandsche Polderjongens-club „De Harstikkers". Het
eere-diploma met het bonds-insigne, een geemailleerd Blauw-oog, zal hem met een toepasselijke
speech worden overhandigd. De trein, die dan reeds
twee-en-een-half uur to laat is, zal met drie uur
vertraging Rotterdam binnenstuiven. Al de stoomfluiten op de Maas zullen blazen en op het perron
zal het Dagelijksch Bestuur der gemeente in hoogstand aanwezig zijn. Wethouder Heykoop zal
namens de Schiedamsche-Dijksche Knokploeg een
feestlied voordragen, woorden van Speenhoff, getiteld : „De uitgeslagen oogtand".
Vervolgens stapt het gezelschap in gereedstaande
auto's, bestuurd door wegens woestrijden veroordeelde chauffeurs, en zal Den Haag bereiken.
Hier zullen Haagsche jofferen, waaronder eenige
tandelooze, bloemen strooien op den Rijswijkschen
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weg, terwijl de bekende Haagsche jongemannenvereeniging „Doe wel en zie niet om", een massagedemonstratie zal geven. Te 11 uur 's avonds precies
arriveert het gezelschap to Amsterdam. Op den
Dam houdt de stoet halt, waar het raadslid Coll y,
Nederlands Kopstoot-kampioen, in de Moskousche
roode bloes van Wijnkoop, een exhibition zal geven
van zijn laatste match met agent Nr. 1281, op de
Eenhoornsluis. Agent Nr. 1281 heeft daartoe speciaal verlof gekregen van Burgemeester Tellegen, die,
gezeten op de schutting van het Damterrein, waar
onze Raad eveneens zitplaatsen heeft gevonden, den
den wedstrijd met een eere-stoot zal openen.
In ,I'Europe", waar behalve al de badkamers,
ook de wijnkelders ter beschikking van het gezelschap zijn gesteld, zal de Amsterdamsche club
,,De Uitsmijters", aangevoerd door den nachtportier der ,Stad Hamburg", het eere-plankier
vormen waaroverheen Carpentier naar de receptiezaal zal schrijden. In onberispelijk Fransch zal
de heer ,Avais-tu-me-mais", die kortgeleden door
de Amsterdamsche rechtbank tot Meester op den
knuppel werd bevorderd, hem daar toespreken.
Waarna de eerewijn zal rondgaan,
125

— Heb je het gelezen? vroeg me gisteren in de
Reguliersbreestraat onze grootste dichter, die, als
hij in de wereldtaal had geschreven, tot de wereldgenieen zou gerekend zijn en het nu niet verder
gebracht heeft dan tot tweeduizend gulden per
jaar op een benauwd Amsterdamsch derde bovenhuisje — heb je het gelezen, dat Carpentier, met
elke opstopper, Bien hij geeft, 25.000 gulden
verdient ?
En droef keek-ie naar z'n eigen hand, die alleen
in staat is een ongelukkig drie-cents-penhoudertje
vast to houden.
Waarom zouden we dus deze wereld veranderen ?

HOOGHEID
Hij stond op een heuveltje bij het Uddeler Meer
met zijn neus in den wind en snoof.
Ik passeerde en daar ik een traan in zijn manlijk
oog zag wellen, bleef ik staan, nam mijn hoedje of
en zweeg.
Hij keek op.
— Hoogheid, zei ik schuchter.
Hij kwispelde met z'n staart en snoof nog harder.
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-- Heb j e me herkend ? vroeg ie gevleid en zij n
linkerpoot schoffelde tusschen de struiken,
— De adel van Uw gelaatstrekken .... begon ik.
— Schei uit, zei-ie, zijn dit tijden voor vleierij en ?
Heb je gelezen, wat ze in Arnhem bij het Hof..
het Hof!.... beslist hebben ?
--- Ik lees nooit kranten, Hoogheid.
-- Zeer verstandig. Ben je soms journalist?
— Juist geraden, Hoogheid.
-- Ga dan zitten en luister. Ik ben een Koninklij k, om niet te zeggen Keizerlij k zwij n. Mij n grootvader kwam uit Rusland, een geschenk van den
Czaar aan mijn Groot- Hertogelij ken Meester. Mijn
moeder was een schat van een Mecklenburgerin,
glanzend en lenig en ik. , .. ik verteer hier op deze
kleine-burgerlijke hei mijn dagen in onrust en
heimwee.
— In Mecklenburg is het, sinds de Grondwet,
ook zoo lekker niet, Hoogheid, meende ik te moeten
opmerken.
-- De tijden zijn verrot. Zegt Shakespeare dit
niet in Richard III! Maar dit is het ergste, dat
Hof! Hoe kom jullie er toch bij,
vonnis van dat.
om zoo'n verzameling rechters .... Hof te noemen ?
Ik voel dit als een schennis .... Wat was ons be+..
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staan ? Wij werden door Koninklij ke i achtopzieners
gevoederd en gelaafd; de malsche spruitjes, de
jonge kropsla en de zachtste peultjes waren ons.
Men ontzag ons overal. Wij waren van Koninklij ken
Bloede. Wij leefden vrij, vrij, zooals maar enkele
menschen dat kennen. En als wij dan voorspoedig
waren opgegroeid en voor een talrijk nageslacht
gezorgd hadden, dan kwam de herfst, de heerlijke
gezonde herfst. Dan zag ik reeds van verre het
schitterende gezelschap, dat ons de eer zou aandoen, ons neer te leggen in een edele jacht en nooit
werd een van mijn geslacht getroffen door een kogel
uit een geweer beneden den rang van Freiherr.
Het was een genot te sterven. Het brekend oog in
oog met een Vorst, een Durchlaucht, een Hoheit.
En 's avonds dampend op den schotel in een select
gezelschap, waarin de laagste in rang nog altijd een
Jonker was en nooit een civiel erbij ! opgegeten,
ken, dat is het
gesavoureerd te worden door je gelijken,
eenige, waarachtige aristocratische gevoel. Ach,
het leven des Koninklijken zwijns was waard
geleefd te worden. En nu komt een Hof. ... een Hof
en geeft den eersten den besten pummel de vrijheid
op ons aan te leggen en te schieten. Ik, neergelegd
door een Garrit_ of een Berend ! Voel je wat dit zeg128

gen wil ? Jullie praat van Bolsjewisme, maar voor
ons....
Hoogheid stak zijn snuit in de lucht, snoof en
zei sne ;
— Daar komt zoo'n kaffer aan. Doe mijn groeten
aan Jonker van Riemsdijk.
En hij sjokte weg door de struiken.
De groeten heb ik overgebracht... .

CONl1VIISSIE VAN BIJSTAND
,,De Zaandamsche commissie van Bijstand voor
de lichtbedrijven, bestaande uit wethouder Duijs,
een kapper, een bootwerker, een manufacturier en
een fabrieksarbeider, zijn naar Berlijn, Stockholm,
Bergen, Manchester en Londen voor een studiereis." (Persbericht.)
Berlijn, 11 januari.
Een reuze-keet in 't Eis-Palast. Sekt bocht. De
rest net zoo. Veel licht. Vooral onder de dames op
het ijs veel dat licht is en dus de speciale aandacht
onzer commissie heeft. Diepgaande studies.
Duijs.
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Berlijn, 12 januari.
Ik zie sinds gisteravond alle lichten dubbel. Wij
zullen dat systeem ook in Zaandam dienen in te
voeren. Onder de vrouwen veel Tituskoppen. Ebert
draagt tegenwoordig zii n scheiding tot in zijn nek.
Noske heeft polka haar. We amuseeren ons best.
Als ik die schele hoofdpijn maar kwijt was.
De Kapper.
Stockholm, 13 Januari.
Licht als een veer die zweeft ! Zoo voelt de lichtcommissie zich. Duijs weet overal den weg. Een
geheide deskundige. Het eerste glas Zweedsche
punch maakf je stil, het tweede droevig, het derde
pootig, het vierde. vroolijk, het vi jfde wijsgeerig en
het volgende licht.. Wij zijn aan ons achtste. Nooit
waren we deskundiger. Hebben vanavond om nieuw
voorschot geseind. Als er maar is. Ik heb nog nergens zooveel ronde heupen gezien als hier. Duijs
zegt dat dat komt door de speciale retorten, die ze
hier gebruiken. Ik ben bezig, dit te onderzoeken.
Stuur vooral geld.
De Manufacturier.
P. S. Overal uitverkoopen, net als bij ons, de
gladakkers
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Bergen, 15 Januari.
De sprot is hier veel lekkerder dan de spiering
bij ons. Fijn gevreten vandaag. Duijs kent de beste
adressen. Champagne lust ik niet. Geef muj maar
een goede vaderlandsche borrel. Wij blijven overal
tot dat het licht uitgaat. Dat is om het verschil
tusschen licht en donker beter te kunnen bestudeeren, zegt Duijs. Een reuze-vent. Ik breng een
flesch levertraan mee,
De Fabrieksarbeider,
Londen, 16 Januari.
Verdikke me!
De Bootwerker,

DUITaCHE ONDERWIJZERS
— De Regeering zal 200 Duitsche onderwijzers
naar Java zenden.
(Aneta).
Les in de Vaderlandsche geschiedenis gegeven
aan de kinderen te Malang-Padioen door Herr
Schulze, Nederlandsch onderwijzer.
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Meine lieben Jungens, die Niederlenders sind
ein kleines Volk, daass groos ist ien alles. En weshalb same sai gross in alles? Weil sai abstammen von
den Batavieren and diese Batavieren waren echte,
unvervalschte oer-Deutschers, die den Deutsche
Rhein kamen abgeschwemmt in Deutsche ausgeholde boomstammen and vloeiend Deutsch sprachen. Deshalb laikt die Niederlandische Sprache
zoo veel op die Deutsche dass men die onderscheid
nauwelings proeft.... pruft.... Die erste Hollandische Graf war auch ein echter Deutsche and
same Frau Gexnalin auch and hunne kinderen and
alle hunne Abstammelingen deshalb auch. Wenn
die Oorlog met den Spanier began, was die erste
Stadhouder ein Deutsche, die aus Nassau den
Rhein kam abgeschwemmt and als de oorlog to
ende kam, werd in Deutschland die Friede geschloten, in Munster, ein echt Deutsche stad. Und al
uwe Stadhouders sind gehei .... getrouwd gewesen met echte Deutsche frauleins and all uwe
groote kundstelaars waren Deutschers. Uwe grootste Dichter Vundel war in Köln, ein echte Deutsche
Stad, geboren and die kousen die er verkaufte
waren in Duitschland gemakt en hem verkoft
door ein Deutsche handelsreiziger. Uw grootste
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musiker, Herr Mengelberg, lest ein der grooteste
Deutschers and saine impressario heiss Bottenheim.
Es war ein Deutsche General, Blucher, die den
Franzoos Napoleon, der von Moederswege auch
eigentlich ein Deutsche war, aus Holland joeg.
Unser groosse Kaiser Wilhelm der Zwei .... ger ... .
Zwet .... ser .... der Zweede .... leebt genoeglij k
binnen die vaderlandsche grenzen and unserer
erhevene kroonprinz samelt op Wieringen in grooses
Leger bij elkander damit er Deutschland erobert
and seine Dankbarheid an Holland toone door het
tot eine Deutsche Provinz zu maken. Unserer
groosse Bismarck had gezegd : „Holland annektiert
sich selbst" and er hat recht gehad.
Voor wij scheiden gaan, wollte iek nog ein klein
Hollandiches Liedchen met U zingen, dat heest
,,Deutschland, Deutschland, fiber alles !" Alzoo,
opgepast ! Een-zwee-drei ! ... .
En de kleine Malang-Padioeners zingen uit voile
borst het nieuwste Vaderlandsche volkslied,
DIENSTBODE HUREN
Er zijn in het leven des mans omstandigheden, dat
hij de taak der huisvrouw moet overnemen en zoo
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was mij deter dagen het noodlot beschoren een
nieuwe dienstbode te huren.
De advertentie in het blad met de 180.000 gezinnen, leverde een pakhuis vol sollicitaties op en
na rijpelijk schiften, hield ik vijf keurige epistels
over, waarvan ik de schrijfsters verzocht op hetzelf de uur in _ mij n woning aanwezig te zijn.
De dames kwamen gisteravond om acht uur
precies en ik liet ze bij elkaar in de ontvangkamer,
die door mijn drie zonen gewoonlijk gebruikt wordt
om elkaar of te ranselen.
Als practisch man meende ik, dat het goed zou
zijn als ik het vijftal gezamenlijk aansprak, hen wees
op mijn verplichtingen en hun rechten, na- welke
uitlegging ik vragen zou, wie nog bereid was in
mij n dienst te treden.
Ik trof vijf keurige vrouwspersonen aan, die in
druk gesprek waren. Ik maakte mij n entree, boog
en begon patriarchaal als een heer des huizes betaamt, eenigszins plechtig met het woord : „Kinderen", waarna ik voornemens was te vervolgen.
,,Kinderen !" zei ik dus, doch kwam niet veel
verder, want een kittig, rossig meisje, keek me met
een paar goddelijk blauwe oogen aan, en zei:
,,We binne uws kinderen niet, we binne dames."
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Mijn redevoering was dus mislukt en ik begon
opnieuw : ,,Dames",
-- Purdon, zei een slanke brunette, is U een
eenig heer ?
-- Als U er op mocht staan .... , antwoordde ik.
-- Dat is geen antwoord, sprak een dame, die
afkomstig scheen uit de contreien van Kattenburg.
-- Ik heb een vrouw en vijf kinderen, ze ik
schuldbewust,
-- Dan is 't niks voor mij, zei de schoonste
combinatie van pikzwarte polkahaar met bij gewerkte grijze oogen, en stond op. Ik dien alleen
bij eenige heeren."
Zij ging en liet een geur van poetspommade
achter.
— Dames!, begon ik opnieuw.
— Ik heb met die flauwsjes niets to maken,
meende de Kattenburgsche of daaromtrent, ik ben
hier niet op een meeting van gevallen meissies van
't Leger des Heils ! Zoo behandel je geen fatsoenlijke dienstbode.
En ook zij stond op en ging.
--- Die juffrouw, die me opendeed, is dat.... ?
vroeg de rossige.
-- Dat is de dame-huishoudster, zei ik. Heeft
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U bezwaar ? Er is ook nog een kinderjuffrouw en
een werkster en een....
- Ik ga alleen in betrekking als meissie alleen.
Van f lapmadams moet ik nets hebben.
— Ik zou ze kunnen ontslaan, merkte ik schuchterlijk op.
— Niet poodig, zei ze en keek op dir horloge.
Ga je mee, Berta, zei ze tegen de brunette, die

me van onder haar lange wimpers aankeek en
lispelde
— Ik heb zwakke longen. Ik kan niet tegen trappenklimmen.
En ook zij gingen.
Ik wendde mij thans tot de vijfde, een blonde
engel van zachtheid.
--- Dame, zei ik, indien U ... .
— Ik wou alleen dit weten, sprak ze, ik heb een
brandweerman en een marinier aan de hand en
mij n jongen vaart. Kan ik die in de keuken ontvangen ?
--- Alle drie tegelijk ? vroeg ik.
Ze keek me verschrikkelijk aan en ging. Ik keek
haar uit het raam na. Het was blijkbaar de avond

van den marinier, want een aldus uitgedost
manspersoon gaf haar een arm, keek nijdig naar
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boven en riep jets, dat ik niet herhalen zal.
Ik ben thans bezig een werkloozen bouwvakarbeider, die als twee druppels water op 't Raadslid
Colly gelijkt, op to leiden tot keukenmeisje. Het
gaat voortreffelijk, al smaakt het eten soms naar
portland-cement.
GEMEENTE-AUTO
Opgedragen aan de beauinigings-inspectie.

Op de binnenplaats van het Stadhuis, tegen de
pomp aangewaaid, zijn de volgende aanteekeningen,
blijkbaar afkomstig van een chauffeur van een der
gemeente-auto's, gevonden.
5 Februari, 8 u. 31. De kinderen van meneer
de wethouder naar school gebracht.
8 u. 57. Voor mevrouw de wethouder naar den
gemeente-vischwinkel gereden om drie pond tongevisch.
9 u. 12. Mevrouw de wethouder naar 't Zuiderbad gereden.
9 u. 37. Naar den groenteboer gereden om drie
bos wortelen en pieterselie.
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10 u. 11. Voor mevrouw de wethouder naar den
kapper gereden om te vragen waar mevrouw des
wethouders valsche vlecht blijft.
10 u. 45. Voor meneer den wethouder naar de
kranten gereden om het bericht of te geven dat
meneer de wethouder morgen verhinderd is zij n
spreekuur te houden. Hiervoor gedrukte formulieren.
11 u. 17. Meneer de wethouder naar het Stadhuis
gereden. Gewacht.
11 u. 25. Meneer de wethouder naar Americain
gereden.
11 u. 37. Mevrouw de wethouder uit het Zuiderbad gehaald en naar de lunchroom gereden.
11 u. 58. De opoe van meneer de wethouder gehaald.
12 u. 14. Met het jongste kind, het puckhondje
en de kinderjuffrouw van meneer de wethouder
door het Vondelpark gereden. 12 K.M.
1 u. 1. Meneer de wethouder uit Americain gereden naar.... (geheim). Niet gewacht.
2 u. 12. Mevrouw de wethouder gevraagd waar
ik meneer de wethouder heb afgezet. Maar een
dwarsstraat genoemd.
5 u. 13. Meneer de wethouder en de dame van ..
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(geheim) Tangs den Amsteldijk naar Ouderkerk en
eslaan gereden. 64 K.M. Een rij ksterug Kalfjeslaan
daalder fooi.
7 u. 59. Mevrouw de wethouder naar de Italiaansche Opera gereden.
8 u. 17. De dame van.... (geheim) naar de
Italiaansche Opera gereden.
9 u. 9. Mevrouw de wethouder naar den dokter
en de dame van.... (geheim) naar het BinnenGasthuis gereden.
9 u. 27. Meneer de wethouder van bij Chez
Gaston opgehaald.
9 u. 45. Ik zelf met de kinderjuffrouw van meneer
de wethouder door de Kalfjeslaan gereden. 31 K.M.
DE KIEZENDE VROUW
De eerste maal, dat vrouwen kiezen. In de politiek, natuurlij k. In het dagelij ksch leven kiezen zij
altijd, al doen ze alsof wij mannen het kiesrecht
hebben. Ik heb daarom verschillende dames bij
het verlaten van het stemlokaal geinterviewd.
De Schillenjuffrouw:
,,Polletiek, meheer. Net mijn schillekar. De
afval krijg je. De beste happen houwe ze zelf.
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De dame van drie hoog achter
Lekker ! Om me vent te peste heb ik Ter Haar
gestemd. Ik heb lekker al de namen d'r onder ook
zwart gemaakt. Lekker !
De typiste :
Gisteravond, tot de laatste tram, heeft meneer
me geleerd hoe ik mijn kaart moest invullen. Ik
heb er nog hoofdpijn van. Maar meneer is een schat.
Wie ik gestemd heb ? Ik weet het waarachtig niet
meer. Komt het er wat op aan ?
De solide huisvrouw
De mellek kookt over en ik kan die daghit niet
bij de kleine vertrouwen. En ze komen om de gordij nen weg te halen. Alles loopt vandaag in de war.
Ik stem nooit weer. Ze zullen zonder mij het land
ook we! regeeren. Maar wie regeert zonder mij
mij n huishouden ?
Het moderne jongemeisje :
Affreus, dat stemmen. En wat foei-lleelijke
kerels achter die stemtafel. Waarom niet de jongelui
van de tennisclub er achter gezet? Dan hadden we
nog een beetje kunnen flirten. Ik heb „Had-je-memaar" gestemd. Dat paste net bij mijn stemming
van vanmorgen. Gaat U mee een kopje koffie
drinken ?
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De dienstbode :
Meneer heeft me wat moois beloofd, als ik
Walrave Bessewijn stem. En Mevrouw, zegt :
,,Stem Mevrouw Schreeve" en Janus van den slager
zegt: ,,Kies Wijnkoop" en van Bertus den chauffeur
krijg ik een zoen als ik Wibaut stem en de jonge
meneer. ... nou wat die zegt, zeg ik maar niet.
En daarom heb ik mijn oogen dicht gedaan, de
kaart driemaal omgekeerd en blindelings een gaatje
zwart gemaakt. Het was het gaatj a van meneer
Weiss.
De Feministe :
,,Enfin seul !" in 't stemhokj e.
De dame uit de Van Ostadestraat :
,,Ik heb alleen mijn klantjes gestemd. Ik vind dat
niet meer dan fatsoendelij k. Voor wat hoort wat.
Ik ben verhuisd. Als U mij n adres ... .
De practische kantoorjuf
Ik heb het stempotlood meegenomen .... als
souvenir aan den eersten keer.
De bejaarde juffrouw:
Wat 'n werk meneer. Ik heb al de O's op
de lijst zwart gemaakt. Mijn vingers beven er
nog van....
De jonge dame op vergevorderden leeftijd :
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Ik heb gekozen, meneer, maar nog nooit heeft
iemand mij gekozen. Daar moesten ze een wet op
maken,

DE BAANTJES
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige volksdichter van wijlen „De
Roode Duivel", de heer Hermans, het in de weeldestad Arnhem gebracht heeft tot Wethouder;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige diamant-snijder de Miranda het
in de hoofdstad des Rijks gebracht heeft tot
Levensmiddelen-dictator ;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige telefoon-ambtenaar Zacharias
Gulden het gebracht heeft tot voornaam, met zijn
automobiel over mijn hakken rijdend, architect;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige diamantbewerker Loopuit het
gebracht heeft tot een der vooraanstaande aesthetici, die vuriglijk het Amsterdamsche schoon
bemint;
Wanneer ik zie, dat
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de eenvoudige diamantklover Pothuis tot een
maarschalk geworden is in de arbeidersbeweging;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige onderwijzeres Mej. Smit het gebracht heeft tot Senatrice;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige diamantsnijder Henri Polak het
gebracht heeft tot Senator;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige advocaat en assuradeur Troelstra
het gebracht heeft tot een internationale figuur,
die jij en j ou tegen Wilhelm spreek;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige letterzetter en detail-handelaar in
bulldog-revolvers Vliegen tot een vredelievende en
beminde persoonlijkheid in heel het land is geworden ;
Wanneer ik zie, dat
de eenvoudige A. B. Kleerekoper dezelfde eenvoudige Tielsche jongen is gebleven, ondanks al de
eerebaantjes, waarmede het dankbare proletariaat
hem overstrooit;
en wanneer ik zie, dat
de eenvoudige Middelburgsche houtkooper Wibaut geworden is tot de Machtige;
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dan zeg ik, dat het in deze verrotte kapitalistische
maatschappij nog niet zoo heel beroerd gaat met
de kopstukken van het 1ij dende ,proletariaat.
CONGRES
De Maan,
Stilte.
Een rauwe kreet.
Beweegt daar jets?
Een schim ?
Wat is dat?
De mond van een kanon.
Daar ginds ?
Hier storten twee escadrons ruiters op elkaar.
Een puinhoop.
Daar een granaattrechter. Op den rand flarden.
Kleeren of menschen-ledematen ?
Wat is dat ?
Dof-dof-dof.
Een nieuw legercorps, dat voorbij trekt.
Een schijnsel aan den hemel !
De vij and steekt zijn voorraden in brand.
De overwinning is ons!
Nun danket alle Gott!
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Een ander slagveld.
De maan.
Stilte.
Vertreden grassprietjes. Kale, zandige plekken.
Beweegt daar jets?
Is het de schim van A. B. Kleerekoper ?
Wat steekt daar uit lien kuil ?
Het hoofd van den Machtige ?
Wat is dat ?
Een rotspunt ? Een omgevallen caisson ? Een
niet-gesprongen granaat ?
Het is de neus van Pieter Jelles.
Is dat het rif van Vliegen's strijdros ?
Het is het staketsel waar Stenhuis van sprak.
Wat zijn dit, de vodden van uniformen of van
menschen-ledematen? Het zijn de boterhampapiertjes der afdeeling Lutkeveen.
En dit? Wierpen hier tweeduizend wanhopigen
zich in de punt der bajonet? Het zijn de op
een hoop gewaaide brochures: ,Weg met de
reactie !"
En dit? Sprong hier een mijn? Vond hier Heykoop aan het hoofd der Rotterdamsche Bootwerkers
den dood ? Het zijn de vlugschriften : ,Leve de
socialisatie !"
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En dit gerommel in de verse? Deze door den
nacht schietende camions ?
Het is de afdeeling Arnhem, zij keert per vrachtauto huiswaarts.
Wat is dit? Een lang aangehouden kreet !
,Weg met de Reactie !"
Waar is de Reactie? Op de vlucht? In wilden
aftocht ?
De Reactie zit aan 't strand, soupeert of tuft.
De overwinning is ons ! Maar we zullen het niet
meer beleven.
Nun danket alle Pieter Jelles.1
DEMPSEY-CARPENTIER
(New York. Eigen tel.). Dempsey seinde het
volgende aan de ,,Arizona-Kicker":
,,Ik had heden een zeer geanimeerde ontmoeting
met een Jong Franschman uit Parijs.
— Hoe gaat het, vroeg ik, en sloeg hem zijn
neus in.
-- Lekker als kip, zei-ie en spuwde zijn neusbeen
uit, dat hem in zijn keel was geschoten.
— U ook wel ? vroeg hij en gaf me een klap op
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mijn linkeroor dat ik dacht dat de heele groote
Oceaan er in leeg liep.
-- Thuis ook alles best? vroeg ik en zijn rechteroog zwol op als een drie-cents opblazertje.
— De kleine loopt al, zei Georges en ik zag, dat
mijn twee voortanden op het tapijt lagen,
--- Kleine kinderen zijn anders een last, zei ik
en zijn linkerwang was net rauwe beafstuk.
-- Ze zijn anders aardig goedje, sprak Georges
en mijn linker-nier werkte niet meer.
— En Madame Carpentier ? vroeg ik en Georges
lag tusschen de touwen.
-- Ze heeft U to dineeren gevraagd als U eens
in Parijs mocht komen, zei Georges en mijn linkeroorschelp bungelde aan een vezeltje.
— En de ouwe lui ? vroeg ik en zijn rechterwenkbrauw zat op de plaats van zijn snor.
— Nog heel kras voor hun jaren, zei Georges
en het was net of mijn linkerkaak op mijn teenen
hing.
--- Het is goed weer geworden, zei ik en het
bloed gutste uit zijn rechteroog.
-- Net weer voor een kaim wandelingetje, zei
Georges, en er viel jets als een heiblok op mij n
hersenen.
147

-- Als U straks tij d en trek hebt, zei ik, en Georges' rechterduim vloog tusschen het publiek.
— Ik ben erg gepresseerd, zei Georges en ik had
een gevoel of de express van Chicago over mijn
zevende rib reed.
— Anders geheel tot Uw dienst, zei ik en
Georges lag languit op den vloer.
-- 't Was me heel aangenaam, zei Georges,
onderwijl ze hem naar het Binnen-Gasthuis reden.
-- Tot ziens, in Parijs, zei ik, en vergeet je duim
niet, die ligt daar onder aan de trap.
ZUURBIER
Onder de gemeenteraadsleden, die
Zaterdagavond mede aanzaten aan het
diner, door de Stad Amsterdam den
Leden van het International Law Congres aangeboden, beyond zich de Heer
Jacobus Zuurbier.
-- Nou, zei de heer Zuurbier, vanmorgen op
het Amstelveld, 't was verdraaid lekker. Het begon
met een hoop van die dooje vissies op je bord met
radij s en komkommer en augurk. ,Dat krij-g ik
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thuis ook", zei ik tegen den slaaf, die me bediende,
,,heb je niks anders ? En schenk me die zeven glazen,
die om mijn bord staan, allemaal tegelijk vol, dan
hoef je zooveel niet te loopen." Toen kregen we
soep. Heb jullie wel eens het soppie gezien, waarin
je vrouw je f lanelletj a wascht? Zoo dik was ie en
ie smaakte naar tramrails. En d'r was niet meer dan
een plassie op mijn bord. De Duitsche professor, die
naast me zat, had het alsmaar over ,,schmecken",
nou ik verzeker jullie, dat ik gesmakt heb. De Burgemeester, die vijfentwintig meter van me vandaan zat,
kon het hooren. ,Staat er ergens een deur te klappen", vroeg de Vlugt aan den Gemeentesecretaris,
die bij hem zat, vanwege zijn Engelsche speech.
,,Nee", zei meneer Falkenburg, ,dat is Zuurbier,
die een canape rot-ie de voll-wang" -- jeleertverdraaid goed Fransch met een voile mond spreken
aan zoo'n diner -- maar binnen werkt." Nou, ik
heb in me leven niet zoo gewerkt. 't Is geen kleinigheid zoo'n diner met twaalf gangen en een heelen
wijnkelder achter je kiezen te stouwen. Als ik acht
uur per dag zoo moest werken, lag ik nu al in het
Binnen-Gasthuis. En hoe meer gangen d'r op dat
diner kwamen, hoe meer ik het gevoel kreeg van
in 'n doolhof te zijn. Met die Engeischman aan de
-
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andere kant van me begon ik over de stemdwang
en de kerel lachte zich tranen en zei alsmaar
,,Shut-up", wat zooveel zeggen wil als ,schiet op".
Nou, ik schoot op. Samen hebben we vijf flesschen
geknapt. Waar de vent het liet mag de hemel weten.
Wat me erg tegen viel was dat na afloop wel de
kelners een fooi kregen, maar ik mijn vijf pop
presentiegeld als raadslid niet. Dat vond ik vuil en
dat heb ik de heeren ook gezegd. Zoo'n gemeentediner is anders een reuze-ding en ik zal Woensdag
in de Raad voorstellen geen raadszittingen meer
to houden, maar alleen raadsdiners. Waarom ben je
anders anarchist? En loop nou door, want ik voel
me nog wat draaierig van Zaterdagavond.
MEMOIRES
,,Von Moltke begeeft zich naar het
paleis. De Keizer, die reeds naar bed
was gegaan, staat op in z'n onderbroek,
trekt een kamerjapon aan en houdt een
re evoering. '
(Gedenkschriften van Graaf von Moltke).
Het is aldus toegegaan:
Hij (stormt de groote auditntie-zaal binnen, met
150

de eene hand aan zij n zilveren kurassiershelm, die
scheef op z'n hoofd staat, met de andere hand zijn
souspantalon in de hoogte houdend). Mij ne heeren !
Het groote historisch moment is aangebroken en
met Napoleon zou ik kunnen uitroepen: (siort zijn
sous-pantalon op) van de hoogte deter eeuwen
schouwen thans twee duizend filmoperateurs op
mij neer. (zet zijn helm recht.) Wij, Duitschers,
die niets vreezen dan (maakt een knoop van z'n
sous-pantalon vast)..., die vervloekte broek...
dan, ... waar was ik ook weer.... Mij ne heeren,
Duitschland het onoverwinnelijke IJzeren Duitschland (z'n helm zit in z'n nek) staat op een
kruis..., het kruis..,. als het kruis van die broek
me maar niet begeeft .... op het kruispunt van
twee elkaar snijdende wegen : achter ons de vernietiging van al wat ons dierbaar is.... daar rolt
een knoop.... voor ons de helle toekomst, de
wereldmacht aan onze voeten .... (werkt een
slip van z'n chemise weg). Nooit stond een Keizer
en Koning (de helm hangt op z'n neus) in zwaarder
tweestrijd. Zal het Oorlog zijn of Vrede ? Begrijpt
gij alien mijn moeilijke positie ? (de sous-pantalon
hangt op z'n enkels). Mijn klare verstand zegt ja,
mijn gevoelig hart schudt neen (de helm zit op
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z'n linkeroor) en getrouw aan mij n gewoonte
wereldomvattende problemen op te lossen .... D'r
zit al weer een knoop los.... heb ik muj. voorgenomen in uw bijzijn de knoopen van mijn onderbroek te tellen. Zal het Oorlog zij n of Vrede?
(Hij telt de knoopen). Ja.... Neen.... Ja....
Neen.... (schrikt hevig). Mij ne heeren.... Een
onverwachte moeilijkheid.... er ontbreekt een
knoop.... zullen we hem meetellen of niet meetellen? (sjort z'n sous-pantalon op). Zat hij op z'n
plaats dan was het oorlog. Nu hij op den grond
ligt.... (zet z'n helm recht) .... Zoo ziet gij hoe
het lot der wereld aan een draadj a hangt .... (bukt
zich om den knoop op te rapen en vergeet zij n helm,
die afvalt. Grijpt den helm en vergeet z'n souspantalon, die afzakt. Grijpt den knoop. Richt zich
op. Mijne heeren, hier is de knoop (zoekt z'n souspantalon) en hier.. . • waar is mijn broek?.... en
bier.... Het zij Oorlog!.... Nach Paris! (Majestueus of met de broek op z'n hielen) ... .
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NEUTRAAL ONDERZOEK
,,In Nederland heeft zich een comite
gevormd, dat zich voorstelt een wetenschappelijk onderzoek in de stellen naar
de oorzaken van den wereldoorlog".
(Corr. Bur.)
Fragment uit de rede, waarmede het comite
werd geinstalleerd :
„Heine Herren, ick betoel eigentlijk, maine
herren, als echte neutralen, was sage ich, als geborenen neutralen roest op ons de verdammte Pflicht
de ware oorsache van den Weltkrieg nach zu sporen
and deshalf haben wir ein Stellechen echte neutralen bij eenander gesameld om die Schuld an die
anderen zu geven. Wir haben ingeladen unseren
tapperen generaal vom Feldleger, unseren von
Terwisga, die altait zoo furchterlijk neutraal war
and dann onseren lieben Professor von Steinmetz,
der ontdekt hat, dat die Duitsche het eenzige volmaakte yolk op die ganse Erde war and Bass Napoleon, Shakespeare, Willem Barentsz, Weiss and
Troelstra eigentlich echte neutrale Duitsche sind.
Und dann macht unserer lieben Japikse deel aus
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van ons comite'. Sie kennen unseren Japikse toch ?
Der heeft von Kuhlmann Hollandsch sprechen
geleerd. Zusammen auf einen Pfaarde im Haagsche
Bosch and von Kuhlmann hat zoo goed Hollandisch
gesprochen dass sie ihn in Berlin nicht mehr verstanden als er Minister van het U terste was. Und
dann unserer braven von Bruna, vom Neue Courant,
der noch imrner hard auf traumt dass die Telegraaf
vom Englischen Golde gekoft ist, das Rindvieh,
die Telegraaf, meene iek natuurlik and auch dieser
anderer neutralen journalist Ritter and te goeder
letst der Snijders, der ausser Dienst ist en wat zol er
sonst maken nu hij niets meer zu doen had, als die
oorsachen van den Weltkrieg auf zu sporen ? Wir hatten selfstverstandlijk auch unserer unvergettelijke
von Schleswig ook gerne genommen, and auch ,,Er",
denn seit er in Holland woont, ist keiner so neutral
als „ER", aber dann was es nog mehr im Kaiker
geloofen was fur ein zonderbaar Stellechen wir zu
samen getrommelt haben, doch iek behoeve U
nick te versikkeren, dat unser onderzoek strikt unpartij dieg zal gevoerd worden. Dafur borgen uns de
namen van alle Herren von den Comite, al sind er
viellicht onder die sich thans schoon schamen. Wir
hadden ook gerne „ER" ingeladen um als Eere,
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President ons zu leiden. Und jetzt maine Herren,
an die Arbeit. Es lebe die neutrale onder-sjoeg.
(Bravo's).

PANTSERPLATEN
,,Pantserplaten flauw", stond gisteren in ons
beursoverzicht. Geeft U zich wel voldoende rekenschap, lieve lezer, wat dit zeggen wil ? De petroleum
kon flauw zijn en de tabak tippelen en het meel
naar beneden smakken en de suiker tot een paniek
worden; de scheepvaart kon aan den gron dzitten
strop zijn; de bankers konden
en de industrie
bibberen en de staatsfondsen kelderen, alleen de
Pantserplaat bleef vast.
Regeeringen konden vallen ; revoluties uitbreken,
volken vernietigd worden, de Pantserplaat bleef
vast. Vredesconferenties konden bloemrijke speeches houden ; . internationale volkenrechtelijke Gerechtshoven konden opgericht worden; de meest
vriendschappelijke tractaten konden gesloten worden; de Pantserplaat bleef vast.
Domine's en Pastoors en Rabbijnen konden
roerende preeken houden over de naastenliefde,

een
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over den plicht der menschen elkaar niet dood te
slaan; de Pantserplaat rilde niet, bleef vast, werd
hoe langer hoe vaster.
Dienstweigeraars konden hongeren en internationale vakcongressen dreunende moties aannemen,
waarin verkondigd werd, dat geen werkman meer
een hand aan de vervaardiging van de Pantserplaat
zou zetten. De Pantserplaat glimlachte en was

alweer vaster.
In de laboratoria konden geleerden nieuwe springstoffen uitvinden, die de granaten door de dikste
pantserplaten zouden jagen en de Pantserplaat
lachte verachtelijk. Zij werd nog vaster.
De heer Weiss kon bedanken als bestuurslid van
den Nederlandschen Bond van Belasting-betalers,
de Pantserplaat keek zelfs niet om en bleef vast.
De wereld had kunnen vergaan. De Pantserplaat
zou vast zij n gebleven.
In haar was het symbool der onaantastbare soliditeit. In haar het zinnebeeld der zich vernietigende
menschheid, de altijd maar weer offerende belasting.
betaler. Twintig, vijftig, honderd wijzen kon de
mensch er op na houden om zij n Godheid te dienen.
Boven al zijn Goden troonde deze eene God, de
Pantserplaat. De vrij a mensch kende slechts

ern
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Meester. De Pantserplaat. De Pantserplaat kende
slechts ern slaaf — de menschheid.
Gisteren was de Pantserplaat flauw. Laat ons
hopen, dat ze morgen als Deventer Koek zij ... .

DE BACIL
Woensdag, den l8en Januari, des morgens om
11 uur 7 min. deed de Bacil zijn intocht in den
Tempel, die ik mijn lichaam heet. Hij nestelde zich
op den top van mij n bovensten halswervel en maakte
het zich gemakkelijk. Hij richtte den blik naar het
Zuiden en ontwaarde den ontzaggelij ken keten der
ruggewervels met hun grillige toppen. Naar het
Noorden verloor zijn blik zich in de duistere holen
mijner hersen-kronkelingen en naar het Oosten en
Westen wijdde zijn blik zich over twee reusachtige
bergplateau's, schouderbladen genaamd. En hij
wachtte. Om 11 uur 23 min. streek Madame Bacil
naast hem neer. En mijn nek aanziende voor den
twin van Eden, vermenigvuldigden zij zich. Het
krioelde weldra over al mijn halswervels van jeugdige bacillen. De Oude rangschikte ze in slagorde en
zij daalden de hellingen of tot in de vlakte van mijn
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vleezigen rug. Doch inmiddels hadden de beschermers van mijn corpus, de roode garde der bloedlichaampjes zich in divisies opgesteld en zij wierpen
zich op de bacillen. Een verwoede strij d op het
bergplateau mijns linker-schouders ontbrandde. De
legerscharen . trokken her- en ' derwaarts en na een
etmaal van strijd trokken beide legers in goede
orde terug. En zij bulletineerden beiden ; „Groote
Overwinning". Ik ondertugschen had een stijven,
nek, twee stijve schouderbladen en suizingen in
't hoofd.
Dien nacht trok een afdeeling Amazonen van het
Bacillen-heir door mijn keel, liet posten achter in de
bronchen en slaagde er in vasten voet to verkrij gen
in al mijn gewrichten. De hoofdmacht rukte echter
op in de richting van mijn maag en scheen er, ter
eere der overwinning, zware sigaren te rooken,
slechte jenever te drinken en de horrel-jaz te dansen.
In de taal der geneesheeren heet dat ,dood-misselijk zijn". Vooruitgeschoven patrouilles drongen
door tot in mijn verste ingewanden en plunderden
daar. De bevolking vluchtte in allerijl, met medeneming van al wat los en vast was.
Doch ondertusschen zaten mijn roode bloedlichaampjes niet stil. Zij hadden versterking ont158

vangen van een divisie Bols-bacillen, van een luchteskader, uitgerust met de modernste rum-torpedo's
en verrasten de hoofdmacht der Amazonen ter hoogte mijner maagklep, waar een heete strijd zich ontspon.
De vijand werd geheel vernietigd, op enkele verspreide afdeelingen na, die een guerilla bezig zijn
uit te voeren in m'n dikken darm, vanwaar uit een
nieuw gevormd Bols-regiment ze weldra zal verdreven hebben. De hoofdstrijd woedt intusschen
voort op de plateau's van mijn rug en op de landengte van mijn nek dock de tegenstand van den
vijand verslapt merkbaar en het gros van het leger
tracht thans door mijn linker-neusgat te ontkomen.
Hier komen ze ellendig om in de witte vlakten van
een onmetelijken zakdoek.
En de strijd is gewonnen. Wie er een diplomaat
bij haalt, die een drankje voorschrijft, dat ie zeif
niet lust en waarin je niet het minste vertrouwen
heeft, is verloren. Dan volgen de conferenties
elkaar op en je nek wordt met den dag stijver.
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DROOMBEELD
Jaren geleden heb ik eens een toekomst-beeld
gehad. Ik zag Insulinde vrij en tot een groot gemeenebest gegroeid en ergens in het verlaten,
aftandsch vervallen Europa, lag aan een doode
Noordzee een stukje land, dat de groote Indische
Republiek nog uit een soort pieteit aanhield als
kolonie. Dit puntje ongelukkig drasland heette
,,Nederland". En ik hoorde hoe Javaansche knaapkens les in de geschiedenis ontvingen, hoe de meester vertelde van den honderd en tachtig-jarigen
oorlog, Bien de Javanen gevoerd hadden om zich
to ontworstelen aan de dwingelandij der Compagnie;
ik bezocht het Praalgraf van Prins Toekoepromolawerto, den Vader des Vaderlands; ik zag de tombes
van de zeehelden, die in kleine prauwen de trotsche
kruisers der Companie naar den kelder hielpen;
ik sprak met de geesten der groote Javaansche raadpensionarissen, die door hun handige politiek het
yolk geleid hadden en ik hoorde de knaapkens de
namen opdreunen van de vorsten uit het Djokjasche
en Indrapoerasche huis en van de Presidenten der
Groote Insulindische Republiek. En ook zag ik de
kantoren der Indische Handel-Maatschappij en van
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enkele Landbouwmaatschappijen, die in het wingewest van overzee, in het verschrompelde stukje
land tusschen den verzanden Rijn en verstopte
Maas, hun factorijen hadden en een niet al to
levendigen handel dreven in Edammer kaas, Lakenveldsche koeien en best-belegen jenever en den
anderen kant uitkeken als de employe's om betere
bestaansvoorwaarden smeekten en de roodneuzige
afstammelingen van Tromp en de Ruyter mopperden omdat ze als een minder soort vee beschouwd
werden dan de koeien, die de beroemde Edammerkaas leverden.
Over vijftien honderd jaar zullen geleerde mannen de gele i aargangen van „De Telegraaf" opslaan
en diepzinnige betoogen houden over dit mijn
droombeeld en zij zullen den schrijver prijzen vanwege zijn vooruitzienden blik, want, waarlij k, bet
zal den kant der ,Vrij a Geunifieerde Republiek
der Vereenigde Indische Sultanaten "opgaan, als
wij nog langer het overzeesche erfdeel der Vaderen
blijven beheeren gelijk wij het thans doen. Gooien
wij het roer om en gaan wij anders beheeren, dan
komt de Vrije Republiek eveneens. Alleen zal het
ons minder geld en minder hoofdbreken kosten.
Maar let eens op: wij zullen net zoo dom zijn als
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de Spanjolen in 1572, wat maar goed is ook, want
waar bleef anders de geschiedenis?
AARDOLIE
Gisteren, tegen middernacht, aldus sprak mijn
vriend, de astroloog uit de Noorderstraat, heb ik een
merkwaardig bezoek gehad. Het waren drie nette
heeren. Ik zag direct, dat het Ruys, van Dijk en
de Graaff waren. De Graaff rook erg naar de
petroleum.
— Meneer, sprak Ruys, als trouwe Telegraaflezers kenden wij Uw adres en den hoogen graad
van ontwikkeling die uw wetenschap bij U gevonden heeft en wij wilden gaarne Uw advies inwinnen
over een belangrijke kwestie, die het wel en wee van
het land betreft.
-- Spreek, heeren, zei ik gevleid : De nachten
zijn ons gunstig en het heldere vriesweer doet de
sterren als vruchten aan de boomen der hemelen
schitteren. Willen de heeren me maar volgen ?
Zij volgden me en daar zaten ze op den dakrand,
als drie schuwe katers. Een klein duwtje in hun
rug en ik had ze kunnen doen tuimelen. Het heele
Ministerie had ik in mijn hand.
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--- Spreek, zei ik en wreef mij n kijker op.
-- Luister, hooggeleerde heer, sprak Ruys, en
vraag den sterren wat wij doen moeten: het vlootontwerp er door jakkeren of er mee wachten tot
na de verkiezingen. Gaan we jakkeren, dan hebben
we kans to vallen -- de Graaff keek in de diepte aan
zijn voeten en werd draaierig --- en gaan we d'r mee
de verkiezingen in, dan spelen ze het tegen ons uit.
— Het Indisch vlootontwerp, sprak ik, wij
moeten dus de equatorische evenwichtslijn hebben,
want Indie ligt op den equator, en ik richtte mijn
kijker zuidwaarts.
-- Wat ziet ge ? vroeg van Dijk zenuwachtig.
--- Gij zult u moeten troosten, zei ik, want kent
gij de nieuwe theorie over het ontstaan der maan?
Door de enorme snelheid waarmede de aarde om
haar as draait, is zij niet bol, zooals de stommelingen leeren, doch is zij peervormig. De bolle zijden
zijn naar de Pool gericht en de hals zit op den
equator. En de maan was de steel.
-- Ongelooflijk, zei Ruys.
-- 't Is de wetenschap, zei ik. Draai een kneedbare massa, bijvoorbeeld uw coalitie, snel rand,
wat ziet gij dan ? Dat een bulk van eigengerechtigheld en behoudzucht zich vormt en dat er een steel
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ontstaat, die zich los wil maken. Dit zijn de vooruitstrevenden.
--- Hm, zei Ruys.
— De steel was de maan, sprak ik, en is er afgevlogen. En dacht ge, dat het louter toeval is, dat
Insulinde een eilanden-rijk is? Daar, boven op
Java, zat de steel der aarde en daar is hij er door de
snelheid afgerukt. En weldra zullen Java en de rest
de maan volgen.
— En dus ? vroeg de Graaff benepen.
— Zullen de heeren goed doen zoo gauw
mogelijk commissaris der ,Koninklij ke" te worden. Als Java naar de maan is, is het te laat.
— Zie je wel, zei de Graaff.
— Hm, zei Ruys.
-- Van Dij k zuchtte.
-- Zij stonden op, en terwij 1 Ruys mil de hand
drukte fluisterde hij bewogen: „het dankbare
vaderland zal U den volgenden 31 step Augustus
niet vergeten."
Op de plek waar de Graaff gezeten had, lag
een plasje petroleum.
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ROMANTIEK
Wij keeren terug tot de romantiek.
In den tijd onzer grootmoeders waren wij ook
romantisch. De held was toen meestal de natuurlijke
noon van een ongelukkige hertogin, to vondeling
gelegd in kostbaar kanten luiers met een briefje
van de diepbedroefde moeder vastgespeld aan een
navelbandje, en opgegroeid tot een slanken jongen
man, met ravenzwart golvend haar, een arendsneus,
doordringend blauwe oogen, fijn besneden mond,
hagelwitte tanden, blanke handen en welgevormde
beenen, stekende in elegante rijlaarzen. Met den
demonischen lok op zijn voorhoofd, die in een
oogenblik van emotie fier naar achteren werd geworpen.
Hij leefde in de bosschen, hield de glimmend
gelakte karossen der rijkaards aan, king de dikke
pa's aan de dichtsbijzijnde boomen op, liet de ma's
flauw vallen, velde in een eerlijk tweegevecht de
edele minnaars der jonge gravinnen en hielp deze
laatste met erg beminnelijken glimlach en een handkus uit den karos. Hij voerde ze vervolgens naar een
geheimzinnige grot, liet ze uitrusten op een Leger
van zacht mos en voerde ze fonkelenden wijn uit
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een gouden beker, zoodat de jonkvrouwen reeds
drie kwart bedwelmd door zijn vurige blikken,
haar bezinning nu nog lets meer verloren. En
dan kwam altijd een regel sti ppeltj es, zoo:
.. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wat dat beteekende heb ik nooit begrepen.
Onze tegenwoordige romantiek is helaas nuchterder. De held is meestal de zoon van een dronken
bootwerker en een lichtzinnige waschvrouw, versnoept z'n centen in de bioscoop en met Lord
Lister, is vroeg rijp, wordt student, stopt z'n hoofd
vol met ongare theorieen en koopt acht revolvers,
deelt ze uit aan zeven vrienden en op een mooien
dag trekt ie met z'n rotgezellen in 'n vrachtauto,
Bien ze gestolen hebben, naar A'dam, draven het
Rokin op, overrompelen den dikken politie-agent,
die met een revolver op zijn buik, de Nederlandsche
Bank bewaakt, chloroformeeren den portier en de
juffrouw van de telefooncentrale, snijden de telefoon-draden door, schieten een jongsten bediende,
die hen in den weg loopt, overhoop en bespringen
den niets vermoedenden heer Vissering met
,,Hands up"! Deze steekt zijn handen nog dieper
in zijn zakken en haalt er negenhonderd millioen
gouden tientjes uit. Ze tellen ze na, teekenen een
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kwitantie en verdwijnen met den vrachtauto in
de richting der Louis Seize. En nergens vindt
je een regel tippeltj es.
-- Nee, zei een mij ner tantes van de week, toen
ze las van de gearresteerde Leidsche studenten,
de vroegere romantiek was Loch prettiger ...

INTERNATIONALE BOEVEN

Tot dusver heeft de menschheid slechts gekend
den individueelen boef, hoogstens een groep,
een vereeniging opereerende boeven. En al sloegen
zij zich op de borst en gaven nog zulke schoon
klinkende motieven op voor hun boevenstreken,
onze rechters pinkten geen traan weg, stonden niet
op van hun zetels en hieven niet gezamenlijk het
,,Wien Neerlands Bloed" aan. Sinds gisteren
hebben wij een Hof van Internationale Justitie,
wat dus zeggen wil, dat het bestaan erkend wordt
van Internationale inbrekers, zakkenrollers, flesschentrekkers en moordenaars. Indien wij een
portefeuille in onzen binnenzak hebben, vol met
kostbare Indische eilanden, en wij komen, na
een kleine afzondering met een der groote Staten,
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tot de ontdekking, dat wij Java of Sumatra uit
onze portefeuille missen, bellen wij voortaan het
naastbijzijnde internationale Politiebureau op en een
half uur later staat een dienaar der Internationale
Recherche voor ons, neemt naam en adres op en
ijverig gaan Internationale Politie en Justitie aan
het opsporen van den misdadiger.
De Internationale misdadiger zit intusschen thuis
en zijn nationale kranten hebben zijn portret in een
lauwerkrans en schoone nationale hoofdartikelen
van Hoefijzer-correspondenten en de Nationale
Staatspartij brengt hem een aubade en de Internationale Justitie in Den Haag wrijft .zich bedenkelijk de kin en heeft geen enkelen Internationalen
veldwachter om den Internationalen boef te doen
arresteeren. En zelfs als het een Internationalen
veldwachter had, zou het nog geen Internationaal
Huis van Bewaring hebben om den oplichter in op
te sluiten, laat staan een Internationaal Veenhuizen,
om den boef aan het werk te zetten en tot betere
gedachten te brengen.
En de Internationale boef speelt mooi weer van
onze centen, vertoont zich in de Internationale
Kalverstraat met onze ringen aan zijn vingers en
onze dasspelden op zijn das en wij staan op een hoek
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van een steegje in den druk en kijken het hem na en
zien hoe andere Internationale boeven hem eerbiedig groeten.
Internationale Justitie is een mooi ding. Een
Internationale Veldwachter echter nog beter— . .

VERKIEZINGS-OPERA
De voorstellingen van de Nationale VerkiezingsOpera zijn begonnen en boer, burger en buitenman
zit met zij n lange ooren naar het gekweel to
luisteren.
Het begint, als alle fatsoenlijke Nederlandsche
opera's, met het ietwat schorre en zeer schele koor:
— Waar is de lijst? Waar is de lijst? Waar is
de lijst? (bis).
Dan wendt het koor zich tot de coulissen en
de tenoren zingen :
— Welk nummer op de lijst? Welk nummer op
de lijst ? (bis).
Waarop de sopranen aanheffen :
— Voor ons ook een pli-ple-pla-plaassie op de
lijst, op de li-la-lo-la-lijst !
Dan een strijdzang tusschen bassen en tenoren:
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-- Ik op de lijst 1 Jij van de lijst ! Ik boven aan
de lij st ! Jij komt niet op de lij st ! Smij t hem van
de lij st !
Gevolgd door het geheele ensemble:
— Wat een geknoei ! Wat een geknoei ! (bis).
Leve de vrije keuze ! De vri-vra-vrije-keuze !
Waarna de helden-bariton van rechts opkomt.
Hij is wat heesch, doch overigens in goede conditie. Hij slikt iets weg, legt zijn rechterhand op
zijn linker hart-helft, zet zijn rechterdij naar voren
en heft aan:
— Bezuinigen ! Bezuinigen ! Wij moeten bijtenbijten-bijten-bi-ba-bijten, op 'n hou-hou-houhou-we-tj e !
Plotseling verschij nt de prima donna van achter
een bordpapieren boom. Haar borstregister is tegelijk met haar decollete afgezakt. Zij knikt tegen den
dirigent en begint :
— Produceer ! Zeer ! Zeer ! ! Zeer ! ! ! Pro-duprodu-produ-zeer ! Produceer ! Du ! Du! Zeer !
De bas komt op, valt over zijn beenen en zijn
buik en bromt
-- Weg met den acht-wren-dag ! Acht uur ! Acht
uur ! Dag! Dag-dag !
Waarop het koor invalt
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— Dag-Dag-Dag!
De komische Alte springs tusschen het koor door,
slaat haar sleep om haar beenen en briescht
-- Wie zal dat betalen? Betalen-be-be-be-beta-a-a-a-a-len ?
Waarop het knapenkoor van den „Bond van
Neutrale Belastingbetalers" verschij nt. Hun hooge
stemmen zetten in:
--- De fiscus ! De fiscus ! ,Wie is er blut ? Wie is
er blut ? Allemaal-alle-maal-zijn we rut! Ri-ra-rut !
De solisten grijpen thans elkaars handen, dansen
tot aan den rand van het voetlicht en zingen een
beurtzang :
De tenor: Be-zuinigen !
De sopraan : Produ-ceer ! Zeer ! Zeer !
De bas: De vier en twintig-uren-dag !
De komische Alte: De vier en twintig-urennacht !
De helden-bariton : Leve het Leger en de VlieVla-Vloo-Vloo-Vloot !
Waarop solisten en koor, na diep ademgehaald
to hebben, daveren :
-- Gesjochten ! Gesjochten ! Ge-sjo-och-ochochten-sjochten zijne-wij allen ! In deze heilige
Halle!
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Dan valt het doek.
De toeschouwer vraagt zijn geld aan de kas
terug. De politie smijt hem op straat....

BELGIE -- NEDERLAND
— Pieterse!
— Excellentie?
— Vlug, het ochtendblad !
— Wat zoekt Uwe Excellentie? Het Ontslag
van Lloyd George? De dood van Lenin ? Genua ? . .
— Veel erger, Pieterse. Nederland—Belgie. .
— 4-0, Excellentie.
— Voor Nederland, Pieterse?
— Voor Belgie, Excellentie.
— Hou me vast, Pieterse.... Niet mogelij k ...
4-0....
— Precies, Excellentie.
-- Misschien een. ... drukfout, Pieterse?
— Precies, Excellentie en ook een schopfout.
— Wat een vreeselij ke mop van j e, Pieterse....
't Is of de duivel er mee speelt.... Wij waren net
zoo mooi op weg, die Belzen in alles onze superioriteit to toonen .... en nu,... Wat klonk dat, Pieter172

se: Wie Zeeuwsch Vlaanderen zegt, zegt Schelde,
wie Schelde zegt, zegt Zeeland en wie Zeeland zegt,
zegt Nederland!!
— Precies, Excellentie. Wie een goal zegt, zegt
,,ezels" — Wie twee goals zegt, zegt „lammelingen",
wie drie goals zegt, zegt ,stommelingen" en wie
vier goals zegt, zegt niets meer. Dan weet je genoeg.
-- Hoe kwam het, Pieterse?
— Te langzaam, Excellentie en de anderen
to vlug.
-- En.... en geen enkele onregelmatigheid ?
— Als van een leien dakje, Excellentie, ingemaakt, tweemaal drie kwartier, met pekel d'r op.
--- De scheidsrechter ook niet ?
--- Een Engelschman, Excellentie.
-- Ze hadden een Duitscher moeten nemen.
Pieterse.
--- Precies, Excellentie. Die was onpartijdig
geweest.
— En ons elftal speelde in.... Oranje truien,
Pieterse ?
-- Precies, Excellentie.
-- Een smaad dus, Oranje aangedaan ?
-- Precies, Excellentie.
-- En dan spreekt zoo'n Marchant en zoo'n
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Manasse van ontwapening 1 Het kon eigenlijk niet
mooier, Pieterse. — Je zult zien, dat wij nu de
oorlogsbegrooting er door halen. vier -- nul, Pieterse? Let op, dat scheelt de oppositie vier stemmen.
Noteer dat we die Nederlandsche Elftal-commissie
een lint] a thuis sturen ... .

UITBREIDING-ZUID
Een mijner jeugdige en nog onbezonnen vrienden
deed mij hedenmorgen het volgende verhaal, dat
ik woordelij k uit zijn mond opteekende :
— G isteravond, , het was niet heel vroeg meer,
naar huis wandelende, liep naast mij, op de hoogte
van mij n rechterschouder, een, onder ons gezegd,
aardig, elegant meisje. De maan scheen helder,
de weg was breed en na een kuchj a mij nerzij ds en
een glimlachje harerzijds -- vergeet, lieve lezer,
niet dat wij hier met moderne jongelui te maken
hebben — ontspon zich, zooals dit altijd geschiedt
tusschen menschen, die elkaar niets te zeggen,
hebben, een geanimeerd gesprek. Bij Trompenburg
aan den Amsteldijk gekomen, sprak het meiske :
— Nou moet u toch heusch gaan, want Ma kon
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wel eens uit het raam liggen of Pa me tegemoet
komen,
-- Waar woont u dan? vroeg mijn onbezonnen
vrien ,
-- Ja, lispelde Beppie schuchter, dat kan ik
moeilijk zeggen. ,
-- Waarom niet ? vroeg mijn vriend,
— Och, zei Beppie, ziet u, ik heb eigenlijk geen
adres.
-- En u zei straks, dat Ma uit het raam hing en
Pa u tegemoet kwam.
-- Adres is ook eigenlijk het goeje woord niet,
— U woont toch niet in een woonwagen?
-- 0 nee, zei Beppie verontwaardigd,
— Maar als ik nu toch eens, na onze aangename
kennismaking, plotseling het idee kreeg u een
invitatie to sturen voor een of ander genoegelijk
dansavondj e ?
-- Ja, ziet u, de straat waarin ik woon, heet niet.
-- Heet die niet?
— Nee, die heeft nog altijd geen naam, maar als
u, en hier lispelde ze allerliefst en stak met haar
paraplu kleine gaatjes in 't nand, mij eens een
briefje schrijft, adresseert u het dan maar aan
Beppie Nachtzang, 3e Bovenhuis, 4e Huis van de
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le Zijstraat links van het le Zijkanaal, rechts van
den Amsteidijk. Want onze straat heeft geen
naam, ziet u en nummers hebben we ook nog niet
en als u Pa en Ma eens mocht komen opzoeken,
brengt u dan een brandende lantaarn mede, want
anders komt u misschien bij onze buren terecht
en dat zijn zulke malle spoken.
— Maar als het daar zoo donker is, sprak mijn
jonge vriend nog onbezonnener, dan breng ik u
juist weg.
— Neen, sprak Beppie snel, daar komt Pa met
de lantaarn en denkt u er vooral om : 5e Bovenhuis
8e Huis van de le Zijstraat links van het lie
Zijkanaal links van den Amsteldijk.
En weg was Beppie. Maar mijn jeugdige vriend
is wanhopig, want hij weet niet zeker meer of het
niet het 9e benedenhuis van het 3e huis van de
8e zijstraat rechts van het 5e , Zijkanaal, links van
den Amsteldijk is. En het was toch zoo'n schatje,
zuchtte ie. Als de wethouder voor het Onderwijs,
de Schoone Kunsten en de Straatnamen eindelijk
eens een spreekuur houdt, dat doorgaat, zal ik
hem toch wijzen op het gevaar van het niet doopen
der straten, besloot ie.
176

PRAAL
--- Heb je een blaadje tabak voor me ? zei het
ouwe mannetj e, dat nu al twintig jaar lang elke
maand April de roode-bieten-baldakijn tegen het
Paleis op den Dam helpt plakken.
De andere gaf hem zijn tabakdoos, onderwijl met
de oogen een glundere Jordaanmeid volgend, die
over de ,kleine steentjes" deinde.
-- Heb je daar een spijker? vroeg de ouwe weer.
De boel hangt leelijk uit mekaar.
-- Een spijker zal niet veel geven, zei de andere,
de boel is gammel. Neem een eindje touw,
-- En als de rommel naar beneden komt ?
--- Komt toch avond of morgen naar beneden,
zei de ander. Niks houdt meer. Als ik de Koningin
was....
-- Wat zou jij dan ?
-- Al die rommel afschaffen. Vindt jij het mooi ?
-- Weet ik veel. Ik verdien m'n centen d'r aan.
-- Nou, als ik de Koningin was, dee ik net of
ik een gewoon mensch was. Ik ree niet in een gouwe
koets, want ze zeggen al gauw : ,dat is van mijn
centen" en ik ree niet met een rooje bok, want als
ik zoo'n rooje bok zie, denk ik altijd dat Troelstra
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d'r nog eens op komt te zitten om te mennen en ik
ging mij n huis niet binnen onder zoo'n rood afdak,
want 't is net of je bang bent dat een ander uit de
goot een bloempot op je hoofd zal gooien,
— 't Is voor de praal, zei de ouwe en spuwde
een kringetje op de stoep-steen. Praal moet d'r
wezen. Als d'r geen praal is, kan iii net zoo goed
Koning zijn of Prins. Ik heb eens bij een minister
behangen, en ik zeg je, als die vent in zijn bed lag,
zag-ie d'r net zoo stom uit als jij en ik. Maar als je
hem een steek opzette, was ie Minister. Als wij dat
ding niet elk jaar bier tegen aan plakken, kon jouw
vrouw net zoo goed naar binnen gaan als de Koningin. Niemand zou d'r op lette. En daarom zeg ik,
praal mot d'r wezen.
En hij spuwde een nieuw kringetje, precies naast
het eerste.
-- En sla nou effen die spijker d'r in. Maar denk
om 't verguldsel. 't Zit er niet al te dik op. .
GENUA
Genua -berichtgeving in enkele Hollandsche
bladen
— Genua, 23 April. (Eigen bericht, dat ik heele-
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maal alleen heb). Zoo juist verneem ik van een deskundig lid van de sub-commissie, speciaal belast
met het brengen van het warme scheerwater aan
Lloyd George, dat Brittanje's Eerste Minister
hedenmorgen opgestaan is en zijn eerste woord
was: „Damned ! ". Volgens mijn zegsman, die het
vertrouwen geniet van den deskundige, die Lloyd
George's schoenen poetst, slaat dit krachtige woord
op niemand anders dan op den Franschen gedelegeerde Barthou. Nadere berichten uit overigens volkomen betrouwbare bron -- de liftboy vernam
het zoo juist van het kamermeisje, dat het
den deskundige uit de commissie voor de etageaangelegenheden, den etage-kellner, vernam —
deelen mede, dat de toestand met het uur bedenkelijker wordt, want thans verluidt, dat Barthou,
hedenmorgen, alvorens zich nog eens lekker om to
draaien, tot driemaal toe mompelde : ,Sacre bleu !"
Wie het heftige temperament van Barthou kent
en weet, dat hij gisternacht in telefonisch contact
met Poincare is geweest, twijfelt er niet aan of dit
,,Sacre bleu" slaat op Lloyd George.
Later Bericht. Ook van mij : De toestand is sinds
het laatste uur in spanning toegenomen. LloydGeorge heeft zijn gilette, dat hij elken morgen eigenhan179

dig schoonmaakt, op zijn waschtafel laten liggen.
Dit schij nt te wijzen op een op handen zij nd vertrek.
Barthou heeft, als elken morgen, zijn chocola gedronken. En de expert der Kleine Entente, met wien
ik koek en ei ben en die- Barthou van de Quai
d'Orsay kept; deelt me zoo' juist mede, dat dit niets
dan voorg& rende `kalmte van den Franschman is.
Hij heeft vanmorgen een kleurige das aangedaan.
De breuk in de Entente schijnt dus onherstelbaar.
Elk oogenblik is de opheffing der Conferentie te
wachten. Nog later en nog eigener bericht De toestand is
onverwacht opgeklaard. Het vriendinnetje van een
der Fransche sub-commissie-leden voor de innerlij ke aangelegenheden der Conferentie, met wie ik
buitengewoon bevriend ben, verklaart me zoo juist
onder de strengste geheimhouding, dat Barthou's
,,Sacri bleu" sloeg op een bruin insect, dat hij in
zijn bed vond. De neger, die bier voor Lloyd
George's villa de portieren der auto's open en dicht
doet en die mij de meest waardevolle gegevens verstrekt omtrent de' geheime beraadslagingen in de
geheime commissie voor de gepaste avond-verstrooiingen der Russische delegatie, houdt hardnekkig staande, dat Lloyd George's „Damned"
--

;
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niet op Barthou doch op George's linker bovenhoektand sloeg, die bijzonder gevoelig is.
Laatste en eigenste Bericht : Zoo juist verneem ik,
dat de Conferentie toch op springen staat. Waar
blijft postwissel ?

LEVENSGEVAAR
Het leven in een groote stad is zoo levensgevaarlijk — ik laat het gevaar voor het zedelijk leven zelfs
buiten beschouwing, hoewel sinds Nes, Warmoesstraat en Pijp fatsoenlijk werden, het mij en velen
met mij, een raadsel is, waar in onze goede stad de
fatsoenlijke plaatsen des verderfs zich genesteld
hebben— dat ik mij afvraag hoe het mogelijk is,
dat Amsterdam nog steeds niet uitgestorven is.
Indien ik het levensgevaar naga, waaraan ik
elken morgen, gaande van mijn nederige woning
naar ons nog nederiger redactiebureau, bloot sta,
dan begrijp ik niet, dat er nog din ongelukkenverzekering-maatschappij bereid is, op mijn lichaam
eenige verzekering te sluiten.
Ik ga 's morgens de stoep of en een vriendelijke
jonge dame is bezig deze stoep te dweilen. Dat wil
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zeggen, dat zij op eenigen afstand met een bevallig
jongmensch, soms in een conducteurs-, soms in een
agenten- en soms in gansch geen uniform, staat te
schertsen terwirl haar emmer op de stoep staat
naast de natte dwell. Het kost levensgevaarlijke
toeren noch over den emmer te vallen, noch over
de dwell uit te glij den.
Drie huizen verder probeert een, als matroos
vermomd glazenwasscher, mij een punt van een
negen-en-dertig sports-ladder in mijn oog te boren
en als dit hem, na veel moeite, niet gelukt is, kijk
ik op en zie mij door z'n collega bedreigd, die op
den rand van een balcon op een been staat te
balanceeren en gereed schijnt tot den doodensprong
op mijn hoofd.
Een straat verder is een schildersgezel, voor den
gulden in 't uur, bezig zelfmoord te plegen op een
wrak samenstel van plankjes en touwtjes, dat vanwege zij n soliditeit, „Rotterdammer steiger" heet
en in een poging om voor dezen levensmoede het
trottoir vrij te laten, loop je recht in een straal van
de Vechtwaterleiding, een mengsel van water en
bacillen, waarmede de straat heet te worden schoongespoeld.
Intusschen ben ik tot de Hoogesluis genaderd,
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waar men sinds eenige jaren bezig is de holen en
grotten met asfalt te stoppen, wat nog maar steeds
niet schijnt te gelukken. Hier dreigt mij bij de walmende asfalt-ovens de zachte verstikkingsdood, gecombineerd met een dood door samenpersing, als
't ongeluk wil, dat de brug open is geweest en het
Amsterdamsche yolk van twee kanten een rugbymatch begint.
Thans begeef ik mij ter Utrechtschestraat en het
is daar alsof ik schrijd over een tapijt van bananenen sinaasappelschillen en een leerling van James
Meyer Fils heeft mij verzekerd dat deze populaire
dansmeester tot z'n meest oorspronkelijke dansen
geinspireerd wordt door zijn dagelijkschen gang
door genoemde balzaal.
Een en zeventig Amsterdammers zijn in 1921 over
bananen-schillen gevallen, wat zeggen wil, dat 20
hun beenen, 20 den of meer armen, 20 een of meer
ribben en 11 een of meer halswervels of schedelbeenderen gebroken hebben. Volgens de jongste
statistieken was het bij het groote offensief aan de
Somme minder gevaarlijk dan bier in Amsterdam.
En, indien ik dan door een grenzenlooze bof,
eindelijk heelhuids de St. Nicolaasstraat bereik, en
tot bezinning kom, dan blijkt mij, dat ik behalve
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door de genoemde gevaren nog bedreigd ben geweest door een paar dozijn motorfietsen, eenige
razende post-auto's, vijf-en-dertig eigen auto's, een
juffrouw die op 't Rembrandtplein leerde fietsen en
een verkeersagent, die op de Munt het verkeer bijna
over mij n lij f geleid had.
Het Carnegie-fonds tot uitreiking van vetleeren
medailles aan -helden in 't burgerlijk leven, zij be
scheidenlij k attent gemaakt op mij n dagelijkschen
heldenmoed ... .
ZOENENDE VOETBALLERS
--- tom, zei vanmorgen mij n nichtj e, Eulalia,
ik ben boos op „De Telegraaf",
-- Gut kind, zei ik onthutst, want al heeft men
over de 90.000 betalende abonne's -- U kunt ze bij
ons zien 1 -- er is voor een krantenman niets erger
dan een ontevreden abonne, en dus vroeg ik: wat
is er dan?
-- Wat er is, oom ? Heeft u gelezen wat de
Londensche correspondent van morgen geschreven
heeft over Bien zoen, Bien die voetballers in Londen
elkaar gegeven hebben, toen die eene een punt
maakte ?
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't Was een aardig artikel, zei ik eenigszins lief.
Dat kan wel, oom, zei Eulalia, maar hij spot
er mee en ziet De Kessler al aan den hals van
de Natris.
-- Ik zag het voor me, kind, en het deed mijn
oude, sportieve hart goed.
-- Men spot in deze tijden niet met den zoen
oom, sprak Eulalia pootig. Als wij zoo door gaan,
sterft de zoen uit. En daarom moet er niet mee gespot worden. Wil U wel gelooven, dat ik -- laat
eens kijken: Dick-Bert-Klaas-Kees.... ja, het
waren er dertien, dat ik met dertien jongelui min of
meer geengageerd ben geweest en dat ik nog den
eersten zoen van ze krijgen moet ?
— Kom bij je oom, Eulalia, zei ik, breidde mijn
armen uit en keek naar haar roode lipjes, met een
tuinhekj a van witte tandjes erachter.
-- Spot niet oom. Het is zoo. De jongelui van
tegenwoordig zoenen niet meer. Ze kloppen je op
je rug, porren je in je zij en zeggen : „hallo,
old man!", maar dacht U, dat er een de kunst verstaat to zoenen ?
-- Ja, 't is een kunst, Eulalia, zei ik droef, en
ze moesten er college in geven -- de menschheid
zou vrij wat gelukkiger zij n.
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-- Precies oompj e. Als vroeger twee koningen
bij elkaar kwamen, wat deden ze dan 't eerst?
--- Kij ken of ze ook bij mekaar een leening konden afsluiten ?
— Ze kusten elkaar op den mond, oom. En dacht
U dat het in Genua niet vlotter - zou verloopen als
Lloyd George en Barthou en Tsjitsjerin elkaar
elken morgen een ochtendzoen gegeven hadden ?
— Ze zoenen vermoedelijk liever hun typistjes,
zei ik.
— En gelooft U niet, dat als de zoen in onze
Tweede Kamer inheemsch was, het er zoo een
pan zou zij n ?
— Een foto van Jan Duijs en Duympie, elkaar
op den mond kussende zou een fortuin waard
ziin, zei ik, en je idee is goed, kind. Ik ga van
middag naar den Gemeenteraad en zal mejuffrouw
Criellaers en Mevrouw Tilanus eens polsen wat zij
er van denken, telkens, als zij een gloeiende rede
gehouden hebben, door de aanwezige collega's gekust te worden, volgens de volgorde der presentielij st b.v., om geen scheeve monden te waken. En let
eens op, dat Zuurbier dan niet de zaal uitloopt ! Wij
zullen den zoen in eere herstellen, Eulalia, en
daarom... .
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Ik geloof dat ik verstandiger gedaan had haar
een por in haar zij te geven. Maar haar idee is goed.

DRAADLOOZE TELEFOON
Zou de eeuw van het dagblad reeds ten einde
spoeden en wordt straks de laatste journalist opgezet
in de gruwelkamer van het allerlaatste wassenbeelden-spel ? En zullen wij dit te danken hebben aan
de draadlooze telephonie, waar in Amerika iedereen
al mee in zijn zak loop ?
Ik geloof het niet. Want hoe zal het in de toekomst gaan? Men wenscht Zondagsmorgens een
goede preek te hooren en terwiji men zich nog eens
lekker in de kussens werkt, slaat men de draadlooze telefoon aan en men hoort domine spreken
alsof men onder den preekstoel zat en als ge langzaam
de oogjes dichtdoet en inslaapt, zal uw snurken
niemand aanstoot geven.
Gij hebt razende kiespij n. Wat doet ge ? Ge slaat
de draadlooze telephoon aan en vraagt het Concertgebouw. Dopper dirigeert. Gij luistert, het is of uw
kies getrokken wordt en weg is uw kiespij n. Uw
zesjarig dochtertje ligt 's avonds in haar bedje te
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woelen. De draadlooze telephoon vertelt haar van
Sneeuwwitje en de zeven dwergjes en Roosje slaapt
voor zij het weet.
Gij wenscht te hooren wat uw afgevaardigden in
Kamer en Raid voor onzin vertellen. Het toestelletja aan uw oor en gij luistert. Doch hier is het
waar de journalist weer verschijnt. Want geen

sterveling ter wereld is in staat gansch een speech
van den heer Lisser of van Sam Pothuis of van
Ferdinand Wierdels te verdouwen. Vandaar, dat de
journalist optreedt, de speech opvangt, verkort, op
een gramaphoonplaat reproduceert en de snakkende
kiezer, gezeten bij zijn kopje thee, hoort de neuskianken van Eitjee Polak, het gebulder van den
Generaal, het gelispel van mevr Tilanus en de bastonen van Piet Nolting. En vele vrouwelijke kiezers,
bekoord door de gorgeltonen van A. B. Kleerekoper, zullen hem op een koekje verzoeken.
Gij hebt voor vijf-en-twintig gulden geen plaats
kunnen bemachtigen bij Nederland---Belgie. Gij
verbindt u met het Stadion; in een der torens zit
,,De Telegraaf" en alsof gij in de gereserveerde
loge van meneer Hirschman zat, leeft gij het spel
mee, dank zij den ,journalist, die het verloop van
den strijd u in den hoorn zingt.
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Uw man is in zijn kegelclub. Een geheime stem
dwingt u de draadooze telephoon op te nemen en gij
zij t in verbinding met cafe ,Alle poedels". Gij hoort
het rollen der ballen, het geschreeuw der kegeljongens, het neerzetten der leege bierglazen doch
de stem van uw man niet. Gij wordt bleek en zet
uw toestel op ,Chez Gaston" en waaratje, te midden
van het gezaag van het strijkje, hoort gij plotseling
uw Cobus fluisteren ,Lieve goddelijke Amanda"
en gij schreeuwt in het toestel: „Als je niet direct
thuiskomt, haal ik je !" Zoo biedt de telefoon vele
mogelijkheden, ook ter versterking van moraliteit,
reinheid van zeden en gezinsleven.

NATHAN DER WEISE
-- Pieterse!
— Excellentie ?
-- Ben je sterk in je klassieken, Pieterse?
-- Nooit van gehoord, E xcellentie.
-- De klassieken, Pieterse. Ik bedoel de schrij vers, Pieterse, die beroemd zijn omdat niemand ze
leest en die niemand leest omdat ze beroemd zijn.
-- Ik lees het Stuiversblad, Excellentie.
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— Verstandig, Pieterse. Iedereen moest het
stuiversblad lezen, of de Geiilustreerde Christelij ke Huisvriend, dan zou de maatschappij er heel
wat beter uitzien. En daarom ben ik van plan,
Pieterse, op de scholen al de klassieken af te schaffen.
— 't Is eenvoudiger de scholen af te schaffen,
Excellentie.
— Dat komt ook nog wel, Pieterse, als wij maar
het geluk hebben aan 't bewind te blijven. Ken je
Nathan der Weise, Pieterse?
— Ik heb mijn horloge eens beleend bij een
zekeren Nathan, Excellentie, maar die heette de
Goocheme.
— Het was een Jood, Pieterse.
- En of, Excellentie!
— Een Jood, Pieterse, die met ringen goochelde,
-- En met horloges en lommerdbriefjes,
es, Ex
cellentie.
— En die beweerde, dat een Jood een mensch
is net als ji) en ik en dat het er niet op aankomt, wat
je gelooft als je maar gelooft,
-- Gelooft U al Excellentie, dat Onze Lieve
Heer daar in zou loopen ?
— En Faust schaf ik ook af, Pieterse.
— Ook een Jood, Excellentie?
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— Net zoo erg, Pieterse. Die verkocht zijn ziel
aan den duivel en verleidde een meisje,
-- Verschrikkelijk, Excellentie..., Enne....
Leeren ze dat nu op de Hoogere Burgerschool in
Amersfoort? Schandelijk, Excellentie.
-- Precies, Pieterse. Je zult eens zien wat de
onwettige geboorten afnemen, als ik Faust heb
afgeschaft. En Vondel gaat er ook aan, want die
werd Roomsch, en dat is niet prettig voor ons,
van de Groote Kerk, en Breeroo ook, want dat was
een vuilpoets die op elk juffertje verliefd werd en

Schiller ook, dat was een Bolsjewiek, en Shakespeare
ook, een verloopen comediant, die aan den drank
was, en al die ouwe Grieken ook, Pieterse, die geloofden aan Goden en Godinnen. Godinnen,
Pieterse, die niets aan hadden en zich elken dag
lieten verleiden door een zwaan of een stier of een
gouden regen. Pieterse, noteer dat je voortaan in
Amersfoort de Geillustreerde Christelijke Huisvriend op de klassieke boekenlijst zet....
ZWEET-VOETBAL
Opgegroeid in een tijd, dat het voetbalspel nog
in z'n luiers lag, toen de belangstelling van de
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ouderen van dagen nihil was, toen je 's Maandags
op je kop kreeg van een van je vele anti-sportieve
leeraren als je Zondags een wedstrij d gespeeld had;
toen je schoenen door j e moeder weggesloten werden
als je wat had uitgehaald; toen de dood-enkele
man-van-taken of de heer-met-de-goede-positie,
die geregeld het spel volgde voor ietwat zonderling
werd uitgekreten door zij n naaste omgeving, opgegroeid in - dat achterlijke tijdperk, deed het me
altijd watvreemd aan, dat een professor in de geneeskunst met een fluit in zijn mond achter de spelers
en den bal aansjouwde en even goed op de hoogte
was van een kronkel in je darm, van een gebrekkig
werkende hartklep of een opgezette lever, als van
,,buitenspel", ,vrij e-schop" en ,strafschop". De
voetballers geuren min of meer met hun professoralen scheidsrechter en Snapper's lij ders aan waterzucht, constipatie of aderverkalking met hun
scheidsrechtenden professor, dit zinnebeeld van het
wetenschappelijk voetbal, gehuwd aan de voetballende wetenschap.
Doch, hoe zegen ik thans het oogenblik, dat
professor Snapper zich tot de voetbalvelden keerde
en er recht ging spreken, want nu maakt hij ook
deel uit der medische commissie en het zal we! aan
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hem te danken zijn, dat wij tenminste in den eersten
tij d verlost zijn van het heerlijke voetbal bij 80 en
meer graden, dat zoo snedig ,zweet-voetbal" beet.
Denkt er din verstandig man aan in den zomer
te gaan schaatsenrijden ? Maar waarom zijn er dan
wel stapel-gekken, die in juni en juli en Augustus
voetballen, die voetballen voorschrijven bij een hitte
dat elk fatsoenlijk mensch zoo lui mogelijk zich
gedraagt op gevaar of van anders aan een zonnesteek te overlijden? Waarom heeft men een bondsbestuur, dat voetbal in een tropische hitte verordineert, niet gedwongen zelf te spelen en hen met ijs
op de hersentjes uit wandelen gestuurd ?
„tweet-voetbal", het prachtige woord zegt het
al, is geen sport, omdat het vies is en kleverig en
de zonnestraal die de vorige week een Groningschen knaap van de hitte flauw deed vallen, moet
spoorslags eerelid van den N. V. B. gemaakt worden,
want nu schijnt het eindelij k tot de transpireerende
bondsbestuurschehersens te zijn doorgedrongen,
dat voetbal een winter-spel is en geen gezelschapsspelletje voor leden van ,Zomers-buiten" of voor
van de hitte ijlende Zandvoortsche of Scheveningsca pension-gasten.
En daarom -- heil U, o Snapper!
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VERKIEZINGS-SOF
Heeft U ooit zoo'n „sof" van een verkiezing meegemaakt ? Bij vorige gelegenheden lag omtrent dezen
tijd elken morgen mijn brievenbus vol met tractaatjes waarin de lof gezongen werd van candidaat
Weet-ie-veel of tot candidaat Nooit-van-gehoord en
het was aandoenlijk te lezen, wat deze erentfeste
mannen, deze sieraden van burgerdeugd, opofferingsgezindheid en beginselvastheid van plan waren
voor uw en mijn belangen te doen. En alien hadden
,,open oogen" voor uw meest intieme, meest interne
aangelegenheden. Die verschrikkelij ke ,,open oogen"
waarmee al die candidaten u aanstaarden ! En zij
hielden ze zoo lang open, dat ze van zelf dichtvielen,
zoodra ze gekozen en goed en wel in de Kamer waren.
Ook stonden om deze tijden de kranten al vol
met schetterende aanbevelingen A la Abdij-siroop,
Pink-Pillen en Pillules Orientales.
,,Stemt onzen Grooten Man en het land is
nooit meer verkouden !"
,,Vanwaar de hardnekkige verstopping onzer
Staten Generaal ? Omdat gij tot dusver vergeten
hebt het probate middel te kiezen ! Stemt onzen
volks-candidaat : Dirk van Cascara!"
-
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,,Gij maakt U bezorgd over de magerte Uwer
ledematen, over Uw ingevallen borst en Uw spillebeenen. Dank zij onze partij voortaan alleen mollige
dijen, speknekken, hangbuiken en weelderige boesems 1 Gebruikt daarom op den Stem-dag ons
beproefd universeel-middel, onzen candidaat Mr.
Dr. Jhr. De-dood-op-rollen".
Huisbezoekers lagen om dezen tijd reeds met
gespleten neuzen aan den voet van vele trappen,
vanwaar ze door kort aangebonden of anti-politieke
kiezers waren afgewerkt. Propagandisten zaten in
stille kroegjes na to tellen voor hoeveel ze de partij
alweer hadden opgelicht en er was geen lokaal zoo
groot als een hondenhok of het had zijn avondvergadering met al de beroemde sprekers uit den
lande. En de verslaggevers schreven zich blauw
en niemand las de velerlei wijsheid over het yolk
uitgespoten.
Thans van dit alles nog niets. Mijn bus blijft leeg,
de advertenties komen niet, de huisbezoekers zitten
op de tarrassen en drinken kwast, de sprekers
oreeren voor leege zalen en de verslaggevers wandelen met hun meisjes in 't Vondelpark. En de
eenige, Bien ik tot dusverre tegenkwam en die 't
over de verkiezingen had, was een volbloed Israe195

litisch vriend, die zich aangesloten had bij de
,,Nieuwe Katholieke Partij ", omdat „die weet
wat een bril kost".
't Is een sof ...

STEMMEN TELLEN
Hoe komt het toch, heeft meer dan een lezer ons
gevraagd, dat de uitslag der verkiezingen zoo langzaam binnen komt en ik ben er nu achter. Het zit
hem in de plattelandsdistricten, die den boel op
houden. Ik heb me door een inboorling laten vertellen hoe 't er toe gaat.
Het gaat zoo:
Als het vijf uur geslagen heeft, staat Burgemeester op en zeit :
— Het is vief oer. Heiren, wie sluuten de kast
en pakken een borreltje.
— Zullen wie niet erst tellen ? vraagt de secretaris
— Erst een borreltje, sikkertaris. (Tot den veldwachter) : Berends, haal jie ons voor zestien centjes
in de karaf, maar drink de onderste helf d'r niet oet.
Berends komt terug. En meneer Pastoor komt
eens kijken. En doming komt eens kijken. En nota196

ris en de dokter. Burgemeester drinkt op den goeden
afloop en ze drinken allemaal mee. Tegen halfacht
zegt de secretaris
— Burgemeester, wie motten tellen,
— Tellen, sikkertaris ? Ik bin heelegaar de tel
kwiet. Weet gij nog, domine, hoeveel ik oe
ingeschonken heb ?
-- We moeten tellen, burgemeester, zegt
Notaris,
— Vooruut dan, als jullie met alle geweld tellen
wol. Berends, haal nog eens wat in de flesch. Van
tellen kriegt een mensch ien droge tong.
Tegen negen uur beginnen ze to tellen.
— Da's gek, zeit Burgemeester, ik zie al de ciefers dubbelt,
— Deel ze dan door twee, zeit Dokter.
— Sikkertaris, telde gij ook met, zeit Burgemeester. Wat hebdet gij d'r uut?
Het klopt niet.
Ze tellen weer.
-- Berends, je most toch nog wat Nolen, wie
kompt d'r zoo niet oet. Onthouw goed, wie waren
an de duuzendtallen.
Om half een 's nachts zij n ze zoover, dat 't procesverbaal klaar is en de bus wordt verzegeld.
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Den volgenden dag zet Burgemeester de stembus
tusschen de melicbussen op den melkwagen en gaat
met secretaris en Berends naar de stad.
Onderweg nemen ze d'r nog een paar en de stembus verzeilt met de andere ' bussen in de Zuivelfabriek. 's Avonds om halfnegen ontdekt Berends
de vergissing en burgemeester blijft met de bus in
de stad logeeren. Vrijdagmorgen levert-ie zijn
proces-verbaal aan het hoofd-stembureau in. Als
dit de bus controleert, vindt het er drie bitterglaasjes
en de kouseband van juffrouw Berends in. Hoe die
d'r in komt, begrijpt niemand. U begrijpt nu de
beteekenis van het bericht ; ,Volledige uitslag, op
drie districten na".

VACANT IE-RE IS
Rip van Winkle sliep din nacht en bij zijn ontwaken bleek de wereld eenige geslachten ouder to
zijn. Ik nam vier weken een regenbad, zwoer een
zwaren zweer, dat ik in Bien tijd geen enkele krant
-

zou lezen en terugkeerend in de beschaving, blij kt

het me dat ik niets gemist heb. Lloyd George en
Poincare zijn het nog altijd eens en confereeren
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daarom. De mark daalt nog steeds, het spoorwegpersoneel demonstreert nog altijd, Nederland zit,
precies als toen ik wegging, zonder Ministerie en
niemand merkt het en meneer Douwes is Lid der
Eerste Kamer geworden. Waarom maken wij dus
eigenlijk kranten? En waarom lezen de menschen
ze?
En vandaag schij nt de zon zelfs tot in de Sint
Nicolaasstraat, nadat ik haar dertig dagen lang niet
gezien heb. Je moet maar pech hebben! Gerard
Keller schreef eens een verhaal van een Zwitsersche
zomerreis, waarbij hij zijn parapluie niet neer had,
tot zelfs niet in zijn bed. Ik dacht altijd dat hij overdreven had. Nu twijfel ik niet meer. Ik ben in
Zwitserland geweest en heb geen berg gezien. Ik
verliet Amsterdam onder een gietbui. In Brussel
kletterde het, in Straatsburg stortregende het en in
Luzern spoot een wolkbreuk naar beneden. ,Waar
is de Rigi ?", vroeg ik en ze wezen me een wolk.
Daar achter moest ie zitten. De Pilatus net zoo.
Ik wachtte drie dagen, liet me in 't Casino zakkenrollen, tegelijk met een schat van een levendig
Amsterdamsch vrouwtj e, dat als maar tusschen de
tafel en d'r goeien man heen en weer liep om francs
to halen en beklom eindelijk den Pilatus. Als je
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in Zwitserland bent, wil je toch klimmen. Ik bracht
het tot tien meter boven A. P. en nam een halsbrekend spoortje. Zag niets dan nevels en een verlaten hotel, dat Pilatus-Kulm heette. Beklom den
Esel en zag niets dan Hollandschen mist en hoorde
een Rotterdammer Rotterdamsche moppen tappen.
Ik wierp hem niet naar beneden. ,,Laat ons naar
't widen gaan", zei ik tot mijn reismakker. ,Daar
schij nt de zon." Wij togen to midden van zware
misten over een nevel-zee, die ,Vierwaldstatter
See" heette en bereikten Altdorf, waar Willem Tell
den appel van het hoofd zijns zoons schoot. Men
toonde ons den appel en leenden van den hotelier
een regenjas en een paraplue. Waarna wij het Reussdal introkken. Het goot. Wij wandelden eenige wren
en het water liep langs mijn rug tot in mijn bergschoenen. Beneden buitelde de Reus. Wij dropen.
Bereikten het luchtkuroord Wassen en lieten ons
drogen. Het werd noodweer. Wij kropen in een
sjees en reden door een waterval naar een ander
nat dorp. Mij n hoed, die in Wassen op de kachel
gedroogd was, was een hoedje geworden en woei of
in de Reuss. Over eenige weken drijft hij bij Katwijk
de Noordzee in. Wij zagen onderaardsche kruitmagazij nen die de Zwitsers in de holen hunner
AiIi

bergen verstoppen en sliepen in Andermatt. Togen
in een sneeuwstorm den Furka-pas over en ontdekten, dat ter hoogte der Rhone-gletscher de weg
over een lengte van twintig meter was weggespoeld
en in den afgrond lag. Het werd romantisch. Wij
zaten boven op den Sint Gothard bij 20 graden
vorst en zagen nog altijd geen berg. In Gletsch, aan
den voet der Rhone-gletscher, sneeuwde het en ze
toonden ons er een rogge-aar, die daar in den zomer
van 1911 gegroeid en gebloeid had. Hij was nog
echter dan de Tell-appel in Altdorf. Wij speelden
uit armoe op 3200 meter hoogte een partij biljart
en ik stootte een gat in 't laken.
„Last ons nog Zuidelijker gaan", zei ik, en wij
trokken naar Zermatt. Het stormde er. ,,De Matterhorn is van uit het hotel te zien", was ons verzekerd. Het hotel was er. De Matterhorn niet.
-- 't Is toch te gek, zei ik tot mij n reisgezel,
wij moeten een berg zien", en dies klommen wij
den volgenden morgen den Gornergrat op. Dit
heet Alpinisme. Een schoone sport. Ik liep drie
uren op een smal bergpaadje achter een dikke
juffrouw aan, wier middelste ledematen schommelden. ,Als ze losraken, ben ik verpletterd", dacht
ik en telkens als ik de oogen opsloeg, bescheen mij
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een voile maan, gehuld in een korte broek. Toen ik
op 3300 meter gekomen was, vluchtte ik in een
alpenwei en weuschte to sterven. Gewoonlijk sterft
men dan niet. Wij keerden terug, namen den trein
en reden in den stuk door naar een Noord-Hollandsch Kurort. Ook daar regende het. Regent het
nog. Ik heb rheumatische scheuten in al mij n leden
en geen berg gezien. En nu schij nt de zon in de
Sint Nicolaasstraat en ik schrijf weer dagboeken.
Waarom heeft een mensch eigenlijk vacantie.. ?

GEHEIME VERGADERING
Bazel, 22 Aug. -- (Van een zeer bijzonderen
medewerker). Zoo joist heb ik, als kellnerin verb
momd, een geheime vergadering van de AntiRevolutionnaire Kamerfractie medegemaakt onder
voorzitterschap van Broeder Colijn. Het ging er
geanimeerd toe. Na het zingen van „Piet Hein"
opende broeder Colijn de bijeenkomst.
-- Broeders, aldus sprak Broeder Colijn, het is
beter afgeloopen dan wij hadden kunnen denken.
Zonder ons kunnen de Papisten noch de Christorischen iets beginnen. Wij zitten op de wip. Laat ons
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dus wippen. (De vergadering wipt). De invloed,
Bien wij zoo knap in den laatsten tijd bezig waren
te verspelen, hebben wij terug en aangezien wij alien
kleine luyden zijn door kleine luyden afgevaardigd,
past ons deemoedigheid. Wij eischen dus geen
Kabinet bestaande uit niets dan anti-revolutionnaire
broeders, doch wenschen slechts een meerderheid
er in en aangezien in deez' schandelijke wereld vol
materialisme alles om de duiten draait, meen ik,
dat mij de portefeuille van Financien toekomt. (De
fractie-genooten staan geroerd op en juichen aandoenlijk). En u, broeder, Voort-Ver-Zijpe, die als
zieleherder onzer kudde, steeds zulk een warme
belangstelling vooral wat onze Vloot betreft, aan
den dag legdet, zal ik Minister van Marine maken,
ook al leent Uw naam, eenigszins met een Amsterdamsch accent uitgesproken, zich tot een weer dan
goedkoope woordspeling. En daar Broeder van
Dijk reeds de legerschare onder zijn bewind heeft,
kunnen Troon, Altaar en Vaderland gerust zijn,
En gij zult vragen, hoe onze zegeningen uit te strekken over den bruinen broeder, wien wij als een
voogd en toeverlaat zijn gegeven en dan is ons antwoord : ook deze portefeuille komt ons, met het
oog op de gezegende aardolie, dit schijnsel voor
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den voet der kleine luyden, toe. Want, broeders,
waarom zouden kolonien ,wingewesten" heeten,
als er geen winsten uitgehaald mochten worden ?
Van de overige vijf departementen eischen wij bescheidenlijk slechts twee voor ons op en het is ons
om 't even of dit zullen zij n Arbeid of Handel of
Binnenlandsche taken, want met den buidel der
Financien in mijn hand, verliest al het andere zij n
beteekenis. In dien geest, broeders, heb ik den
Papist Ruys de Beerenbrouck geseind, waarna ik
u voorstel deze bijeenkomst op passende wijze to
sluiten met het zingen van het thans nationale
volkslied: ,Hee-la ! Hoo-la ! houdt er den moed
maar in". G elijk geestdriftiglijk geschiedde.
SNEEUW-RUIMERS
Mij n neef Jacobus kwam bij mij om ondersteuning voor hem en de zij nen.
-- Wat voer je uit? vroeg ik streng dezen onwaardigen tak des familie-stams.
-- Ik ben werkloos, zei ie met een klank in zij n
stem, zooals een ander zegt : „ik ben Groot-Mogol."
-- En wat nog meer ? vroeg ik, mij niet latend

overdonderen door zijn brutaliteit.
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-- Gemeentelijk sneeuwruimer, zei ie met niet
minder trots.
-- En dan kom je bij je oom om,,,,
— Precies, zei de onverlaat. Ik verdien als werklooze achttien gulden in de week en ik verzeker U,
dat het voor iemand van mijn capaciteiten een toer
is om werkloos te blijven. Voor je plezier behoef
je het niet te zij n.
— En als sneeuwruimer?
— Vijf pop per dag. Maar rekent U nu eens na.
Als ik zes dagen niets doe, krijg ik mijn achttien pop
uitgekeerd en het mankeert nooit. Als de Bank.
Als ik zes dagen sneeuw ruim, dat wil zeggen, dat
U en Uws gelijken geen natte voeten krij gen, dan
krijg ik dertig gulden in het holle van mijn hand.
Voor die zes dagen hard werken, acht uur per dag,
krijg ik dus 30 — 18 is 12 gulden. En daarvoor
sta ik 45 uur in de sneeuw, wat nog geen 27 cent
per uur is. Doet u het er voor, of meneer Weiss
soms? Afgescheiden nog van de onkosten. Want
natte voeten geeft een kouwe maag en op elken hoek
is nog wel een kroeg. En dacht U, dat de gemeente
je een paar behoorlij ke schoenen verstrekte en een
half dozijn warme sokken, een paar wanten, een
bouffant, een ijsmuts en warm ondergoed. Je krijgt
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een schop in je hand, als een troep schapen Brij f t
een rateljongen van de Stadsreiniging je op een hoop
en zoo wordt je de stad ingestuurd. Van een behoorlij ke vooroefening, laat staan opleiding, is geen
sprake. En als U zich nog wel eens over uw buik
heen tracht te bukken, dan zal U het met me eens
zijn dat er niets vermoeiender is en doet U dat eens
acht uur per dag, met schoenen, die gaten zijn met
leer er om heen, in de natte sneeuw. Een van mijn
vrienden heeft het een dag volgehouden en het
heeft hem per uur drie borrels gekost om in vorm
te blijven, zoodat hij elk uur er een paar dubbeltjes
op toe lei en dat . noemen ze dan productief werk.
En ding begrijp ik niet. Wij hebben nu zooveel
sportjongens en sportmeiden in de stad. Waarom
niet een brigade vrij willige sneeuwruimers opgeroepen en je zou eens zien, hoe in een wip de straten
en grachten brandschoon waren. Voor. goed getrainde jongelui met behoorlijke schoenen en warme
kleeren is het nog prettiger sport dan voet- of
korf bal en het zou bovendien niets kosten. En wij,
werkloozen, zouden er niet door in een slecht daglicht komen en de Machtige niet in een raar parket.
Doe 't hem eens aan de hand, a!s U hem spreekt.
En geef me nou een paar tientj es voor 't idee ... .

VIVE L'EMPEREUR
Niets vermag den zegetocht van Napoleon Don
Rodrigues de Miranda te stuiten. Nadat hij begonnen is, met Odeon als steunpunt, een baaien-rokken
en roode-boezeroenen uitval te doen in de richting
der Vroom-en-Dreeslieden, heeft hij aan den voet
van den Munttoren de gezamenlijke Amsterdamsche schoenwinkeliers zoo definitief verslagen, dat
hij met z'n eigen ,uitverkoop" is blijven zitten. Hij
ontplooide daarna zijn front en rukte op de Amsterdamsche burgerij in met flanelletjes, electrische
melkkokers, kousebanden en sokken. Het werd een
lapjes-Austerlitz na het schoenen-Jena. Toen wendde de groote strateeg den blik Zuid-Westwaarts en
ontdekte in de pampassen van Argentinie tien
duizenden voeten vleesch, die daar in de zon lagen
te drogen om tot zaagsel vermalen te worden. Hij
ontbood zijn Ney, die tot dusver op het bevolkingsregister maarschalk van de geboorten was geweest,
stelde hem aan het hoofd der vleeschbataillons en
deed met zijn keurtroepen een nieuwen uitval.
Een panische schrik beving de slagers, die in allerij 1
aftrokken en genoodzaakt werden nieuwe stellingen
in te nemen achter een barriere van Deensch en
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ander buitenlandsch vleesch. En zij gedijden. Voor
Napoleon Don Rodrigues was het een vleeschMarengo. De overwinningsroes deed zijn hoofd
zwellen en zijn blik nog Westelijker richtend, ontwaardde hij aan de Oostkust van de Vereenigde
Staten pakhuizen vol meel van de qualiteit 0
komma 0. Hij ontbood zijn Murat, tot dusver
maarschalk der stenografentafel in den Gemeenteraad, en kort daarop zette een vloot meelschepen
koers naar het I J. Wit als krijt gaapten de bakkers
dit schouwspel aan en men hoorde St" le het groote
woord van Cambronne mompelen. Sloeg 't op den
toestand der . bakkers of op de kwaliteit van het
meel? Welke historicus zal het zeggen? De bakkers vluchtten tot achter de Beresina en daar staat
Napoleon Don Rodrigues thans to midden der
witte meelvelden en ziet geen uitkomst.
Doch nieuw licht gloort aan den horizon. Hij
richt de blikken pal Zuidwaarts en aan de kimmen
ziet hij de mijnen van Kimberley vol glinsterende
steentjes en een nieuw wereld-plan doorklieft zijn
schedel. Waarom de diamant slechts het versiersel
der bourgeoisie en ook niet van het proletariaat ?
En als ik ze geen brood van mij n meel kan geven,
waarom ze dan niet zoet gehouden met steenen?
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En hij grijpt de pen en schrijft het weekblad der
Diamantbewerkers vol en als niets hem weerhoudt,
ontbiedt hij straks generaal Bertrand, tot dusver de
chef der gemeente-stratenmakers, stelt hem aan het
hoofd der diamant-afdeeling en weldra loopt heel
het Amsterdamsche proletariaat met 18-karaatssteenen in de zegelringen, op den boezem en in de
ooren. En de sociale revolutie zal voltrokken zijn.
Vive l'Empereur !

TUSSCHENHANDEL
Ik heb Zaterdag gevischt. De wind is Noord, zei
mijn deskundige metgezel, dus bijten zij niet. Ik heb
nog nooit gevischt of er was altijd een wind waardoor ze niet beten. Maar wat komt 't er op aan ?
Met hengelen is 't net als in de liefde. Hoe minder
wederliefde, hoe feller de passie laait. Hoe minder
ze bijten, hoe harder je verlangt, dat ze bijten. Doch
daar wilde ik 't niet over hebben. Op onzen avontuurlijken tocht kwamen wij bij een Boer terecht
en onder het kopje koffie, dat de vrouw inschonk,
hadden wij 't over de prijzen, die wij, stakkers van
stadslui to betalen hebben. Hij noemde een paar
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van zijn prijzen. Groenten kosten niets. Met zijn
bloemkool was ie bezig een sloot to dempen en
voor zijn aardappelen, joviale Eigenheimers, kreeg
ie twee cent 't -kilo. Hij liet mij eieren zien zoo groot
als kinderhoof den. Hij maakt er acht cent voor en
zijn biggen dresseert ie voor de jacht. Als varkens
zij n ze niets waard. Maar 't ergste was 't met de
kaas. Hij sneed een plak of van een vroolijke zoetemelksche en nog ligt de diepzinnige smaak als een
dauw over mij n tong. Acht en veertig cent krijgen
we in Uithoorn voor 't pond, zei de boer, en daar
ik lichtelijk met de tong klapte, bood ie mij een
halve kaas van 12 Kilo aan voor drie en vijftig cent
't pond. Zoodat ik, in plaats van met een net vol
snoek en baars, met een kaas thuis kwam. Ik heb
daarop onmiddellijk links en rechts naar de kaasprijzen in onze lieve stad geinformeerd en de haren
rijzen je ten berge. In de Van Ostadestraat betalen
ze negentig cent 't pond, op de Ceintuurbaan een
gulden, in de Roelof Hartstraat f 1.10, op den Willemsparkweg f 1.20, op den Koninginneweg f 1.40
en achter 't Museum f 1.62. Het komt mij voor,
dat mij n vriend Dom Rodriguez de Miranda
hier in moest grijpen. Waarom gaan niet dagelijks eenige gemeente-auto's -- elke dienst heeft
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er een paar dozijn over, die toch niet gebruikt
worden als de hoofdambtenaren zich niet naar hun
kapper of stamkroeg begeven -- den boer op en
koopen direct aan de bron ? Of waarom komen de
boeren niet in de stad en leveren direct aan de
burgerij ? De tusschenhandel is een schoon ding, die
zich in den oorlog zeer verdienstelijk heeft gemaakt door zich schatrijk to handelen, doch waarom
moeten U en ik er nog langer tusschen genomen
worden en behalve onze eigen gezinnen ook nog
vijf en twintig andere gezinnen onderhouden als
ik een plakje kaas of een gebakken aardappel wil
eten ? Waar toeft gij, edele Dom, Waar toeft gij ? . .

ZIJN NAAN! IS KLEIN

Zeer geheim en diep vertrouwelijk.
Broeders,
Zoo is het dan geschied. De trein, met het
Kabinet in zij n boezem, is op weg naar het Eerste
Station. Gij zult U twee vragen stellen: Waarom is
de machinist een Papist en waarom is Uw broeder
Colijn niet onder de reizigers?
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Laat ik U op beide vragen antwoorden. Wel is
waar stoomt de trein thans onder leiding eens
Papisten, doch maakt U niet bezorgd daarover,
dierbare broeders, want gelijk gij weet, een machinist kan wel stoomen, doch niet de wissels en seinpalen tegelijk bedienen en het zal U een troostinge
des harten zijn, dat zoowel wissels als semen door
mij bediend worden, tie ik, dat de trein op onveilig
terrein komt, dan laat ik het sein ,,onveilig" neer
en de Papist stopt en ook waar hij langzaam en voorzichtig moet rijden, zal hij mijn sein op zijn weg
vinden. En een omhaal van den wissel en ik breng
hem en zijn trein, geliefde broeders, uit de richting
van Rome en waar wij hem hebben willen.
Maakt U this niet noodeloos ongerust. Ik ben
gerust. Het Kabinet is mijn Kabinet en ik herinner
U aan het woord : „De vrucht daarvan zal ruischen
als de Libanon". En ik beloof U, dat Ruys zal
ruischen.
En wat Uw tweede, niet minder belangrijke
vraag betreft : waarom zit broeder Colij n niet op de
eerste-klasse kussens in den trein? Ik zal het U
zeggen: omdat de geest sterker is dan het lichaam
en mijn geest in alle departementen aanwezig is.
De belangen van onze kleine luyden, dierbare
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broeders, zijn veilig. Broeder de Graaff is wakende
gebleven over onze aardolie, dit merg onzer lampen,
en Marine, aan wier hoofd ik Westerveld plaatste —
heet het niet: Aanmerkt de Lelien des (Wester-)
velds, hoe zij wassen, zij en arbeiden niet noch en
spinnen zij niet." -- zal waken over ons erfdeel
des bruinen broeders, o geliefde blanke broeders,
zoodat tabak en suiker en aardolie veilig zijn en
gij Uw pij pj e, Uw klontje en Uw nachtpitje als
voorheen zult genieten en zij zullen U beter smaken
dan ooit als gij verneemt, dat Uw broeder Colijn
alleen daarom niet in den trein zit, omdat hij over
twee jaar, als de paganistische Fock uit Indie
terugkeert, diens plaats to Buitenzorg zal innemen.
Gij ziet, dat aan alle kanten winste is voor ons,
kleine luyden, en gij zult zonder twijfel met mij
in gedachten willen aanheffen onzen zegezang :
Hein Colij n
Zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot
Hij bezorgde ons de nieuwe vloot.
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STAATSLEENING
Toen een paar weken geleden uit New-York het
bericht kwam, dat de jongste en helaas niet laatste
Staatsleening -- want voor de laatste de laatste is,
is het met onze financien al lang weer mis, -- toen,
wat zei ik ook weer? -- toen ze op de New Yorksche
Beurs zoo dol blij waren, dat ze ons geld mochten
leenen — ze vochten er letterlijk om -- ziet, toen
was er verheugenis in mijn vaderlandsche harte
en met trots las ik, dat de Denen en Vuurlanders,
de Hawalers en de Eskimo's in Wall-Street veel
hooger rente moesten betalen en geen sterveling
zich druk maakte over hen, Want is het geen reden
tot verheffing dat als u en ik met een persoonlijk
geteekenden schuldbrief op de Beurs komen en tot
10 en 15 0 /0 rente aanbieden, tegen een uitgifte
van 34 0 /0 , met desnoods een pond van ons zachtste
vleesch als onderpand, wij de stoep afgaan, doch
zoodravereenigen wij ons niet als natie of alle brandkasten openen zich en het goud stroomt ons tegemoet ?
Een kleine droppel alsem in de verheugenisse
was de bijgedachte dat wij vaderlanders toch ook
maar weer de rente van deze buitengewoon schit214

terend geslaagde leening moeten opbrengen, doch
hebben Staten dit niet gemeen met de allergeslependste oplichters, dat zij vrij moedig en opgewekt
leenen, zonder te weten of zij ooit in staat zij n de
rente bij elkaar te brengen?
Ik troostte mij dus en nog hooger klopte mijn
harte toen ik las dat men ook op 't Damrak een en
al in feeststemming was en reeds een voile percent
meer bood op onze nieuwste schuldbrieven, zoo
solide en onverwoestbaar stond ons crediet vastgeheid. En vele mijner vrienden, die uit liefde voor
het vaderland, het met hun kapitaal steunen, zoodra het een voldoende rente geeft en de aandeelenmarkt drijfzand is geworden, medegesleept door den
stroom van geestdrift en patriotisme, schreven in
voor 20, 50, 100 schuldbrieven en zouden hun
deugd reeds meer dan beloond vinden, indien zij
slechts een derde of vierde van het ingeschrevene
zich zouden toegewezen zien.
En nu rekenen en tellen al van Maandagmiddag
vier uur tot heden Vrijdagmiddag een tiental banken
met haar onderscheidene legers van klerken ten
einde vast te stellen welk percentage u en mij kan
worden toegewezen, en nog altijd is het haar niet
gelukt deze eenvoudige deelsom op te lossen. Doch
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wat erger is, reeds zijn er vuige lastertongen aan
het roddelen die de burgerdeugd onzer banken in
twijfel trekken en het niet oplossen van het deelsommetje toeschrijven aan de inhaligheid van sommige onzer groote financiers, die het zonde en
jammer vinden, zulk een goed zaakje, als deze leening, zoo maar voor 96 °/ o af te geven, als er ter
Beurze ruim 97 °/o van te maken is, en ik vraag muj
met vele teleurgestelde vaderlanders af of dit onze
belooning moet zijn voor onzen onbaatzuchtigen
steun aan Vaderland, Volk, Koningshuis en Natie,
dat ons aandeel in de leening zoo klein mogelijk
wordt gehouden, opdat anderen van onze burgerdeugd 1 o /o in den zak steken.
Zoo werkt men het Bolsjewisme in de hand en
dit kan toch nooit het doel zijn eener Staatsleening.

GEORGANISEERD OVERLEG
(Dank zij het Georganiseerd Overleg
zijn de loonen van het Hofpersoneel
herzien en veel verbeterd. —
Persbericht).
Vergadering van het Hofpersoneel, onder Voor216

zitterschap van den Eersten Nestellakei-gaande-ter
hoogte-van-het-rechter-achterwiel.
Tweede Voorrijder-met-de-Roode-Adelaar-metde-keelbandjes: Binnen we menschen of niet?
Eerste Nestellakei-gaande-ter-hoogte-van-hetlinker - portier - met - de - Huisorde - van - Kambodj a : Iedereen krijgt opslag. Kennen wij leven
van den wind?
Onder - Groot - Zegelbewaarder - met - de - reddingsmedaille : Ook het intellect wordt niet gewaardeerd !
Tweede - Koetsier - van - den - Rooden - Bok met - den - eere - Kouseband - van - de - Heilige
Catherina - van - Rusland : Ze maken je rood of
je wil of niet!
Achtste - staljongen - met - den - eere - degen van - den - kroonprins - van Wieringen : We
moesten staken !
Vierde - Linnenjuffrouw - met - den - gouden slachttand - van - den - Keizer - van - Siam: Eer
hebben we zat ! Maar de centen !
Eerste - Opperschenker - met - het - Kruis - van verdienste - voor - langdurige - Droogte : Een hof
moet democratisch zij n of het moet het niet zij n ! !
Tweede - Schoonmaakster - voor - alle - dagen 217

met - de - Ster - van - den - Heiligen - Eduard - de Verlosser - met - de - oorringetjes: Ken je daarvan
eten ?
Eerste - Daghit - voor - de - Schel - met - de halve - kost - en - een - boterham - met - de eere gesp - voor - eervolle - krijgsverrichtingen - op - de achter-trap : We willen het Georganiseerd Overleg !
Ik weet niet wat het is maar mij n vader het het ok !
Aldus met algemeene stemmen besloten,

HLILDEBLIJK
Men beweert, dat ons yolk geen yolk van humoristen is. Onzin ! Wij zij n, na de Chineezen van
Europa geweest te zij n, thans de grappenmakers
van ons werelddeel. Bewijzen ? Onze Koningin
viert dit jaar haar zilveren jubileum en heel Nederland maakt zich op om haar feest als een man en
een vrouw to vieren. Ziet, nauwelijks zijn hier en
daar de eerste feestcommissies plechtig gevormd,
of er is al dadelijk jets aan den Oranje-knikker
en zoo staat-_het te gebeuren, dat men in Veenendaal
op liberale en daarnaast op christelijke wijze het
Oranje-feest zal vieren. Waarom ook niet? Wij
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hebben straks allemaal onze eigen Universiteit,
waar wij allemaal, op onze wij ze, wij s of onwijs
zullen worden. Waarom dus straks ook niet vieren-zeventig verschillende partijen, die volgens haar
kleur 't heuglijke feest zullen vieren ? En als
's avonds laat de vreugde ten top stijgt en de vieren-zeventig verschillende hossende groepen botsen
op elkaar, waarom elkaar dan niet onder de leuze
,,Oranje en Nederland zijn een !" den schedel ingeslagen ? Kan men zijn eenige en ondeelbare eenheid beter uiten dan op de ondeelbare koppen
van zijn eenige en ondeelbare landgenooten ?
Er is bij dit jubileum nog jets humoristisch. Er is
een Nationaal Huldigingscomite. Nu zou men zeggen, dat er honderd en een wijzen zijn om de Landsvrouwe van de liefde en toegenegenheid voor haar
to doen blijken, Men zou in de hoofdstad van het
Rijk een monument kunnen stichten; men zou
een tentoonstelling kunnen inrichten, waarop het
Nederland van thans en het Nederland van voor
vijf-en-twintig jaar geleden naast elkaar stonden
uitgestald tot leering en stichting van landgenoot
en vreemdeling. Men zou een fonds kunnen bij een
brengen voor een of ander grootsch doel. Men zou..
Er zijn duizenderlei manieren.
219

Het Huldigings-comiti koos het duizend en
eerste. Biedt men iemand, op zijn, met gepaste
vroolijkheid te vieren feest, een grafsteen aan of een
eigen graf op Zorgvlied ? Een droog mensch zegt
peen. Wij zijnn echter humoristen en bieden Hare
Majesteit op haar zilveren feest aan.... de her
stelling van haar eigen graf, want de Nieuwe Kerk
te Delft is niets anders en het is alsof het Nationale
Comite de j ubilaresse toeroept : ,,Wij zullen het
maar vast in orde maken. Een mensch kan nooit
weten !"
Er wordt we! Bens beweerd, dat het Nederlandsche yolk ruw is in zijn uitingen. Ook dit is onjuist.
Wij zijn de fijngevoeligheid zelve, wij verdrinken
het liefst een bond op zijn verj aardag ... .

BELEEFD EN DRINGEND
De onvergelijkelijke Tweede Paaschdag bracht
mij in een van Neerlands schoonste bosschen en
terwijl ik het verliefde spel van een paar ietwat
vroegrijpe eekhoorntjes volgde, die elkaar van
boomtop tot boomtop na-zweefden, stiet ik op een
inzinking in den bodem van het woud, alwaar een
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lief beekje zijn oorsprong nam. Zorgzame menschenhanden hadden om het wiegje een raster gebouwd en op een groot bord stond te lezen:
,,Den wandelaars wordt beleefd en dringend verzocht het water niet te vervuilen
en de afrastering niet te vernielen."
Ik zette mij op een omgehouwen boomstam en
peinsde. Te midden van welken barbaarschen
volksstam mocht ik wel verdwaald zijn, dat een
dergelijk verzoek tot de wandelaars -beleefd en
dringend" gericht wordt. Het redelooze wild stoort
zich aan een afrastering en geen dier, hoe wild ook,
zal het drinkwater van den ander bevuilen. Slechts
de mensch ... .
En terwij 1 ik peinsde, verscheen een gezelschap
van den stam, waartoe ik blijkbaar de eer heb te
behooren. En het vleide zich ter neder en bezaaide
in enkele minuten den bodem met vette couranten
waarin de degelijkste en ernstigste journalisten
van den lande hun meest doordachte gedachten
hadden neergeschreven en zoowaar, in een versch
exemplaar van „Het Volk" ontdekte ik een half
onsje zoetemelksche, dat zich daar zeer op zijn gemak scheen te gevoelen. En men -- laat ik zeggen *
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vrat en Pa spuwde in 't water aan zijn voet en Ma
wierp er eenige handen vol schillen van „kersausjes" in en de.jongste dochter vond het jammer, dat
het nog zoo schraal weer was, want ze had,soo'n
pain in d'r pouten" en zou antlers „pout] es gebaaid hebben", waarop ik haar verwees naar het
bord met het beleefde en dringende opschrift.
-- Is het jouw waoter ? vroeg Pa dringend.
En Kobussie was naar beneden geklauterd en
had zijn voetj es in het raster gezet en zwaaide zijn
lichaampje heen en weer, net zoo lang tot het ijzergaas .losscheurde van den paal, waarna ie omhoog
schouwde naar de oorzaken van zijn leven en riep :
,,ik mot.... ", welke tippeltjes betrekking hebben
op een zekere lichamelijke behoefte. Waarop Ma iets
terugriep en Kobussie het wiegje van het beekje
verontreinigde en, Pa zeide : „Ou-zou !" met een
nieuwen dringenden blik naar mij.
Het gezelschap trok af, zei beleefd: ,,Dag meheer,
fal dout" en ik nam mij voor, als ik ooit landeigenaar mocht worden, op mijn borden alleen dit
to zeggen:
,,Den wandelaar, die mijn water vervuilt
en mijn afrastering vernielt, schiet ik
beleefd en dringend dood."
-
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LOETJE OUDIJZER
Het toeval bracht me dezer dagen samen met
een zwarten, levendigen heer, die me aankeek
en vroeg:
--- Herkent u me niet meer?
Ik herkende niet.
-- Samen zij n we nog op school geweest. Herinner u zich eens goed.... Loetje Oudijzer,
-- Dat jongetie, dat altijd met zij n vinger in zij n
neus zat en de 1 niet kon zeggen ?
--- Precies, Loetje, Ik ben Loetje. En het gaat
me goed. Ik ben d'r!
— Dat is prettig, zie ik.
— Of het prettig is! En zoo'n mooi vak,
-- Is u aan de Beurs ? vroeg ik.
-- Veel erger, zei-ie. Ik ben opkooper van dingen
die ze in 't leger niet meer gebruiken kunnen.
Een reuze-vak, meneer. Van de week nog aan de
Hembrug -- heeft u „De Avondpost" niet gelezen ? --- word ik opgescheld. Loetje, zei de
generaal of de kolonel, weet ik veel, Loetje, d'r ligt
bier een partijtje afgekeurde patronen. Mot je ze
hebben? Of ik ze hebben moest. D'r lagen op dat
partijtje zestig millioen stuks. Voor een krats,
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meneer. Fijne menschen, die Leger- menschen. Wat
moeten ze met patronen doen, die goed zij n ?
Afschieten ? Daar slijten de loopen van de geweren
maar van. Allemaal onkosten. Het is veel goedkooper als ze niet deugen. Dan roepen ze Loetje en
krijgen d'r meer voor dan dat ze ze verpaffen.
En de week daarvoor een partijtje verlegen granaten.
Ik heb ze gekocht. Wat doet een leger met verlegen
granaten? Die gaan maar naar den verkeerden
kant af. Aan dat eene partijtje, een bagatel, een
paar honderdduizend stuks, heb ik twee auto's,
een pianola en een ameublement voor mij n vriendinnetje verdiend. Een kennis van me heeft ze
mitrailleurkarren geleverd. Reuze-karren, meneer,
Ze moesten van het beste van het beste zij n. Toen
ze in Brussel van die karren hoorden, was 't uit
met 't annexionisme, zoo bang waren ze. Toen ze
den eersten keer met de karren uittrokken, liepen
al de ijzeren banden d'r af. En daarna lieten de
spaken los. En de wielen werden vierkant. Je kon
ze niet meer voor- of achteruit krijgen. ,Prachtig"
zei de commandant, „precies wat we hebben moeten. Als we d'r nu voor den vijand van door gaan,
kunnen we onze mitrailleurs onder onzen arm
meenemen." Alleen aan de wielen heb ik een burger
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mans-inkomentje verdiend. En nou heb ik ze, met
het oog op de bezuiniging, want ze worden aan
,,Oorlog" zuinig, voorgesteld, dat ze den nieuwen
rommel, dien ze aanschaffen, maar direct door mil
laten opslaan. Dat spaart vervoerkosten en een
hoop soesah .... Het komt toch bij me terecht.
Bij mijn gezond, ik begrijp niet wat de menschen
tegen het militairisme hebben ... .

OCHTENDBLAD
,,Zooals gij den dag begint, zoo zult gij hem eindigen", aldus sprak de Grieksche wijsgeer Pittacus
in zijn derde deel der ,Verzamelde Onwijsheid" en
ik vroeg mij ernstig of of de nerveuse toestand,
waarin de wereld sinds eenige jaren verkeert, niet
het gevolg is van de wijze, waarop de menschheid
tegenwoordig haar dag begint.
In mijn prille jeugd, toen de zenuwen der menschen nog niet ontdekt waren en de wereld dus
rustig was, stond men 's morgens bij tij ds op, stak
zij n hoofd in het koude water, at eenige versche
kadetjes, die als klei in de maag lagen, en begon
zij n dagtaak.
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Dagboek van een Amsterdatnrner, 15

De zware maag gaf lichaam en geest een zwaar
gevoel. Men maakte zich niet gauw druk, zag de
dingen lichtelijk zwaar op de hand in en liet alles
zooveel mogelij k blauw blauw. Wie zich druk maakte, heette een aansteller en wie bij het oude zwoer,
heette een wijs man. Men liet zich door weinig
dingen uit zijn rust opschrikken en was er sensationeel nieuws, dan viel dat pas in de bus na het
middagmaal, als de niet te sterke thee te trekken
stond. In de rustige kamer, met het rustig spijsverterende, herkauwende lichaam, trok men zich van
's werelds beloop niet veel aan en de halve menschheld moest door een ramp getroffen zijn, voordat pa
zijn pup uit zijn mond nam en halfdommelende ma
wakker schrikte met het voorlezen van een telegram
over een vreeselijke menschelijke ellende.
Toen kwam in een slechten nacht een slechte
man op 't denkbeeld een ochtendblad te doen
drukken en uit te geven. Het zou bevatten al het
nieuws van den vorigen avond en den afgeloopen
nacht en ook -- en dit was het ergste -- de New
Yorksche middenkoersen. Want wie tot dusver een
gokje deed, las pas 's avonds in de krant hoe de
Amsterdamsche Beurs stond, doch voortaan zou
men bij zijn ontbijt reeds weten hoeveel Steels
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gekelderd waren en welk een paniek er was geweest
in Colorado-Kever-goudmijnen.
Het ochtendblad kwam en sindsdien is de mensch
zijn stuur en evenwicht kwijt. Was New York goed,
dan wond ie zich op en begon veel to vroolij k den
nieuwen dag. Stond New York belabberd, dan was
zijn stemming bedorven en taken en gezin leden
er onder. En ook bracht het ochtendblad de rampen
uit de laatste twaalf uur op de nuchtere maag en
zij vermoordden het restje zenuwen, dat den dag-

bladlezer was gelaten.
Doch nog was dit niet genoeg. Vrienden van den
socialen vooruitgang schaften den nachtarbeid voor
de bakkers af en 't versche brood] e, dat zulk een
kalmeerenden invloed in de maag had, verdween
en 's morgens vond men op zij n bord slechts ietwat
min of meer onverteerbaar hout, dat brood van den
vorigen dag heette en men versleet zijn tanden en
zijn eetlust er op, en onrustig, onvoldaan begon men
zijn dagtaak. De geprikkeldheid nam toe, de wereld
stond weldra op haar kop en wie tegenwoordig zijn
ochtendblad leest, vraagt zich af in welk gekkenhuis
wij verzeild zijn, met Zuid-Afrika en EngelschIndie in opstand, met veldslagen in Ierland, veldslagen in Fiume en veldsiagen op 't Damrak omdat
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straks de mark tien om een cent doet, Zoodat
Pittacus' wij sheid van voor 2500 jaar al haar
kracht behouden heeft....

TEGENSTELLING
Hoe is 't mogelijk 1 Twee landen, die, vlak tegenover elkaar, aan denzelfde eendenkom liggen, die,
hemelsbreed, dank zij de vliegmachine, een dik
uur van elkaar liggen, die dezelfde lucht inademen,
die in denzelfden mist verdwalen, zich onder dezelfde zon koesteren en zich door denzelfden zeewind laten opkikkeren, en die toch, in politieke
zeden, zoo verschillend zijn. Het begint al bij den
kiezer. In Engeland is de kiezer een mensch, hier
is ie een nummer op de kiezerslijst. Een Engelsch
minister acht het niet beneden zich met een kiezer,
vooral als het een aardige vrouwelijke is, aan te pappen en hem of haar zijn innerlijkste politieke ge
voelens, uitzichten en plannen bloot te leggen. In
Nederland loopt een Minister een straat om als
ie kans loopt een kiezer tegen te komen. In Engeland eten de Ministers op geregelde tijden in het
openbaar, te midden der Schoonmaaksters-vak-
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vereeniging, aan de tafel der bot-boeren, in gezelschap der Beurs-magnaten en na het eerste glas
wijn worden ze spraakzaam en vertellen, terwijl een
leger van verslaggevers zich blauw schrijft, van
al hun voornemens, van den staat der financien
en hoe belabberd de boel er voor staat. Hier laat
een Minister als ie eet, de gordijnen veer, houdt
zich de pers van het lijf en verslikt zich in zijn
dessert. Als in Engeland een Minister aftreedt of
gewipt wordt, leeft het yolk mee. Hi; wordt uitgescholden of ten hemel verheven en hevige polemieken
ontstaan er over de vraag wie hem zal moeten opnt, kij kt
volgen. Als hier een Minister verdwijnt,
niemand zelfs op. Alleen zegt ergens op een Departement een referendaris tot een klerk : „Zet Minister
Brandhout op de pensioenlijst." Verder kraait er
geen haan naar.
Als er in Engeland een Minister-crisis is, staat
heel het land op stelten. De afgetreden ministers
huren extra-treinen en gaan den boer op, houden
drie redevoeringen per dag en laten zich door den
meest onnoozelen kiezer de verstandigste vragen
stellen, die zij op de plechtigste wijze beantwoorden.
Als hier een Minister-crisis is, doet broeder Colijn
een valschen beard om en sluipt op een donkeren
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avond naar Monseigneur Nolens en angstig kijkt
Monseigneur door een kiertje der gordijnen of ook
iemand over het horretje naar binnen tracht to
gluren.
In Engeland bespreekt men openlijk de kansen
der candidaat-Ministers, hier staan op een mooien
morgen de namen van al de Ministers in de krant
en niemand kent ze, behalve een of andere melkboer
of kruidenier, die van een van hen nog geld krijgt.
In Engeland is de democratie aristocratisch en
begeeft zich onder het yolk. In Nederland is democratie klein-burgerliik, kijkt in 't spionnetje en
kruipt in de alcoof als er iemand op de stoep staat.
Vandaar dat het in de Engelsche politiek van tijd
tot tijd stormt en de lucht ververscht wordt; hier
tocht het hoogstens, Zetten ze hun kraag op en zijn
doorloopend verkouden ... .
AANBESTEDING
Kijk, zei gisteren een Beurs-heer tegen me, er
wordt van alle kanten geschreeuwd om versobering
en bezuiniging. Ik vind het prachtig. Als in onze
branche de boel keldert, is het eerste wat we doen,
de onkosten verminderen. Het is altij d prettig als
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de Staat, na vijf en twintig jaar, eindelijk tot dezelfde
ontdekking komt. Maar wat doet u of ik als wij zelf
niet bij machte zijn lets te doen, dat broodnoodig
is? Dan nemen wij iemand in den arm die het wel
kan en Bien dragen wij het op. En aangezien hij het
wel kan en wij niet, werkt hij goedkooper dan wij
het zelf zouden doen,
-- Volkomen logisch, zei ik.
-- En aangezien iedereen het er over eens is,
dat deze of welke andere Regeering je ook neemt,
de kunst der bezuiniging niet verstaat of niet wit
verstaan, of niet in staat is tegen de departementenklieken op te treden, ligt het voor de hand, dat
wat de Regeering zelf niet kan, wordt opgedragen
aan een man, aan een lichaam die het wel aandurft
en daarom zou ik, als ik in de Kamer wat te zeggen
had, eenvoudig voorstellen de Regeering van Staat
en Stad aan te besteden en 't hem te gunnen, die
het — natuurlijk onder voldoende waarborgen -aanneemt voor het kleinste bedrag te doen. Geef
me een kwartiertje op de Beurs en ik breng je een
consortium bij elkaar, dat met een offerte zal komen
zeker 50 0 /0 onder de tegenwoordige begrooting !
En alles prima, daar sta ik voor in. Vindt jelui
het Koninklijk Huis te kostbaar ? Uitstekend ! Een
231

telegrammetie naar een of ander op zwart zaad
zittende Duitsche dynastie en wij leveren je een
valuta-vorstj e, eersteklas werk, waar niet aan te
tippen is. Zij n jullie ontevreden over je vloot?
Best! We koopen wat aftandsche derde-handsche
Engelsche kruisers, leggen er een laagje verf op en
je hebt een vlootj a om op te zuigen. En meen je
dat het leger niet meer dan voor 0.7 0 / 0 efficient is
van wat het kost, dan komt ons consortium, maakt
eenvoudig alle werkloozen soldaat en je verdient
alleen door Bien eenen maatregel al de millioenen,
die nu de werkloosheidsverzekering verslindt. En
het groote voordeel zou zijn, dat elke werklooze een
goed pak kleeren aan kreeg, en op behoorlij ke soldij
en ligging en --- sinds er niet meer gevloekt mag
worden, -- op een christelijke behandeling zou
kunnen rekenen, terwijl bovendien zijn karakter van
werklooze, door zijn soldaat- of officier-zijn, absoluut niet werd aangetast. Hij zou even werkloos
blijven als tevoren...
Zoodat je ziet, dat land en yolk er heel wat beter
uit zouden zien als de Beurs in Den Haag zat en de
Regeering op de Amsterdamsche Beurs. Gapkoersen
en ander onchristelijk gedoe zouden daar dan niet
meer voorkomen ... ,
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U ITW ISSEL ING
Men moge van de Bolsje-wisten zeggen wat men
wil -- dat ze schandelijk in Rusland huishouden, dat
zij het kostelijke land den hongersnood prijsgeven;
dat zij de bourgeoisie uitgeroeid en hun tegenstanders hebben opgeknoopt, die hetzelfde zouden doen
als zij morgen den dag de baas waren en dat zij,
wat het onf atsoenlij kste van alles is, hun schulden
niet betalen -- een lief ding hebben zij toch gedaan
zij hebben, volgens het bericht in ons ochtendblad.
Jet Roland Hoist tot lid van de Petrograadsche
Soviet gekozen !
In zulk een zaak schuilt poezie. Wat weet onze
dichteres van Petrograd ? Allicht net zoo veel als
u en ik. Zij weet, dat het aan de Newa ligt, dat de
Newski Prospect er de groote straat is en dat elke
boom voor niet al te dringerige menschen plaats
biedt aan minstens zeven leden der bourgoisie.
Laat ons hopen, dat zij spoedig in staat zal zijn de
stem der Petrograadsche kameraden te volgen en
wij weldra in de kranten kunnen genieten van haar
redevoeringen in de Petrograadsche Soviet over het
Russische tonnen-stelsel of over de maden in de
snert der Petrograadsche Centrale Keuken.
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Petrograd koos jet Hoist. Straks zal Moskou
Wij nkoop onderscheiden door hem in zij n Soviet te
kiezen. Kieff kiest Lisser, de Oeral Colly en zoo
zal er weldra geen stad, stedeke of dorpj a zij n
of een onzer Hollandsche communisten zal er in
de Soviet een eereplaats innemen. En zoo goed als
wij onze geleerden aan het buitenland afstaan in
het belang der internationale wetenschap, zoo goed,
--- al zal ons het harte scheuren, — zullen wij, in het
belang van het - internationale proletariaat, heel de
communistische partij aan Rusland afstaan en hen
laten vertrekken met het heilige kruis van ster en
sikkel na.
Maar ook in zit het kiezen van uitnemende buitenlanders in de nationale regeeringslichamen een
waardevol element. Wijnkoop zal bijvoorbeeld
veel onbevangener over den Moskouschen Sovietvoorzitter oordeelen dan bier over onzen goeden
Burgemeester en zoet zijn als een geschoren lam.
Wenkt trouwens op de binnenplaats der Moskousche Soviet niet een monunentale lantaarnpaal
waaraan ieder, die buiten de proletarische orde is,
fluks wordt opgeknoopt? En zoo zou er wel lets
voor te zeggen z jn als in onzen Raad eenige Thibetanen gekozen werden, die geheel onbevangen
234

onze verkeers-problemen konden oplossen of een
half dozijn Congo-negers om Vliegen's vastgeloopen
reorganisatie van het lager onderwijs weer vlot te
brengen. Afgescheiden nog van het felt, dat een
paar fiksche Congo-negers in nationaal costuum
een attractie te meer voor de dames-leden van den
Raad zouden zijn, die zich thans in de koffiekamer
moeten diverteeren met A. B. Kleerekoper, Arpath
Weiss en Krelis Meerveld ... .
NATIONALE OPERA
Daarvoor hebben wij dus vij f jaren lang gemobiliseerd, dat onze Nationale Opera in het Duitsch
zingt ! De muziek-critiek vindt het niet erg. Je verstaat het toch niet, zegt zij, en als je 't verstaat is
het beter goed Duitsch dan slecht Hollandsch
to hooren.
Aldus door redeneerende zou men kunnen zeggen :
of een Opera muziek maakt of niet, komt er niet
op aan. Maakt ze muziek dan wordt je doof en hoor
je niets meer en maakt ze geen muziek, dan hoor
je ook niets. En dat doet mijn vriend Jantje Heythekker, tegen wien ik jaren lang gevoetbald heb,
mij aan.' Ik vind het vreeselijk.
µ
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Eerst kregen we gisteravond een triomphantelijken valuta-marsch in het orkest. Je hoorde de
papieren marken in gesloten gelederen op je aanrukken. Toen ging het scherm op, en het eerste
dat je oor verneemt, is een klacht van Tannhauser: „Zu vie!! zu vie! !" Het is of je op 't Damrak bent. De bloedwarme „Venus" ligt in een koud
Noorderlicht en na den daps der nimfen, begrijp
ik dat Tannhauser niet meer te houden is en weg
wil. Zij beginnen met een episode uit de match
Carpentier-Siki te vertoonen en na den knock-out
vormen zij zeer verdienstelijk eenige groepen van
Russische hongerlijders. En dit alles in een
Venus-grot !
Uit mijn jonge jaren herinner ik muj jongelingen
die in slecht gezelschap wel eens diverse Amsterdamsche gelegenheden van Bien naam bezochten
en uit hun verhalen weet ik dat zij er uit zagen
als poffertjeskramen, zoodat je op den drempel al
je bekomst had. De Nationale Opera is nog kuischer en van eenige zwoel-erotische stemming is
niets overgebleven. Dit vermoedelijk vanwege de
subsidie onzer Christelijke regeering.
Het tweede bedrijf is als een kaartspel -- vol
harten- en ruitenheeren en bar fatsoenlijk. Deze
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Duitsche ridders blijken alien lid te zijn van ,Eer
en Deugd", maar vertrouwen doe ik de huichelaars
niet, want waarom hebben ze alle vijf dan zulke
verleidelijke pages met beenen als zangen van
Jet Hoist — vurig en onregelmatig?
Ik zeg van de voorstelling geen kwaad. Als tooneelcriticus voel je, dat een straffe hand het geheel
beheerscht en overigens doet het me genoegen, dat
deze opera net zoo hedendaagsch is als ons hedendaagsch tooneel -- d.w.z. uit den tijd.
Doch waarom schaft de mensch in den dagelijkschen omgang het spreken niet of en zingt alles ?
Hoeveel kleurrijker zou het Leven niet worden!
Je komt thuis en hoort boven een duet tusschen je
vrouw en de meid. Een donkere alt maakt aanmerking over het felt, dat een jongmensch onder de
keukentafel is ontdekt en een jeugdige sopraan
antwoordt hartstochtelijk. Het jongmensch van
onder de tafel laat eenige driedubbel-gestreepte c's
los en na je borstregister, dat in den loop der jaren
ietwat is afgezakt, opgesjord te hebben, meng je
je eigen bariton in het trio. Aangezien de ramen
open staan, heeft zich een volksmenigte voor je
huffs verzameld en weldra valt het ais koor in. De
bas van een bereden politie verstrooit de massa.
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En neem eens een doodgewone Raadszitting.
Hoe schoon zou de sopraan van Weiss zich paren
aan de dugazon van Mevrouw Tilanus; hoe zouden
de lyrische toonen van Piet Nolting versmelten met
de donkere alt van Dr. Vosje en hoe machtig zou het
bazuingeschal weerklinken als de Machtige zich
in het koor mengde ! En daar tusschendoor alsmaar het falsetje van Wierdels.
Als ze de begrooting-debatten eens zongen ... .

ARME BLANKE !
De neger Siki slaat Carpentier tegen de aarde.
De Turk jaagt den Griek uit Klein-Azle en Lenin
is een Mongool en Trotzky geen Arier. Wil men
meer verschijnselen, die er op wijzen, dat het met
den blanke ten einde loopt ? Eeuwen lang zij n wij
overal de baas geweest. Was het niet door de blankheid van onze huid dan door de blankheid van ons
gemoed. De Romeinsche keizers, blank al waren
zij bruin, hielden er Ethiopische slaven en slavinnen
op na en de Germanen, blank al waren zij rood,
waren dol op zwarte krijgsgevangenen, als 't vrouwen waren. Onze voorvaderen, die blank waren,
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ook al waren zij soms blauw van zeker kleurloos
vocht, onderwierpen den Oost aan zich en wij waren
een vader en een moeder voor onzen bruinen broeder, Bien wij sloeber noemden. Terwijl de gekleurde
mensch onder een kokosboom zat en in de lucht
staarde, vond de blanke de beschaving uit, dewelke
bestond uit levenslange martelingen, veroorzaakt
door vernuftig bedachte marteltuigen. Door het
zware nadenken zwollen de blanke hoofden en hoe
meer zij zwollen hoe minderwaardiger de gele,
bruine en zwarte broeders schenen. Toen kwamen
de Japanners, werden beschaafd, schaften zich
dus leger en vloot aan en joegen de Russen tot over
den Oeral. De blanke broeder keek verstoord op.
Dit moest niet maggen. Enkele jaren later sloeg
de nikker Johnson den blanken wereldkampioen
Jeffries tegen de vlakte en in Amerika ontstond
een paniek. Drie weken geleden zonden de negers
uit Centraal-Afrika een petitie naar den Volkenbond, waarin staat, dat ook zij een yolk zijn;
gisteren hebt ge nog in „De Telegraaf" kunnen
lezen hoe Henri Borel vertelt, dat de gele Chineezen
roode Bolsjewisten zijn en als straks GouverneurGeneraal Fock uit Buitenzorg aan zijn vriend De
Graaff seint : „Heb me bruin laten schminken, met
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het oog inwendige rust; laat Colijn alvast hetzelfde
doen, dan is ie zwart tegen den tijd, dat ie me opvolgt"; kijkt niemand meer op. Dit zal het einde
zijn der blanke overheersching.
Pauvre Georges!
Arme blanke ! ...

SPELREGELS
De examens voor de lageronderwijs-acte zijn
weer begonnen. Dat wil zeggen, dat eenige honderden jonge Nederlandsche hersenen kraken onder
de geleerdheid die er gedurende eenige maanden
heet van de pan is ingestampt. Over enkele weken
staat heel Nederland in de examen-zweer en ik
vraag me ernstig of of dit terugkeerend verschijnsel
niet oorzaak is van veel onverklaarbaar slooms en
laksch in onzen volksaard. Kende ons lieve vaderland in zijn gouden dagen examens? Je klom toen
eenvoudig in een toren en werd admiraal of je ging
met den vloek van je ouders en een pot ingelegde
augurken naar zee en ontdekte de Noordpool.
Tegenwoordig ben je onder de diploma's gestikt
voor je j eerste kans krij gt.
240

Er is een vereeniging tot vereenvoudiging van
examens. Het had er een moeten zijn tot afschaffing
van examens, want wie in dit land van handeltjes
iets bereiken wil, moet beginnen met schromelijk
te overvragen.
Voor me ligt een dictie, dat een stakkert die een
L. O.-acte wil halen moet opchrijven. Het ding is
zoo verfijnd wreed in elkaar gedraaid, dat ik de
aandacht van Wijnkoop, voor het geval hij ooit
president van de Sovjet-republiek aan de Monden
van den Rijn mocht worden, op den schoolmeester
vestig, die deze twintig-eeuwsche marteling uitdacht.
Dat er van de honderd zoogenaamd beschaafde
Hollanders maar
is, in staat dit Hollandsch
zonder fout te schrijven, neem ik grif aan en die
eene is dan nog een van de negen-en-negentig
schoolmeesters uit het bekende spreekwoord.
Ik ben een oud-leerling van Dr. R. A. Kollewijn
en ik herinner me nog altijd zijn lessen in het Nederlandsch, waarin hij ons duidelijk trachtte te maken,
dat andijvie met een ij en peren met ern e moesten
geschreven worden, omdat ze in het oud-Hindoesch
ik weet niet meer hoe gespeld werden.
Onze benauwde gezichten en het tweet op ons

een
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voorhoofd moet hem toen gebracht hebben op de
gedachte van zijn vereenvoudigde spelling, die in
dit land, misschien meer kans van invoering zou
gehad hebben als hij een vereeniging tot afschaffing
der spelling had opgericht.
Ook een hervorming, die we pas zullen krijgen
als Wijnkoop president is.
Heel sterk in de spelregels is zijn partij bovendien niet . .
GROOTE TIJDEN
Hoe moet de houding van een klein, sterfelij k
mensch zijn in groote tij den ?
Laat ons daartoe de geschiedenis doorvorschen
en ons spiegelen aan onze voorvaderen.
Wat was onze eerste groote tijd ? Zonder twijfel
de Paradijs-episode. Hoe was toen de houding der
menschheid ? Eva beet in den appel en Adam keek
den anderen kant .uit. Gelijk thans nog vele echtgenooten doen. Was dit een grootsche houding,
passende bij een grooten tij d ? Kort daarop sloeg
-

Kain Abel dood. Had hij besef van het gewicht van

het tijdvak waarin hij met een boomstam des broeders schedel kliefde ?
242

Daarop kwam de gouden eeuw der oude Israelieten.
Jozef werd door de firma in de put gestopt en
Jozef zelf ontvluchtte Potifar's huisvrouw. Kan
het kleiner ?
In hun grootsten tijd vermoordden de Romeinen
Caesar en de Babyloniers wierpen elkaar uit den
toren van Babel. En de Grieken joegen hun grootsten man de stad uit.
Een nieuwe groote tijd beleefden wij bij de opkomst van het Christendom. Nog spreken de Afrikaansche leeuwen over den zoeten smaak van het
vleesch der eerste Christenen. Was dat groot?
Columbus ontdekte Amerika. Tot belooning
stierf hij in een klooster.
Aan den intrede van onzen grootsten vaderlandschen tijd, onthoofdden wij Van Oldenbarneveldt. Op het eind er van lynchten wij Johan de
Witt. En in het midden namen wij de zilvervloot.
Kan het prettiger?
In den grooten tijd der Hervorming hervormde
de eene helft der menschheid de andere in gas.
Verbrandden heette dat toen. In onzen voorlaatsten
grooten tijd, die der Fransche revolutie, dansten wij
met de sans-culotten in onze Zondagsche broeken
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om den Vrijheidsboom op den Dam en toen ze
weg waren, werden wij dapper.
En in dezen grooten tijd, die van de stichting
van den Volkenbond, lezen wij de ,Nieuwe
Rotterdammer" en het ,Handelsblad",
Zij n wij onze groote tijden dus wel waard en is
het te verwonderen, dat Dr. Kuyper in arren moede
elke week in „De Heraut" den ondergang der
wereld voorspelde ?

DE LU ITENAN'T-VL IEGER
Onder de monarchie.
President: Je naam, ongelukkige
Beklaagde: Wilhelm Meyer.
President: Je staat hier terecht omdat je een
officier in de gelegenheid hebt gesteld je te beleedigen en of te ranselen. Ik verzoek je goed te luisteren en je fatsoen te houden. Het woord is aan den
Officier van Justitie.
Officier van Justitie: Deze hondsvod hier is een
burger en een burger is een ploert. (De geheele
Rechtbank, die reeds slaapt, knikt bemoedigend.)
Hij heeft het onderstaan, op een trottoir niet uit den
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weg te gaan voor een luitenant, een luitenant, mij n.
heer de President! En deze, daardoor in gerechten
toorn ontstoken, heeft hem het gebruikelijke scheldwoord toegevoegd en afgeranseld. Ik heb de eer
drie jaar gevangenisstraf voor den onverlaat te
requireeren.
Uitspraak: zes jaar gevangenisstraf en een telegram van den kroonprins.
Onder de sociaal-democratische republiek.
President: Zeer geachte heer Vogel, u zult ons
wel willen excuseeren, dat wij u een oogenblik
hebben moeten derangeeren .... U begrij pt ...
Een cigaret .... een echte Engelsche .... ?
Officier van justitie: Zeer geachte heer Vogel!
Aan het uitmuntend betoog van meneer den President heb ik niets toe te voegen .... U begrijpt ... .
Met het oog op het bewuste proletariaat zie ik mij
verplicht tegen u, als moordenaar van Rosa Luxemburg, over wie ik niets behoef te zeggen (de Rechtbank, die al slaapt, knikt bemoedigend) een paar
maanden gevangenisstraf te eischen. Een valschen
pas voor Holland heb ik gereed laten maken. Vanavond om half elf komt de auto voor. Ik heb de eer
de Rechtbank te verzoeken den geachten beklaagde
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een goede reis to wenschen. (De Rechtbank,
wakker wordend ; Hoch! Hoch! Hoch!)
Den volgenden dag luncht de geachte heer Vogel
in Trianon. Drie dagen daarna vliegt hij boven de
Nederlandsche Kustverdediging en kiekte ze -- in
opdracht der Nederlandsche Regeering....

SPOORREIS
De Hemelvaartsdag is een dag van varen en trekken en dies zou ik ook op reis gaan. Doch welke
klas moet een mensch in deze dagen reizen?
Ga derde klas, zei mijn democratisch sentient en dacht daarbij aan mevr. Roland Hoist,
aan Wibaut en andere eerste-klas burgers die derde
klas reizen.
--- Ga eerste, zei mijn gemakzucht.
-- Ga heelemaal niet, sprak mijn bears.
-- Neem derde en ga eerste, f luisterde mijn
listigheid.
-- En het figuur als het achtereind van een
gang, dat je slaat als je gesnapt wordt? vroeg
mijn fatsoen.
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--- Neem derde en ze stoppen je eerste, want je
komt toch altij d op het nippertje sprak, mijn
traagheid.
Mij n gemakzucht won het en de H. IJ. S. M,
leverde mij, door bemiddeling van een zachtgekookte jonge dame, een biljet eerste Masse.
Ik wandelde eenige trappen op en beyond mij
voor een stampvollen trein,
--- Eerste kias Apeldoorn, zoo sprak ik tot een
der vier en twintig heeren met roode petten, die
hardloop-oefeningen langs den trein hielden.
-- Vooraan ! riep er een en maakte een nieuw
record.
Ik ging vooraan. Overal zaten op elke bank elf
reizigers en tusschen de banken stonder er drie
en twintig.
-- Het is vol, zoo sprak ik tot een andere der
heeren met roode petten.
-- Achteraan is nog plaats zat 1 hijgde de heer
en was verdwenen.
Achteraan was het nog voller.
Ik naderde een heer met eenige gouden banden
om zijn pet en wilde lets vragen toen hij sprak
-- Als u mee wilt, instappen 1 en duwde mij in
een derde klas. Ik stond op de teenen van een bur247

geres derde klas. Na de eerste bocht stond ze op
de mijne en zoo bleef ze staan tot Apeldoorn.
's Avonds was het net zoo. Toen reisde ik echter,
op vereerend verzoek van den chef, in den bagagewagen.
En nu vraag ik aan ieder of dit reeel is. Als ik
in een boterwinkel boter koop, gaat het dan aan,
dat men mij voor eerste-klas natuurboter laat betalen en derde Was wagensmeer in de handen stopt ?
In de omgangstaal heet dat oplichterij. Als de
H. IJ. S. M. er klassen op nahoudt en er voor laat
betalen, laat ze dan ook leveren wat zij verkoopt.
En als ze niet kan leveren, laat zij dan niet verkoopen. Eenvoudiger en misschien ook goedkooper
in de exploitatie zou het zij n als zij de klassen afschaft en de volmaakte kapitalist aldus dwong to
zitten op de schoot van de volmaakte bolsjewiksche.
Voor beiden zou dat goed zij n.

MAANDAG IN DE KALVERSTRAAT
Bijna vijftig jaar lang -- feest-commissies, houdt
uw enveloppen gereed ! -- ben ik 's Maandagsmiddags door de Kalverstraat gewandeld en nooit
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heb ik haar gezien zonder de zwijgende verzameling
Zaankanters, die, als koeien langs een slootkant bij
onweer, tusschen Suisse en Citroen op den trottoirrand staan en de passage versperren en in al
Bien tijd is het niet bij mij opgekomen er een aan
te spreken en te vragen waarom hij er eigenlijk staat.
Gistermiddag kreeg ik den zonderlingen inval
een dier sjoviaal-uitziende, oer-gezonde Nederlandsche staatsburgeren te interviewen.
-- Meneer, zei ik, vertelt u me toch eens waarom
u hier eigenlijk elken Maandagmiddag staat,
-- Waarom ik hier sta ? vroeg de Wormerveerder,
keek om zich heen en scheen verbaasd, dat hij er
stond,
-r- Ja, zei hij, na eenig nadenken, ik sta hier.
-- En waarom? herhaalde ik.
-w- Ik denk omdat mij n vader hier ook stond.
-- En waarom stond die er ?
-w- Ik denk omdat mij n grootvader er ook stond.
----- En uw zoon zal dus .... ?
-- Ik heb alleen dochters, zei de man, knappe
meiden. Mirakel, zei hij, zooveel knappe vrouwspersonen hier tusschen half drie en half vijf
passeeren. En hij keek een juffrouw met hemelsche
enkeltjes na.
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-- Staat u daarom misschien hier ? vroeg ik weer.
-- Waarachtig niet, zei hij.
Ik klampte een ander aan.
-- Waarom ik hier sta ? Omdat Avis er ook staat,
zei hij.
-- En waarom staat Avis er ? vroeg 1k.
Ik toog naar Avis.
-- Waarom ik hier sta ? Nogal glad, zei Avis,
omdat Duyvis er ook staat.
-- En waarom staat Duyvis er ? vroeg ik.
-- Dat weet ik niet, zei Avis.
Ik toog naar den heer Duyvis, nam mijn hoedje
of en vroeg waarom,..,
— Waarom ik hier sta? Omdat ik hier sta.
En bemoei je verder met je eigen zaken."
Dit was afdoende. Doch als gevild wordende
Amsterdammer zou ik willen vragen of er van deze
zwijgende, rookende en spuwende Zaankanters, die
een onevenredig deel van ons trottoir in beslag
nemen, niet een soort retributie is to heffen.
Op het Waterlooplein en de Nieuwmarkt betaalt
men per strekkenden meter. Waarom deze heeren
niet per strekkenden voet? En men zou ze desnoods een klapstoeltje en een warme stoof kunnen
geven, want je kunt gemakkelijker den Westertoren
250

op zijn kop zetten dan deze Zaandammers, Knotlendammers, Wormerveerders en Koog-aan-deZaanders uit de Kalverstraat.
Tenzij men het eens met een Vechtstraal
probeert... .

GEDRIE^N
Zij waxen gedrieen tegenwoordig geweest bij de
rectoraatsoverdracht der Vrije Universiteit en
stonden thans in het rumoerige Amsterdam.
— Geesink sprak interessant, zei Bram, en hij
sloeg zijn oogen neer voor den driesten blik van
een kortgerokt, bijna blootgebeend juffertje, dat
langs hem heen schoot.
-- Ik heb er een droge keel van gekregen,
zuchtte Theo.
-- Toch een heerlijke stad, zei Simon, en hij
snoof den frisschen herfstnevel op, die tusschen
de huizen king.
-- Net champagne, 't stijgt me ook naar het
hoofd, lispelde Bram.
— Een Babel, sprak Theo, maar een jolig Babel!
— Ik heb trek iets mals to doen, juichte Simon
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en hij stond op het punt een one-stepje te maken.
— Denk om je vermogensaanwasbelasting en
de menschen, fluisterde Bram.
-- Als we Bens naar Trianon gingen? stelde
Theo voor.
-- Daar kennen ze je te goed, meende Simon.
— Wat is dat voor een gribus ? vroeg Bram,
en zij stonden voor Ledeboer.
— Ook heel netjes, zei Theo. D'r is een strijkje !
-- Heeft dat iets met aaien te maken ? vroeg
Bram.
-- Muziek, zei Theo, hop-sal-de...., en hij
begon te neuritn.
-- Ze kijken ons na, zei Bram.
— Vooruit, gnuifde Simon, en hij duwde
Bram de draaideur door.
Ze gingen zitten en knipperden tegen het licht
-- Een plaats der zonde, zei Bram, en wat een
onzedelijke muziek.
— Zeur niet, zei Theo, werkt de ebbe der Seniliteit zoo bij je ?
-- Wat zal het zij n ? vroeg Simon. Ik betaal !
-- Je kan wel zien, waar het geld zit, lachte Theo.
Een meisje, blank, blond en beleefd, naderde.
— Heeft u roomhorentejs ? vroeg Bram.
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— Ik neem gevulde koek, zei Simon. En jij'?.
-- En ik een croquet] e, riep Theo,
-- Foei i zei Bram.
En zij fuifden. En het werd avond.
's Avonds passeerden zij mij op het Rembrandtplein en ik hoorde Bram zuchten.
Wat zonde, dat de zonde zoo lollig is....
-- En wat lollig, dat al wat lollig is, zonde is,
vulde Theo aan.
Den laatsten trein hebben ze nog juist niet
gehaald.
TYPHUS
Een hemel lichtblauw als een vergeet-mij-nietvrouwenoog. Herfstnevels. In de verte blaft een
hond. Dicht bij zingt een boerenmeid. Zij schuurt
de potten en pannen en de melkemmers in de sloot,
waarin zich de hemel en de meid spiegelen,
Snoekjes spartelen in het heerlijke water. Een kar
knart over den grintweg. Het is vroeg in den
ochtend en de stadsmensch wenscht boer to zij n,
De deur van den koeienstal gaat open en de boer
sloft over het erf. Hij is slaperig en groezelig en
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snuift de koude lucht in. Over het klinkerpaadje
begeeft hij zich naar het tempeltje, dat boven de
sloot rust en waarvan de deur een hartvormige
opening heeft. Waarom een hart? vraagt de stadsmensch zich af. Al deze tempeltjes staan in NoordHolland, want daar zijn wij, in de richting ZuidZuid-West, de - richting van Amsterdam. Lieve
attentie. De boer verricht zijn ochtend-ceremonien
en keert in den stal terug. Dan verschijnt de vrouw
en ook zij .... En de knechten .... En ook de
maagden.... En ook de kinderen.... En ondertusschen zingt de boerenmeid haar schoonsten
zang en spoelt in het heerlijke water de melkemmers. En de snoekjes spartelen en de typhusbacilletjes dansen een rondedans en prijzen de
Voorzienigheid en den boer en vredige rust is het
alomme.
Nog altijd is de hemel lichtblauw als een vergeetmij -niet-vrouwenoog. Herfstnevels. Op het kerkhof
aan de Kruislaan begraaft men een typhuslijder,
tien typhuslijders, en vredige rust is het alomme.
In Amsterdam zit in zijn bureau de directeur
van den Gemeentelij ken Gezondheidsdienst, die zij n
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opleiding genoot als scheepsdokter, wat in de tijden
der liberale overheersching voldoende was om
iemand aan het hoofd van een bacteriologischen
dienst te stellen, en haalt zijn nagels uit, nadat hij
zijn zeebeenen voor zich op tafel heeft neergelegd.
En vredige rust is het alomme,
In Utrecht zit in zijn bureau de voorzitter van
den Centralen Gezondheids-Raad en fluit een
deuntje. Hij moest als wethouder voor de Openbare
Gezondheid van Amsterdam van zijn zetel gezaagd
worden omdat hij er aan kleefde en niet deugde.
Wat voor liberale vrienden voldoende was hem
de zorg voor Neerlands gezondheid op te dragen.
Hij fluit een deuntje en vredige rust is alomme,
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Werken van Justus van Maurik '
Toen ik nog Jong was. 4e druk. Met platen van
J. Braakensiek, Linse en Verbrugge.
Prijs geb. f 1.50.
Indrukken van een Totok. 4e druk. Met bijna 100
platen. Prijs fraai geb. f 3.25.
.

•

NOVELLEN EN SCHETSEN

•

I. Uit het Volk.
II. Met z'n achten.
III. Krates.
IV. Burgerluidjes.
V. Uit een Pen.
VI. Van allerlei Slag.
VII. Papieren Kinderen.
VIII. Verspreide Novellen.
IX. Amsterdam bij dag en nacht.
X. Op Reis en Thuis.
XI. Oude Kennissen.
XII. Stille Menschen.

•
:

:
:

Prijs van ieder deel in geillustreerd omslag 90 cent
in stempelband f 1.50.
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