
Positiever betering voor

officieren.

UIT DE RAADZAAL — OVERZICHT.

KUNST IN ROTTERDAM.

De Maasbode. Donderdag 12 October 1911 
£^r^«KEEC?G$39^*4E5eZ?53?5MaBB5nS3E: No. 11462 

AVONDBLAD. 
DERDE BLAD 

UIT UIT DE DE PERS. PERS. 

. Toen Minister Cool zijn ontslag aanvroeg zoo 
vangt een driestar in de „Standaard" aan, en 
straks een onzer antirevolutionaire Kamerleden, 
<le heer Colijn, zijn plaats innam, is ook aan lons 
blad, in zooverre het deze winste bevorderd 
had, harde critiek niet gespaard.-^ 

Wij waren immers mee schuld, dat de geluk
kige uitzichten, die Generaal Cool voor het offi
cierscorps geopend had, tijdelijk althans, geheel 
verduisterd werden." —? 

Thans zijn we nog geen jaar verder, en welke 
Is thans de toestand? 

Het „Maandblad van de officierenvereaniging" 
geeft hierop het antwoord. Dit blad wijst de 

j Verschillende voordeelen aan, die het ontwerp 
iyan minister Colijn biedt; de conclusie luidt 
gis volgt: 

Zooals het ontwerp daar ligt, beteekent het 
ongewijzigd tot stand komen er van! voor ons: 
eene aanzienlijke opheffing in materieelen, mo
reel e« en militairen zin van onze positie. 

Den Minister van Oorlog, Z.E. Colijn, die 
op eene waarlijk doeltreffende en ingenieuse 
wijze de bijzondere belangen en verlangens 
van het officierskorps aan het lands- eni 
legerbelang heeft weten samen te koppelen-, 
hierbij onze erkentelijke hulde. Wij meenen 
en spreken het hier onomwonden uit, dat 
's Ministers ideaal, verhooging van de wer

fkracht van het leger, door dit ontwerp een 
zeer belangrijke schrede nader is gekomen 
tot zijne verwezenlijking. 

Het lijkt ons dan ook niet alleen uiting 
van wel begrepen eigenbelang en gezonde 
[tactiek, maar onafwijsbare plicht tegenover 
den Minister, die getoond heeft een open 
loog te hebben voor de groote waarde van 
een jeugdig, krachtig, door geen zware ma-
terieele zorgen neergedrukt officierskorps voor 
het leger, voor de weerkracht van het volk'.... 
om hem allen steun te verleenen, die in 
Onze macht is, om de verwezenlijking zijner 
plannen te helpen bevorderen." 

De „Standaard" voegt hieraan toe: 

Van een blad, dat oins eerst scherp bestreed, 
is dit een retractatie die de redactie eert. 

De critiek verstomt dan ook reefls meer, en 
slaat over in betuiging van sympathie. 

Niet lang meer, of de betuiging van bevre
diging zal algemeen wezen. 

Dat Colijn the riglit man on the righ place 
'is, wordt steeds duidelijker. 

„N. R. Ct." zooal niet expres sis ver
bis, dan toch zeer duidelijk den voorrang 
opeischen voor de ouderdoms-verzekering, en 
de in val idi te its voorziening kleineeren als iets, 
dat niet als een recht in de volksovertuiging 
leeft! Men neme daarvan acte. En wanneer 
straks opnieuw de veldtocht tegen de ouder-
doms-verzekering van het Rechtsche Kabinet 
©en aanvang neemt, roepe men de redactie 
van het Rotterdamsch hoofdorgaan op als ge
tuige 

D e  i n v a l i d i t e i t s 
v e r z e k e r i n g .  

Als antwoord op eenige artikelen in de „N. 
Rott. Crt." over de sociale verzekerings-on twer-

• pen, waarin het werd afgekeurd, dat de invali 
ditéit voorop staat, schrijft het „Centrum": 

Deze aanval op de invaliditeits-verzekering 
fin de beteekenis, welke door de tegenwoordige 
regeering aan haar wordt toegekend, is in
derdaad merkwaardig. Men zal zich. herinne
r e n  d a t  o o k  h e t  K a b i n e t  K u y p e r  o p  d e  
groote waarde van die verzekering den klem
t o o n  l e g d e ,  m a a r  d a t  h e t  K a b i n e t - D e  M e e s 
te r uit zijn verzekeringsvoorstellen de in
validiteit deed verdwijnen. De leeftijd, waarop 
de ouderdoms-rente zou ingaan, werd door 
dat Kabinet van 70 op 65 gebracht; maar 
dat daardoor de arbeiders niet zouden zijn 
gebaat, ligt voor de hand. Immers, wanneer 
zy ook tegen de gevolgen van invaliditeit 
geassureerd zijn zullen zij de mogelijkheid 
om reeds ver beneden den leeftijd van 65 
jaren de wettelijke uitkeering te ontvangen, 
voor zich zien opengesteld. Vijf, tien, en meer 
jaren zullen zij de rente reeds eerder kunnen 
trekken, wanneer de invaliditeit voor hen 
Vroegtijdig intreedt. Wat hebben die menschen 
(eraan, of er een ouderdoms-pensionneering 
voor 65-jarigen bestaat, wanneer zij jaren te 
Voren versleten zijn en niet behoorlijk meer 
tot werken in staat? 

Terecht heeft daarom het tegenwoordig Ka
binet, in navolging van het ministerie-K u y-
per, de invaliditeit wederom in iijne verze-
keringsontwerpen opgenomen. 

En even verder: 

Dat de „N. R. Ct." thans zoozeer den nadruk 
legt op de Ouderdoms-verzekering, op de ver
zekering dus op een hoogen leeftijd, in tegen
stelling met de Invaliditeits-verzekering, treft 
hierom vooral, wijl juist van liberale zijde, 
die Ouderdoms-verzekering tijdens het ministe
rie-K u y p e r aan zoo vinnige bestrijding hoeft 
blootgestaan. De hooge leeftijdsgrens moest 
het hevig ontgelden. „Wat heeft een dooie 
aan verzekering?" vroeg men bij de verkie-
zings-campagne van 1905, en bij wijze van 
variant zeide een ander: „De werkman krijgt 
Van dit ministerie een rijksdaalder als hij dood 
is". Het verdacht makende spelletje schijnt 
trouwens nu opnieuw te beginnen cn tegen 
1913 zal men er wel meer van liooren. Even
als in 1905 zal het dan weer heeten, dajf 
ouderdoms-verzekering eigenlijk niets betee
kent, omdat maar weinig werklieden oud wor
den, terwijl men van de invaliditeit zoo weinig 
mogelijk reppen zal. En daar koimt nu de 

C h i n e e s c h  w e r k v o l k .  

In de (groene) „Amsterdammer"- komt een 
artikel voor onderteekend door Ant. J. Lieve-
goed, waarin veel goeds staat, en waarvan we 
hier eenige gedeelten laten volgen: 

In de dagbladpers, zoo vangt het artikel 
aan, dook, kort na de ernstige Amsterdam-
sche stakingsdagen, het nieuwtje op dat een 
deel van het stokerspersoneel bij onze stoom-
vaartLijnein op Indië voortaan uit Chineezen 
-zal beslaan. Een vertegenwoordiger van een 
der groote bladen is' bij de Directie der „Ne
derland" op nadere kondschap uitgegaan en 
heeft een bevestiging en preciseering van het 
bericht gekregen. Over de b et eekenis van 
den maatregel, met 't oog op den huidigen 
toestand en op de toekomst, vernam men 
echter niets. 

Toch, samenvallende als deze aanstelling van 
vast Chineiesch werkvolk op Nederlandsche 
Oastin j evaaixlers doet met het ongekend scher
pe arbeidsconflict in ons zeewezen, maakt de 
maatregel den indruk een proeve te zijn van 
ver-strekkende o&conomische beteekenis — een 
proeve, welke na welslagen zou kunnen leiden 
tot een geheele wijziging in de machtsver
houdingen tusschen belangrijke categorieën van 
Nederlandsche werkgevers en Nederlandsche 
werknemers 

De schrijver is van meening, dat, wat nu 
op kleine schaal begonnen is, geleidelijk zal 
voortgaan; dat het Chineesche bootpersoneel zal 
worden uitgebreid, dat het door geregeld bezoek 
aan onze havens vertrouwder geraakt met plaat
selijke toestanden, zich op den duur ook zal laten 
vinden tot arbeid in het havenbedrijf, en dat 
zoo „de stroom vam Chineezen, eenmaal via 
't hun al zoo goed bekende Nederlandsch-In-
dië naar de havens geleid, zal toenemen, tot
dat de werkgevers zich van de arbeidskracht 
van de Nederlandsche arbeiders in voldoende 
mate onafhankelijk hebben gemaakt...." Is het 
zoover en komen dan de Nederlandsche werk
lieden te eeniger tijd opnieuw met hunne ver
langens, „dan hebben zij kans dat hun gele 
„broederen" klaar staan om hen te vervangen." 

Het lijkt inderdaad niet onwaarschijnlijk, zoo 
lezen wij verder, dat een vreemd element staat 
binnen te dringen in de Nederlandsche ar
beidsverhoudingen : de klasse-onbewuste, taaie, 
s o b e - r e ,  a a n p a s - v e r m o g e n d e ,  k l i m a a t - p  r o o  f ,  
werkwillige, spaarzame Chineesche koelie, die 
nog niets begrijpt van historisch materialisme, 
van oeconomischen strijd tusschen kapitaal en 
arbeid, van vakvereenigingswezen in den wes-
terschen zin des woords; die het solidariteits
gevoel slechts kent in den ruwen vorm van 
'f samenrotten tegen machtmisbruikers; wiens 
hoogst ideaal is geld maken, zonder dat hij 
var „recht öp menschwaardige arbeidsvoor
waarden" veel benul heeft. 

Daarbij komt dan nog een ander gevaar: 

Tege-i .-.ver de bewuste organisatie van het 
1 lanke proletariaat zal de ins'inctmatige aan-
iicnlclissing van het gele korten te rtaan. En 
dr> voor niets terugdeinzende haatuitingen van 
het gele ras ziullen. 'gesteld worden tegenover 
de terrorismedaden van het blanke. In ar-
beidscentra, waar met ettelijke tienduizenden 
Chineezen wordt gewerkt, zooals in de tabaks
cultuur ter Oostkust van Sumatra, bij de tin
winning op Banka en Billiton, weet men welke 
geheimzinnige eenswillendheid er zich onder 
hen openbaart ia den vorm van geheime ge
nootschappen — eerder geheime afspraken^ 
geheime verstandhoudingen; men denke aan 
't beruchte Drievingerenverbond —, welke al
leen in een Camorra haar wederga vinden. 
Geen vak-, maar een ras;, beter nog: c l a n-or 
(Zanisatie, waarvan Westerlingen alleen de, 
vaak ontstellende uitingen zien in schijnbaar-
individueele daden van geweld. 
Wanneer het zoover zou komen, dat de werk

gevers de klimmende materieele en ideëele 
eischen van de werknemers gingen beantwoor
den met den invoer ynii dsm in westerschen 
«sin óngeorganiseerde, goedkoope krachten, dan 
zoo gaat de schrijver voort, zou het arbeids
vraagstuk in een faze te verkeeren komen, waar
op het „bewustwordend proletariaat" hier stellig 
niet gerekend had. En het valt niet te voor
spellen, wasr het conflict tusschen het geor
ganiseerde. klasse-bewuste blanke en het on
georganiseerde, klasse-ónbewuste gele proletari
aat zou eindigen .-

Men kan alleen vermoeden dat de groote 
guerilla tusschen kapitaal en arbeid een nog 
somberder, nog wilder wendig zg-u gaan 
nemen. We hebben trouwens o.a. in Cali-
fornië, Britsch-Golumbië, Zuid-Afrika al bloe
dige conflicten van dien aard gezien, en men 
moet vreezen dat ze, om de grootere tegen
stellingen, in 't oude Europa nog erger get-
daante ziouden aannemen... En dan zal te 
eeniger tijd ook in ons midden plotseling 
de vraag worden geworpen: zullen we onze 
deuren sluiten voor dat gele gevaar — dat 
tem slotte meer een oeconomische dan een 
politiek gevaar zou blijken, — of zullen we, 
vasthoudend aan Nederland's klassieke gast

vrijheid jegens andere rassen, den Chinees 
als ongevaarlijk vreemdeling binnenlaten in 
onze poorten? In naam van de Vrijheid zal 
het kapitaal het laatste vragen. — in naam 
van de Vrijheid zal de Arbeid om het eerste 
roepen... Wie zal de wijze wetgever zijn 
die in alles-omvattende rechtvaardigheid te 
handelen weet? 

De toekomst zal het leeren, zoo besluit 
de schrijver. Het probleem zelf is er nog 
niet — maar we meenen toch iets van de 
vooruit geworpen schaduwen der groote ko
mende dingen te hebben gezien. En daarop 
alleen wilden we wijzen. 

Een chimère? Een nachtmerrie vol flad
derende Ch in eezens taarten...? 

.We zouden niets liever willen dan dit te 
gelooven... 

AMSTERDAM. 

Reeds zoo menigmaal hebben wij het moe
ten schrijven, en ook ditmaal weer: de Atn-
sterdamsche raadzaal is steeds vol verrassingen. 
Wellicht wordt met deze surprises een vergoe
ding bedoeld voor het gemis vaak aan veel, wat 
men eigenlijk in die raadzaal verwacht. Alleen 
is 't jammer, dat die verrassingen meestal teleur
stellingen zijn. 

Zoo was gisteren de publieke tribune weer over
vol met nieuwsgierigen naar de beslissing om
trent de gehuwde onderwijzeres. Maar 't is hall 
zes geworden, zonder dat de voordracht in«J>e-
handeling kwam. Op de perstribune was f jal 
spoedig bekend dat de kwestie, ook al zou er 
tijd beschikbaar zijn, niet aan de orde zou wor
den gesteld, omdat mr. de Vries, wegens een keel
aandoening, niet spreken kon. Doch de bij het 
onderwijs geïnteresseerden dames en heeren ach
ter de persmannen, waren van een dergelijk 
nieuwtje natuurlijk nog niet op de hoogte en dus 
wachtten zij.... En 't heeft lang geduurd. 

Bij de adressen heeft prof. Fabius nog pveni 
getracht eenige mildere bepalingen voor de onder 
de winkelsluiting gebukt gaande winkeliers, in 
de verordening te schuiven, althans de mogelijk
heid daartoe te openen. 

Nu had de voorzitter, die trouwens den ge-
heelen middag niet gelukkig was, de meénïng 
van den heer Fabius wellicht kunnen doen zege
vieren, wannieer van den beginne af achter de 
tafel van B. en W: een andere houding was 
aangenomen. Er waren verschillende adressen in
gekomen van patroons-winkeliers, zonder be
dienden, ™an winkeliers in drogerijen en visch-
en fruithandelaren, om afzonderlijke verzachten
de bepalingen in de verordening aan te brengen 

Nu werd bij al deze adressen voorgesteld ze 
ter visie te leggen voor de leden van den Raad, 
practisch ze dus voor kennisgeving aan te nemen. 

Toen nu de heer Fabius bij het derde adres 
vroeg de stukken in handen der commissie der 
strafverordening te r tellen, opdat zij zou onder
zoeken -in hoeverre adressanten mogelijk te 
helpen zouden zijn, bleek het, dat de voorzitter 
niet gekant was tegen het denkbeeld van den 
heer Fabius. Jammei', dat dit voorstel dan niet 
aanstonds van B. en Wi was uitgegaan. 

Ook den heer Fabius bleken deze adressen 
©enigszins te hebben verrast, daar hij eerst bij 
het derde met zijn voorstel kwam. Het was bo
vendien een ongelukkige keuze, omdat juist het 
in dit adres gevraagd verzoek, bij de behandeling 
van de verordening in den vorm van een amen
dement verworpen was. 

Gezien de zwakke verdediging van den heer 
Vliegen gelooven wij, dat de heer Fabius zondelr 
deze ongelukjes, zijn voorstel wel aangenomen had 
gezien. Immers het hoofdargument van den heer 
Vliegen was in eerste instantie dit: gaat de Raad 
pu reeds de mogelijkheid van wijziging in de ver 
ordening in het vooruitzicht stellen, dan brengt 
oit naar buiten de idee, alsof de verordening 
nog wijziging noodig heeft, alsof alles nog niet 
in deri haak is met de winkelsluiting en er nog 
aan getornd kan worden. En als de voorzitter 
dan die vrees terecht hersenschimmig vindt, zegt 
de leider der sociaal-democratische raadsfractie, 
dat de voorzitter gelijk zou hebben, indien we 
met verstandige menschen te doen hadden. Maar 
daar houdt hij de winkeliers niet voor. 

Ziedaar nu weer de socialistische grootspraak. 
Het bewuste proletariaat, dat zijn je menschen. 
Maar winkeliers 

iWe willen den heer Vliegen nog wel dit zeg
gen: de agitatie, waarvoor hij zoo bevreesd blijkt, 
toent wel, dat die winkeliers nog zoo onverstan
dig niet zijn, als hij zegt, maar zelf niet meent. 
Trouwens voor domme menschen is men niet 
bang. Maar de roode heeren beginnen het aan 
den lijve te voelen, dat een zeer groot deel der 
Amsterdamsche burgerij niet van dergelijke maat
regelen gediend is. In district IV heeft de win
kelsluiting den socialisten reeds een raadszetel ge
kost, en kunnien de winkeliers hun agitatie lang 
genoeg volhouden, dan zal alles, wat zich zoo 
gaarne democratisch noemt, voortaan in alle twij
felachtige districten een zwaren toer hebben, om 
een raadszetel te krijgen of te behouden, 't Is 
alleen maar zaak, dat, indien 't werkelijk waar 
is, dat een groot deel van den middenstand en 
het publiek onder de nieuwe verordening lijdt, 
zij zich niet zoo spoedig bij het „onvermijdelijke" 
neerleggen, maar hun protesten en klachten blijven 
volhouden, natuurlijk op waardige en eerlijke 
wijze. 

Het was jammer, dat de heer Fabius zijn 
krachtige stem niet onmiddellijk bij het eerste 
adres had laten hooren. Nu het ging ov^r de 
visclihandelaren, had de heer Vliegen, toen hij 
zich in derde instantie eindelijk hersteld had, 
het argument, dat de raad zich omtrent deze 
categorie reeds heeft uitgesproken. En zoo werd 
het voorstel-Fabius verworpen met 13 tegen 25 
stemmen. 

Wat bij de behandeling der verdere ingeko
men stukken een zeer vreemden indruk maakte 
'was, dat de voorzitter de kennisgeving van 
den heer Perquin, waarbij deze zijn ontslag 
neemt als raadslid, zonder meer „voor kennis
geving liet aannemen". 

Zelfs bij mededeelingen van eenigszins hoog 
geplaatste ambtenaren of voorzitters van com
missies buiten den raad is het gewoonte, dat 
de voorzitter een woord van dank spreekt, „voor 
de bewezen diensten". Bij scheidende raads
leden is een kort vaarwel met ide beste wen-
schen voor de toekomlst steeds gebruikelijk. 

Nu de heer Perquin uit eigen beweging, dus 
niet na een votum van de kiezers heengaat om 
plaats te maken voor den heer Hendrix, blijft 
onze hoffelijke burgemeester in verzuim. Het 
was minst genomen vreemd. 

Te half drie kon eindelijk het onderzoek van 
den ingekomen geloofsbrief des heeren Jules 
de Vries in behandeling worden genomen. Men 
weet, wat er al zoo aan de verkiezing in dis
trict IV vast zit. En het noodlot blijft den on-
gelukkigen uitslag dezer stemming vervolgen. 
Zeer bedenkelijk duurde het onderzoek der com
missie bijna een vol uur. Nu is er omtrent 
de processen-verbaal der verschillende stem-
bureaux nieis opmerkelijks geconstateerd, zoodat 
in een normaal geval de heer de Vries onmid
dellijk als raadslid zou zijn toegelaten. Maar 
men weet dat het „Volk" 1.1. Zaterdag „ont
hullingen" heeft gedaan omtrent beweerde om-
koop.erijen bij dezen stembusstrijd. De heer Oude
geest, lid der commissie van onderzoek, zal 
dus zeker in het uurtje, dat we ons zaten te 
vervelen, een interessant boekje van deze ver-
kcizing hebben open gedaan, met het gevolg, 
dat mr. Asscher tegen half vier met een ernstig 
gezicht kwam vertellen, dat de commissie nog 
lang niet klaar was met haar onderzoek en 
hoopte in de volgende raadszitting van advies* 
te kunnen dienen. Zelfs kon niet met zekerheid 
worden gezegd, of dat advies in de volgend» 
raadszitting te wachten .was. We zullen dus 
moeten afwachten. 

Den overigen tijd heeft de raad volgepraat 
over de vaststelling oencr nieuwe verordening 
in zake het oprichten van bewaarplaatsen voor 
beenderen. De geheele discussie heeft op ons 
den indruk van een vreemdsoortige co medio 
gemaakt, en dat de verordening ten slotte met 
slechts 7 stemmen tegen is goedgekeurd, is toch 
waarlijk een treurig verschijnsel. 

Wat toch is het geval? 
In April 1.1. verscheen er in het gemeente

blad een voordracht van de commissie voorj 
de strafverordeningen om bewaarplaatsen van 
beerdereri buiten de stad te bannen. De voor
dracht begon met deze pompeuse argumenten: 

„Op verschillende plaatsen der stad wordt 
ernstige hinder ondervonden van daar aanwezige 
inrichtingen tot bewaring of verwerking van 
beenderen, hoornen of anderen dierlijken afval 
en wel ten gevolge van den stank, die door de 
in deze inrichtingen aanwezige opeenhoopingen 
vbn rottende organismen wordt verspreid." 

iWie dat leest zegt natuurlijk dadelijk: er uit 
met zulke zaken. Maar verder lezend begint men 
al aan den ernst te twijfelen: „Hoewel naar het 
oordeel zoowel van den directeur van den ge
meentelijken gezondheidsdienst als van de ge
zondheidscommissie deze stank niet als direct 
nadeelig voor de openbare gezondheid kan wor
den beschouwd, kan toch de aanwezigheid dezer 
inrichtingen indirect op de openbare gezond
heid een schadelijken invloed uitoefenen. 

„In de eerste plaats toch doet de stank, wel
ken zij verspreiden, het reukorgaan der in de 
nabijheid dezer bergplaatsen woonachtige inge
zetenen zijn scherpte verliezen, waardoor deze 
menschen ongeschikt worden, om in hunne wo
ning onaangename geuren waar te nemen, waar
van de waarneming hen, die in het bezit zijn 
van een normaal functionneerend reukorgaan, 
allicht op het spoor brengt van voor de gezond
heid schadelijke toestanden in het huis!" 

Wat zegt men nu van zulk een voorzorg? 
De gemeente zal dus voortaan over de scherpte 
onzer reukorganen waken! Men zal in den 
Amsterdamschen Raad tegenwoordig veel, zeer 
veel mogelijk achten, maar dat zulke onzin 
zou geslikt worden, was niet aannemelijk, te 
meer daar in diezelfde verordening stond, dat 
het o nnoodig werd geacht, dat ook' bewaarplaat
sen, waar deze stoffen alleen gedurende den dag 
worden verzameld en bewaard, onder de ver
bodsbepaling vallen." 

De zaak was dan ook geheel anders. Men gaat 
Uilenburg verbeteren en heeft daartoe een ont
eigeningsplan. Nu staat daar één inrichting voor 
het bewaren van beenderen, bijzonder in den 
weg, en omdat ze buiten het onteigeningsplan 
valt, is ze niet op „normale" wijze te verwij
deren. Ook de Hinderwet öf eenig Koninklijk 
Besluit is hier niet aan te wenden. Wait te doen? 
We maken een verordening op de bewaarplaatsen 
voor beenderen en bannen deze inrichting bui
ten de stad! Maar er is nog meer. 

't Mocht wat vreemd lijken, dat voor 'deze 
ééne inrichting nu op eens een geheele ver
ordening werd gemaakt. De burgemeester, voor. 
zitter der Commissie voor de strafverordeningen, 
wist er dan ook nog wat bij te vertellen. 

Er was beproefd met de firma Veerman ^ 
de sta-in'-den-weg op Uilenburg — een overeen-) 
komst te sluiten dat ze met schadevergoeding 
der Gemeente zou vertrekken. Had ze dit ge
daan, dan was natuurlijk de verordening niet 
noodig geweest. Maar de firma vroeg zooveel 
geld, dat de voorzitter dacht: we zullen je wel 
klein krijgen. We maken een verordening, waar 
jij, onwillige firma, alleen onder valt en bepalen 
daarin, dat gij ter wille van de volksgezondheid 
buiten de stad moet verhuizen. Wanneer die 
firma daar nu gekneveld ligt, zal ze wel anders 
beginnen te praten en de gemeente krijgt natuur
lijk goedkoop haar zin. 

Dat is de korte samenvatting, van wat gisteren 

in den Raad is besproken en waarmee zich 
ten slotte de geheele Raad op zeven leden na 
vereenigd heeft. Dat was met geen spitsvondig
heden meer goed te praten; op het krachtig 
aandringen van den heer Fabius heeft de Bur
gemeester deze verklaring afgelegd, zij het in 
wat hoffelijker termen. 

We feliciteeren de zeven leden die tegen een 
dusdanige handelwijze hebben gestemd. Wat toch 
moet het groote publiek, wanneer het helder, 
en onbevangen oordeelt, van het rustig bezit 
van het eigendom denken-, bij het nemen van 
dergelijke Raadsbesluiten! 

UITLOTING VAN OBLIGATIÊN VAN DB 
GELDLEENINGEN DER GEMEENTE DD. 

1894 EN 1896. 
Burgemeester en Wethouder:, van Amsterdam 

brengen ter algemeene kennis, dat op Maandag 
den 16en October 1911, des voormiddags ton 10i/3 
uur, ten Raadhuize zal worden overgegaan tot 
de uitloting van: 

le. 1 obligatie der 3 pet. geldleening 1894 
groot f 24.000 nominaal, goedgekeurd bij Raads
besluit der gemeente Nieuwer Amstel dd. 21 
September 1894 en door de gemeente Amsterdam 
overgenomen volgens de Wet van 20 Maart 
1896 (Staatsblad no. 39); 

2e. 258 obligatiën der 2Vg pet. geldleening 
1896 groot f 12.000.000 nominaal, goedgekeurd 
bij Raadsbesluit van 2 April 1896. 

SNEEUWRUIMEN. 
Gehuwde mannen, weduwnaars met jeugdige 

kinderen en ongehuwde kostwinners van wedu
wen of ziekelijke ouders, die den leeftijd van 
23 jaren hebben bereikt, dan 55-jarigen leeftijd 
niet zijn overschreden, ten minste sedert 1 Oct. 
1909 in deze gemeente zijn gevestigd en in 
aanmerking willen komen om in den aanstaanden 
Winter bij het sneeuwruimen te werk gesteld te 
worden, worden opgeroepen om zich aan te 
melden bij den portier van den stadsreinigings-
dienst, centrale stallen, Bilderdijkkade, te be
ginnen met Dinsdag 24 October a.s. van des 
morgens 10 tot des namiddags 4 uur. 

De gelegenheid tot aanmelding wordt den 30en 
Oclober daarop onvoorwaardelijk gesloten. 

BELASTINGEN. 
Een kohier van de belasting op bedrijfs- en 

andere inkomsten, no. 24 van het 89 kantoor, 
over bet dienstjaar 1911-1912, is den 29en Sept. 
jl. executoir verklaard en thans aan den be
trokken ontvanger ter hand gesteld. 

Een kohier der personeele belasting, no. 20 
van het 8e kantoor, over het belastingjaar 1911, 
is den 2den October jl. executoir verklaard en 
thans aan den betrokken ontvanger ter invorde
ring verzonden. 

Twee kohieren van de belasting op bedrijfs-
en andere inkomsten, no. 22-23 van het 3e 
kantoor, over het dienstjaar 1911-1912, zijn den 
2en October jl. executoir verklaard en thans aan 
den betrokken ontvanger ter hand gesteld. 

LETTEREN EN KUNST. 

De kunsthandel Oldenzeel organiseert van 12 Oc
tober tot half November eene tentoonstelling van 
schilderijen door Frits Mondriaan en van oude kunst; 

KUNST IN DE HOOFDSTAD. 
DE TENTOONSTELLING VAN DEN 

.-|4i MODERNEN KUNSTKRING, 
-I ":' i'' ' III. 
Na een tweede bezoek aan de tentoonstelling met 

een aandachtige en langdurige beschouwing van het 
geëxposeerde, zouden wij geneigd zijn te vragen, 
of liet inderdaad niet van te groote welwillendheid 
getuigt, om te trachten voor het moeste hier ten 
toon gestelde werk nog een redelijke verklaring te 
zo-eken. Als een kunstwerk op 't eerste oog in alle 
opzichten afstoot cn onbehagelijk, zelfs belache
lijk aandoet en eerst na duizenderlei verklaringen en 
besludecring van allerlei theorieën eenigszins genie-
telijk of aannemelijk zou worden, zou zoo iets dan 
inderdaad nog kunst zijn? Ben nieuwe richting zou 
hoogstens door ongewone vormen vreemd kunnen 
aandoen, maar liet essentieela van de kunst, de 
ziel van den kunstenaar moet toch een onbevoor
oordeelde, ondanks de nieuwe opvattingen, aanstonds 
treilen. Wannier ge in den linkerhoek van de groote 
zaal den maaier van Toorop ziet, en 't zou voor 
de eerste maat zijn, dat ge dit werk ontmoette, zal u 
onmiskenbaar aanstonds uit die vreemde, samensmel
tende kleurencombinatie de vriendelijke, sympathieke 
gestalte Van den ouden, stoeran landman. tegentre
den. Die sterk gediviseerde kleuren kunnen u vreemd 
lijken en ongewoon, iedere groene streep, die uitloopt 
in blauw en goel. Maar dé prachtige teekening, do 
sLetmming, die er ih'angt in deze atmosfeer, kan 
een welwillend toeschouwer niet ontgaan. Waarom 
zouden wij dan oo(k in dat andere werk de schoon
heid niet Vermogen te zien, wanneer er inderdaad 
kunst i n school. 

Gaan wij do inzenders op de rij na dan ontmoe
ten we allereerst Paul Cézanne met het grootste 
aantal werken. De plaats, die hem dan ook hier is 
afgestaan, is bedoeld als eereplaats; „eere-tentoon
stelling" hseft de commissie boven zijn inzending 
in den catalogus geschreven. Een gedeelte dezer 
werken is reeds te zien geweest in het Rijksmuseum; 
maar zij zullen er door de slechte plaats wel meest 
ongezien gebleven zijn. Nu zijn ze hier in bot beste 
licht gehangen en zijn dus goed te beoordeelen. 
We willen wel aanstonds zeggen, dat ons de betee
kenis ontgaat van Toorop's woord, wanneer hij de
zen schilder noemt ,,den groolen Cézanne'' en hem 
tot vader ec-ner nieuwe toekomst proclameert. Bij
zonder ,,modern'' is Cézanne niet en behalve de 
paarse lint in zijn landschappen, zal niemand veel 
opvallends in dit werk zien. 

Er ligt in dit werk een naïeve bekoorlijkheid, 
maar tevens een zekere onbeholpenheid. De bloemen 
en vruchten zijner stillevens munten uit door na
tuurlijkheid en echtheid van kleur, doch het geheel 
is in vele stukjes wat groezelig, 't schijnt te veel 
tnoeite en inspanning te hebben gekost. 

We zouden het willen betwijfelen of Cézanne met 

vollo 1 «iutziju een nieuwe richt in is uitgekaart 
Hij si ... Ide de dingen zóó als hij ze zag ca liei 
hot best uitgebeeld meende en zou o.ider krachtige? 
leiding tn onder andere omstandigheden wellichi 
merkwaardig kunstwerk in meer vol naakter en aan, 
trekkelijker vorm geleverd hebben. 

I'.en landschap als no. 3 met het verre verschiel 
en de droomeude alTnosfeer in het blauwe licht daï 
tusschen do boomen liangt en over de boomtakken! 
ligt gespreid, is een voorbeeld van het beste kunnen 
van dezen meester. Jammer, dat er niet meer vaii 
dcrgel.jka schilderijen zijn, om aan te tooiien dat 
de moesier m die richting ©eu beslisten weg i's cel 
gaan. \an de stillevens is no. 25, het schoteitS 
met druiven, treftend door rake wedergave van da 
poëtische vrucht, 't Is juist in onderdeden, waarin, 
Cezanne uitmunt, meer dan in de expressie van 
een zuiver geheel. Zoo b.v. de steenen en afgebrok
kelde hut vaii noi. 7 ,,La chaumière" eu de bloem
potten van het groota stilleven (110. 15). In die kleur 
van het vervallen huisje en de grijze gebakken) 
klei der potten lieert Cézanne iets geheel eigens en 
toch minder juist natuurlijks, dat daardoor allaea 
deza stukken uit honderden andere zou doen her, 
kennen. Maar de compositie, vooral van het stil-i 
leven, is stroef; als geheel beelden deze stukken 
niet da Ivtisia uit vaii een grooten meester, die met 
artistiek vernuft een greep in de werkelijkheid doet. 
van het bonte leven of de rijka natuur, en zijn on-, 
dei-werp mst besliste zekerheid weergeeft. 

Men ziet aan Cézanne iets bijzonders: een niet 
lot volls uiting gtekomeu, dichterlijke ziel; nietten 
min heeft de meester, die een geboren kunstenaar 
blijkt, nieuwe kleuren, nieuwe tinten op 't schilders^, 
palet gebracht, welke te voren onbekend waren; 
hij heeft een nieuwen toon gebracht, doch was 
technisch niet vaardig genoeg om zich ten volle ta 
uiten. Wie zóó over dezen schilder oordeelt, doet 
hem zeker het volste recht wedervaren; op. meer 
lol heeft hij zeker geen aanspraak. 

Hoe nu de volgelingen der jongste Fransche schil-
der school er toe komen to zeggen, dat zij leer-* 
lingen zijn van Cézanne is ons een raadsel. De eeniga 
overeenkomst is, dat zij, waarschijnlijk meer bewust en 
opzettelijk, iets nieuws, iets anders willen geven, 
willen afwijken van de oude „schilder-methoden. 
Maar dit fis ook alles. Meer van Cézanne's week, 
vinden wij in hun producten niet terug. 

Gaan wij de inzenders volgens den catalogus na, 
dan treffen we verder allereerst George Braque, 
Ook deze wil wat nieuws geven als volgeling der 
Fransche school en op deze tentoonstelling is aan 
zes zijner werken plaats ingeruimd. Deze Parij-zeuaar 
is aanhanger van liet nieuwste systeem, het kubisme, 
waarbij de schilder alles in driekante vakken ziet 
Wij ,gewone stervelingen, zien aan een boom een 
1011de bast, eveneens aan de takken; en huizen, 
en straten zien wij in een recht vlak. Niet zoo de 
aanhangers van het nieuwste systeem. Zij hebben zich 
losgemaakt van deze Wijze van zien. George Braque 
heeft zich ontdaan van alle ouderwetsche begrip
pen 'oimtreilt perspectief; een lichaam, welks door-
snede den zuiversten cirkel vormt, teekent hij toch' 
met scherpc kanten. Zoo heeft hij eenige lanen met 
boomen, die waarlijk curieus zij-n. 't Is een kruising 
van allerlei groene, bruine en zwarte lijnen en drie, 
kante vlakken, telkens naar onder in lengte vermiivi 
derend, zocdat er een soort gang ontstaat. De eenige 
verklaring voor dergelijke onbegrijpelijkheden lijkt; 
ons deze: een dichterlijke verbeelding kan in een' 
lange rechte laan met hooge boomen, wier lakken 
van weerszijden in elkander reiken, ©en „groen ge-
welf' zien. Maar waar gaan wij heen, wanneer nu 
een schilder ons komt verklaren: deze of gene laan 
maakt op mij den indruk van een onderaardschu 
gang met gekleurde kruisbogen, steunend op acht-i 
zijdige pilaren eu hij schildert ons zulk een visie 
uit cn zet er dan onder: ,,paysage". Waar gaan wij! 
op dis manier heen; is deze „kunst" niet in werken 
lijkhe-id een lachbui waard? 

Gesteld een dichter als Guido Gezelle hoort een vogel 
zingen en noemt het gorgelen der kleine keel een 
geluid alsof zilveren parelen van marmeren trap
pen 'Vallen. En nu maakt zulk een orgelande vogel-, 
slem een gelijken indruk op een picturaal artist. Zal 
hij ons nu een parelspuwende vogel op een mar
nieren stoep voorschilderen? De consequentie leidt; 
immers tot het belachelijke. 

Dezelfde schilder heelt ook een vloot met oor-, 
iogsschepen en de haven van Antwerpen afgemaald, 
Wa zullen er maai- niets van zeggen. Menschen, 
wier hersens blijkbaar gekristalliseerd zijn, zóó dat 
ze alles in prisma's zien, die kunnen niet met ons 
en wij niet niet Jien redenaeren. Eu als zulk een im-, 
impressionist dan zegt: 't interesseert mij ook niet 
hoe gij -er over dankt; ik geef de dingen zóó als ik zg 
zie, dan vragen wi| dezen „oermensch'': houd uw 
producten dan alsjeblieft thuis en bederft den smaak; 
van het publiek niet 

Wat op gelijke wij-ze „gezien"' is en nog slechter 
afgewerkt, kunnen wij verder onbesproken laten. 

Zoo komen we aan Kees van Dongen. Geen onba, 
kende meer en zeker niet voor het Amsterdamschi 
publiek, dezj Kees van Dongen, sinds de laatsta 
tentoonstelling van ,,St. Lucas'', De Moderne Kunst-, 
kring heelt thans drie schilderijen van hem geêx-f 
poseerd eu we moeten zeggen, de vormen en dc on-i 
derwerpai zijn heel wat meer gekuisclit en be
schaafd, dan in zijn stukken op „St. Lucas''. Kees 
vau Dongen zoekt zijin kracht in bijzondere kleur
effecten; maar op zijn ultra-moderne collega's heeft 
bij voor, dat hij een uitstekend tcekenaar is. Bui
tendien leen en de hier door hem gekozen onder
werpen zich wel Voor ongewone kleuren. Zoo hangt 
hier een sluk, dat hij „Djilali (Tandja)'' noam-t. 't ts 
de buste van -een moor in witten mantel en dito 
tulband. Ongewoon rouw en hard doet de verf aan 
op korten afstand. Maar meer verwijderd schittert 
het wit ongemeen natuurlijk. Ook het bruine gelaat 
van kt!en oosterling cn de lichaamsbouw onder den' 
schoudermantel zijn onverbeterlijk echt. Jammer, dat 
dergelijke effecten zoo onnatuurlijk bereikt moeten 
worden. Hoe moeten we die diep groen en hel btauw-0 
vlakken in den achtergrond verklaren? Ze zijn noo
dig om het wit naar voren te werken, maar 't gC4 
heel van de schildering moet er toch onder lijdent 

Ook alleen om 't kleureffect heeft van Dongen 
het Turksclie meisje geschilderd, waarbij hij- in do 
catalogus slechts aanteekent: „rouge et jaune''. Vani 
kleur is dit inderdaad verdienstelijk, evenals het derde, 
een Turksch landschap, waar een burcht op een 
berg ligt eu man in een diepe kloof ziet Vooral het 
green is prachtig; maar jammer weer, dat het effect 
moei worden bereikt door do paarsblauwe vlammen, 
welke in een kring rondom het geheale landschap! 
lekken en zich door niets laten verklaren, dan door 
't kleureffect. 

Wanneer dergelijke effecten niet anders te krijgen 
zijn, dan achten wij1 de methode verkeerd, omdat zij
den totaalindruk en het zuiver geheel van een kunst, 
werk noodzakelijk moeten verstoren. 

(Slot volgt.) 

FEUILLETON. 
Strijd. 

ROMAN VAN RAOUL DE NAVERY, 

1) 
De gravin van Ivre bewoonde een eenvoudig 

huls, dat half verscholen lag in pen grooten 
tuin, met oude boomen beplant. Zij leefde hier 
nagenoeg heelemaal eenzaam en was van. het 
leven in de hoofdstad geheel afgesloten, en wel, 
omdat de bedrijvigheid daar haar nooit geïnte
resseerd had, ofschoon ook zij vroeger aan de 
zijde van haar man haar cijns had moeten be-
laten voor de aanspraken der maatschappij; maar 
ook, omdat haar vermogen een praal, die met 
haar stand in overeenstemming zou zijn, niet 
veroorloofde. Dat was echter niet altijd zoo 
geweest. De graaf van Ivre bezat een aanzien
lijk vermogen, maar daarbij ook de eene fout, 
dat hij het beheer daarover al te zeer aan een 
van die zakenlui toevertrouwde, die graag op 
oen andermans geld speculeeren. De bankier 
van den graaf dan, een «elite beursrot, wist 
zich niet alleen als ben voorbeeld van eerlijk
heid, maar ook als een zeer Voorzichtig en 
Verstandig beursman voor te doen. De graaf 
vond in het begin, dat zijn inkomsten zich in 
handen van dien goeden man aanzienlijk ver-
toeerderden, zoo zelfs dat hij er vostrekt niets 
achter zocht, toen deze hem voorstelde, aan 
z'jn beursondernemingen de-el te nemen. Len 
tijd lang had de graaf zich niet te beklagen, tot 
hem opeens als -een donderslag uit de helder© 
lucht op zijn stamburcht de jobstijding bereikte, 
flat Aaraon er van door was gegaan en een 

aanzienlijk „passief" naliet. Nu werd het hem 
••tiaar al te spoedig duidelijk, dat de eerlijke 
•aan ook het ingelegd kapitaal van zijn klan

ten had meegenomen. Dit verlies, dat hem van 
millioenen beroofde, zou hij nog wel te boven 
hebben kunnen komen, maar een ongeluk komt 
zelden alleen: de graaf van Jvre had zich tegen
over de schuldeischers van een broer van hem 
voor een hooge som aansprakelijk gesteld, maar 
deze overleed plotseling, en de graaf betaalda 
niet alleen de borg gebleven som, maar hij vol
deed ook aan alle eischen, om geen blaam op 
de eer van zijn familie te laten rusten. Deze 
slagen, hem door het noodlot toegebracht en 
het vooruitzicht, dat hij de gevolgen nooit weer 
te boven zou kunnen komen, braken de krachten 
van den sterken man en een jaar later was 
mevrouw de gravin van Ivre een weduwe. Een 
rente van een duizend of wat francs, alsmede 
een oud slot in Auvergne waren alles, wat haar, 
buiten hare woning overbleef, en hiermede 
moest zij de studies van een zoon bekostigen^ 
Zij zou zeker haar inkomsten hebben kunnen 
verdubbelen, wanneer zij haar kasteel aan een 
rijk geworden fabrikant verkocht had. Maar 
om een aannemelijken prijs te krijgen, moest 
deze bezitting van te voren van al de op haar 
drukkende lasten bevrijd worden. Daartoe had 
zij een aanzienlijke som noodig, en de advocaat 
van de gravin zocht tevergeefs een leening uit 
,te schrijven. Op het oogenblik, waarop onze 
geschiedenis begint, bevond zich de gravin in 
een meer dan benarde positie, wanneer zij niet 
spoedig den gezochten leener vond. 

Het was een onaangename winteravond. De 
gravin, een knappe vrouw, met ernstige trek
ken, die met haar rouwkleedij wonderlijk over
eenstemden, zat in den kleinen salon, en was 
met een handwerkje bezig. Af cn toe richtte 
zij haar blikken op den jongen man tegenover 
haar, die in een boek zat te bladeren en zich 
daaruit het een en ander noteerde. 

Roland van Jvre was circa 22 jaar oud; hij 
had regelmatige gezichtstrekken en een vrijen, 
open blik; men zag aan geheel zijn uiterlijk en 

' * 

aa 11 den ijver, waarmede hij zijn. werk deed, 
dat hij niet tot de zoogenaamde „gouden jeugd" 
behoorde, -wier eenig levensdoel bestaat in het 
genieten der vergankelijke genoegens. 

De derde persoon in het gezelschap was een 
dame, die bijna even oud was als de vrouw 
des huizes; zij scheen zoo druk bezig te zijn, 
dat zij nauwelijks van degenen, die om haar 
heen zaten, notitie nam. Hermengard Van Se-
gondie behoorde tot een ,arm geworden, adel
lijke familie en was nut de gravin samen op
gevoed nadat de vroegtijdige dood van haar 
beide ouders haar tot een wees had gemaakt. 
Sedert dien tijd had zij het gezellige huis niet 
meer verlaten. Zij voelde voor haar bescherm
ster een grenzenlooze toegenegenheid; maar daar 
zij een stil, weifelend karakter had, kon zij 
niet voor een geestige gezelschapsjuffrouw door
gaan. Zoolang Roland haar zorg noodig had 
had zij hem de liefde en de toegenegenheid 
van een moeder betoond; nadat hij echter niet 
meer onder haar hoede stond, vulde zij de, 
leemte, die ontstaan was, doordat hij niet meer 
in haar bijzijn vertoefde, aan, door levendig 
deel te nemen aan alle werken van de christelijke 
charitas, waartoe de treurige positie der armere 
klassen van Parijs zoo overvloedig gelegenheid 
biedt. 

Tegenover haar en dicht bij Roland zat een 
bejaard geestelijke, die van tijd tot tijd den' 
jongen man opheldering gaf en hem bij zijn 
werk hielp. De kanunnik, Baron v. Moustier, 
een neef van de gravin en een oom van Roland, 
bracht de familie geregeld één maal in de week 
een bezoek. Een hoogere roeping had hem be
wogen, zich aan den geestelijken staat te wijden, 
en na een vruchtbaren arbeid was hij tot kanun
nik van de Kotre-Dame benoemd, wat echter 
niet verhinderde, dat men hem in de familie 
Ivre altijd nog kortweg „mijnheer Abbé" noemde. 

Het onderhoud wilde niet recht vlotten. De 
moeder wilde, den arbeid van haar. zoon niet 

onderbreken en de Abbé sprak slechts af en toe 
eenige woorden tot haar. 

Daar opende een dionaar de deur en meldde: 
„Mijnheer Blondel!" 
I>e gravin trad den bezoeker met een vrien

delijken glimlach tegemoet en reikte hem haar 
hand, die deze vol eerbied zacht aanraakte}. 
Roland deed zijn dik boek toe, de abbé leunde 
behaaglijk achterover in zijn stoel en mejuffrouw 
Hermengard moest met haar werk ophouden, 
omdat zij zich onverwachts in haar duim had 
gestoken. 

De binnengekomene, mijnheer Blondel, was 
sedert vele jaren de advocaat der familie, een 
man met een aangenaam, joviaal uiterlijk, en 
door en door rechtvaardig. Zijn bezoek was 
altijd welkom, men behandelde hem als een 
ouden, goeden vriend, en hij vergold deze tege
moetkoming daardoor, dat hij, zoo dikwijls zijn 
zaken het toelieten, in den kiemen kring van de 
zwaarbeproefde familie door zijn vroolijke anek
doten en zijn geestige zetten een beetje levén 
bracht. Vanavond was het nu "juist niet de dag, 
waarop men hem gewoonlijk verwachtte, zijn 
komst moest dus een buitengewone, reden heb
ben, en geheel zijn uiterlijk verried, dat het niets 
onaangenaams kon zijn, wat hem hierheen leid
de. 1 

Nadat hij op zijn gemak in een stoel was gaan 
zitten, wendde hij zich tot de gravin: 

r—. Eindelijk heb ik mijn man gevonden! 
— Welken man? vroeg de vrouw des huizes 

kalm. 
— Den Jrnlan, die u uit uwe verlegenheid red

den en in staat kan stellen, uwe aangelegenheden 
te regelen en onder gunstige conditiën uw kas
teel aan den kurkfabrikant te verkoopen. 

— Dat zou wel een wonder zijn, zeide de abbé 
lachend. 

— Een wonder nu juist niet, maar het was 
toch wel een zwaar werk, zulk oen zeldzamen 
vogel pp te. jagen. Voordat er, drie, maanden 

om zijn, kunt u alle schulden betaald en met 
een gunslig inleg-kapitaal uw jaarlijksch inkomen 
op 10.000 francs gebracht hebben. 

— Tienduizend francs, dat is al een heel ver
mogen, riep de gravin. 

— Het is maar een kleinigheid in vergelijking 
met datgene, wat u voor den broeder van uw 
man opgeofferd hebt. -

— Dat is waar; maar: beter arm, dan onteerd. 
Vertel u ons nu eens, mijn waarde heer Blon
del, hoe u dezen kapitalist gevonden hebt, dien 
wij zoo lang tevergeefs .gezocht hebben. -

— Op een bal... U weet, zakenlui blijven 
altijd zakenlui, en bij elk onderhoud drijven 
do cijfers boven. Het zou te breedvoerig zijn, 
als ik u heel dat onderhoud met hem moest 
meedeelen; alleen het slot daarvan is toch maar 
voor u van belang. De hypotheken van het 
kasteel zullen afgelost, de lasten die het druk
ken. zullen verlicht worden, en u hebt aan 
den bankier, die voor u zorgt, 4 procent te 
betalen. 

„Hoe is zijn naam?" 
„Belleforge. Het is een eerbiedwaardig man; 

eenigszins grof van uiterlijk, maar als zaken
man is hij eenig. Zijn familie wordt alom 
gerespecteerd." 

„En zulk een deftige bankier, een beursman 
«n millionair, verklaart zich bereid, om ons, 
die hem geen zekerheid kunnen geven, vijf
tigduizend francs tegen 4 pet. te leenen?" 

„Zeker... maar hij stelt één yoorwaarde.,." 
„Haha, nu komt het" viel de gravin mijnheer 

Blondel in de rede, „ik had toch een voor
gevoel, dat er nog een postscriptum volgen zou." 

„Nu ja, mevrouw de gravin, maar ik wed, 
dat u niet kunt raden, waarin deze voorwaar
de bestaat. Belleforge denkt er niet aan, een 
persoonlijk voordeel bij deze zaak te zoeken; 
hij kan dius in dit geval ook niet als een 
gewone geldleener behandeld worden. In plaats 
van zich te: verheugen, zooals de meeste x van 

zijn collega's, wanneer een onverwacht noodlot 
een oud-adellijke familie treft, rekent hij het 
zich integendeel tot een eer, de familie van 
Ivre weer eenigszins in haar ouden roem te 
herstellen. Luister, wat hij mij zeide: „Ik zou 
mij gelukkig voelen, mevrouw de gravin een 
dienst te kunnen bewijae,n; maar het gaat hier 
ïnindor om een bankaangelegenheid, zioodat ik 
de zaak liever buiten mijn bureau, afhandel. 
Ik sleek dus zesti(gd.uize*id. francs in mijn porte*-
feuille, de gravin noodigt mij ten eten, en na, 
afloop van den maaltijd geeft zij mij een een
voudige quitantie zonder verdere formaliteiten"* 
Dit. mevrouw, is de voorwaarde van Beller-
forge: een diner ten uwent." 

„En wanneer wenscht hij deze bijeenkomst?" 
vroeg de dame, die niet wilde vragen naar 
de beweegredenen van zulk een- buitengewone 
edelmoedigheid. 

„Dat kan vandaag gebeuren, als u wilt. Belle
forge zal om 7 uur aan uw deur aanbellen; 
en mij laten roepen; wanneer U genegen is, 
hem te ontvangen, stel ik hem voor; zoo niet, 
dan neem ik hem mede en rijd met hem weg." 

,.,U hebt gelijk, mijnheer Blondel, uw bankier 
is eenig in zijn soort. De dienst, dien hij ons 
wil bewijzen, verzekert hem een schitterende 
ontvangst." 

De gravin belde en beval haar dienaar: „Leg 
een zesde couvert klaar." 

„Ik trek mijn woord niet terug;" zeide de 
abbé, terwijl hij den notaris de hand drukte, 
„het is een wonder!" i 

„Eindelijk zal ik Roland een fatsoenlijk 
bestaan kunnen verschaffen," fluisterde de gra
vin, die een teederen blik op haar zoon wierp, 
die nadenkend voor -z<fch uit staarde. Roland 
verwachtte in den bankier een van die parvenu's 
te vinden, die het als een eer beschouwen^ 
aan een adellijke tafel te mogen eten1. 
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