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De tunnel van Bernhard Kellermann is een science-fictionroman die in de 
toekomst speelt. Het boek verscheen in 1913 en daardoor biedt het een lezer uit 
de 21e eeuw een wonderlijke mengeling van verleden: de wereld kort vóór de 
Eerste Wereldoorlog en toekomst: de wereld enkele decennia later – jaartallen 
noemt Kellermann niet. Dat de toekomstverwachtingen in 1914 door het 
uitbreken van de Wereldoorlog zouden veranderen, kon de schrijver niet 
weten. De oorlog in De tunnel heeft een heel ander karakter: het is er een van de 
moderne techniek tegen de natuur. De tunnel die onder de Atlantische Oceaan 
wordt aangelegd, verbindt Amerika en Europa en zorgt na veel technische en 
financiële problemen uiteindelijk in de hele wereld voor enthousiasme en 
verbroedering.  
 De roman is één grote verheerlijking van daadkracht en technisch vernuft en 
de verpersoonlijking daarvan is de jonge ingenieur en staalfabrikant Mac Allan, 
die de tunnelbouw leidt. Deze gezonde en sterke figuur wordt afgeschilderd als 
een ideaal, waar bepaalde tegenspelers zwak bij afsteken en Kellermann 
bezondigt zich hier en daar aan racisme, wanneer hij hen beschrijft. Ook de 
emancipatie van de vrouw en de wereld buiten de Verenigde Staten en Europa 
is in de toekomst van 1913 nog niets gevorderd.  
 De toekomstverwachtingen zijn voor een lezer uit de 21e eeuw interessant en 
verrassend: de toekomsttechniek à la 1913 is nog altijd smerig en lawaaiig, grote 
afstanden worden afgelegd met stoomtreinen, vliegtuigen zijn speeltjes voor de 
rijken, maar een transatlantische tunnel is mogelijk. Visionair zijn de passages 
over het werk in de tunnel, die doen denken aan de loopgraven van een jaar 
later en aan de megalomane projecten en de model-mijnwerker Aleksej 
Stachanov in de Sovjetunie van de jaren 1930; visionair zijn ook de 
schilderingen van de financiële wereldcrisis, lang voor de echte crises van 1929 
en 2008. Fascinerend beschrijft Kellermann het ontstaan van massahysterie en 
zijn psychologie van de massa’s is zelfs sterker dan die van individuen.  
 De tunnel is met zijn “retro-toekomst” niet alleen interessante en 
bevreemdende science fiction, maar ook bijzonder spannende lectuur. Niet voor 
niets was de roman een ongekend kassucces, dat in 25 talen vertaald en 
verschillende keren verfilmd werd. De eerste Nederlandse vertaling dateerde 



uit 1923. Voor deze nieuwe vertaling heb ik gebruik gemaakt van de eerste 
druk uit 1913, uitgegeven door S. Fischer in Berlijn. KvH.  
 
 

Eerste deel 
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Het inwijdingsconcert van het pasgebouwde Madison Square Palace vormde 
het hoogtepunt van het seizoen. Het was een van de bijzonderste concerten 
aller tijden. Het orkest telde tweehonderdtwintig musici en ieder instrument 
was bezet door een kunstenaar van wereldnaam. Als dirigent was de 
beroemdste levende componist geëngageerd, een Duitser, die voor die ene 
avond het ongehoorde honorarium van zesduizend dollar kreeg.  
 De entreeprijzen waren zelfs voor New York verbluffend. Voor minder dan 
dertig dollar was er geen plaats te krijgen en de kaartenspeculanten hadden de 
prijzen voor een loge opgedreven tot tweehonderd dollar of meer. Wie mee 
wilde tellen mocht niet ontbreken.  
 Om acht uur ’s avonds werd het verkeer in 26th, 27th en 28th Street en 
Madison Avenue geblokkeerd door knetterende, ongeduldig trillende 
automobielen. De kaartenhandelaars, die hun leven tussen de luchtbanden van 
suizende automobielen doorbrengen, stortten zich, bezweet ondanks een kille 
temperatuur van twaalf graden onder nul, met stapels dollarbiljetten in hun 
handen roekeloos midden in de eindeloos aanrollende stroom woedend 
donderende wagens. Ze sprongen met een zwaai op de treeplank, voorbank en 
zelfs het dak van de cars en probeerden het snelvuur van de motoren met hun 
hese gebrul te overstemmen. ‘Here you are! Here you are! Twee plaatsen, parket 
rij 10! Een plaats in een loge! Twee plaatsen parket...!!’ Een schuine regen van 
hagelstenen veegde als machinegeweervuur over de straat.  
 Zodra er een wagenvenster openklapte – ‘Hierheen!’ – wierpen ze zich 
bliksemsnel als duikers weer tussen de wagens. Maar terwijl ze zakendeden en 
geld in hun zakken stopten, bevroren de zweetdruppels op hun voorhoofd.  
 Het concert zou om acht uur beginnen, maar om kwart over acht stonden er 
nog onafzienbare rijen wagens te wachten om voor te rijden bij het in vocht en 
licht schreeuwend rood oplichtende baldakijn dat naar de flitsende foyer van 
het concertpaleis leidde. Onder het rumoer van de kaartenhandelaars, het 
geknetter van de motoren en getrommel van de hagelkorrels op het baldakijn 
stroomden uit de elkaar bliksemsnel aflossende cars telkens nieuwe hopen 
mensen, door de donkere muren van nieuwsgierigen met steeds nieuwe 
spanning opgewacht: kostbare bontmantels, een fonkelend, kunstig kapsel, 



opspattende stenen, een zijdeglanzend dijbeen, een betoverende, witgeschoeide 
voet, gelach, kleine kreten...  
 De rijkdom van 5th Avenue, Boston, Philadelphia, Buffalo en Chicago vulde 
de pompeuze, in zalmroze en goud gehouden, oververhitte reuzenzaal, die 
tijdens het hele concert door duizenden haastig wuivende waaiers vibreerde. 
Uit alle blanke schouders en decolletés van de vrouwen steeg een wolk 
bedwelmende parfums op, soms heel direct vermengd met de nuchtere en 
triviale geur van lak, gips en olieverf die in de nieuwe ruimte hing. Massa’s en 
nog eens massa’s gloeilampen verlichtten vanuit de cassettes van het plafond 
en de gaanderijen de ruimte, zo fel en schel, dat alleen sterke en gezonde 
mensen de vloed van licht verdragen konden. De Parijse modekunstenaars 
hadden voor deze winter kleine Venetiaanse kapjes gelanceerd, die de dames 
achter op hun kapsel droegen. Weefsels, spinnenwebben van kant, zilver, goud, 
met zoompjes, kwastjes, oorhangers van de kostbaarste materialen, parels en 
diamanten. Maar daar de waaiers onophoudelijk vibreerden en de hoofden 
steeds in lichte beweging waren, gleed er voortdurend een fonkeling en 
glinstering over het volgepakte parket en honderdvoudig spatten op 
verschillende plaatsen tegelijk de vonken van de briljanten op.  
 Over dit gezelschap, even nieuw en luisterrijk als de concertzaal, veegde de 
muziek van de oude, lang vergane meesters heen...  
 Ingenieur Mac Allan beschikte met zijn jonge vrouw Maud over een kleine 
loge vlak boven het orkest. Hobby, zijn vriend en de architect van het nieuwe 
Madison Square Palace, had hem die ter beschikking gesteld en deze loge kostte 
Allan geen cent. Hij kwam bovendien niet uit Buffalo, waar hij een 
gereedschapsstaalfabriek bezat, om naar muziek te luisteren, waar hij helemaal 
geen gevoel voor had, maar voor een gesprek van tien minuten met de 
spoorwegmagnaat en bankier Lloyd, de machtigste man van de Verenigde 
Staten en een van de rijkste mannen ter wereld. Een gesprek dat voor hem van 
de allergrootste betekenis was.  
 ’s Middags in de trein had Allan nog vergeefs geprobeerd een lichte 
opwinding te onderdrukken en nog een paar minuten geleden, toen hij zich er 
met een blik van overtuigde dat de loge tegenover hem, die van Lloyd, nog leeg 
was, had dezelfde vreemde onrust hem overvallen. Maar nu zag hij de dingen 
weer volkomen rustig tegemoet.  
 Lloyd was er niet. Lloyd kwam misschien helemaal niet. En zelfs als hij 
kwam, was daarmee nog niets beslist – ondanks Hobby’s triomfantelijke 
telegram!  
 Allan zat daar als een man die wacht en het nodige geduld op kan brengen. 
Hij lag in zijn stoel, met zijn brede schouders tegen de leuning gedrukt en zijn 
voeten uitgestrekt, voor zover dat in de loge ging, en keek met een rustige blik 
om zich heen. Allan was niet bepaald groot, maar breed en krachtig gebouwd 
als een bokser. Zijn schedel was groot, meer vierkant dan lang en de kleur van 



zijn wat ruwe, baardeloze gezicht ongewoon donker. Zelfs nu, in de winter, 
vertoonden zijn wangen sporen van zomersproeten. Zoals iedereen droeg hij 
zijn haar in een zorgvuldige scheiding; het was bruin en zacht en had een 
koperkleurige weerschijn. Allans ogen lagen verschanst achter dikke 
voorhoofdsbeenderen; ze waren licht, grijsblauw en hadden een goedmoedige, 
kinderlijke uitdrukking. Over het geheel zag Allan eruit als een scheepsofficier 
die juist van zee kwam, volgezogen met frisse lucht, en die vandaag toevallig 
een rokkostuum droeg, dat niet zo goed bij hem paste. Als een gezond, wat 
brutaal en toch goedmoedig man, niet onintelligent, maar zeker niet iemand 
van aanzien.  
 Allan verdreef de tijd zo goed als hij kon. De muziek had geen macht over 
hem en in plaats van zijn gedachten te concentreren en te verdiepen verstrooide 
en vervluchtigde hij ze. Hij mat met zijn blikken de dimensies van de enorme 
zaal, waarvan hij de constructie van het plafond en de rij loges bewonderde. Hij 
liet zijn blik gaan over de glinsterende, vibrerende waaierzee in het parket en 
dacht dat “er veel geld in de States was en dat je hier zoiets kon ondernemen als 
hij in zijn hoofd had.” Als praktisch aangelegd man deed hij een poging om de 
verlichtingskosten per uur van het concertpaleis te schatten. Hij kwam uit op 
ongeveer duizend dollar en ging daarna over tot de studie van afzonderlijke 
mannenhoofden. Vrouwen interesseerden hem helemaal niet. Daarna gleed zijn 
blik weer naar de lege loge van Lloyd en dook de orkestbak in, waarvan hij de 
rechterhelft kon overzien. Zoals alle mensen die niets van muziek begrijpen 
was hij verbluft door de machinale precisie waarmee het orkest te werk ging. 
Hij leunde een beetje voorover om de dirigent te zien, wiens hand met 
dirigeerstok en arm nu en dan boven de borstwering verschenen. Die magere, 
smalgeschouderde, gedistingeerde gentleman, die voor deze avond zesduizend 
dollar betaald kreeg, was Allan een volkomen raadsel. Hij bekeek hem lang en 
opmerkzaam. Alleen al het uiterlijk van die man was ongewoon. Zijn hoofd met 
de haakneus, de kleine, levendige ogen, de samengeknepen mond en de dunne, 
naar achteren gekamde haren herinnerde aan de kop van een gier. Hij leek 
alleen maar uit huid en botten te bestaan en niets dan zenuwen. Maar hij stond 
rustig temidden van de chaos van stemmen en rumoer en regelde het naar 
willekeur met een wenk van zijn blanke, schijnbaar krachteloze handen. Allan 
bewonderde hem, ongeveer als een tovenaar wiens macht en geheimen hij niet 
eens probeerde te doorgronden. Deze man leek hem tot een verre tijd en een 
zonderling, onbegrijpelijk, vreemd ras te behoren, dat bijna uitgestorven was.  
 Maar juist op dat ogenblik stak de magere dirigent zijn handen in de lucht, 
schudde ze als in razernij, en in de handen leek plotseling een bovenmenselijke 
kracht te huizen: het orkest vlamde op en verstomde op slag.  
 Een lawine van applaus rolde door de zaal, hol donderend in de enorme 
uitgestrektheid van de ruimte. Allan haalde diep adem en ging rechtop zitten 
om op te staan. Maar hij had zich vergist, want beneden zetten de houtblazers 



al het adagio in. Uit de loge naast hem drong nog het eind van een gesprek 
door... ‘... twintig procent dividend, man! Het is een zaak, schitterend...’  
 En Allan was gedwongen weer rustig te blijven zitten. Hij begon opnieuw de 
constructie van de rij loges te bestuderen, die hij niet helemaal begreep. Allans 
vrouw daarentegen, die zelf een aankomend pianiste was, gaf zich met heel 
haar wezen over aan de muziek. Naast haar echtgenoot leek Maud klein en 
sierlijk. Ze steunde haar fijne, bruine madonnahoofd op haar witte handschoen 
en haar doorzichtig lichtende oor dronk de klankgolven die van beneden, van 
boven en waar dan ook vandaan kwamen. De enorme vibratie waarmee de 
tweehonderd instrumenten de lucht vervulden raakte iedere zenuw in haar 
lichaam. Haar ogen waren wijd open en haar blik was in de verte gericht. Zo 
sterk was haar opwinding, dat er op haar zachte, gladde wangen ronde, rode 
vlekken verschenen.  
 Ze had het gevoel of ze nog nooit muziek zo diep had ondergaan en nog 
nooit zulke muziek gehoord had. Een kleine melodie, een onbeduidend 
nevenmotief kon een ongekende lichtheid in haar ziel teweegbrengen. Een 
enkel geluid kon een onbekende, verborgen ader van geluk in haar raken, dat 
het daar licht uit stroomde en haar van binnen verblindde. En al het gevoel dat 
deze muziek in haar losmaakte, was pure vreugde en schoonheid! Alle 
visioenen die de muziek haar bezorgde, waren in licht en verheerlijking gehuld 
en mooier dan iedere werkelijkheid.  
 Mauds leven was precies even sober en eenvoudig als haar verschijning. Het 
kende geen grote gebeurtenissen en ook geen bijzondere eigenaardigheden en 
leek op dat van duizenden jonge meisjes en vrouwen. Ze was geboren in 
Brooklyn, waar haar vader een drukkerij bezat en in de heuvels van Berkshire 
opgevoed door haar moeder, een geboren Duitse, die haar vertroetelde. Ze had 
een goede schoolopleiding genoten, twee zomers lang college gelopen aan de 
summerschool van Chautauqua, en ze had een heleboel wijsheid en kennis in 
haar kleine hoofd gestopt, om die weer te vergeten. Hoewel ze geen bijzonder 
muzikaal talent was, had ze piano gestudeerd en haar studie in München en 
Parijs bij de beste leraren afgesloten. Ze was met haar moeder op reis geweest 
(haar vader was al al lang gestorven), ze had aan sport gedaan en met jonge 
mannen geflirt, zoals alle jonge meisjes. Ze had in haar jeugd met iemand 
gedweept aan wie ze nu niet meer dacht, ze had Hobby, de architect, die haar 
wilde veroveren, een blauwtje laten lopen, omdat ze alleen maar vrienden met 
hem wilde blijven, en was getrouwd met ingenieur Mac Allan, omdat ze die 
leuk vond. Nog voor haar huwelijk was haar kleine, aanbeden moeder 
gestorven en Maud had bittere tranen vergoten. In het tweede jaar van haar 
huwelijk had ze een kind gekregen, een meisje, waar ze idolaat van was. Dat 
was alles. Ze was drieëntwintig jaar en gelukkig.  
 Terwijl ze in een soort heerlijke verdoving van de muziek zat te genieten, 
bloeide er als door toverkracht een rijkdom aan herinneringen in haar op, die 



elkaar schijnbaar willekeurig aflosten, allemaal eigenaardig helder, allemaal 
vreemd betekenisvol. En haar leven leek haar plotseling geheimzinnig, diep en 
rijk. Ze zag de gelaatstrekken van haar kleine moeder oneindig goed en 
vergeestelijkt voor zich, maar voelde daarbij geen treurigheid, alleen vreugde 
en onuitsprekelijke liefde. Alsof haar moeder nog onder de levenden verkeerde. 
Tegelijkertijd verscheen voor haar een landschap in de Berkshire Hills, die ze 
als meisje vaak met de fiets doorkruist had. Maar het landschap was vol 
geheimzinnige schoonheid en vervuld van een eigenaardige glans. Ze dacht aan 
Hobby en op hetzelfde moment zag ze haar meisjeskamer voor zich, die vol 
stond met boeken. Ze zag zichzelf achter de piano zitten studeren. Maar 
onmiddellijk daarna dook Hobby weer op. Hij zat naast haar op een bank aan 
de rand van een tennisbaan, die al zo schemerig was, dat je alleen de witte 
lijnen van de court nog onderscheiden kon. Hobby had zijn benen over elkaar 
geslagen en sloeg met zijn racket op de punt van zijn witte schoen en babbelde. 
Ze zag zichzelf en zag dat ze glimlachte, want Hobby vertelde niets dan 
verliefde onzin. Maar een opgewekte, overmoedige en enigszins spottende 
passage waaide Hobby weg en deed haar denken aan de vrolijke picknick 
waarbij ze Mac voor het eerst gezien had. Ze was op bezoek bij de familie 
Lindley in Buffalo, en het was in de zomer. In het bos stonden twee auto’s en ze 
waren in totaal met een stuk of twaalf dames en heren. Ieder gezicht herkende 
ze duidelijk. Het was warm, de heren waren in hemdsmouwen en de grond 
brandde. Maar nu moest er thee gezet worden en Lindley riep: ‘Allan, wil jij 
vuur maken?’ En Allan antwoordde: ‘All right!’ En Maud had het idee dat ze 
toen al van zijn stem hield, zijn warme, diepe stem, die in zijn borstkas 
resoneerde. Nu zag ze hoe Allan het vuur gereedmaakte. Hoe hij stil, zonder 
dat anderen hem zagen, takken brak en knakte, hoe hij werkte! Ze zag hoe hij 
met opgestroopte mouwen voor het vuur hurkte en er behoedzaam in blies, en 
plotseling ontdekte ze dat hij op zijn rechter onderarm een bleekblauwe 
tatoeage droeg: gekruiste hamers. Ze wees Grace Gordon erop. En Grace 
Gordon (dezelfde die kortgeleden dat huwelijksschandaal had) keek haar 
verbaasd aan en zei: ‘Don’t you know, my dear?’ En ze deelde haar mee dat die 
Mac Allan de “paardenjongen van Uncle Tom” was en vertelde het romantische 
jeugdverhaal van die bruine jongen met de zomersproeten. Daar zat hij 
gehurkt, zonder zich om al die vrolijke, kletsende mensen te bekommeren en 
blies het vuur aan, en op dat ogenblik hield ze van hem. Dat was nog steeds zo, 
alleen wist ze dat niet zeker. En Maud gaf zich nu helemaal over aan haar 
gevoelens voor Mac. Ze herinnerde zich zijn vreemde hofmakerij, haar 
trouwdag en de eerste maanden van haar huwelijk. Maar toen kwam de tijd dat 
haar meisje, de kleine Edith, geboren zou worden en geboren werd. Nooit zou 
ze Macs zorgzaamheid vergeten, de tederheid en toegenegenheid in die tijd die 
voor iedere vrouw een maatstaf voor de liefde van de man is. Plotseling bleek 
dat Mac een zorgzaam, angstig kind was. Nooit zou ze die tijd vergeten, toen ze 



zag hoe goed Mac echt was! Een golf van liefde stroomde door Mauds hart en 
ze deed haar ogen dicht. De gezichten, de herinneringen verzonken en de 
muziek nam ze mee. Ze dacht nergens meer aan en was een en al gevoel...  
 Een rumoer als van een instortende muur drong plotseling Mauds oor 
binnen en ze werk wakker en haalde diep adem. De symfonie was afgelopen. 
Mac was al opgestaan en rekte zich uit met zijn handen op de balustrade. Het 
parket daverde van het applaus.  
 En Maud stond op, een beetje duizelig en bedwelmd, en begon plotseling 
wild te applaudisseren.  
 ‘Klappen, Mac!’ juichte ze buiten zichzelf met een rood gezicht van 
opwinding.  
 Allan lachte over Mauds ongewone opwinding en klapte een paar keer hard 
in zijn handen om haar een plezier te doen.  
 ‘Bravo! Bravo!’ riep Maud met haar hoge, lichte stem en boog met van 
opwinding vochtige ogen ver over de balustrade van de loge.  
 De dirigent droogde zijn magere gezicht, dat bleek was van uitputting en 
boog nog een keer en nog een keer. Maar toen het applaus niet wilde eindigen, 
wees hij met uitgestrekte handen naar het orkest. Die bescheidenheid was 
blijkbaar geveinsd en wekte Allans onuitroeibare argwaan tegenover 
kunstenaars, die hij nooit voor vol kon aanzien en eerlijk gezegd overbodig 
vond. Maar Maud sloot zich hartstochtelijk aan bij de nieuwe storm van 
applaus.  
 ‘Mijn handschoenen zijn geknapt, moet je kijken, Mac! Wat een artiest! Was 
het niet prachtig?’ Haar lippen waren in vervoering, haar ogen straalden licht 
als barnsteen en Mac vond haar ongewoon mooi in haar extase. Hij glimlachte 
en antwoordde, iets onverschilliger dan de bedoeling was: ‘Ja, het is een 
geweldige vent!’  
 ‘Een genie is hij!’ riep Maud en klapte enthousiast. ‘In Parijs, Berlijn en 
Londen heb ik nooit zoiets gehoord –‘ Ze hield in en keerde haar gezicht naar 
de deur, want Hobby, de architect, kwam de loge binnen.  
 ‘Hobby!’ schreeuwde Maud, terwijl ze doorging met klappen, want ze wilde, 
net als duizend anderen, de dirigent nog een keer terug laten komen. ‘Klappen, 
Hobby, hij moet nog een keer terugkomen! Hiep, hiep! Bravo!’  
 Hobby hield zijn oren dicht en liet een brutaal straatjongensgefluit horen.  
 ‘Hobby!’ riep Maud. ‘Hoe durf je!’ En ze stampte verontwaardigd met haar 
voet. Op dat moment liet de dirigent, die droop van het zweet en een zakdoek 
in zijn nek hield, zich nog een keer zien en ze klapte weer als een dolle.  
 Hobby wachtte tot het rumoer afnam.  
 ‘De mensen zijn stapelgek!’ zei hij met een lichte lach. ‘Nou ja! Ik floot alleen 
maar om lawaai te maken, Maud. Hoe gaat het met je, girl? And how are you, old 
chap?’  
 Nu hadden ze pas tijd om elkaar echt te begroeten.  



 De drie waren inderdaad verbonden door een oprechte en bijzonder innige 
vriendschap. Allan was heel goed op de hoogte van Hobby’s vroegere relatie 
met Maud, en al werd daar nooit een woord over gezegd, die omstandigheid 
gaf de verhouding tussen de twee mannen een bijzondere warmte en een eigen 
bekoring. Hobby was nog steeds een beetje verliefd op Maud, maar tactvol en 
verstandig genoeg om dat nooit te laten merken. Alleen Mauds feilloze 
vrouwelijke instinct liet zich niet bedriegen. Ze genoot van Hobby’s liefde met 
een stille triomf, die soms in haar warme, bruine ogen te lezen was, en 
vergoedde het hem met een oprechte, zusterlijke genegenheid. Ze hadden zich 
alledrie in verschillende levenssituaties, blij om elkaar van nut te kunnen zijn, 
diensten bewezen, en vooral Allan was Hobby heel erkentelijk: Hobby had hem 
immers jaren geleden voor technische experimenten en de inrichting van zijn 
fabriek vijftigduizend dollar verschaft en voor dat bedrag persoonlijk borg 
gestaan. Verder had Hobby de afgelopen weken Allans belangen bij 
spoorwegkoning Lloyd vertegenwoordigd en het komende rendez-vous 
geregeld. Hobby had voor Allan alles gedaan wat maar mogelijk was, want hij 
bewonderde hem. Al in de tijd dat Allan nog niets anders gecreëerd had dan 
zijn diamantstaal allaniet, zei Hobby altijd tegen al zijn kennissen: ‘Ken je Allan 
trouwens? Die het allaniet uitgevonden heeft? Nou, daar zul je nog veel van 
horen!’ De vrienden zagen elkaar een paar keer per jaar. De Allans kwamen 
naar New York of Hobby zocht hen op in Buffalo. ’s Zomers verbleven ze 
regelmatig drie weken samen op Mauds bescheiden landgoed Berkshire Brook 
Farm in de Berkshire Hills. Ieder weerzien was voor hen een grote gebeurtenis. 
Ze voelden zich drie, vier jaar teruggezet in de tijd, en al die vrolijke en 
vertrouwelijke uren die ze samen hadden doorgebracht begonnen weer voor 
hen te leven.  
 Deze hele winter hadden ze elkaar niet gezien en hun blijdschap was des te 
groter. Ze bekeken elkaar van top tot teen als grote kinderen en feliciteerden 
elkaar opgewekt met hun uiterlijk. Maud moest lachen om Hobby’s 
aanstellerige lakschoenen met aan de punten ware rhinoceroshorens van 
glanzend leer, en Hobby keurde als een modekunstenaar Mauds jurk en Allans 
nieuwe pak. Net als na ieder weerzien na langere tijd stelden ze honderd 
haastige vragen en antwoorden door elkaar, zonder dieper op iets in te gaan. 
Hobby had zoals altijd de vreemdste en ongelofelijkste avonturen beleefd en 
stipte het een en ander aan. Daarna kwamen ze te spreken over het concert, de 
gebeurtenissen van de dag en kennissen.  
 ‘Wat vinden jullie trouwens van het concertpaleis?’ vroeg Hobby met een 
triomfantelijke glimlach, want hij wist al wat zijn vrienden zouden antwoorden. 
Allan en Maud waren niet zuinig met hun lof. Ze bewonderden alles.  
 ‘En de foyer?’  
 ‘Grand, Hobby!’  



‘Alleen de zaal is me een beetje te pronkerig,’ wierp Maud tegen. ‘Die had ik 
graag intiemer gewild.’  
 De architect glimlachte goedmoedig. ‘Natuurlijk, Maud. Dat zou terecht zijn, 
als de mensen hier kwamen om naar muziek te luisteren. Maar dat komen ze 
niet. De mensen komen hier om iets te bewonderen en zich te laten 
bewonderen. ‘Maak iets feërieks voor ons, Hobby,’ zei het consortium, ‘de zaal 
moet alles wat er is overtreffen!’  
 Allan viel Hobby bij. Wat hij op vooral aan Hobby’s zaal bewonderde, was 
niet de decoratieve pracht, maar de gedurfde constructie van de vrijzwevende 
rij loges.  
 Hobby knipoogde gevleid. ‘Dat was niet zo eenvoudig,’ zei hij. ‘Het gaf me 
veel kopzorgen. Terwijl de rij loges geklonken werd, wankelde het geheel bij 
iedere stap. Zo...’ Hobby wipte op zijn tenen. ‘De arbeiders werden er bang van 
–‘  
 ‘Hobby!’ riep Maud overdreven angstig en deed een stap terug van de 
balustrade. ‘Je laat me schrikken.’  
 Hobby raakte glimlachend haar hand aan: ‘Wees maar niet bang, Maud. Ik 
zei tegen de jongens: wacht maar tot de ring helemaal gesloten is – geen macht 
ter wereld, hoogstens dynamiet is dan nog in staat... hallo!’ riep hij plotseling 
naar het parket beneden. Een kennis had hem door een opgerold programma 
als door een megafoon geroepen. En Hobby voerde een gesprek dat je in de 
hele zaal had kunnen verstaan, als er tegelijkertijd niet overal gesprekken op 
dezelfde ongegeneerd luide toon gevoerd waren.  
 Overal hadden de mensen Hobby’s opvallende hoofd herkend. Hobby had 
de lichtste haren in de hele zaal, zilverblonde, glanzende haren, die pijnlijk 
precies gladgekamd en van een scheiding voorzien waren, en een smal, 
lichtzinnig kwajongensgezicht van een uitgesproken Engels type, met een lichte 
wipneus en bijna witte wimpers. In tegenstelling tot Allan was hij smal, tenger 
en meisjesachtig gebouwd. Ogenblikkelijk werden van alle kanten de 
toneelkijkers op hem gericht en uit alle richtingen klonk zijn naam. Hobby 
hoorde tot de populairste figuren van New York en de geliefdste mannen van 
de maatschappij. Zijn excentrieke gedrag en zijn talent hadden hem snel 
beroemd gemaakt. Er ging nauwelijks een week voorbij zonder dat de kranten 
een anecdote over hem brachten.  
 Hobby was op zijn vierde jaar een genie met bloemen, op zijn zesde een 
genie met paarden (hij kon in vijf minuten hele legers razende paarden op 
papier zetten) en nu was hij een genie met ijzer en beton en bouwde 
wolkenkrabbers. Hobby had affaires met vrouwen gehad en op zijn 
tweeëntwintigste in Monaco een vermogen van honderdtwintigduizend dollar 
verspeeld. Jaar in, jaar uit stak hij tot over zijn witblonde kruin in de schulden – 
ondanks zijn enorme inkomen – zonder zich daar een seconde druk over te 
maken.  



 Hobby was op klaarlichte dag op een olifant over Broadway gereden. Hobby 
was de man die een jaar geleden “vier dagen miljonair speelde” en in een 
luxetrein naar Yellowstone Park reed om als veedrijver naar huis te rijden. Hij 
was recordhouder bridgen en zijn record stond op achtenveertig uur. Iedere 
trambestuurder kende Hobby en ging bijna vertrouwelijk met hem om. 
Ontelbare grappen van Hobby deden de ronde, want Hobby was een 
grappenmaker en een excentriek persoon. Heel Amerika had gelachen om een 
grap die hij naar aanleiding van de luchtvaartconcurrentie New York-San 
Francisco in scène had gezet. Hobby had de vlucht als passagier van de 
bekende miljonair en sportman Vanderstyfft meegemaakt en over alle 
mensenmenigten die ze op een hoogte van achthonderd of duizend meter 
passeerden, biljetten uitgestrooid waarop stond Kom naar boven, we willen je wat 
vertellen! Deze grap vond Hobby zelf zo leuk, dat hij hem de hele reis, twee 
dagen lang, onvermoeibaar herhaalde. Nog maar een paar dagen geleden had 
hij New York weer door een kolossaal, even geniaal als voor de hand liggend 
project verbluft: New York – het Venetië van Amerika! Hij, Hobby, stelde 
namelijk voor (omdat de grond in het zakenkwartier gewoon niet meer te 
betalen was), in de Hudson, East River en New York Bay reusachtige 
wolkenkrabbers, hele straten, op betonblokken te zetten die door 
opklapbruggen verbonden waren, zodat de grote zeeschepen gemakkelijk 
konden passeren. De Herald had Hobby’s fascinerende tekeningen gepubliceerd 
en New York was door het project in vervoering geraakt.  
 Hobby hield in zijn eentje een heel stel journalisten bezig. Hij was dag en 
nacht bezig reclame te maken voor zichzelf; hij kon niet leven zonder de 
voortdurende bevestiging in het openbaar van zijn bestaan.  
 Zo was Hobby. En daarnaast was hij ook nog de begaafdste en populairste 
architect van New York.  
 Hobby brak zijn gesprek met het parket af en keerde zich weer naar zijn 
vrienden.  
 ‘Vertel eens hoe het met de kleine Edith gaat, Maud,’ vroeg hij, al had hij al 
eerder geïnformeerd naar het kind, waarvan hij peetvader was.  
 Met geen enkele vraag kon je Maud gelukkiger maken. Op dit ogenblik was 
ze “helemaal weg” van Hobby. Ze bloosde en keek hem met haar warme, 
bruine ogen dweperig en dankbaar aan.  
 ‘Ik zei al dat Edith iedere dag liever wordt, Hobby,’ antwoordde ze met een 
tedere, moederlijke toon in haar stem en haar ogen stonden vol vreugde.  
 ‘Dat is toch altijd al zo geweest?’  
 ‘Ja, maar – Hobby, je kunt je niet voorstellen – en wat wordt ze knap! Ze 
begint al te praten!’  
 ‘Vertel hem maar dat verhaal van die haan, Maud,’ interrumpeerde Allan.  
 ‘Ja!’ En Maud vertelde stralend en gelukkig een grappig verhaaltje, waarin 
haar meisje en een haan de hoofdrol speelden. Alledrie lachten ze als kinderen.  



 ‘Ik moet haar gauw weer eens zien,’ zei Hobby. ‘Over twee weken kom ik 
naar jullie toe. En verder was het vervelend in Buffalo, zeg je?’  
 ‘Deadly dull!’ antwoordde Maud snel. ‘Poeh, Hobby, je verveelt je dood!’ Ze 
trok haar fijne wenkbrauwen op en zag er even echt ongelukkig uit. ‘De familie 
Lindley is naar Montreal verhuisd, zoals je weet.’  
 ‘Dat is heel jammer.’  
 ‘Grace Kossat is al sinds de herfst in Egypte.’ En Maud stortte haar hart voor 
Hobby uit. Wat kan een dag vervelend zijn! En een avond! En op een gespeeld 
verwijtende toon voegde ze eraan toe: ‘Wat Mac voor gezelschap is, weet je, 
Hobby. Hij verwaarloost me nog meer dan vroeger. Soms komt hij de hele dag 
de fabriek niet uit. Nu heeft hij naast al die leuke dingen nog een regiment 
proefboren aangeschaft, die dag en nacht graniet, staal en God weet wat boren. 
Die boren verzorgt hij alsof het patiënten zijn, net als patiënten, Hobby! Hij 
droomt er ’s nachts van...’  
 Allan moest hard lachen.  
 ‘Laat hem maar, Maud,’ zei Hobby en knipoogde met zijn witte wimpers. 
‘Hij weet wel wat hij wil. Je wordt toch niet jaloers op een paar boren, girlie?’  
 ‘Ik haat ze gewoon!’ antwoordde Maud. ‘Denk maar niet,’ vervolgde ze 
blozend, ‘dat hij met mij naar New York gegaan was, als hij hier geen zaken 
kon doen.’  
 ‘Maar Maud!’ zei Allan sussend.  
 Hobby had Mauds glimlachende verwijt daarentegen aan het belangrijkste 
herinnerd wat hij Allan had willen zeggen. Hij keek plotseling peinzend en 
pakte Allan bij zijn revers.  
 ‘Luister eens, Mac,’ zei hij wat zachter, ‘ik ben bang dat je vandaag voor niets 
uit Buffalo gekomen bent. De oude Lloyd voelt zich niet lekker. Ik heb Ethel 
Lloyd een uur geleden gebeld, maar ze wist nog niet of ze zouden komen. Dat 
zou inderdaad fataal zijn.’  
 ‘Het hoeft niet speciaal vandaag,’ antwoordde Allan, zonder zijn 
teleurstelling te laten blijken.  
 ‘In ieder geval zit ik als de duivel achter hem aan, Mac! Hij mag geen rustig 
uur meer hebben. En nu voorlopig tot ziens!’  
 Het volgende ogenblik dook Hobby al met een luid hallo in een naburige 
loge op, waarin drie roodharige dames met hun moeder zaten.  
 De dirigent met de magere gierenkop stond plotseling weer achter de 
lessenaar en er steeg een zacht aanzwellende donder uit de pauken op. De 
fagotten speelden een vragend, lieflijk klagend motief, dat ze herhaalden en 
intensiveerden, tot de violen het van het overnamen en in hun taal vertaalden.  
 Maud gaf zich weer over aan de muziek.  
 Maar Allan zat met kille ogen in zijn stoel met ingehouden adem van 
spanning. Hij had nu spijt dat hij hier gekomen was! Lloyds voorstel om een 
korte bespreking te houden in de loge van een concertzaal had, gezien het 



zonderlinge karakter van de rijke man, die maar uiterst zelden iemand in zijn 
huis ontving, niets ongewoons, en Allan was er zonder aarzelen op ingegaan. 
Hij was ook geneigd Lloyd niets kwalijk te nemen, als hij werkelijk ziek was. 
Maar voor zijn project, waarvan de omvang hemzelf soms overweldigde, eiste 
hij het allergrootste respect! Hij had dit project, waaraan hij al vijf jaar lang dag 
en nacht werkte, tot nu toe maar aan twee mensen toevertrouwd: Hobby, die 
als het moest even goed kon zwijgen als kletsen, wanneer je zijn tong niet 
vastbond. En bovendien Lloyd. Maud zelfs niet. Hij wilde dat Lloyd zich naar 
het Madison Square Palace sleepte, als het enigszins kon. Hij wilde dat Lloyd 
hem tenminste een bericht stuurde en een ander rendez-vous voorstelde. Als 
Lloyd dat naliet – nu, dan wilde hij niets meer met de grillige, zieke rijke man te 
maken hebben.  
 De door heftig bewogen muziek en door parfums, verblind licht en 
schittering van edelstenen vervulde broeikasatmosfeer die koortsig om hem 
heen hing, stuwde Allans gedachten op tot de hoogste helderheid. Zijn hoofd 
werkte snel en precies, al was hij plotseling erg opgewonden geraakt. Het 
project was alles. Dat was voor hem een kwestie van alles of niets. Hij had voor 
experimenten, informatie en duizend voorbereidende werkzaamheden zijn 
vermogen opgeofferd en zou eerlijk gezegd morgen van voren af aan moeten 
beginnen, als het project niet werd uitgevoerd. Het project was zijn leven. Hij 
berekende zijn kansen als een algebravraagstuk waarbij ieder onderdeel de 
uitkomst van de voorgaande uitkomsten was. In de eerste plaats kon hij de 
staaltrust voor zijn project interesseren. De trust had in de concurrentiestrijd 
met het Siberische ijzer aan het kortste eind getrokken en had met een 
ongehoorde malaise te kampen. De trust zou zich op het project storten – tien 
tegen een – of Allan kon kon er een bikkelharde oorlog tegen voeren. Hij kon 
het grootkapitaal: Morgan, Vanderbilt, Gould, Astor, Mackay, Havemeyer, 
Belmont, Whitney en hoe ze allemaal heetten aanvallen. De club van de grote 
banken onder vuur nemen. Hij kon uiteindelijk, als alles mis zou gaan, een 
bondgenootschap sluiten met de pers.  
 Hij kon langs omwegen zijn doel bereiken; goedbeschouwd had hij Lloyd 
helemaal niet nodig. Maar met Lloyd als bondgenoot was het een gewonnen 
strijd en zonder hem een moeizame opmars, waarbij iedere vierkante voet van 
het terrein apart veroverd moest worden.  
 En Allan, die keek noch luisterde, werkte achter zijn onverbiddelijke, half 
gesloten ogen zijn aanvalsplan tot in de kleinste details uit...  
 Maar plotseling ging er iets als een huivering door de zaal, die geluidloos 
onder de hypnose van de muziek was. De hoofden bewogen, de stenen 
begonnen sterker te schitteren en toneelkijkers fonkelden. De muziek stroomde 
juist in een zacht piano door en de dirigent keek geïrriteerd om, toen er in de 
zaal gefluisterd werd. Er moest iets gebeurd zijn dat meer macht over het 



auditorium had dan de hypnose van de tweehonderdtwintig musici, de 
dirigent en de onsterfelijke componist.  
 In de loge naast die van hen zei een gedempte basstem: ‘Ze draagt de Rosy 
Diamond... uit de kroonjuwelen van Abdul Hamid... tweemaal 
honderdduizend dollar waard.’  
 Allan keek op: de loge tegenover hem was donker – Lloyd was gekomen!  
 In de donkere loge was Ethel Lloyds bekende silhouet met enige moeite 
zichtbaar, lieflijk, delicaat getekend. Haar goudblonde haar was alleen aan een 
onbestemde glinstering te herkennen en aan haar linkerslaap (die naar het 
publiek was toegekeerd) droeg ze een grote edelsteen van bleekrood vuur.  
 ‘Ziet u die hals, die nek?’ fluisterde de gedempte stem van de heer naast 
hem. ‘Hebt u ooit zo’n nek gezien? Ze zeggen dat Hobby, de architect – ja, die 
blonde, die daarnet hiernaast zat...’  
 ‘Nou, dat kun je je wel voorstellen!’ fluisterde een andere stem met een 
zuiver Brits accent en er klonk een zacht gelach.  
 De achtergrond van Lloyds loge was door een gordijn afgeschermd en Allan 
concludeerde uit een beweging van Ethel dat Lloyd erachter zat. Hij boog zich 
opzij en fluisterde tegen Maud: ‘Lloyd is nu toch gekomen, Maud.’  
 Maar Maud had alleen oor voor de muziek. Ze begreep Allan helemaal niet. 
Zij was misschien de enige in de zaal die nog niet wist dat Ethel Lloyd in haar 
loge zat en de Rosy Diamond droeg. In een korte geestelijke opwelling die de 
muziek bij haar teweegbracht, stak ze haar kleine hand tastend naar Allan uit. 
En Allan pakte haar hand en streelde die werktuiglijk, terwijl duizend snelle, 
stoutmoedige gedachten door zijn hersenen joegen en zijn oor brokstukken van 
het geklets opving dat de stemmen naast hem mompelden en fluisterden.  
 ‘Diamanten?’ vroeg de fluisterende stem.  
 ‘Ja,’ antwoordde de mompelende stem. ‘Ze zeggen dat hij zo begonnen is. In 
de Australische camps.’  
 ‘Hij speculeerde?’  
 ‘Op zijn manier. Hij was kantinebaas.’  
 ‘Hij had geen claims, zegt u?’  
 ‘Hij had zijn eigen claim.’ (Zacht binnensmonds gelach.)  
 ‘Ik kan u niet verstaan.’  
 ‘Dat zeggen ze. Zijn eigen mijn, die hem geen cent kostte... de arbeiders 
werden, zoals u weet, nauwkeurig onderzocht... slikken diamanten door.’  
 ‘Dat is helemaal nieuw voor me...’  
 ‘Lloyd, zeggen ze... kantinebaas... hij deed iets in de whisky... dat ze zeeziek 
werden... zijn mijn...’  
 ‘Dat is ongelofelijk!’  
 ‘Dat zeggen ze. En nu geeft hij miljoenen aan universiteiten, sterrenwachten, 
bibliotheken...’  
 ‘Zozo!’ zei de fluisterende stem, helemaal perplex.  



 ‘Daarbij is hij ernstig ziek, mensenschuw – metersdikke betonnen muren zijn 
er rond zijn woonruimten, dat er geen geluid naar binnen dringt... als een 
gevangene...’  
 ‘Zozo...’  
 ‘Sst!’ Maud keek verontwaardigd om en de stemmen verstomden.  
 In de pauze zagen ze hoe de lichtblonde Hobby de loge van Lloyd 
binnenging en Ethel Lloyd als een goede bekende de hand schudde.  
 ‘U ziet dat ik gelijk had,’ zei de lage stem in de naburige loge luid. ‘Hobby is 
een geluksvogel! Daar is trouwens ook Vanderstyfft nog –‘  
 Daarop kwam Hobby aanlopen en stak zijn hoofd om de hoek van Allans 
loge.  
 ‘Kom, Mac!’ riep hij, ‘de oude man wenst je te spreken!’  
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‘Dit is Mac Allan,’ zei Hobby, terwijl hij Allan op zijn schouder klopte.  
 Lloyd zat in elkaar gedoken met gebogen hoofd in de halfdonkere loge, van 
waaruit je een verblindend deel van de rij loges vol glimlachende, kletsende 
dames en heren kon overzien. Hij keek niet op en het leek of hij niet geluisterd 
had. Maar na een poosje zei hij bedachtzaam en droog, met hese bijgeluiden in 
zijn stem: ‘Ik ben echt blij u te zien, meneer Allan. Ik heb me diepgaand met uw 
project beziggehouden. Het is gedurfd, het is groot, het is mogelijk. Wat ik kan 
doen, dat zal gebeuren!’ En op dat moment stak hij zijn hand naar Allan uit, een 
korte, vierkante hand, slap en moe en zijdezacht, en keerde hem zijn gezicht 
toe.  
 Allan was door Hobby voorbereid op deze aanblik, maar hij moest zich 
desondanks beheersen om de afschuw te onderdrukken die Lloyds gezicht 
inboezemde.  
 Lloyds gezicht deed denken aan een buldog. De ondertanden stonden een 
beetje naar voren, de neusgaten waren ronde gaten en de tranende, ontstoken 
oogjes stonden als schuine spleten in het bruine, uitgedroogde en bewegingloze 
gezicht. Het hoofd was volkomen haarloos. Een weerzinwekkende huiduitslag 
had Lloyds hals, gezicht en hoofd aangetast en uitgedroogd en de tabaksbruine 
huid en de verschrompelde spieren op de botten gespannen. Het effect van 
Lloyds gezicht was vreselijk, het ging van verbleken tot flauwvallen en alleen 
sterke zenuwen konden de aanblik aan zonder van hun stuk te raken. Lloyds 
gezicht leek het tragikomische masker van een buldog en joeg tegelijkertijd de 
schrik aan van een levend doodshoofd. Het herinnerde Allan aan 
Indianenmummies, waarop ze bij de aanleg van een spoorweg in Bolivia gestuit 
waren. Die mummies lagen in vierhoekige kisten. Hun hoofden waren 
gedroogd, hun gebitten waren bewaard gebleven en grijnsden achter de 



verschrompelde lippen, terwijl de ogen met behulp van van witte en donkere 
stenen gruwelijk natuurlijk geïmiteerd waren.  
 Lloyd, die het effect van zijn gezicht heel goed kende, was tevreden met de 
indruk die het op Allan maakte en oriënteerde zich met zijn kleine, vochtige 
ogen op Allans gelaatstrekken.  
 ‘Inderdaad,’ herhaalde hij, ‘uw project is het meest gedurfde wat ik ooit 
gehoord heb – en het is mogelijk!’  
 Allan boog en zei dat hij blij was met zijn project de belangstelling van 
meneer Lloyd gewekt te hebben. Dit ogenblik was beslissend voor zijn leven en 
toch was hij – tot zijn eigen verbazing – volkomen rustig. Na de opwinding bij 
zijn binnenkomst was hij nu in staat de korte, precieze vragen van Lloyd 
duidelijk en zakelijk te beantwoorden. Hij voelde zich tegenover deze man, 
wiens uiterlijk, carrière en rijkdom duizend anderen in verwarring gebracht 
had, ogenblikkelijk zeker, zonder dat hij wist waaraan dat lag.  
 ‘Zijn uw voorbereidingen zo ver gevorderd dat u morgen met het project in 
de openbaarheid kunt treden?’ vroeg Lloyd ten slotte.  
 ‘Ik heb nog drie maanden nodig.’  
 ‘Zorg dan dat u geen ogenblik verliest!’ besloot Lloyd gedecideerd. ‘Verder 
sta ik helemaal tot uw beschikking.’ Daarop trok hij even aan Allans mouw en 
wees op zijn dochter.  
 ‘Dat is Ethel Lloyd,’ zei hij.  
 Allan keek naar Ethel, die hem het hele gesprek geobserveerd had, en 
groette.  
 ‘How do you do, Mr. Allan?’ zei Ethel levendig en reikte Allan met alle 
natuurlijkheid en vrijmoedigheid van haar ras de hand, waarbij ze hem recht 
aankeek. ‘Dat is hem dus!’ voegde ze er na een korte pauze met een fijne, een 
beetje schalkse glimlach aan toe, waarachter ze haar belangstelling voor zijn 
persoon probeerde te verbergen.  
 Allan boog en raakte in verwarring, want met jongedames wist hij helemaal 
niets te beginnen.  
 Het viel hem op dat Ethel overdreven sterk gepoederd was. Ze deed hem 
denken aan een pasteltekening, zo teer en zacht waren haar kleuren, het blond 
van haar haren, het blauw van haar ogen en het fijne rood van haar jonge 
mond. Ze had hem als een grote dame begroet en toch klonk er in haar stem iets 
kinderlijks, alsof ze geen negentien was (dat wist hij van Hobby), maar twaalf.  
 Allan mompelde een beleefdheidsfrase en er bleef een enigszins verlegen 
glimlach om zijn mond.  
 Ethel bekeek hem nog steeds aandachtig, half als een invloedrijke dame, die 
een ander met haar belangstelling een gunst bewijst en half als een 
nieuwsgierig kind.  
 Ethel Lloyd was een typisch Amerikaanse schoonheid. Ze was slank, lenig en 
tegelijkertijd ook vrouwelijk. Haar volle haar was van het zeldzame tere 



goudblond waarvan de dames die het niet hebben zeggen dat het geverfd is. Ze 
had opvallend lange wimpers, waarin sporen van poeder waren blijven zitten. 
Haar ogen waren donkerblauw en helder, maar leken door de lange wimpers 
enigszins wazig. Haar profiel, haar voorhoofd, het oor, de nek, alles was edel, 
temperamentvol en werkelijk mooi. Maar op haar rechterwang waren al de 
sporen te zien van de verschrikkelijke ziekte die haar vader verminkt had. 
Vanaf haar kin liepen er lichtbruine, door poeder bijna gemaskeerde lijnen als 
nerven van een blad tot aan haar mondhoek, die een bleke moedervlek leek.  
 ‘Ik babbel graag met mijn dochter over dingen die me levendig interesseren,’ 
begon Lloyd weer, ‘en u mag het me dus niet kwalijk nemen dat ik met haar 
over het project gesproken heb. Ze kan haar mond houden.’  
 ‘Ja, ik kan mijn mond houden,’ verzekerde Ethel levendig en knikte 
glimlachend met haar mooie hoofd. ‘We hebben urenlang op uw plannen zitten 
studeren en ik heb er met papa net zolang over gepraat, tot hij zelf helemaal 
enthousiast was. En dat is hij nu, nietwaar, papa? (Lloyds masker bleef 
bewegingloos.) Papa heeft bewondering voor u, meneer Allan! U moet bij ons 
op bezoek komen, wilt u dat?’  
 Ethels licht wazige blik bleef op Allans ogen rusten en een vrijmoedige, 
jeugdige glimlach zweefde op haar fraaigevormde lippen.  
 ‘Dat is inderdaad heel vriendelijk van u, juffrouw Lloyd,’ antwoordde Allan 
met een lichte glimlach over haar ijver en haar opgewekte gepraat.  
 Zijn glimlach beviel Ethel. Heel ongegeneerd liet ze haar blik op zijn sterke 
witte tanden rusten, daarna opende ze haar lippen om er iets aan toe te voegen, 
maar op dat ogenblik zetten het orkest daverend in. Ze raakte vluchtig haar 
vaders knie aan om zich te verontschuldigen dat ze doorpraatte – Lloyd was 
een groot muziekliefhebber – en fluisterde gewichtig tegen Allan: ‘U hebt aan 
mij een bondgenoot, meneer Allan. Ik geef u de verzekering dat ik niet zal 
toestaan dat papa van mening verandert. U weet dat hij dat soms doet. Ik zal 
hem dwingen om alles op gang te brengen. Tot ziens!’  
 Met een hoffelijke, maar wat onverschillige hoofdknik, die Ethel enigszins 
teleurstelde, beantwoordde Allan haar handdruk – en daarmee was het gesprek 
ten einde dat over zijn levenswerk en een nieuw tijdperk in de betrekkingen 
tussen de Oude en de Nieuwe Wereld besliste.  
 Innerlijk tintelend en sterk door de aanstormende gedachten en gevoelens 
die deze overwinning in hem opriep verliet hij met Hobby de loge van Lloyd.  
 Voor de deur stuitten ze op een man van nauwelijks twintig jaar, die nog 
achteruit kon stappen en overeind kon komen voor hij overlopen werd. 
Blijkbaar had hij geprobeerd Lloyds loge af te luisteren. De jonge man 
glimlachte, waardoor hij zijn schuld toegaf en zich excuseerde. Hij was 
verslaggever bij de Herald en moest verslag uitbrengen van het sociale deel van 
de avond. Ongegeneerd versperde hij Hobby de weg.  
 ‘Meneer Hobby,’ zei hij, ‘wie is die meneer?’  



 Hobby bleef staan en knipoogde goedgehumeurd. ‘Kent u hem niet?’ vroeg 
hij. ‘Dat is Mac Allan van Werktuigstaalfabriek Allan in Buffalo, uitvinder van 
het diamantstaal allaniet, bokskampioen van Green River en de knapste kop ter 
wereld.’  
 De journalist moest hard lachen: ‘U vergeet Hobby, meneer Hobby!’ 
antwoordde hij, en terwijl hij met zijn hoofd naar Lloyds loge wees, voegde hij 
er fluisterend en met eerbiedige nieuwsgierigheid aan toe: ‘Is er nieuws, meneer 
Hobby?’  
 ‘Ja,’ antwoordde Hobby lachend en liep door. ‘U zult verbaasd staan. We 
bouwen een duizend voet hoge galg, waar 4 juli alle krantenschrijvers van New 
York aan opgehangen worden.’  
 Deze grap van Hobby stond de volgende dag inderdaad in de krant, samen 
met een (vervalst) portret van Mr. Mac Allan, uitvinder van het diamantstaal 
allaniet, die door C.H.L. (Charles Horace Lloyd) in zijn loge ontvangen was om 
over de oprichting van een miljoenenbedrijf te onderhandelen.  
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Maud zwelgde nog steeds. Alleen was ze niet meer in staat met dezelfde heilige 
aandacht te luisteren als eerst. Ze had de scène in Lloyds loge bekeken. Ze wist 
wel dat Mac bezig was iets nieuws uit te werken, “iets groots”, zoals hij zei. De 
een of andere uitvinding, een project, ze had hem er nooit naar gevraagd, want 
niets stond verder van haar af dan machines en technische dingen. Ze begreep 
ook hoe waardevol een verbintenis met Lloyd voor Mac moest zijn, maar ze 
maakte hem stille verwijten dat hij juist deze avond voor een bespreking 
uitgezocht had. De enige avond in de winter waarop hij samen met haar een 
concert bezocht. Ze begreep niet hoe hij tijdens zo’n concert aan zaken kon 
denken! Soms had ze het idee dat ze niet goed paste in dit Amerika, waar alles 
business en nog eens business was, en dat ze gelukkiger geworden was daar in 
de Oude Wereld, waar ze werk en vrije tijd nog konden scheiden. Maar niet 
alleen dat verontrustte Maud; het fijne, eeuwig waakzame instinct van de 
liefhebbende vrouw deed haar vrezen dat dat “grote” en die Lloyds en hoe de 
mensen verder heetten met wie Mac nu te maken kreeg, haar echtgenoot nog 
meer in beslag zouden nemen dan de fabriek en zijn activiteiten in Buffalo nu al 
deden.  
 Over Mauds vrolijke stemming was een schaduw gevallen en ze fronste haar 
voorhoofd. Maar nu gleed er plotseling een stille opgewektheid over haar 
gezicht. Een fugatische, speelse en opgewekte passage had – dankzij een 
raadselachtige associatie – heel plotseling haar kind duidelijk en in de voor een 
moeder aantrekkelijkste situaties opgeroepen. Het was aanlokkelijk om in de 
muziek een profetie van het leven van haar kleine meisje te horen, en in het 
begin ging alles prachtig. Ja, zo gelukkig zou haar Edith worden, zo zou Ediths 



leven zijn. Maar de speelse, zonnige opgewektheid ging zonder overgang in 
een zwaar, slepend majestuoso sostenuto over, dat benauwdheid en kwade 
voorgevoelens wekte.  
 Mauds hart klopte langzamer. Nee, nooit zou het leven van haar lieve, kleine 
meisje, waarmee ze als een kind speelde en dat ze als een ervaren oude vrouw 
verzorgde, op deze muziek lijken. Wat een onzin om met zulke invallen te 
spelen! Ze boog zich in gedachten over de kleine om die met haar lichaam tegen 
die bange, ernstige muziek te beschermen, en na enige tijd slaagde ze er ook in 
haar gedachten een andere richting te geven.  
 De muziek zelf kwam haar te hulp. Want plotseling sleepte de branding van 
klanken haar weer mee naar een onbestemd verlangen, dat warm en heerlijk 
was en alle gedachten verdrong. Ze was een en al oor, net als eerst. Met een 
ademloze, razende hartstocht joeg de muziek voort, door warme, verleidelijke 
stemmen aangevoerd, en Maud was als een los blad in de stormwind. Maar 
plotseling stootte de wilde, hijgende hartstocht op een onbekende hindernis, 
zoals een golf breekt op een rots, en de donderende branding viel uiteen in 
schreeuwende, weeklagende, bevende en angstige stemmen. Maud had het 
gevoel of ze plotseling stil moest staan en gedwongen was over iets na te 
denken wat onbekend, geheimzinnig en ondoorgrondelijk voor haar was. De 
stilte die de warme storm volgde was zo dwingend, dat plotseling alle 
wuivende waaiers in het parket stilgehouden werden. Met een dissonant zetten 
de stemmen daar beneden weer onzeker, aarzelend in (de waaiers bewogen 
weer), en die samengedrukte, gekwelde tonen, die maar moeizaam een melodie 
konden worden, stemden Maud nadenkend en treurig. De spottende fagotten 
beneden spraken tegen haar en de celli, die heel oprecht leden, en Maud had 
het idee alsof ze plotseling haar hele leven begreep. Ze was niet gelukkig, ook al 
aanbad Mac haar en was zij idolaat van hem – nee, nee, er ontbrak iets aan...  
 Op dat moment, precies op dat moment, raakte Mac haar schouder aan en 
mompelde in haar oor: ‘Sorry, Maud – we gaan woensdag naar Europa. Ik moet 
nog veel voorbereidend werk doen in Buffalo. Als we nu gaan, halen we de 
nachttrein nog. Wat vind je ervan?’  
 Maud gaf geen antwoord. Ze bleef stil en onbeweeglijk zitten. Het bloed 
steeg van haar schouders en nek naar haar gezicht. Haar ogen vulden zich 
langzaam met tranen. Zo gingen een paar minuten voorbij. Ze was op dit 
ogenblik in haar hart heel boos op Mac. Ze vond het grof om halverwege uit het 
concert weggehaald te worden, alleen omdat zijn zaken voorgingen.  
 Allan zag dat ze moeizaam ademde en dat haar wangen rood geworden 
waren. Zijn hand lag nog op haar schouder. Hij maakte een liefkozende 
beweging en mompelde sussend: ‘Nou, dan blijven we, lieveling, het was maar 
een voorstel. We kunnen ook best morgenochtend de eerste trein nemen.’  
 Maar Mauds stemming was grondig bedorven. De muziek kwelde haar nu 
en maakte haar bang en onrustig. Ze aarzelde nog of ze toe zou geven of niet. 



Toen zag ze toevallig dat Ethel Lloyd haar kijker heel ongegeneerd op haar 
gericht had en ogenblikkelijk maakte ze aanstalten om weg te gaan. Ze dwong 
zichzelf om te glimlachen, opdat Ethel Lloyd het zou zien, en Allan was heel 
verbaasd over de tedere (nog vochtige) blik waarmee ze hem aankeek. ‘Laten 
we maar gaan, Mac.’  
 Ze was blij dat Mac haar hoffelijk bij het opstaan hielp en opgewekt 
glimlachend, uiterlijk in een opperbest humeur, verliet ze de loge.  
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Ze kwamen juist bij Central Station aan, toen de trein uit de stationshal 
wegreed.  
 Maud stak haar kleine handen in de zakken van haar bontmantel en keek 
vanuit de opgezette kraag naar Mac. ‘Daar gaat je trein, Mac!’ zei ze lachend en 
deed geen moeite haar leedvermaak te verbergen.  
 Achter haar stond haar bediende, Leon, een oude Chinees, die door iedereen 
“Lion” werd genoemd. Lion droeg de reistassen en keek de trein na met een 
stupide uitdrukking op zijn gerimpelde gezicht.  
 Allan pakte zijn horloge en knikte. ‘Dat is jammer,’ zei hij goedmoedig. 
‘Lion, we gaan terug naar het hotel.’  
 In de auto legde hij Maud uit, dat hij het juist voor haar vervelend vond dat 
ze de trein gemist hadden: ze had vast nog een heleboel te pakken.  
 Maud lachte zachtjes. ‘Hoezo?’ vroeg ze en keek langs Mac heen. ‘Hoe weet 
je dan of ik meega, Mac?’  
 Allan keek haar verbaasd aan. ‘Je gaat toch zeker mee, denk ik, Maud?’  
 ‘Ik weet echt niet of het een goed idee is met Edith in de winter op reis te 
gaan. En zonder Edith ga ik in geen geval.’  
 Allan keek nadenkend voor zich uit.  
 ‘Daar dacht ik op het moment nog helemaal niet aan,’ zei hij even later 
aarzelend. ‘Natuurlijk, Edith. Maar ik denk dat het wel te doen is.’  
 Maud gaf geen antwoord. Ze wachtte af. Zo makkelijk zou hij er deze keer 
niet van afkomen. Even later voegde Allan eraan toe: ‘De stoomboot is net een 
hotel, Maud. Ik kan luxehutten nemen, dat jullie het comfortabel hebben.’  
 Maud kende Mac heel goed. Hij zou niet aandringen om mee te gaan en haar 
niet smeken. Hij zou nu geen woord meer zeggen en het haar ook niet kwalijk 
nemen, als ze hem alleen op reis liet gaan.  
 Ze zag aan hem dat hij nu al aan het idee probeerde te wennen.  
 Hij keek nadenkend en teleurgesteld voor zich uit. Het kwam helemaal niet 
in hem op dat haar weigering alleen maar komedie was, omdat hij in zijn leven 
nooit komedie speelde en omdat zijn karakter zo eenvoudig en eerlijk was, dat 
het haar altijd weer verbaasde.  



 In een plotselinge opwelling pakte ze zijn hand. ‘Natuurlijk ga ik mee, Mac,’ 
zei ze met een tedere blik.  
 ‘Ach, zie je wel,’ antwoordde hij en drukte haar hand dankbaar.  
 De overwinning op haar slechte humeur maakte Mauds hart plotseling blij 
en licht en ze begon snel en opgewekt te praten. Ze had het over Lloyd en Ethel 
Lloyd.  
 ‘Viel Ethel mee, Mac?’ vroeg ze.  
 ‘Ze was echt heel aardig tegen me,’ antwoordde Allan.  
 ‘Hoe vind je haar?’  
 ‘Ze leek me heel gewoon, natuurlijk, zelfs een beetje naïef, bijna als een kind.’  
 ‘O!’ Maud lachte. En ze begreep zelf niet waarom Macs antwoord haar weer 
een beetje tegen hem innam. ‘O, Mac, wat begrijp je toch weinig van vrouwen! 
Lord! Ethel Lloyd en natuurlijk! Ethel Lloyd en naïef! Hahaha!’  
 Nu moest ook Allan lachen. ‘Zo leek ze echt,’ verzekerde hij.  
 Maar Maud wond zich op. ‘Nee, Mac,’ riep ze, ‘zoiets grappigs heb ik nog 
nooit gehoord! Zo zijn jullie mannen! Niemand is onnatuurlijker dan Ethel 
Lloyd, Mac! Die natuurlijkheid is haar grootste prestatie. Ethel is, neem dat 
maar van me aan, Mac, een heel geraffineerd, koket persoontje en alles aan haar 
is berekening. Ze zou jullie mannen allemaal het hoofd op hol willen brengen. 
Geloof me maar, ik ken haar. Heb je haar sfinxogen gezien?’  
 ‘Nee.’ Allan sprak de waarheid.  
 ‘Niet? Maar ze zei een keer tegen Mabel Gordon: ik heb sfinxogen, iedereen 
zegt het. En jij vindt haar naïef! Ze is zo verschrikkelijk ijdel, dat knappe 
wezentje, o, mijn God! Iedere week staat haar foto minstens één keer in de 
krant. Ethel zegt: –! Ze maakt dag en nacht reclame voor zichzelf, net als Hobby. 
Zelfs met haar liefdadigheid maakt ze reclame.’  
 ‘Maar misschien heeft ze echt een goed hart, Maud,’ wierp Allan tegen.  
 ‘Ethel Lloyd?’ Maud lachte. Daarop keek ze Mac plotseling in zijn ogen, 
terwijl ze zich aan de nikkelen handgrepen van de razende, slingerende auto 
vasthield. ‘Is ze echt zo knap, Ethel?’  
 ‘Ja, ze is knap, Maud. Maar God weet waarom ze zich zo bepoedert.’  
 Maud zag er teleurgesteld uit. ‘Ben je verliefd op haar, Mac? Net als alle 
anderen?’ vroeg ze zacht en met geveinsde angst.  
 Allan lachte en trok haar tegen zich aan. ‘Je bent een gekkie, Maud!’ riep hij 
en drukte haar gezicht tegen zijn wang.  
 Nu was Maud weer helemaal tevreden. Hoe kwam het toch dat iedere 
kleinigheid haar vandaag irriteerde? Wat ging Ethel Lloyd haar aan?  
 Ze zweeg een poosje en zei toen oprecht: ‘Het kan best zijn dat Ethel echt een 
goed hart heeft, dat denk ik zelfs.’  
 Maar net toen ze dat gezegd had, vond ze dat ze eigenlijk niet in het goede 
hart van Ethel geloofde. Nee, vandaag was er niets met haar te beginnen.  



 Na het diner, dat ze op hun kamer lieten brengen, ging Maud direct naar 
bed, terwijl Allan in de salon bleef om brieven te schrijven. Alleen kon Maud 
niet meteen in slaap komen. Ze was vanaf de vroege morgen op de been 
geweest en doodmoe. De warme, droge lucht van de hotelkamer gaf haar een 
koortsig gevoel. Alle opwinding van de dag, de reis, het concert, de massa 
mensen, Ethel Lloyd, alles werd weer wakker in haar oververmoeide hoofd. Ze 
hoorde weer concert en stemmen in haar oren klinken. Beneden gonsden de 
auto’s. Er werd getoeterd. In de verte suisden de sneltreinen. Juist toen ze in 
slaap zou vallen, werd ze wakker van een knappend geluid in de 
stoomverwarming. Ze hoorde de lift in het hotel naar boven komen en zacht 
zoemen. De spleet bij de deur was nog licht.  
 ‘Zit je nog steeds te schrijven, Mac?’ vroeg ze, bijna zonder haar lippen te 
openen.  
 Mac antwoordde: ‘Go on and sleep.’ Maar zijn stem klonk zo laag, dat ze in de 
lichte koorts van haar halfslaap moest lachen.  
 Ze viel in slaap. Maar plotseling voelde ze dat ze het heel koud kreeg. Ze 
werd weer wakker, vol onrust en vreemde angst, en vroeg zich af wat haar zo 
had laten huiveren. Meteen wist ze het weer. Ze had gedroomd dat ze Ediths 
kamer binnenkwam, en wie zat daar? Ethel Lloyd. Daar zat Ethel Lloyd, 
verblindend mooi, met de diamant op haar voorhoofd en ze stopte de kleine 
Edith goed in – helemaal alsof zij Ediths moeder was...  
 Mac zat in hemdsmouwen op een hoek van de sofa te schrijven. Daar kraakte 
de deur en Maud verscheen in haar nachtjapon, slaapdronken knipperend in 
het licht.  
 Haar haar glansde. Ze zag er jong en fleurig uit, als een meisje, en er ging 
frisheid van haar uit. Maar haar ogen keken onrustig.  
 ‘Wat is er?’ vroeg Allan.  
 Maud glimlachte verward. ‘Niets,’ antwoordde ze, ‘ik droom zo raar.’ Ze 
ging in een stoel zitten en streek haar haren glad. ‘Waarom ga je niet slapen, 
Mac?’  
 ‘De brieven moeten morgen met de boot mee. Je vat nog kou, lieveling.’  
 Maud schudde haar hoofd. ‘O, nee,’ zei ze, ‘het is hier juist erg warm.’ 
Daarop keek ze Mac met wakkere ogen aan. ‘Luister eens, Mac,’ vervolgde ze, 
‘waarom verzwijg je voor me wat je met Lloyd te maken hebt?’  
 Allan glimlachte en antwoordde langzaam: ‘Je hebt het me niet gevraagd, 
Maud. Ik wou er ook niet over praten, zolang de zaak niet zeker was.’  
 ‘Wil je het me nu ook niet vertellen?’  
 ‘Jawel, Maud.’  
 Daarop legde hij haar uit waar het om ging. Achterovergeleund op de sofa, 
goedmoedig glimlachend en in alle rust zette hij zijn project uiteen, helemaal 
alsof hij alleen maar een brug over de East River wilde bouwen. Maud zat erbij 
in haar nachtjapon en was verbaasd en begreep het niet. Maar toen ze het begon 



te begrijpen, werd ze steeds verbaasder en haar ogen stonden steeds groter en 
glanzender. Haar hoofd werd helemaal warm! Nu begreep ze ineens zijn 
activiteiten van de de laatste jaren, zijn experimenten, zijn modellen en zijn 
stapels plannen. Nu begreep ze ook waarom hij zo op het vertrek had 
aangedrongen: hij had geen minuut te verliezen! Nu begreep ze ook waarom al 
die brieven morgen met de boot mee moesten. Het was bijna weer of ze 
droomde...  
 Toen Allan klaar was, zat ze daar met grote, glanzende ogen, die straalden 
en één en al bewondering waren. ‘Nu weet je het, kleine Maud,’ zei Allan en 
vroeg of ze wilde gaan slapen. Maud ging naar hem toe en omhelsde hem zo 
stevig ze kon en kuste hem op zijn mond.  
 ‘Mac, mijn Mac,’ stamelde ze.  
 Maar toen Mac nog een keer vroeg of ze wilde gaan liggen, gehoorzaamde ze 
meteen en ging de kamer uit, nog helemaal dronken in haar hoofd. Plotseling 
was de gedachte in haar opgekomen dat Macs werk misschien even groot was 
als de symfonieën die ze vandaag gehoord had, even groot – alleen heel anders.  
 Tot Allans verbazing kwam ze na een paar minuten weer binnen. Ze nam 
een deken mee en terwijl ze fluisterde: ‘Werk maar door! Werk maar door!’ 
ging ze ineengedoken naast hem op de sofa liggen. Met haar hoofd op zijn dij 
sliep ze in.  
 Allan hield even op en keek naar haar. En hij vond haar mooi en onroerend, 
zijn kleine Maud, en hij zou zijn leven wel duizend keer voor haar willen 
geven.  
 Daarna schreef hij ijverig door.  
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De volgende woensdag ging Allan met Maud en Edith aan boord van de Duitse 
driedagenboot naar Europa. Hobby ging met hen mee, “voor een weekje”.  
 Maud was in een fantastische stemming. Ze had haar opgewekste humeur – 
haar meisjeshumeur – hervonden en dat humeur hield de hele reis over de 
winterse en ongastvrije oceaan aan, al kreeg ze Mac alleen bij het eten en ’s 
avonds te zien. Lachend en vrolijk pratend stapte ze in haar bontmantel en op 
dunne lakschoenen over het ijzige dek heen en weer.  
 Hobby was de populairste man aan boord. Van de hutten van de artsen en 
pursers tot boven op de heilige brug, overal was hij thuis. Van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat was er geen plek op het schip waar zijn lichte, wat nasale stem 
niet te horen was geweest.  
 Van Allan daarentegen was niets te horen en te zien. Hij was de hele dag 
bezig. Twee typistes van het snelle schip hadden de hele reis handen vol werk 
aan het overtypen van zijn brieven. Honderden brieven lagen klaar en 
geadresseerd in Allans hut. Hij trof de voorbereidingen voor de eerste slag.  



 De reis ging eerst naar Parijs. Vandaar naar Calais en Folkestone, waar de 
Kanaaltunnel aangelegd werd, nadat Engeland zijn belachelijke angst voor een 
invasie, die met één enkele batterij verhinderd kon worden, overwonnen had. 
Hier bleef Allan drie weken. Daarna gingen ze naar Londen, Berlijn, Essen, 
Leipzig, Frankfurt en weer terug naar Parijs. Allan bleef overal een paar weken. 
’s Morgens werkte hij alleen, na het eten vergaderde hij iedere dag met 
vertegenwoordigers van grote bedrijven, ingenieurs, technici, uitvinders, 
geologen, geografen, oceanografen, statistici en autoriteiten van de meest 
uiteenlopende faculteiten. Een legioen breinen uit alle gebieden van Europa, uit 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië, Noorwegen en Rusland.  
 ’s Avonds dineerde hij alleen met Maud, als hij niet toevallig gasten had.  
 Mauds humeur was nog altijd uitstekend. De sfeer van werk en 
ondernemingen die rond Mac hing stimuleerde haar. Ze had drie jaar geleden, 
kort na haar huwelijk, bijna precies dezelfde reis met Mac gemaakt, en toen had 
ze hem maar moeilijk kunnen vergeven dat hij de meeste tijd met vreemde 
mensen en onbegrijpelijk werk doorbracht. Nu ze de zin van al die conferenties 
en werkzaamheden begreep, was alles natuurlijk heel anders geworden.  
 Ze had veel tijd en deelde die overvloed aan tijd zorgvuldig in. Een deel van 
de dag wijdde ze aan haar kind, daarna bezocht ze musea, kerken en 
bezienswaardigheden, waar ze ook waren. Op haar eerste reis had ze daar niet 
vaak van genoten. Mac was natuurlijk overal meegegaan, als ze wilde, maar ze 
had al gauw gemerkt dat die prachtige schilderijen, beeldhouwwerken, oude 
weefsels en sieraden hem niet bijzonder interesseerden. Wat hij graag zag 
waren machines, fabrieken, grote industrieterreinen, luchtschepen en 
technische musea, en daar begreep zij niets van.  
 Maar nu had ze vrije tijd en genoot van de duizend heerlijkheden die Europa 
zo dierbaar maakten. Ze ging naar toneel, concerten, zoveel mogelijk. Ze 
verzadigde zich voor Amerika. Ze slenterde urenlang door oude straten en 
nauwe stegen en maakte fotografische opnamen van ieder winkeltje dat ze 
“allerliefst” vond en iedere kromme oude gevel. Ze kocht boeken, reproducties 
uit de musea en ansichtkaarten van oude huizen en nieuwe. Die ansichtkaarten 
waren voor Hobby, die erom gevraagd had. Ze deed erg haar best om materiaal 
te verzamelen, maar voor Hobby, van wie ze hield, was geen moeite haar te 
veel.  
 In Parijs liet Allan haar een week alleen. Hij had werk te doen in de buurt 
van Nantes, bij Les Sables aan de kust van Biskaje met landmeters en een groep 
handelsagenten. Daarna voeren ze met de landmeters, ingenieurs en 
handelsagenten naar de Azoren, waar Allan ruim drie weken op de eilanden 
Fayal, São Jorge en Pico bezig was, terwijl Maud met Edith genoot van de 
heerlijkste lente die ze ooit meegemaakt had. Van de Azoren voeren ze met een 
vrachtstoomschip (als enige passagiers, wat Maud heerlijk vond) dwars over de 
Atlantische Oceaan naar de Bermuda’s. Daar, in Hamilton, troffen ze tot haar 



grote vreugde Hobby, die daarheen gereisd was om hen op te wachten. De 
zaken op de Bermuda’s waren snel geregeld en in juni keerden ze naar Amerika 
terug. Allan huurde een villa in de Bronx, en dezelfde activiteiten als in Londen, 
Parijs en Berlijn begonnen nu in Amerika. Iedere dag vergaderde Allan met 
handelsagenten, ingenieurs en wetenschappers uit alle steden van de Verenigde 
Staten. Doordat hij vaak lange besprekingen met Lloyd had, begon het publiek 
geïnteresseerd te raken. De journalisten snuffelden in de lucht als hyena’s die 
aas ruiken. Geruchten over de avontuurlijkste initiatieven deden de ronde in 
New York.  
 Maar Allan en zijn vertrouwensmannen zwegen. Maud, die ze uit wilden 
horen, lachte en zei geen woord.  
 Eind augustus waren de voorbereidende werkzaamheden voltooid. Lloyd 
stuurde dertig van de voornaamste vertegenwoordigers van het kapitaal, de 
grote industrie en de grote banken uitnodigingen voor een bijeenkomst; die 
uitnodigingen had hij eigenhandig geschreven en door speciale koeriers laten 
overhandigen om het belang van de conferentie te benadrukken.  
 En op 18 september vond die gedenkwaardige conferentie plaats in Hotel 
Atlantic, Broadway.  
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New York lag dezer dagen te bakken in een hittegolf, zodat Allan besloot de 
vergadering in de daktuin van het hotel te houden.  
 De genodigden, van wie de meesten buiten de stad woonden, waren in de 
loop van de dag of soms al gisteren aangekomen.  
 Ze kwamen in enorme, bestofte touringcars met vrouwen, zoons en dochters 
aanrijden uit hun zomerverblijven in Vermont, Hampshire, Maine, 
Massachusetts en Pennsylvania. De eenzamen en zwijgzamen reisden in 
extratreinen, die alle stations oversloegen, uit St. Louis, Chicago en Cincinnati. 
Hun luxejachten legden aan in de Hudson River. Drie mensen uit Chicago: 
Kilgallan, Müllenbach en C. Morris, waren aangekomen met de expres-
luchtlijn, die de 700 mijl van Chicago naar Central Park New York in acht uur 
doorsneed, en sportman Vanderstyfft was in de loop van de middag met zijn 
eendekker in de daktuin van het Atlantic geland. Anderen kwamen 
daarentegen als onopvallende reizigers naar het hotel, lopend en met een 
bescheiden tas in de hand.  
 Maar ze kwamen. Lloyd had hen bijeengeroepen voor een zaak van het 
allergrootste belang en de solidariteit, die het geld in veel hogere mate dan het 
bloed teweegbrengt, stond hen niet toe om achter te blijven. Ze kwamen niet 
alleen, omdat ze zijn geld roken (het was zelfs mogelijk dat ze moesten 
bloeden!), ze kwamen in de eerste plaats, omdat ze verwachtten mee te kunnen 
helpen bij de start van een project waarvan de betekenis de ondernemingsgeest 



bevredigde die hen groot gemaakt had. Lloyd had dat mysterieuze project in 
zijn missive “het grootste en stoutmoedigste aller tijden” genoemd. Dat was 
genoeg om hen uit de hel te halen, want het creëren van nieuwe werken was 
voor hen zoiets als het leven zelf.  
 De beweging van zoveel kapitalistische bonzen was natuurlijk niet 
onopgemerkt gebleven, want ieder afzonderlijk werd door een gecompliceerd 
alarmsysteem omgeven. ’s Morgens was de beurs al door een lichte koorts 
getroffen. Een betrouwbare tip betekende nu een vermogen! De pers 
verkondigde de namen van alle mannen die Atlantic binnengegaan waren en 
vergat er niet aan toe te voegen hoeveel ieder afzonderlijk waard was. ’s 
Middags om vijf uur liep het bedrag al in de miljarden. In ieder geval zou er 
iets ongewoons gebeuren, een reuzenslag van het kapitaal. Afzonderlijke 
kranten deden alsof ze net met Lloyd geluncht hadden en barstensvol 
informatie zaten, maar dat Lloyd een prop in hun mond geduwd had. Andere 
gingen verder en publiceerden wat hun vriend Lloyd hun bij het dessert 
toevertrouwd had: het ging niet om iets bijzonders. De snelle elektrische 
monorail zou van Chicago doorgetrokken worden naar San Francisco. Het 
luchtverkeersnet zou tot alle deelstaten uitgebreid worden, zodat je naar iedere 
willekeurige stad kon vliegen, net als nu naar Boston, Chicago, Buffalo en St. 
Louis. Hobby’s idee: New York als het Venetië van Amerika, zou binnenkort 
gerealiseerd worden.  
 De verslaggevers snuffelden rond het hotel als politiehonden die een spoor 
volgden. Ze trapten met hun hakken gaten in het zacht geworden asfalt van 
Broadway en staarden omhoog naar de zesendertig verdiepingen van het 
Atlantic tot de glanzende kalkmuur hallucinaties in hun hersenen spiegelde. 
Een heel gehaaide journalist kwam zelfs op het geniale idee zichzelf als 
telefoonmonteur het hotel in te smokkelen, en niet alleen in het hotel, maar tot 
in de kamers van de miljarden, waar hij aan de huistelefoon knutselde om maar 
een woord op te vangen. Maar de manager van het hotel ontdekte hem en wees 
hem er beleefd op dat alle apparaten in orde waren.  
 In de zinderende hitte en opwinding stond de kalkwitte toren daar te 
zwijgen. Het werd avond en het zweeg nog steeds. De gehaaide journalist van 
vanmiddag kwam in zijn wanhoop met een snor op zijn gezicht terug als een 
monteur van Vanderstyfft, die aan de machine boven op het dak iets moest 
nakijken. Maar de manager legde hem met een hoffelijke glimlach uit dat ook 
het marconi-apparaat van meneer Vanderstyfft in orde was.  
 Daarop ging de gehaaide man de straat op en sprong uit zijn vel: hij was 
plotseling verdwenen om iets nieuws te verzinnen. Na een uur kwam hij 
opdagen als globetrotter in een automobiel vol koffers met etiketten en 
verlangde een kamer op de 36e verdieping. Maar omdat de 36e verdieping door 
hotelpersoneel bewoond werd, moest hij genoegen nemen met kamer nummer 
3512, die de manager hem welwillend aanbood. Hier deed hij een Chinese boy 



die in de daktuin bediende een verleidelijk aanbod om een onopvallend 
apparaat, niet groter dan een Kodak, in een van de plantenbakken te 
smokkelen. Alleen had hij er geen rekening mee gehouden dat allaniet hard 
staal was, waar geen projectiel doorheen kwam.  
 Allan had nauwkeurige instructies gegeven en de manager garangeerde dat 
ze opgevolgd werden. Zodra alle genodigden de daktuin betreden hadden, 
mocht de lift niet verder gaan dan de 35e verdieping. De boys van het 
bedienend personeel mochten de daktuin niet verlaten voor de laatste gast 
vertrokken was. Niet meer dan zes vertegenwoordigers van de pers en drie 
fotografen kregen toegang (Allan had hen net zo nodig als zij hem) – maar met 
de uitdrukkelijke verzekering dat ze tijdens de conferentie niet met de 
buitenwereld in verbinding mochten treden.  
 Een paar minuten voor negen verscheen Allan zelf in de daktuin om zich 
ervan te overtuigen dat al zijn eisen nauwkeurig waren opgevolgd. Hij 
ontdekte direct het binnengesmokkelde telefoonapparaat in de takken van een 
laurierboom en een kwartier later had de gehaaide journalist het weer terug als 
een mooi dichtgebonden en verzegeld exprespakket op nummer 3512 – en 
verrast was hij niet, want hij had in zijn ontvangapparaat een stem duidelijk 
horen zeggen: ‘Haal dat ding weg!’  
 Na negenen kwam de lift in actie.  
 De genodigden doken zwetend en hoestend op uit het hotelcomplex, dat 
ondanks de koelinstallaties in al zijn poriën gloeide. Ze kwamen van de hel in 
het vagevuur. Ieder individu dat de lift uit kwam, deinsde terug voor die muur 
van hitte. Maar dan trok hij onmiddellijk zijn jasje uit, niet zonder de aanwezige 
dames eerst beleefd om toestemming gevraagd te hebben. Deze dames waren 
Maud – opgewekt, fleurig, in het sneeuwwit gekleed – en mrs. Brown, een 
kleine, oude, armoedig uitziende vrouw met een geel gezicht en de 
argwanende blik van slechthorende vrekken: de rijkste vrouw van de 
Verenigde Staten en een beruchte woekeraarster.  
 De genodigden kenden elkaar zonder uitzondering. Ze hadden elkaar op 
verscheidene strijdtonelen getroffen, ze hadden jarenlang schouder aan 
schouder of tegen elkaar gestreden. Hun wederzijds respect was niet al te groot, 
maar ze waardeerden elkaar desondanks. Ze waren bijna allemaal al grijs of 
wit, rustig, waardig, bezadigd en bedachtzaam als de herfst, en de meesten 
hadden goedmoedige, vriendelijke en zelfs kinderlijke ogen. Ze stonden in 
groepjes bij elkaar te praten en grapjes te maken of liepen met zijn tweeën 
fluisterend op en neer. De eenzamen en zwijgzamen zaten al stil in de 
clubfauteuils en keken koel, nadenkend en met een wat narrige 
gezichtsuitdrukking naar het Perzische tapijt dat op de vloer was neergelegd. 
Af en toe pakten ze hun horloge en wierpen een blik op de lift: er kwamen nog 
steeds laatkomers...  



 Beneden kookte New York en het koken leek de hitte te verdubbelen. New 
York zweette als een worstelaar na gedane arbeid, het hoestte als een locomotief 
die driehonderd mijl afgelegd had en in een stationshal stond uit te puffen. De 
auto’s, die aan het zacht geworden asfalt van de straat kleefden, zoemden en 
bromden voorbij in de afgrond van Broadway, de elkaar verdringende rijtuigen 
van de elektrische cars hamerden hun belsignalen; ergens heel ver luidde een 
schelle klok: een brandweerwagen die door de straten raasde. Het was een 
gonzen als van reusachtige klokken in de lucht, vermengd met verre kreten, 
alsof ergens in de verte hopen mensen werden afgeslacht.  
 Rondom stonden lichten te fonkelen in de diepblauwe, warme nacht, 
waarvan je op het eerste gezicht niet kon zeggen of ze tot de hemel of tot de 
aarde behoorden. Vanuit de daktuin zag je een deel van de twintig kilometer 
lange Broadway-kloof, die heel New York in twee delen spleet: een withete, 
gapende smeltkroes, waarin kleurige vuren vlamden en waar op de bodem 
microscopische asdeeltjes langsdreven: mensen. Een heel dichtbije zijstraat 
lichtte op als een stroom vloeibaar lood. Uit verderweg gelegen dwarsstraten 
stoomden lichte, zilveren nevels. Losse wolkenkrabbers verhieven zich 
spookachtig wit in het schijnsel van een plein. Maar er waren ook groepen dicht 
opeenstaande torens, die donker, zwijgzaam, als reusachtige grafstenen boven 
de ingezakte, in het niet zakkende dwerghutten van twaalf en vijftien etages 
uitstaken. In de verte tegen de hemel een dozijn verdiepingen van 
matglanzende ruiten, zonder dat er iets van een huis te zien was. Hier en daar 
torens met veertig verdiepingen, waarop matte vuren laaiden: de daktuinen 
van Regis, Metropolitain, Waldorf Astoria en Republic. Rondom aan de horizon 
glommen zwoele vuurzeeën: Hoboken, Jersey City, Brooklyn, Oost-New York. 
In de spleet tussen twee donkere wolkenkrabbers flitste iedere minuut een 
dubbele lichtstraal op, als een rij elektrische vonken die tussen de muren 
oversprongen: het viaductspoor van 6th Avenue.  
 Rondom het hotel flikkerde het vuurwerk van de nacht. Onophoudelijk 
schoten fonteinen van licht en kleurig stralende salvo’s uit de straten op naar de 
hemel. Een bliksem verscheurde een toren van onder tot boven en stak een 
reusachtige schoen in brand. Een huis ging in vlammen op en in die vlammen 
verscheen een rode stier: Bull Durham tabak. Raketten schoten de lucht in, 
ontploften en vormden bezwerende woorden. Een violette zon cirkelde 
waanzinnig hoog door de lucht en spuwde vuur boven Manhattan, de bleke 
lichtbundels van schijnwerpers tastten naar de horizon en belichtten kalkwitte 
huizenwoestijnen. Maar hoog aan de hemel boven het flitsende New York 
stonden bleek, onooglijk, ellendig en verslagen de sterren en de maan.  
 Van de Battery naderde een reclameluchtschip met zacht snorrende 
propellers en twee grote ogen als een uil. En op de buik van de uil verschenen 
afwisselend de woorden Gezondheid! – Succes! – Suggestie! – Rijkdom! – Pine 
Street 14!  



 Maar beneden, zesendertig verdiepingen lager, golfde een legioen hoeden 
rond het hotelcomplex: verslaggevers, handelsagenten, makelaars, 
nieuwsgierigen – in de verblindende vloed van licht allemaal zonder schaduw – 
duizelig van spanning, met de ogen op de lichtguirlandes van de daktuin 
gericht. Door de koortsachtige wirwar van stemmen die rond het hotel 
brandde, drongen duidelijk de roepen door van de Broadway-ratten, de 
krantenjongens: ‘Extra! Extra!’ De World had op het laatste moment haar laatste 
en beste troef uitgespeeld, waarmee ze alle andere kranten overtrof. Ze was 
alwetend en precies op de hoogte van het project dat de miljarden die daar 
boven zaten te zweten van stapel lieten gaan: een onderaardse postdienst! 
A.E.L.M.! America-Europe-Lightning-Mail! Net zoals de brieven tegenwoordig 
met luchtdruk door ondergrondse buizen van New York naar San Francisco 
geperst werden, zouden ze door geweldige buizen, die als kabels gelegd 
zouden worden, naar Europa geschoten worden. Via de Bermuda’s en de 
Azoren. In drie uur. (Het was duidelijk dat de World Allans reisroute 
nauwkeurig was nagegaan.)  
 Zelfs de kalmste zenuwen hierboven konden zich niet aan de indruk van de 
koortsachtige straat, het kokende en glinsterende New York en de hitte 
onttrekken. Allen werden, hoe langer ze wachtten, meer of minder 
opgewonden en voelden het als een verlossing, toen de blonde Hobby, die heel 
gewichtig deed, de vergadering opende.  
 Hobby zwaaide met een telegram en zei dat het C.H. Lloyd speet dat hij door 
zijn ziekte de heren niet persoonlijk kon begroeten. Hij had Hobby opgedragen 
Mac Allan voor te stellen, de langjarige medewerker van de Edison Works Ltd. 
en uitvinder van het diamantstaal allaniet.  
 ‘Hier zit hij.’ Hobby wees naar Allan, die naast Maud in een rieten stoel zat, 
net als alle anderen in hemdsmouwen.  
 Meneer Allan had iets te zeggen. Hij wilde een project presenteren dat, zoals 
ze wisten, C.H. Lloyd zelf het grootste en stoutmoedigste aller tijden had 
genoemd. Meneer Allan bezat genoeg genialiteit om het project aan te kunnen, 
maar voor de uitvoering had hij geld nodig. (Tegen Allan:) ‘Go on, Mac!’  
 Allan stond op.  
 Maar Hobby gebaarde dat hij nog even moest wachten en besloot met een 
blik op het telegram: hij had vergeten... voor het geval de vergadering op Mac 
Allans plan inging, zou C.H. Lloyd deelnemen met vijfentwintig miljoen dollar. 
(Tegen Allan:) ‘Now, my boy!’  
 Allan nam de plaats van Hobby in. De stilte werd zwoel en drukkend. De 
koortsachtige beweging van de straat beneden werd verwarder en luider. Alle 
ogen waren op hem gericht: dat was dus de man die beweerde dat hij iets 
ongewoons te vertellen had! (Mauds lippen stonden vol spanning en angst 
wijdopen!) Allan liet zijn gehoor op geen enkele manier zijn waardering 
merken. Hij liet zijn blik rustig over het gezelschap gaan en niemand merkte 



iets van de grote opwinding die hem innerlijk beroerde. Het was geen 
kleinigheid deze veeleisende mensen hun zin te geven en bovendien: hij was 
geen groot spreker. Het was de eerste keer dat hij een groot en gedistingeerd 
gezelschap toesprak. Maar zijn stem klonk rustig en helder, toen hij begon.  
 Allan begon met te zeggen dat hij, nadat C.H. Lloyd de verwachtingen zo 
hoog gespannen had, bang was het gezelschap teleur te stellen. Zijn project 
verdiende nauwelijks een grotere naam dan het Panamakanaal of de Sir 
Rodgers Palk Strait Bridge, die Ceylon met Voor-Indië verbond. Het was 
eigenlijk simpel.  
 Daarop haalde Allan een krijtje uit zijn wijde broekzak en trok twee lijnen op 
het bord dat achter hem stond. Dit was Amerika en dat was Europa. Hij 
verplichtte zich in een tijdsbestek van vijftien jaar een onderzeese tunnel aan te 
leggen die de beide werelddelen verbond en treinen in vierentwintig uur van 
Amerika naar Europa te laten rijden. Dat was zijn project.  
 Op dat ogenblik vlamde het licht op van de fotografen, die hun snelvuur 
openden, en Allan hield een korte pauze. Vanaf de straat kwam verward 
geschreeuw: ze wisten dat de slag boven begonnen was.  
 Eerst leek het of Allans project, dat een mijlpaal in de geschiedenis van de 
twee werelddelen betekende en zelfs voor deze moderne tijd niet alledaags 
was, niet de minste indruk op de toehoorders gemaakt had. Velen waren zelfs 
teleurgesteld. Ze hadden het idee dat ze hier en daar al eens iets opgevangen 
hadden over dit project; het hing in de lucht, net als zoveel projecten. En toch 
had niemand er vijftig – wat heet! – twintig jaar geleden over kunnen beginnen 
zonder dat de mensen erom geglimlacht hadden. Er zaten hier mensen die 
tijdens het opwinden van hun horloge meer verdienden dan de meeste mensen 
in een maand, er zaten hier mensen die geen spier vertrokken als de hele aarde 
morgen als een bom zou ontploffen, maar er zat hier niemand die toestond dat 
hij verveeld werd. En daar waren ze allemaal het bangst voor geweest, want bij 
God, C.H. Lloyd kon ook een keer de plank misslaan! Het had kunnen zijn dat 
die vent met een of ander oud plan op de proppen gekomen was om de 
Saharawoestijn te irrigeren en vruchtbaar te maken of iets dergelijks. Zijn 
project was in ieder geval niet vervelend. Dat was al heel wat. Vooral de 
eenzamen en zwijgzamen haalden opgelucht adem.  
 Allan had helemaal niet verwacht dat hij zijn toehoorders met zijn project 
zou overtuigen, en hij was met de indruk die zijn aankondiging maakte 
volkomen tevreden. Meer kon hij voorlopig niet verwachten. Hij had zijn idee 
langzaam kunnen lanceren, maar hij had het met opzet als een kartets op zijn 
toehoorders afgeschoten om dat pantser van schijnbare onverschilligheid, dat 
iedere redenaar had kunnen ontmoedigen, dat pantser van flegma, scholing, 
afmatting, berekening en afweer in één klap te vernietigen. Hij moest die zeven 
miljard dwingen naar hem te luisteren. Dat was zijn eerste taak, en niets anders. 
En daarin leek hij geslaagd. De leren stoelen knersten, sommigen gingen er 



gemakkelijk bij zitten en staken een sigaar aan. Mrs. Brown riep haar 
gehoorapparaat te hulp. Wittersteiner van de New York Central Bank fluisterde 
I.O. Morse, de man van het koper, iets in zijn oor.  
 En Allan ging bemoedigd en zelfverzekerder door.  
 De tunnel zou honderd kilometer ten zuiden van New York aan de kust van 
New Jersey beginnen en via de Bermuda’s, de Azoren en Noord-Spanje naar 
Frankrijk, naar de kust bij de golf van Biskaje lopen. De twee tussenstations in 
de oceaan, de Bermuda’s en de Azoren, waren om technische redenen 
noodzakelijk. Want dat waren, met de Amerikaanse en de twee Europese, de 
vijf plaatsen waar de tunnelbouw moest beginnen. Verder waren de stations in 
de oceaan voor de rentabiliteit van de tunnel van het grootste belang. De 
Bermuda’s zouden al het personenverkeer en de post van Mexico, West-Indië, 
Midden-Amerika en het Panamakanaal opnemen. De Azoren zouden al het 
verkeer van Zuid-Amerika en Afrika aantrekken. De stations in de oceaan 
zouden draaischijven van het wereldverkeer worden, even belangrijk als New 
York en Londen. Het was zonder commentaar duidelijk welke rol de 
Amerikaanse en de Europese stations in de toekomst op de aardbol zouden 
spelen! De diverse regeringen zouden wel gedwongen zijn toestemming voor 
de tunnelbouw te verlenen en hij, Mac Allan, zou ze zelfs dwingen om het 
tunnelsyndicaat tot hun beurzen toe te laten – als ze hun industrieën niet voor 
duizenden miljoenen wilden benadelen.  
 ‘De tunnel door de Beringstraat, waar ze drie jaar geleden aan begonnen 
zijn,’ zei Allan, ‘en de tunnel tussen Dover en Calais, die dit jaar voltooid 
wordt, hebben voldoende bewezen dat de bouw van onderzeese tunnels voor 
de moderne techniek niet onoverkomelijk is. De tunnel tussen Dover en Calais 
heeft een lengte van ongeveer vijftig kilometer. Mijn tunnel heeft een lengte van 
ongeveer vijfduizend kilometer. Ik hoef het werk van de Engelsen en Fransen 
dus alleen maar met honderd te vermenigvuldigen, al ben ik niet blind voor de 
grotere problemen. Maar ik hoef u niet te vertellen: waar de moderne mens een 
machine neer kan zetten, daar is hij thuis! Financieel hangt de uitvoering van 
het project van uw toestemming af. Uw geld heb ik niet nodig, zoals Hobby al 
zei, want ik zal de tunnel met Amerikaans en Europees geld, met het geld van 
de hele wereld bouwen. De voltooiing van het project binnen vijftien jaar is 
alleen afhankelijk van mijn uitvinding, die u kent: het allaniet, een staalsoort die 
de hardheid van diamant benadert, die het bewerken van het hardste gesteente 
mogelijk maakt en ons toestaat uiterst goedkoop een onbeperkt aantal boren 
van willekeurige afmetingen te produceren.’  
 De toehoorders dachten met hem mee. Ze leken te slapen, maar dat was juist 
een teken dat ze zijn werk in zich opgenomen hadden. De meeste grijze en witte 
hoofden waren voorovergebogen en maar twee of drie gezichten, die glansden 
van het zweet, waren naar boven gericht, naar de hemel, waar de sterren als 
scherven glinsterden. Iemand draaide een sigaar tussen zijn getuite lippen en 



keek knipperend naar Allan op, een ander knikte met zijn kin op zijn hand, 
peinzend voor zich uit. Uit bijna alle ogen was de goedmoedige en kinderlijke 
uitdrukking geweken om plaats te maken voor een peinzende, wazige of 
spookachtig wakkere blik. Mrs. Brown hing aan Allans lippen en haar mond 
vertoonde een scherpe, honende, bijna kwaadaardige uitdrukking. Alle 
hersenen van de dertig slavenhouders, waarin Allan zijn ideeën en argumenten 
hamerde om ze als wiggen vast te zetten, waren in beweging gekomen. Het 
geld dacht, het ijzer, het staal, het koper, het hout en de steenkool. Allans zaak 
was niet zomaar iets. Ze verdiende het overdacht en overwogen te worden. Een 
project als dit kwam je niet iedere dag tegen. En Allans zaak was niet zo simpel. 
Het ging hier niet om een paar miljoen bushel graan of balen katoen en niet om 
duizend aandelen King Edward Mines in Australië. Het ging om veel meer. 
Voor sommigen betekende Allans zaak een hoop geld zonder veel risico voor 
het ijzer, het staal en de steenkool. Hun besluit was geen kunststuk. Voor de 
anderen betekende ze geld met een groot risico. Maar het betekende positie 
kiezen. Positie kiezen. Want het ging hier om nog iets anders, het ging hier om 
Lloyd en niemand anders dan Lloyd de almachtige, die als een gouden spook, 
scheppend en vernietigend over de aardbol waarde! Lloyd wist heel goed wat 
hij deed en die Allan werd geschoven, terwijl hij dacht te schuiven. De 
afgelopen weken was er in Wallstreet druk gehandeld in mijnbouweffecten en 
aandelen van de zware industrie. Nu wisten ze dat Lloyd het was die zijn 
legioenen door stromannen had laten oprukken. Het lag voor de hand: Lloyd, 
die nu in zijn kluis aan zijn sigaar zat te zuigen, was al weken in de aanval en 
deze Mac Allan was zijn vuist! Altijd was Lloyd de eerste, altijd had hij de beste 
claims, wanneer de algemene rush kwam. Er was alleen nog tijd om de 
achterstand een beetje goed te maken. Je hoefde vanavond alleen nog maar je 
telegrammen de wereld in te sturen, direct na de bijeenkomst. Morgenochtend 
was het waarschijnlijk al veel te laat.  
 Het ging erom positie te kiezen...  
 Sommigen, van wie de hersenen warmgelopen waren, deden een poging 
greep op het probleem te krijgen door Allans persoon onder de loep te nemen. 
Terwijl ze precies hoorden wat Allan over de bouw van de tunnel vertelde: hoe 
hij de tunnel wilde boren, uitbouwen en ventileren, bestudeerden ze hun man 
van zijn patentleren schoenen, zijn sneeuwwitte flanellen broek, zijn 
broeksriem, zijn overhemd, zijn kraag en zijn das, tot boven bij zijn stevige 
voorhoofdsbeen met daarboven de welving van zijn gladde, koperrood 
glanzende schedel. Het gezicht van die man glansde in het zweet als brons, 
maar het vertoonde nu, na een uur, nog niet de minste vermoeidheid. 
Integendeel: het was markanter en wakkerder geworden. De ogen van die man 
hadden er kinderlijk en goedmoedig uitgezien toen hij begon, maar nu, nat van 
het zweet, waren ze moedig en helder, staalachtig en blinkend als dat allaniet, 
dat maar één graad minder hard was dan diamant. En die man liet zich vast 



niet vaak zo in de ogen kijken. Als hij noten at, had hij in ieder geval geen 
notenkraker nodig. De stem van die man hamerde en ruiste in zijn borstkas, 
voor ze eruitkwam. Allan maakte een schets op het bord en ze bestudeerden 
zijn gebruinde onderarm met de getatoeëerde gekruiste hamers; het was de arm 
van een getrainde tennisser en schermer. Ze bestudeerden Allan als een bokser 
op wie ze wilden inzetten. Die man was goed, zonder twijfel. Je kon op hem 
verliezen, zonder je ervoor te hoeven schamen. Het was Lloyds blik! Ze wisten 
dat hij op zijn twaalfde paardenjongen in een kolenmijn geweest was en zich in 
de loop van twintig jaar uit een diepte van achthonderd meter onder de grond 
had opgewerkt tot boven op de Roof Garden van Hotel Atlantic. Dat betekende 
wel iets. Het betekende ook iets om dit project uit te werken, maar veruit het 
moeilijkste en bewonderenswaardigste was dat hij het voor elkaar kreeg om 
dertig mensen voor wie een dag een kapitaal betekende op een bepaalde tijd 
hier te krijgen en hen te dwingen bij een temperatuur van 32 graden naar hem 
te luisteren. Voor hun ogen leek zich een zeldzaam schouwspel af te spelen: 
iemand klom de glazen berg naar hen op, vast van plan om zijn plaats op te 
eisen en te verdedigen.  
 Allan zei: ‘Voor het beheer van de tunnels en voor het bedrijf heb ik een 
stroomsterkte nodig die ongeveer overeenkomt met die van de hele Niagara 
Power Works. De Niagara is al bezet, dus bouw ik mijn eigen Niagara!’  
 En ze werden wakker uit hun gedachten en keken Allan in zijn gezicht.  
 Er was nog iets wat hun opviel aan die vent: hij had de hele voordracht niet 
gelachen en niet één grapje gemaakt. Gevoel voor humor leek hij niet te hebben. 
Het gezelschap had maar één keer kunnen lachen. Dat was toen de fotografen 
een woedend gevecht begonnen en Allan op barse toon zei: ‘Stop your nonsense!’  
 Allan las tot slot de adviezen voor van autoriteiten uit de hele wereld, 
adviezen van ingenieurs, geologen, oceanografen, statistici en financiers uit 
New York, Boston, Parijs, Londen en Berlijn.  
 De grootste belangstelling wekte Lloyds samenvatting, waarin de 
financiering en de rentabiliteit van het project was uitgewerkt. Allan las dat het 
laatste, en de dertig hersenen werkten op hun hoogste snelheid en 
nauwkeurigheid.  
 De hitte leek opeens verdrievoudigd. Badend in het zweet lagen ze allemaal 
in hun stoel en het water liep over hun gezichten. Zelfs de koelapparaten die 
achter de bosjes en struiken opgesteld stonden en onophoudelijk koude, met 
ozon verzadigde lucht uitbliezen, gaven geen verlichting meer. Het was als in 
de tropen. Chinese boys, gekleed in koel, sneeuwwit linnen, gleden geruisloos 
tussen de stoelen door om limonade, horses-neck, gin-fizz en ijswater te serveren. 
Dat hielp allemaal niets. De hitte steeg in walmen op van de straat en gleed als 
gloeiende damp, die je met je handen pakken kon, over de daktuin. Het New 
York van gewapend beton en asfalt was als een accumulator met duizenden 
cellen, die de gloed van de afgelopen weken opgeslagen had en nu uitspuwde. 



En onophoudelijk gilde en schreeuwde de koortsachtige Broadway-kloof diep 
beneden. New York, door mensen tussen 3000 mijl oceaan en 3000 mijl 
continent opgestapeld, dit kokende, slapeloze New York zelf leek te eisen, te 
bezweren, op te zwepen tot steeds grotere, steeds ongehoordere inspanningen. 
New York zelf, de hersenen van Amerika, leek te denken, een reuzengedachte 
heen en weer te wentelen, te baren...  
 Op dat moment hield Allan op met spreken. Bijna midden in een zin. Allans 
toespraak had helemaal geen slot. Het was een omgekeerde toespraak met de 
climax aan het begin. Het slot kwam zo onverwacht, dat ze allemaal in dezelfde 
houding bleven zitten, terwijl hun oren nog werkten, toen Allan al vertrokken 
was om zijn project te laten bediscussiëren.  
 Het reclameluchtschip kruiste boven de daktuin en droeg de woorden over 
Manhattan heen: 25 jaar langer leven! – Garantie! – dr. Josty, Brooklyn!  
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Allan ging met Maud omlaag naar de tiende verdieping voor het diner. Hij was 
zo doorweekt van het zweet, dat hij zich helemaal moest verkleden. Maar zelfs 
daarna stonden de zweetdruppels meteen weer op zijn voorhoofd. Zijn ogen 
stonden nog wijd open en dof van de grote krachtsinspanning.  
 Maud droogde uit voorzorg zijn voorhoofd en koelde zijn slapen met een 
servet dat ze in ijswater gedoopt had.  
 Maud straalde. Ze babbelde en lachte van opwinding. Wat een avond! De 
bijeenkomst, de lichtguirlandes, de daktuin, het betoverende New York 
rondom, nooit zou ze die aanblik vergeten. Zoals ze allemaal in een kring zaten. 
Zij, de namen, die ze sinds haar vroegste jeugd duizend keer gehoord had, 
waarvan alleen al de klank een sfeer van rijkdom, macht, genialiteit, 
stoutmoedigheid en schandaal teweegbracht. En die zaten daar naar hem, Mac, 
te luisteren! Maud was oneindig trots op Mac. Zijn triomf maakte haar 
enthousiast en ze twijfelde geen ogenblik aan zijn succes.  
 ‘Ik was echt verschrikkelijk bang, Mac!’ ratelde ze, terwijl ze hem om de hals 
viel. ‘Maar wat heb je goed gesproken! Ik wist niet wat ik hoorde! Goeie God, 
Mac!’  
 Allan lachte. ‘Ik had liever een horde duivels toegesproken dan die kerels, 
Maud, geloof dat maar!’ antwoordde hij.  
 ‘Hoe lang gaat het nu duren, denk je?’  
 ‘Een uur, twee uur. Misschien de hele nacht.’  
 Mauds mond viel open van verbazing.  
 ‘De hele nacht?’  
 ‘Wie weet, Maud. In ieder geval krijgen we genoeg tijd om rustig te dineren.’  
 Allan had zijn evenwicht nu weer helemaal hervonden. Zijn handen beefden 
niet meer en zijn ogen stonden weer helder. Hij deed zijn plicht als echtgenoot 



en gentleman en presenteerde Maud het mooiste stuk beef zoals ze dat graag 
wilde hebben, de mooiste asperges en bonen, en ging daarop zelf rustig aan het 
werk, terwijl het zweet in grote druppels op zijn voorhoofd stond. Hij merkte 
dat hij een enorme honger had. Maud babbelde daarentegen zo druk, dat ze 
nauwelijks aan eten toekwam. Ze liet het hele gezelschap genodigden de revue 
passeren. Ze vond dat Wittersteiner een prachtige en interessante kop had. 
Over Kilgallans jeugdige uiterlijk verbaasde ze zich en John Andrus, de 
mijnkoning, vergeleek ze met een nijlpaard; C.B. Smith, de bankier, leek haar 
daarentegen een kleine, grijze, sluwe vos. En die oude heks van een mrs. Brown 
had haar inderdaad bekeken alsof ze een schoolmeisje was! Of het waar was dat 
mrs. Brown uit pure gierigheid thuis nooit het licht aandeed?  
 Midden onder het diner kwam Hobby de kamer binnen. Hobby, die het 
gewaagd had (en het zich permitteren kon) in hemdsmouwen in de lift van 
Atlantic naar beneden te gaan.  
 Maud sprong meteen opgewonden op. ‘Hoe gaat het daar, Hobby?’ riep ze.  
 Hobby lachte en liet zich in een stoel vallen.  
 ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt!’ riep hij. ‘Ze vliegen elkaar in de haren! 
Het is net Wallstreet na de verkiezingen! C.B. Smith wou weggaan – nee, dat 
moeten jullie horen! Hij wil weg, zegt dat de zaak hem te gewaagd is en stapt 
de lift in. Maar ze gaan hem achterna en trekken hem met alle geweld aan zijn 
jaspanden weer de lift uit! Ik lieg niet! Ye gods and little fishes! Kilgallan staat in 
het midden met de rapporten te zwaaien, Mac, en schreeuwt als een omroeper: 
Daar kunnen jullie niet tegenop, daar kunnen jullie niets tegen inbrengen!’  
 ‘Natuurlijk Kilgallan,’ zei Allan. ‘Hij had er niets tegen.’ (Kilgallan was de 
baas van de staaltrusts.)  
 ‘En mrs. Brown! Het is maar goed dat er fotografen zijn. Ze ziet eruit als een 
vogelverschrikker in extase. Ze is gek geworden, Mac. Ze krabde Andrus bijna 
zijn ogen uit. Ze is buiten zichzelf en roept de hele tijd: Allan is de grootste man 
aller tijden! Het is een schande voor Amerika, als zijn project niet uitgevoerd 
wordt!’  
 ‘Mrs. Brown?’ Maud keek stomverbaasd. ‘Maar die doet uit gierigheid thuis 
niet eens het licht aan!’  
 ‘Ondanks dat, Maud!’ Hobby begon opnieuw hard te lachen. ‘De duivel kent 
de mensen, girl! Kilgallan en zij, die jagen je erdoor, Mac!’  
 ‘Eet je niet met ons mee, Hobby?’ vroeg Allan, die op een kippenpoot zat te 
kluiven en aandachtig naar Hobby luisterde.  
 ‘Ja, kom toch hier, Hobby!’ riep Maud en zette borden klaar.  
 Maar Hobby had geen tijd. Hij was veel opgewondener dan Allan, al had hij 
weinig met de hele zaak te maken. Hij vloog weer naar buiten.  
 Om het kwartier kwam hij terug om over de stand van Allans zaak verslag te 
doen.  
 ‘Mrs. Brown heeft getekend voor tien miljoen dollar, Mac! Het begint!’  



 ‘Mijn God!’ riep Maud met schelle stem en sloeg van verrassing haar handen 
in elkaar.  
 Allan zat een peer te schillen en keerde zich rustig naar Hobby: ‘Nou en?’  
 Maar Hobby was te opgewonden om te gaan zitten. Hij liep heen en weer, 
haalde een sigaar uit zijn zak en beet het puntje eraf. ‘Ze haalt dus een 
notitieblok uit haar tas,’ begon hij, terwijl hij met bevende handen de sigaar 
aanstak, ‘een blok dat ik nog met geen tang aan zou willen pakken, zo smerig is 
het, en ze tekent! Stilte! Iedereen zit perplex! En dan doen de anderen een greep 
in hun zak en Kilgallan gaat rond om de briefjes op te halen. Er wordt geen 
woord meer gesproken. De fotografen werken onder hoogspanning! Mac, het is 
voor elkaar, I will eat my hat...’  
 Daarna liet Hobby zich een hele tijd niet meer zien. Er ging een heel uur 
voorbij.  
 Maud was stil geworden. Ze zat opgewonden te luisteren met ogen en oren, 
of er iets bewoog. Hoe langer het duurde, hoe moedelozer ze werd. Allan zat in 
zijn stoel stil en nadenkend zijn pijp te roken.  
 Ten slotte kon Maud zich niet langer inhouden en vroeg een beetje timide: 
‘En als ze niet kunnen beslissen, Mac?’  
 Allan nam zijn pijp uit zijn mond, keek met een glimlach op naar Maud en 
antwoordde rustig en met een lage stem: ‘Dan ga ik weer naar Buffalo om staal 
te produceren.’ Maar met een zelfbewuste hoofdknik voegde hij eraan toe: ‘Ze 
nemen wel een beslissing, Maud.’  
 Op dat ogenblik ging de telefoon. Het was Hobby. ‘Meteen boven komen!’  
 Toen Allan weer in de daktuin verscheen, kwam Kilgallan, de man van de 
staaltrust, hem tegemoet en klopte hem op zijn schouder.  
 ‘You are all right, Mac!’ zei hij.  
 Allan had gewonnen. Hij overhandigde de in het rood geklede 
hotelbediende een stapel telegrammen en de bediende ging met de lift naar 
beneden.  
 Een paar minuten later was de daktuin leeg. Ieder afzonderlijk ging 
onmiddellijk aan zijn werk. Hotelbedienden ruimden de planten en stoelen op 
om plaats te maken voor de grote vogel van Vanderstyfft.  
 Vanderstyfft klom in het toestel en zette de lampen aan. De propeller 
pruttelde, een stormwind veegde de hotelbedienden in de hoek, het toestel reed 
een pas of tien vooruit en steeg op. En de grote, witte vogel ging de lichtnevel 
van New York tegemoet en verdween.  
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Tien minuten na deze zitting stuurde de telegraaf berichten naar New Jersey, 
Frankrijk, Spanje, de Bermuda’s en de Azoren. Een uur later hadden Allans 
agenten voor vijfentwintig miljoen dollar land aangekocht.  



 Deze stukken land bevonden zich op de voor de tunnelbouw ideale locaties; 
Allan had ze al jaren geleden uitgezocht. Ze bestonden uit de slechtste en 
goedkoopste grond: duinen, heiden, moerassen, kale eilanden, riffen en 
zandbanken. De prijs van vijfentwintig miljoen dollar was een koopje, gezien 
het feit dat de stukken land samen het gebied van een hertogdom omvatten. 
Erbij inbegrepen was een uitgestrekt, diep complex in Hoboken, dat met een 
zijde van tweehonderd meter aan de Hudson lag. De aangekochte gebieden 
lagen allemaal ver van grote steden, want Allan had die steden niet nodig. Zijn 
heides waren bestemd om in de toekomst zelf steden te dragen die de 
omgeving opslokten.  
 Terwijl de wereld nog sliep, vlogen Allans telegrammen door de kabels en 
door de lucht en overrompelden alle beurzen ter wereld. En ’s morgens beefden 
New York, Chicago, Amerika, Europa en de hele wereld bij het woord Atlantic 
Tunnel Syndicate.  
 De krantenpaleizen waren de hele nacht net zo licht als overdag. De 
rotatiepersen van de drukkerijen werkten op volle toeren. Herald, Sun, World, 
Journal, Telegraph, alle in New York verschijnende Engelse, Duitse, Franse, 
Italiaanse, Spaanse, Jiddisje en Russische kranten hadden hogere oplagen 
gedrukt en miljoenen kranten daalden bij dageraad neer op New York. In de 
suizende lifts, op de rollende trottoirs en roltrappen van de 
viaductspoorstations, op de perrons van de subway, waar zich zoals iedere 
morgen de strijd om een plaats in de volle wagons afspeelde, op de honderden 
veerboten en in de duizenden elektrische cars – van de Battery tot aan de 
tweehonderdste straat werden letterlijk veldslagen om de natte kranten 
uitgevochten. In alle straten stegen fonteinen van extra-edities boven kluwens 
mensen en uitgestrekte handen op.  
 Het nieuws was sensationeel, ongehoord, nauwelijks voorstelbaar, gedurfd!  
 Mac Allan! – Wie was dat, wat had hij gedaan, waar kwam hij vandaan? Wie 
was de vent die in één klap voor het front van de onbekende miljoenen trad?  
 Het deed er niet toe wie hij was! Hij had het voor elkaar gekregen het dag in, 
dag uit gelijkmatig voorbijsuizende New York te laten ontsporen.  
 De ogen zogen zich vast aan de opvattingen van prominente 
persoonlijkheden, die hun mening over de tunnel in telegramstijl publiceerden:  
 C.H. Lloyd: Europa wordt een voorstad van Amerika.  
 De tabaksman H.F. Herbst: Je kunt een wagon goederen van New Orleans naar 
Sint-Petersburg sturen zonder over te laden.  
 De multimiljonair H.I. Bell: Ik zal mijn dochter, die in Parijs getrouwd is, niet drie 
keer, maar twaalf keer per jaar kunnen zien.  
 Verkeersminister De La Forest: De tunnel betekent voor iedere zakenman een 
extra levensjaar aan tijdsbesparing.  
 De mensen vroegen om uitvoerige berichten en hadden het recht daarom te 
vragen. Voor de krantenpaleizen waren oploopjes, zodat de bestuurders van de 



elektrische wagens met hun laarzen op de belknop moesten hameren om hun 
treinen erdoorheen te kunnen schuiven. Urenlang waren de ogen van de 
samengepakte massa mensen op het projectiescherm op de tweede verdieping 
van het Herald-gebouw gericht, al verschenen daar al uren dezelfde beelden: 
Mac Allan, Hobby en het gezelschap in de daktuin.  
 Zeven miljard vertegenwoordigd!! Mac Allan maakt zijn project bekend 
(cinematografisch). Mrs. Brown tekent voor 10 miljoen (cinematografisch). C.H. 
Smith wordt uit de lift getrokken.  
 Wij zijn de enigen die de aankomst van Vanderstyfft in de daktuin tot aan de 
landing kunnen laten zien. Onze fotograaf werd door het toestel omvergegooid. 
(cinematografisch). New Yorks witte, met ramen bespikkelde wolkenkrabbers, waaruit 
dunne, witte damp opstijgt. Een witte vlinder verschijnt, een vogel, een meeuw, een 
monoplan! De monoplan suist over de daktuin, beschrijft een bocht, komt terug, daalt, 
een reuzenvleugel zwenkt naderbij. Klaar. Een portret: Mr. C.G. Spinnaway, onze 
fotograaf, die door Vanderstyffts toestel omvergegooid werd en zwaargewond raakte.  
 Nieuwste opname: Mac Allan zegt in de Bronx zijn vrouw en kind gedag om naar 
zijn office te gaan.  
 En opnieuw begint dezelfde serie beelden.  
 Plotseling – tegen elf uur – stopt de serie. Iets nieuws?! Alle gezichten kijken 
omhoog.  
 Een portret: Mr. Hunter, makelaar, 37th Street 212 East, heeft zojuist een plaats 
besproken voor de eerste rit New York-Europa.  
 De menigte lacht, zwaait met zijn hoed en schreeuwt!  
 De telefooncentrales raakten overbelast, de telegrafen en de kabels konden 
het werk niet meer aan. In de duizenden kantoren van New York rukten de 
mensen de hoorn van de haak om met zakenpartners de toestand te bespreken. 
Heel Manhattan verkeerde in een koortsachtige toestand! Met hun sigaar in hun 
mond, hun stijve hoed in hun nek, in hemdsmouwen en zwetend zat en 
stonden ze allemaal te roepen en te gesticuleren. Bankiers, makelaars, 
handelsagenten en klerken. Offertes uitwerken! Er moest positie gekozen 
worden, zo snel en zo voordelig mogelijk! Er was een reuzencampagne op 
komst, een Volkerenslag van het kapitaal, waarbij je omvergereden werd als je 
niet uitkeek. Wie zou de geweldige onderneming financieren? Hoe zou het 
gebeuren? Lloyd? Wie zegt Lloyd? Wittersteiner? Wie wist er iets? Wie was die 
duivelse Mac Allan, die in één nacht voor vijfentwintig miljoen land aankocht, 
dat driemaal, vijfmaal – wat heet! – honderdmaal zoveel waard zou worden?  
 De grootste opwinding heerste in de voorname kantoren van de grote 
transatlantische scheepvaartmaatschappijen. Mac Allan was de moordenaar 
van het transatlantische passagiersverkeer! Zodra zijn tunnel klaar was – en het 
was heel goed mogelijk dat die op een dag klaar zou zijn! – kon je de viermaal 
honderdduizend ton die nu nog voer laten omsmelten. Je kon reizigers op 
luxeschepen voor tussendeksprijzen vervoeren, je kon de schuiten ombouwen 



tot drijvende sanatoria voor longpatiënten of ze naar de zwarten in Afrika 
sturen. Binnen twee uur was er een antitunneltrust bij elkaar getelefoneerd en 
getelegrafeerd, die een interpellatie aan de verschillende regeringen opstelde.  
 Van New York verspreidde de opwinding zich naar Chicago, Buffalo, 
Pittsburg, St. Louis en San Francisco, terwijl de tunnelkoorts ginds in Europa 
Londen, Parijs en Berlijn in haar greep kreeg.  
 New York schitterde en glinsterde in de middaghitte en toen de mensen zich 
weer op straat waagden, donderden hun van alle straathoeken reusachtige 
affiches tegemoet: Honderdduizend arbeiders!  
 Eindelijk hoorden de mensen ook waar het syndicaat gevestigd was: 
Broadway-Wallstreet. Daar stond een verblindend wit, halfvoltooid 
torengebouw, waarvan de tweeëndertig verdiepingen nog wemelden van de 
bouwvakkers.  
 Al een halfuur nadat de reusachtige affiches New York overstroomd hadden, 
drongen op de met planken vol kalkspatten belegde granieten trappen van het 
syndicaatsgebouw drommen werkzoekenden op, en het hele legioen 
werkelozen, dat voortdurend vijftigduizend bedroeg, drong door de straten 
naar Downtown. Op de begane grond, waar nog ladders, schragen en 
verfpotten stonden, stuitten ze op Allans agenten – koele, ervaren kerels met de 
snelle blik van slavenhandelaars. Ze keken door de kleren heen naar het skelet 
van hun man en naar zijn spieren en pezen. Aan de houding van de schouders 
en aan de buiging van de armen zagen ze zijn kracht. Een pose, schmink en 
geverfd haar waren voor hun ogen zinloos. Wat grijs was en zwak, wat door 
het moordende werk in New York al leeggezogen was, lieten ze liggen. En al 
zagen ze honderden mensen in een paar uur – wee degene die een tweede 
poging waagde: hem trof zo’n ijskoude blik, dat zijn ruggenmerg bevroor, en de 
agent zag hem hierna niet meer terug.  
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Nog dezelfde dag verschenen op alle vijf de stations, aan de Franse, Spaanse en 
Amerikaanse kust, en op de Bermuda-eilanden en São Jorge (Azoren) troepen 
mannen. Ze kwamen aan in wagens en huurautomobielen, die zich langzaam 
een weg door het terrein baanden, in moerassen wegzonken en over duinen 
hobbelden. Op een bepaalde plaats, die totaal niet van de omgeving te 
onderscheiden was, klauterden ze van hun banken, haalden 
waterpasinstrumenten, meetinstrumenten en stapels piketten uit de wagens en 
gingen aan het werk. Rustig en geconcentreerd viseerden, maten en rekenden 
ze, alsof ze alleen maar een tuin hoefden aan te leggen. Het zweet droop van 
hun hoofd. Ze bakenden een strook land af die in een nauwkeurig vastgelegde 
hoek ten opzichte van de zee lag en op het land een eind terug reikte. Al gauw 
waren ze over verschillende punten verspreid aan het werk.  



 Op de heide doken een paar wagens op beladen met balken, planken, 
asfaltpapier en verschillende gereedschappen. Deze wagens leken hier heel 
toevallig gekomen te zijn en niets te maken te hebben met de landmeters en 
ingenieurs, die niet eens opkeken. Ze hielden stil. Balken en planken kletterden 
op de grond. Spaden flitsten in de hete zon, de zagen gierden en hamerslagen 
dreunden.  
 Daarna kwam er een auto aangehobbeld en er stapte een man uit die riep en 
gebaarde. De man nam een bundel piketten onder zijn arm en stapte op de 
landmeters af. Hij was tenger en lichtblond, het was Hobby, de chef van het 
Amerikaanse station.  
 Hobby riep: ‘Hallo!’, lachte, veegde het zweet af – hij baadde in het zweet – en 
riep:  
 ‘Over een uur komt er een kok! Wilson werkt als een bezetene in Tom’s 
River.’ Daarna stak hij twee vingers in zijn mond en floot.  
 Van de wagen kwamen vier mannen met piketten op hun schouders.  
 ‘Hier, de heren zullen jullie chaps vertellen wat jullie moeten doen.’ En 
Hobby ging weer terug naar de wagen en sprong midden in de hoop hout heen 
en weer.  
 Daarna verdween hij in zijn auto om naar de arbeiders in Lakehurst te gaan, 
die met de aanleg van een provisorische telefoonverbinding bezig waren. Hij 
schreeuwde en schold en reed verder, langs de spoorweg Lakehurst-Lakewood, 
die het terrein van het syndicaat doorsneed. Midden op het traject, in een weide 
met koeien en ossen, stopte een rokende goederentrein met twee locomotieven 
en vijftig wagons. Erachteraan kwam een trein met vijfhonderd arbeiders. Het 
was vijf uur. Die vijfhonderd arbeiders waren tot twee uur vanmiddag 
aangenomen en hadden om drie uur Hoboken verlaten. Ze waren allemaal 
opgewekt en in een goede stemming, omdat ze het kokende New York uit 
waren en werk in de openlucht gevonden hadden.  
 Ze wierpen zich op de vijftig wagons en gooiden planken, golfplaten, 
asfaltpapier, fornuizen, proviand, tenten, dekens, kisten, zakken en balen op de 
wei. Hobby voelde zich goed. Hij schreeuwde, floot, klauterde snel als een aap 
over de wagons en stapels planken en brulde zijn bevelen. Een uur later waren 
de veldkeukens geïnstalleerd en de koks gingen aan het werk. Tweehonderd 
arbeiders waren bezig in allerijl barakken in elkaar te zetten voor de nacht, 
terwijl de anderen nog bezig waren met uitladen.  
 Toen het donker was, raadde Hobby zijn boys aan om te gaan bidden en 
slapen, zo goed en zo kwaad als het ging.  
 Hij reed terug naar de landmeters en ingenieurs en telefoneerde zijn rapport 
naar New York.  
 Daarna liep hij met de ingenieurs de duinen af om een bad te nemen. En 
daarop gingen ze gekleed op de houten vloer van de barak liggen en vielen 
onmiddellijk in slaap, om bij het ochtendgloren weer aan het werk te gaan.  



 Om vier uur ’s morgens kwamen er honderd wagons met materiaal aan. Om 
half vijf duizend arbeiders, die ’s nachts in de trein geslapen hadden en er 
hongerig en uitgeput uitzagen. De veldkeukens werkten bij het ochtendgloren 
al op volle toeren en de bakkerijen waren op stoom.  
 Hobby was precies op tijd ter plaatse. Het werk deed hem plezier en al had 
hij maar een paar uur geslapen, hij was in een prima humeur, waarmee hij 
direct de sympathie van zijn legioen arbeiders won. Hij had een paard 
aangeschaft, een grauwschimmel, waarop hij de hele dag onvermoeibaar heen 
en weer galoppeerde.  
 Naast de spoorweg hoopten zich hele bergen materiaal op. Om acht uur 
arriveerde er een trein met twintig wagons, die alleen maar dwarsliggers, rails, 
karren en twee lichte locomotieven voor een smalspoorweg bevatte. En om 
negen uur kwam de tweede. Die bracht een bataljon ingenieurs en technici mee, 
en Hobby zette duizend man aan het werk om de smalle spoordijk aan te 
leggen, die naar het drie kilometer verderop gelegen bouwterrein moest leiden. 
’s Avonds kwam er een trein met tweeduizend ijzeren veldbedden en dekens. 
Hobby ging tekeer in de telefoon en vroeg om meer arbeiders, en Allan 
beloofde hem tweeduizend man voor de volgende dag.  
 Inderdaad arriveerden er bij dageraad tweeduizend man. En achter hen aan 
sleepten eindeloze treinen materiaal aan. Hobby vloekte als een ketter. Allan 
begroef hem letterlijk! Maar daarna berustte hij in zijn lot: hij erkende Allans 
tempo! Het was het op zichzelf al helse tempo van Amerika en deze tijd, 
opgedreven tot razernij. En hij respecteerde het, al benam het hem de adem, en 
verhoogde zijn inspanningen.  
 Op de derde dag had de spoorlijn, waarop net een trein kon rijden zonder 
om te vallen, het bouwterrein bereikt, en nog op de avond van de derde dag 
floot een kleine locomotief, die met een luid hoera begroet werd, midden in het 
camp. Hij sleepte eindeloze karren vol planken, balken en golfplaat aan, en 
tweeduizend arbeiders waren met koortsachtige haast bezig barakken, 
veldkeukens en loodsen aan te leggen. Maar ’s nachts kwam er een onweer met 
storm en gooide Hobby’s hele stad door elkaar.  
 Hobby reageerde op deze grap maar met één lange, hartgrondige vloek. Hij 
vroeg Allan vierentwintig uur uitstel, maar Allan hield totaal geen rekening 
met hem en stuurde de ene goederentrein na de andere, zodat het Hobby zwart 
voor ogen werd.  
 Op die dag kwam Allan ’s avonds om zeven uur zelf samen met Maud met 
de auto. En Allan reed rond, ging tekeer en vloekte en noemde alles 
gelanterfant en zei dat het syndicaat heel hard werk eiste en daarvoor betaalde, 
en reed weer weg en liet een kielzog achter van verbazing en respect.  
 Hobby was niet iemand die zich gauw liet ontmoedigen. Hij was 
vastbesloten om de wilde wedloop van vijftien jaar vol te houden en greep nu 
als een duivel in. Het Allanse tempo sleurde hem mee! Een bataljon arbeiders 



was bezig met de bouw van een spoordijk naar Lakewood, voor gewone 
treinen; een roestbruine stofwolk markeerde de weg van het werk. Een tweede 
stortte zich op de aankomende goederentreinen om in een opzwepend tempo 
de goederen uit te laden en op te stapelen: dwarsliggers, rails, kabelmasten en 
machines. Een derde groef bij de “schacht” en een vierde timmerde de 
barakken. Al die bataljons stonden onder bevel van ingenieurs, die alleen te 
herkennen waren aan hun onophoudelijke geschreeuw en de opgewonden 
gebaren waarmee ze de troepen arbeiders aanspoorden.  
 Hobby op zijn grauwschimmel was overal. De arbeiders noemden hem 
“Jolly Hobby”, zoals ze Allan “Mac” gedoopt hadden en Harriman, de 
hoofdingenieur – een sombere man met een stierennek, die zijn hele leven op 
de grote bouwterreinen in alle werelddelen doorgebracht had – gewoon “Bull”.  
 Maar temidden van al die kluwens mensen bewogen zich de landmeters met 
hun instrumenten, alsof het hele tumult hun niets aanging, en bezaaiden het 
hele terrein met hun bonte piketten en palen.  
 Drie dagen nadat de eerste spade de grond was ingegaan, was de tunnelstad 
een mijnen-camp, daarna een veldkamp en een week later een enorme 
barakkenstad, waarin twintigduizend mensen kampeerden, met slachthuizen, 
melkerijen, bakkerijen, bazaars, bars, post, telegraaf, een hospitaal en een 
kerkhof. Daarnaast stond al een hele straat met kant-en-klare huizen, Edison-
patenthuizen, die ter plekke gegoten werden en binnen twee dagen helemaal 
klaar waren. De hele stad was met een dikke laag stof bedekt, zodat ze bijna wit 
leek; de weinige graspollen en losse struiken waren cementhopen geworden. 
De straten waren spoorrails en dwarsliggers, en de platte barakken verzonken 
in een woud van kabelmasten.  
 Een week later verscheen midden in de barakkenstad een zwarte, huilende 
en gillende demon: een reusachtige Amerikaanse goederenlocomotief op hoge, 
rode wielen, die een eindeloze rij wagons achter zich aan sleepte. Hij stond 
sissend in de puinhoop, stootte een hoge, zwarte rookwolk uit naar de felle zon 
en keek om zich heen. Iedereen keek op en riep en joelde enthousiast: het was 
Amerika, dat in de tunnelstad gekomen was!  
 De volgende dag waren het kuddes en een week later zwermen van die 
zwarte, rokende demonen, die de lucht met de bevende uitwaseming van hun 
lijven deden trillen, die hun dinosaurusbotten zwaaiden en uit kaken en 
neusgaten stoom en rook uitstootten. De barakkenstad zag eruit of ze in rook 
opging. Vaak was de walm zo dik, dat er in de verduisterde atmosfeer 
elektrische ontladingen plaatsvonden en dat er bij het mooiste weer een donder 
over de tunnelstad rolde. De stad ging tekeer en schreeuwde, ze floot, schoot, 
donderde en gilde.  
 Maar midden uit deze razende, rokende, witte puinstad steeg een enorme 
kolom van stof op, dag en nacht. Die stofkolom vormde wolkenpartijen die je 
ook bij vulkaanuitbarstingen ziet. Paddenstoelvormig, door de bovenste 



luchtlagen samengedrukt, en vandaar trokken wolkenslierten mee met de 
luchtstromingen.  
 Het kwam helemaal op de wind aan. Maar stoomboten hadden dit stof op 
zee gezien als een kilometers omvattend, kalkwit, drijvend eiland, en soms 
daalde het tunnelstof op New York neer als een fijne asregen.  
 Het bouwterrein was hier vierhonderd meter breed en strekte zich vijf 
kilometer kaarsrecht landinwaarts uit. Het werd in terrassen uitgegraven, die 
steeds dieper lagen. Aan de mond van de tunnel moest de bodem van de 
terrassen tweehonderd meter onder de zeespiegel liggen.  
 Vandaag een zanderige heidevlakte met een leger bonte pollen, morgen een 
zandvlakte, overmorgen een grindgroeve, een steengroeve, een enorme ketel 
van conglomeraten, zandsteen, klei en kalk, en ten slotte een afgrond waarin 
het leek te wemelen van maden. Dat waren mensen, van boven gezien 
minuscuul, wit en grijs van het stof, met grauwe gezichten, stof in hun haar en 
wimpers en een brij van stofmassa tussen hun lippen. Twintigduizend mensen 
wierpen zich dag en nacht in die bouwput. Zoals een meer glinstert, zo 
glinsterden beneden de pikhouwelen en schoppen. Trompetsignalen: stof 
wervelt op, een stenen kolos helt voorover, valt om en uit elkaar en kluwens 
mensen gaan de opwaaiende stofwolk in. Graafmachines krijsen en jammeren, 
transportbanden kermen en ratelen onophoudelijk, kranen zwaaien, karren 
suizen door de lucht en pompen persen dag en nacht een stroom vuil water 
door mansdikke buizen omhoog.  
 Legioenen minuscule locomotiefjes schieten onder de graafmachines door en 
slepen zich tussen stenen door en over zandhopen. Maar zodra ze het open 
terrein en solide rails bereikt hebben, vliegen ze wild fluitend en met schelle 
kloksignalen tussen de barakken door naar de bouwterreinen waar zand en 
stenen nodig zijn. Hier hebben de treinen zakken cement in bergen aangevoerd 
en horden arbeiders zijn bezig grote kazernes te bouwen, die vierduizend man 
moeten herbergen, die voor de winter onderdak moeten hebben.  
 Maar vijf kilometer van de “schacht” – waar het tracé licht begint te hellen – 
staan in een wolk olie, hitte en rook vier duistere machines walmend op 
splinternieuwe rails te wachten.  
 Voor hun wielen flitsen schoppen en houwelen. Zwetende groepen graven in 
de grond en vullen die op met steenblokken en steenslag, die uit kiepwagens 
het talud afrollen. In de stenen leggen ze dwarsliggers, die nog kleven van het 
teer, en als ze een ladder van dwarsliggers gelegd hebben, schroeven ze de rails 
erop. En als ze vijftig meter rails gelegd hebben, hoesten en sissen de vier 
zwarte machines en bewegen hun stalen gewrichten drie, vier keer, en zijn al 
weer bij de blinkende schoppen en houwelen beland.  
 Zo trekken de vier zwarte monsters iedere dag voorwaarts, en op een dag 
staan ze diep tussen hoge bergen steen, en op een dag staan ze diep onder de 
terrassen in een schoorsteen van steile betonmuren en staren met hun 



cyclopenogen naar de rotswand voor hen, waar met een tussenruimte van 
dertig passen twee grote bogen gemarkeerd zijn: de mond van de tunnel.  
 

 Tweede deel  
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Net als in de tunnelstad op Amerikaanse bodem vraten zich legioenen 
zwetende mensen in Frankrijk en Finisterre en op de stations in de oceaan de 
aarde in. Dag en nacht stegen op die vijf punten van de aardbol enorme 
kolommen rook en stof op. Het honderdduizendkoppige arbeidersleger was 
gerecruteerd uit Amerikanen, Fransen, Engelsen, Duitsers, Italianen, 
Spanjaarden, Portugezen, mulatten, negers en Chinezen. Alle levende talen 
klonken in een wirwar door elkaar. De bataljons ingenieurs bestonden 
grotendeels uit Amerikanen, Engelsen, Fransen en Duitsers. Maar al gauw 
stroomden er drommen vrijwilligers toe uit alle technische hogescholen ter 
wereld: Japanners, Chinezen, Scandinaviërs, Russen, Polen, Spanjaarden en 
Italianen.  
 Op verschillende punten aan de Franse, Spaanse en Amerikaanse kust, de 
Bermuda’s en de Azoren verschenen Allans ingenieurs en horden arbeiders om 
net als op de hoofdbouwterreinen te gaan graven. Hun taak was de bouw van 
energiecentrales, Allans “Niagara”, waarvan hij het geweld nodig had om zijn 
treinen van Amerika naar Europa te jagen en de enorme schachten te verlichten 
en te ventileren. Volgens het verbeterde systeem van de Duitsers Schlick en 
Lippmann liet Allan enorme reservoirs aanleggen, waar bij vloed de zee in 
stroomde, om vandaar in lager gelegen bassins te donderen en in zijn val de 
turbines te laten draaien waaruit de dynamo’s de elektriciteit haalden, en bij eb 
terug te keren in zee.  
 De ijzersmelterijen en walserijen van Pennsylvania, Ohio, Oklahoma, 
Kentucky, Colorado, van Northumberland, Durham, Zuid-Wales, Zweden, 
Westfalen, Lotharingen, België en Frankrijk boekten Allans reusachtige 
bestellingen. De kolenmijnen versnelden de winning om de hogere vraag naar 
steenkool voor transport en hoogovens te dekken. Koper, staal en cement 
beleefden een ongehoorde hausse. De grote machinefabrieken van Amerika en 
Europa maakten overwerk. In Zweden, Rusland, Hongarije en Canada werden 
bossen gerooid.  
 Een vloot vrachtstoomschepen en zeilschepen was voortdurend onderweg 
tussen Frankrijk, Engeland, Duitsland, Portugal, Italië en de Azoren en tussen 
Amerika en de Bermuda’s om materiaal en arbeidskrachten naar de 
bouwterreinen te vervoeren.  



 Vier stoomschepen van het syndicaat met de hoogste autoriteiten (meest 
Duitsers en Fransen) aan boord dreven op de oceaan om maat en peil van het 
naar de bekende oceanografische metingen geprojecteerde tunneltracé over een 
breedte van dertig zeemijl te controleren en na te rekenen.  
 Van alle stations, werkterreinen, stoomschepen en industriecentra liepen dag 
en nacht verbindingen naar het gebouw van het tunnelsyndicaat, op de hoek 
van Broadway en Wallstreet, en van daaruit naar één hand: Allans hand.  
 Met een paar weken ingespannen werk had Allan de grote machine in 
werking gezet. Zijn werk begon de wereld te omspannen. Zijn naam, die tot 
voor kort nog volkomen onbekende naam, lichtte als een meteoor boven de 
mensen.  
 Duizenden tijdschriften hielden zich met zijn persoon bezig en na geruime 
tijd was er in de wereld geen krantenlezer meer die Allans levensgeschiedenis 
niet heel nauwkeurig kende.  
 Maar die geschiedenis was zeker niet alledaags: van zijn tiende tot zijn 
dertiende jaar hoorde Allan tot het legioen van de onbekende miljoenen die 
hun leven onder de grond doorbrengen en aan wie niemand denkt.  
 Hij was geboren in de westelijke mijnstreek en de vroegste indruk die in zijn 
geheugen was blijven hangen, was vuur. Dat vuur stond ’s nachts op 
verschillende plaatsen aan de hemel, als vurige koppen op dikke lijven die hem 
aan het schrikken wilden maken. Het kwam uit ovens tegenover hem in de 
vorm van gloeiende gebergten, waarop gloeiende mannen van alle kanten 
waterstralen richtten, tot alles in een grote, witte wolk stoom verdween.  
 De lucht was vol rook en walm, gegil van fabrieksfluiten, het regende roet en 
soms stond ’s nachts de hele hemel in lichterlaaie.  
 De mensen verschenen altijd in massa’s in de straten met de beroete 
bakstenen huizen, ze kwamen in massa’s, ze gingen in massa’s en ze waren 
altijd zwart en zelfs op zondag hadden ze steenkool in hun ogen. In al hun 
gesprekken kwam steeds dat ene woord terug: Uncle Tom.  
 Vader en Fred, de broer, werkten bij Uncle Tom, zoals iedereen in de buurt. 
De straat waar Mac opgroeide was bijna altijd met glanzend, zwart slijk bedekt. 
Daarnaast liep een ondiepe beek. Het weinige gras dat aan de oevers groeide 
was niet groen, maar zwart. De beek zelf was smerig en meestal dreven er 
glanzende, kleurige olievlekken op. Direct achter de beek stonden de lange rijen 
cokesovens en daarachter verhieven zich de zwarte ijzeren en houten stellages 
waarop onophoudelijk karretjes reden. Maar de kleine Mac werd het meest 
geboeid door een echt, groot wiel, dat in de lucht hing. Dat wiel stond soms een 
ogenblik stil en begon dan weer te “brommen”, het draaide zo snel, dat je de 
spaken niet meer kon zien. Maar plotseling zag je de spaken weer, het wiel in 
de lucht draaide langzamer en het wiel stond stil! En daarop begon het weer te 
“brommen”.  



 Op zijn vijfde levensjaar werd Mac door Fred en de overige paardenjongens 
ingewijd in het geheim van geld maken zonder enig beginkapitaal. Je kon 
bloemen verkopen, wagenportieren openmaken, omgevallen stokken oprapen, 
auto’s te hulp roepen, kranten uit de trams oprapen en opnieuw verkopen. Vol 
ijver pakte Mac zijn werk in de “City” op. Iedere cent leverde hij aan Fred af en 
daarvoor mocht hij de zondagen met de paardenjongens in de saloons 
doorbrengen. Mac kwam nu op een leeftijd waarop een slimme jongen de hele 
dag rijdt zonder een cent te betalen. Als een parasiet leefde hij op alles wat 
rolde en hem vooruitbracht. Later breidde Mac zijn handeltje uit en werkte voor 
eigen rekening. Hij verzamelde lege bierflessen in de nieuwe gebouwen en 
verkocht die met de mededeling ‘Mijn vader stuurt me.’  
 Maar hij werd gepakt, jammerlijk geslagen en daarmee was het bloeiende 
handeltje ten einde.  
 Op zijn achtste levensjaar kreeg Mac van zijn vader een grijze muts en grote 
laarzen, die Fred gedragen had. Die laarzen waren zo wijd, dat Mac ze met één 
zwaai van zijn voet in een hoek van de kamer kon gooien.  
 Zijn vader nam hem bij de hand en bracht hem naar Uncle Tom. Die dag 
maakte op Mac een onuitwisbare indruk. Nog steeds kon hij zich duidelijk 
herinneren hoe geschrokken en opgewonden hij aan de hand van zijn vader 
over het lawaaiige terrein van de mijn liep. Uncle Tom was vol in bedrijf. De 
lucht beefde van geschreeuw, gefluit, karretjes suisden door de lucht, 
spoorwegwagons rolden en alles bewoog. Maar hoog boven hen knarste de 
transportband die Mac al jarenlang uit de verte gezien had. Achter de 
cokesovens stegen grote vuren en witte rookwolken op, roet en kolenstof 
daalden uit de hemel neer, het zoemde en siste in mansdikke buizen, uit de 
koelinstallaties vielen watervallen en uit de hoge, dikke fabrieksschoonsteen 
steeg onophoudelijk een pikzwarte walm in de lucht op.  
 Maar hoe dichter ze bij de beroete bakstenen gebouwen met de gebarsten 
ruiten kwamen, hoe luider en wilder het kabaal werd. Het schreeuwde de lucht 
in als duizend gemartelde kleine kinderen; de aarde beefde.  
 ‘Wie schreeuwen er zo, vader?’ vroeg Mac.  
 ‘De steenkool schreeuwt.’  
 Nooit had Mac gedacht dat steenkool kon schreeuwen!  
 Zijn vader ging de trap van een groot, trillend huis op, waarvan de muren 
scheuren vertoonden, en deed de deur een eindje open.  
 ‘Dag, Josiah! Ik wil de jongen je machine laten zien!’ riep hij naar binnen en 
daarna keerde hij zich om en spuwde op de trap. ‘Kom, Mac!’  
 Mac keek de grote, schone, met tegels beklede zaal in. De man die Josiah 
heette keerde hun de rug toe. Hij zat in een gemakkelijke stoel, hield 
glimmende hendels vast en staarde onbeweeglijk naar een reuzentrommel 
achter in de zaal. Er klonk een kloksignaal. Daarop bewoog Josiah een hendel 
en de grote machines links en rechts begonnen met hun benen te zwaaien. De 



trommel, die Mac huizenhoog leek, draaide steeds sneller en eromheen suisde 
een zwarte, armdikke kabel.  
 ‘De kooi gaat naar de zesde verdieping,’ legde zijn vader uit. ‘Hij valt sneller 
dan een steen. Hij wordt getrokken. Josiah werkt met achthonderd paarden.’  
 Mac wist niet wat hij zag.  
 Aan een witte stang voor de trommel gingen pijlen op en neer, en als de 
pijlen heel dichtbij waren, bewoog Josiah weer een hendel en de suizende 
trommel ging langzamer en stond stil.  
 Mac had nog nooit zoiets geweldigs gezien als deze ophaalmachine.  
 ‘Thanks, Josiah!’ zei vader, maar Josiah keek niet om.  
 Ze liepen om het machinegebouw heen en gingen een smalle trap op, 
waarop Mac met zijn grote laarzen maar moeizaam vooruit kon komen. Ze 
gingen het schrille, jammerende kindergeschreeuw tegemoet, en hier was 
zoveel lawaai, dat je geen woord meer kon verstaan. De hal was reusachtig, 
donker, vol kolenstof en ratelende ijzeren karren.  
 De angst sloeg Mac om het hart.  
 Juist daar waar de steenkool jammerde en schreeuwde, gaf zijn vader hem 
over aan de zwarte mannen en liep weg. Daar zag Mac tot zijn verbazing een 
beek van steenkool! Op een band van een meter breed kwamen onophoudelijk 
stukken steenkool voorbij om ten slotte als een eindeloze zwarte waterval door 
een gat in de grond in goederenwagons te storten. Maar aan beide kanten van 
die lange band stonden beroete jongens, knulletjes zoals Mac, die haastig een 
greep deden in de stroom steenkool en er bepaalde brokken uit haalden, die ze 
in ijzeren karren gooiden.  
 Een jongen schreeuwde in zijn oor dat hij moest kijken. Die kleine jongen 
had een beroet gezicht en pas na een tijdje herkende Mac hem aan een hazenlip. 
Het was een jongen uit de buurt, met wie hij gisteren nog gevochten had, 
omdat hij hem nariep met zijn scheldnaam “haas”.  
 ‘Wij halen de bergen eruit, Mac,’ gilde de “haas” in Macs oor, ‘we mogen de 
stenen niet meeverkopen!’  
 De volgende dag zag Mac al even goed als de anderen wat steenkool was en 
wat steen, aan de breuk, aan de glans en aan de vorm. En een week later was 
het alsof hij al jaren in deze zwarte hal vol lawaai en steenkool was.  
 Over de eeuwig voortglijdende steenkoolbeek gebogen, met zwarte handen 
snel naar de “bergen” grijpend – zo stond Mac twee volle jaren, iedere dag op 
zijn vaste plaats, als vijfde van boven. Duizenden tonnen steenkool gleden door 
zijn kleine, snelle handen.  
 Iedere zaterdag haalde hij zijn loon, dat hij (op een zakcentje na) aan zijn 
vader moest afdragen. Mac was negen jaar oud en een man geworden. Als hij 
op de vrije zondag naar de “saloon” ging, droeg hij een stijve hoed en een 
boord. Een pijp hing tussen zijn haaientanden; hij kauwde kauwgom en had 
altijd een rijke voorraad speeksel tussen tong en gehemelte. Hij was een man, 



praatte als een man en had alleen de lichte, schelle stem van een jongen die heel 
de week in een lawaaiige werkruimte verblijft.  
 Dat was de steenkool boven de aarde en hij, Mac, kende die en had van alles 
verstand – meer dan zijn vader en Fred! Er waren hier tientallen jongens die na 
een jaar nog geen idee hadden waar die steenkool vandaan kwam, die 
eindeloze stroom steenkoolbrokken die in de wagons rolde. Dag en nacht 
kletterden de ijzeren deuren van de schacht en de druipende kooi spuwde dag 
en nacht, zonder ophouden, vier ijzeren honden vol steenkool uit, tweeënhalve 
ton tegelijk. Dag en nacht ratelden de honden over de ijzeren platen van de hal, 
dag en nacht draaiden ze op een bepaald punt boven een opening in de grond 
(als kippen aan een spit), stortten de steenkool en reden leeg weg. Van beneden 
ging de steenkool op een paternosterband naar boven en werd op grote zeven 
heen en weer geschud en daar schreeuwde de steenkool. De grote steenkool, de 
schachtkool, ging de wagons in en weg. Ja, well, dat wisten de andere jongens 
ook, maar meer niet. Mac had al na een maand tegen zichzelf gezegd dat de 
honden die door de hal denderden, onmogelijk alle steenkool konden brengen. 
En zo was het ook. Iedere dag kwamen er honderden wagons aan – van Uncle 
Tom II, Uncle Tom III en Uncle Tom IV – en ze kwamen allemaal naar Uncle 
Tom I, omdat hier de wasserijen en cokesovens en het “chemische bedrijf” 
waren. Mac had om zich heen gekeken en wist alles. Hij wist dat de steenkool 
die door de zeef viel door een paternosterband naar de wasserij vervoerd werd. 
Daar ging ze door ketels waarin het water de steenkool wegspoelde, terwijl de 
stenen zonken. Maar de steenkool liep in een reuzentrommel van vijf zeven met 
gaten van verschillende grootten; daar draaide ze rond, ratelend en schrapend 
en werd gesorteerd. En de aparte soorten gingen door kanalen naar 
verschillende trechters en vielen als stukkolen, gemengde kolen, noot I, II en III 
naar de goederenwagons en gingen weg. Maar de fijne steenkool, alle splinters 
en het kolenstof – denk je dat die weggegooid werden? Nee! Vraag het Mac, de 
tienjarige ingenieur, en hij zal je vertellen dat die steenkool “opzuigt” tot er 
niets meer over is. Dit steenkoolafval ging een geperforeerde ijzeren trap op. 
Die enorme trap vol grauw vuil leek stil te staan, maar als je goed keek, zag je 
dat hij langzaam, heel langzaam bewoog. In precies twee dagen ging iedere tree 
naar boven, kiepte om en schudde het stof in enorme trechters. Vandaar kwam 
het stof in de cokesovens, werd cokes, en de gassen werden in de hoge, zwarte 
duivels neergeslagen en er werd teer, ammoniak en al het mogelijke van 
gemaakt. Dat was het “chemische bedrijf” van Uncle Tom I en Mac wist alles.  
 Op zijn tiende jaar kreeg Mac van zijn vader een dik pak van gele stof en een 
wollen sjaal en op die dag ging hij voor het eerst naar binnen: daar waar de 
steenkool vandaan kwam.  
 De ijzeren slagbomen kletterden, de klok luidde en de kooi begon te dalen. 
Eerst langzaam en daarna zo razendsnel, dat Mac dacht dat de bodem waarop 
hij zat zou breken. Het werd een moment zwart voor zijn ogen, zijn maag 



verkrampte – maar daarna herstelde hij zich. Met een gillend geluid suisde de 
ijzeren kooi achthonderd meter naar beneden. Hij sloeg slingerend tegen de 
geleiders, dat het kletterde en kraakte, alsof hij in stukken uit elkaar zou vallen. 
Het water kletterde erop, de druipende, zwarte bekisting van de schacht vloog 
in het schijnsel van de mijnlampen langs de open deuren van de kooi de hoogte 
in. Mac zei tegen zichzelf dat het zo moest zijn. Twee jaar lang had hij iedere 
dag bij de ploegwisseling de houwers en mijnwerkers met hun lampen – die als 
glimwormpjes door de donkere hal dansten – uit de kooi zien stappen en met 
de kooi zien dalen, en er was maar twee keer iets gebeurd. Een keer was de kooi 
tegen het dak gebotst en de mensen was de schedel ingeslagen, en de tweede 
keer was het touw gebroken en twee opzichters en een ingenieur waren in de 
troep gestort. Dat kon voorkomen, maar het kwam niet voor.  
 Plotseling hield de kooi stil en ze waren op de achtste verdieping en het was 
ineens heel stil. Een paar onherkenbaar zwarte, halfnaakte gedaanten ontvingen 
hen.  
 ‘Heb je je jongen bij je, Allan?’  
 ‘Yep!’  
 Mac bevond zich in een warme tunnel die, bij de schacht zwak verlicht, snel 
in het duister verdween. Na een tijdje schemerde in de verte een lamp, er 
verscheen een schimmel, Jay, de paardenjongen – die Mac al lang kende – 
ernaast, en erachter ratelden twintig ijzeren honden vol steenkool.  
 Jay grijnsde. ‘Hallo! Daar is hij!’ riep hij. ‘Mac, ik heb gisteren nog drie drinks 
in de speelautomaat gewonnen. Hey, hey, stop Boney!’  
 Bij deze Jay werd Mac ingedeeld en een hele maand liep hij als een schaduw 
met Jay mee, tot hij ingewerkt was. Daarna verdween Jay en Mac deed zijn 
werk alleen.  
 Hij was op de achtste verdieping thuis en het kwam niet in hem op dat een 
jongen van tien iets anders kon zijn dan een ponyboy. In het begin hadden de 
duisternis en meer nog de griezelige stilte hier beneden hem bedrukt. Ja, wat 
voor een fool was hij geweest om te denken dat hier beneden aan alle kanten 
gehakt en gehamerd werd! Het was daarentegen doodstil als in een graf, maar 
je kon fluiten, begrijp je? Alleen bij de schacht, waar de kooi liep en een paar 
mensen de honden erin schoven en eruit trokken, bij de steenkoollagen waar de 
houwers, meestal onzichtbaar voor Mac, ingeklemd tussen het gesteente hingen 
en steenkool hakten, was wat lawaai. Maar er was één plek op de achtste 
verdieping met vreselijk veel lawaai. Daar werkten de boorders. Twee mannen 
die allang doof moesten zijn, duwden de pneumatische boren met hun 
schouders tegen de rotsen en hier kon je geen woord verstaan.  
 Op de achtste verdieping werkten honderdtachtig mensen – en toch zag Mac 
zelden iemand. Soms een opzichter, de schietmeester, dat was alles. Het was 
altijd een gebeurtenis, als er in de duistere mijngang een lampje opdook en er 
een eenzame zwerver aan kwam stappen. Zijn hele ploegendienst reed Mac in 



die lage, lege, zwarte gangen heen en weer. Hij verzamelde de steenkoolkarren 
bij de steenkoollagen en remhellingen en reed ze naar de schacht. Daar spande 
hij zijn paard in voor de klaarstaande trein met lege honden, honden met stenen 
voor het opvullen van de ontgonnen mijngangen, met stempels, balken en 
planken voor het betimmeren van de gangen, en bracht de wagens naar de 
betreffende plaatsen. Hij kende het hele labyrint van gangen, iedere balk die de 
bodem met zijn gewicht geknakt had en alle steenkoollagen, of ze nu George 
Washington, Merry Aunt, Fat Billy heetten of hoe dan ook. Hij kende de 
luchtdeuren, waaruit zware mijngassen opstegen. Hij kende alle “grafstenen”, 
in het gesteente uitgebroken korte zuilen, die plotseling naar buiten konden 
komen om je tegen de muur te drukken. Hij kende de luchtverversing precies, 
deuren die de sterkste man niet open kreeg, voor hij de lucht die ertegen drukte 
door een klein raampje in de deur had laten uitstromen – dan floot de lucht als 
een ijzige stormwind. En er waren gangen vol muffe, warme lucht, waar je 
meteen droop van het zweet. Honderd keer per ploegendienst doorkruiste hij 
die ijzige en kokende gangen, net als duizend paardenjongens het op dit 
ogenblik nog doen.  
 Na de ploegendienst vertrok hij met zijn kameraden in de rammelende, naar 
boven schietende kooi naar buiten en weer naar binnen, zonder er iets bij te 
denken, net zoals een clerk de lift neemt naar zijn office en van zijn office naar 
de straat.  
 Beneden op de achtste verdieping maakte Mac kennis met Napoleon 
Bonaparte, kortweg Boney. Zo heette zijn schimmel. Boney had jaren beneden 
in het donker doorgebracht en was halfblind. Zijn rug was gebogen en zijn 
hoofd naar de grond gezakt door het eeuwige bukken in de lage gangen. Boney 
had in de putten tussen de smalle rails zijn hoeven platgetrapt, zodat het net 
koeken waren. Hij had zijn beste jaren gehad en verloor zijn haren. Rond zijn 
ogen en neusgaten had hij vleeskleurige kringen, die er niet best uitzagen. Toch 
ging het goed met Boney, want hij was dik en vet en flegmatiek geworden. Hij 
liep altijd in hetzelfde sukkeldrafje. Zijn hersenen hadden zich op dat drafje 
ingesteld en hij kon nu niet anders meer. Mac kon met zijn borstel (daarover 
gaat het straks) voor hem uit dansen – Boney liep niet harder. Mac kon hem 
slaan – dan deed Boney, de oude bedrieger, alsof hij ijveriger werd, hij toonde 
zijn wil, knikte sneller met zijn hoofd, stampte nadrukkelijker in het vuil – maar 
liep niet harder.  
 Mac behandelde hem niet bijzonder zachtzinnig. Als hij Boney naast zich 
wilde hebben, duwde hij zijn elleboog in zijn dikke buik, anders deed Boney het 
niet, want al zag hij dat hij plaats moest maken en spitste hij zijn oren, hij liet 
het eerst tot een por in zijn ribben komen. Als Boney in slaap viel, wat veel 
voorkwam, sloeg Mac hem met zijn vuist op zijn neus – want Mac moest voor 
transport zorgen en werd ontslagen, als hij niet met zijn karren werkte. Hij kon 
geen medelijden tonen. Desondanks waren ze goede vrienden. Soms – als Mac 



zijn repertoire gefloten had – klopte hij Boney op zijn nek en praatte tegen hem: 
‘Hey, old Boney, how are you today, old fellow? All right, are you?’ –  
 Toen ze elkaar een halfjaar kenden, viel Mac op dat Boney vuil was. Hij zag 
er alleen hier in het donker, bij de lamp als een schimmel uit. Als ze hem in het 
daglicht gebracht hadden – holy Gee! – wat had Boney zich dan moeten 
schamen!  
 Mac deed een poging en kocht een roskam. In Boney’s hoofd zat geen 
herinnering meer aan dat comfort, zag Mac, want Boney wendde zijn hoofd af. 
Dat deed hij niet eens als er naast hem een ontploffing was. Dan zwaaide Boney 
zijn dikke hangbuik van plezier heen en weer om het borstelen ten volle te 
genieten. Mac probeerde het ook met water, want hij had zich in zijn hoofd 
gezet om Boney sneeuwwit te maken. Maar zodra Boney water voelde, ging er 
een stuiptrekking door zijn flank, alsof hij een elektrische schok kreeg, en hij 
kon niet rustig blijven staan. Zo bleef het bij droog borstelen. En als Mac lang 
genoeg borstelde, rekte de oude Boney plotseling zijn nek en liet een trillend, 
huilend hondengejank horen – de ruïne van gehinnik. Dan lachte Mac dat het 
door de gang schalde. –  
 Mac had van Boney gehouden, zonder twijfel. Hij heeft het soms nog over 
hem. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor oude, dikke schimmels met 
kromme ruggen, en soms blijft hij staan om een schimmel op zijn nek te 
kloppen en te zeggen: ‘Zo zag Boney eruit, Maud, zie je, precies zo!’ Maar 
Maud heeft al zoveel Boney’s gezien, dat ze aan de gelijkenis met de oude 
Boney twijfelt. Mac begrijpt niets van schilderijen en heeft er nooit een cent aan 
uitgegeven. Maar Maud ontdekte een primitef geschilderde oude schimmel 
tussen zijn spullen. Ze was overigens al twee jaar met Mac getrouwd, voor zijn 
sympathie voor oude schimmels haar opviel. Op een keer in de Berkshire Hills 
zette hij de auto plotseling stil.  
 ‘Kijk die schimmel daar, Maud!’ zei hij en wees naar een oude schimmel, die 
langs de weg voor een boerenkar stond.  
 Maud moest hard lachen. ‘Maar Mac, dat is een oude schimmel; zo zijn er 
duizenden.’  
 Dat zag Mac natuurlijk in en hij knikte. ‘Dat kan wel zijn, Maud, maar ik heb 
vroeger precies dezelfde schimmel gehad.’  
 ‘Wanneer?’  
 ‘Wanneer?’ Mac keek haar niet aan. Niets vond hij moeilijker dan over 
zichzelf te praten. ‘Dat is al lang geleden, Maud. In Uncle Tom.’  
 Mac heeft nog iets aan Uncle Tom overgehouden. Dat is een gillende 
roofvogelkreet – hey! hey! – die Mac onwillekeurig uitstoot, als er iemand voor 
zijn auto loopt. Die schreeuw heeft hij bij Uncle Tom geleerd. Daarmee spoorde 
hij Boney aan, als hij weg wilde rijden en daarmee stopte hij Boney, als er een 
wagen uit de rails gelopen was.  
 



Mac was bijna drie jaar op de achtste verdieping en had de halve omtrek van de 
aarde in de gangen van Uncle Tom afgelegd, toen de mijnramp plaatsvond die 
velen zich nog altijd herinneren. Ze kostte tweehonderdtweeënzeventig mensen 
het leven, maar zou voor Mac gelukkig uitpakken.  
 In de derde nacht na Pinksteren, om drie uur ’s morgens, was er een 
ontploffing van mijngas op de laagste verdieping van Uncle Tom.  
 Mac bracht zijn trein lege honden terug en floot een liedje dat iedere avond 
uit de fonograaf in Johnsons “Saloon” schalde. Plotseling hoorde hij door het 
geratel van de ijzeren honden heen een ver gedonder en hij keek automatisch 
om, nog steeds fluitend: daar zag hij de stutten en balken als lucifershoutjes 
knappen en de bodem instorten. Hij trok Boney met al zijn kracht aan zijn 
halster en gilde in zijn oren: ‘Hey, hey! Git up – giit up!’ Boney, die schrok en de 
stutten achter zich hoorde kraken, probeerde een galop, old Bonaparte strekte 
zijn plompe lijf, dat hij helemaal vlak lag en gooide zijn benen uit voor een 
wanhopige finish – en verdween toen onder het neerstortende gesteente. Mac 
rende als een bezetene, want het gesteente kwam hem achterna. Nu ging het 
erom! Maar tot zijn ontzetting zag hij dat de stutten en balken voor hem 
eveneens knakten en dat het dak naar beneden kwam. Hij draaide een paar keer 
als een tol in de rondte met zijn handen tegen zijn slapen en rende een zijgang 
in. De mijngang stortte met donderend geraas in, de zijgang kraakte, en 
opgejaagd door het vallende gesteente vloog Mac weg, razendsnel. Uiteindelijk 
liep hij alleen nog maar in een kringetje, met zijn handen tegen zijn hoofd, en 
schreeuwde!  
 Mac beefde over heel zijn lichaam en had helemaal geen kracht meer. Hij zag 
dat hij de paardenstal ingerend was, wat Boney ook gedaan zou hebben, als het 
gesteente hem niet te pakken had gekregen. Hij moest gaan zitten, omdat zijn 
knieën het begaven, en daar zat hij nu, verdoofd van schrik, en dacht een uur 
lang helemaal niets. Ten slotte boog hij zich over zijn lamp, die nog net 
brandde, en bescheen de omgeving; hij was helemaal ingesloten door stenen en 
kolen. Hij probeerde te bedenken hoe het gekomen was, maar dat lukte hem 
niet.  
 Zo bleef hij urenlang zitten. Hij huilde van wanhoop en eenzaamheid en 
vermande zich toen. Hij pakte een stuk kauwgum en zijn levensgeesten 
keerden terug.  
 Het was een mijngas- of kolenstofontploffing, dat stond vast. Boney was 
door het gesteente gedood – en hem, nu, hem zouden ze wel opgraven!  
 Mac zat naast zijn kleine lamp op de grond en begon te wachten. Hij wachtte 
een paar uur en daarna werd hij overvallen door een ijzige, kille angst, en 
sprong geschrokken op. Hij pakte de lamp, ging de mijngangen links en rechts 
in en belichtte de stenen om te zien of er geen weg vrij was. Nee! Er zat dus 
niets anders op dan wachten. Hij onderzocht de voederkist, ging op de grond 
zitten en liet zijn gedachten de vrije loop. Hij dacht aan Boney, aan vader en 



Fred, die met hem naar binnen gegaan waren, en aan Johnsons bar. Aan het lied 
van de fonograaf. Aan de speelautomaat in Johnsons bar. En in gedachten 
speelde hij een oneindige reeks spelletjes: hij gooide zijn vijf cent erin, draaide 
aan de slinger, liet los – en vreemd: telkens won hij, full hand, royal flush...  
 Uit dit spel werd hij gewekt door een eigenaardig geluid. Het siste en 
kraakte als in de telefoon. Mac luisterde ingespannen. Hij stak zijn wijsvingers 
in zijn oren en schudde ze. Hij schraapte zijn keel en spuwde luid. Daarna ging 
hij met zijn hoofd tegen de muur geleund zitten en keek voor zich uit naar het 
stro, dat er voor Boney lag. Ten slotte ging hij op het stro liggen en met een 
jammerlijk gevoel van grote hopeloosheid sliep hij in.  
 Hij werd wakker (hij dacht na een paar uur) van het vocht; de lamp was 
uitgegaan en hij plensde met zijn voeten in het water, toen hij een stap deed. Hij 
had honger, nam een handvol haver en begon te kauwen. Hij ging op Boney’s 
ruif zitten, ineengedoken, knipperend in het donker en kauwde op iedere 
korrel. Daarbij luisterde hij, maar hij hoorde geen geklop en geen stemmen, 
alleen het sijpelen en druppen van water.  
 De duisternis was vreselijk, en na een tijdje sprong hij van de ruif af, knarste 
met zijn tanden en trok aan zijn haar, terwijl hij als een gek vooruitrende. Hij 
stootte tegen de muur, rende er twee, drie keer met zijn hoofd tegenaan en 
sloeg zinloos met zijn vuisten op het gesteente. Zijn wanhopige razernij duurde 
niet lang; daarna liep hij op de tast terug naar de ruif en ging door met haver 
kauwen, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet.  
 Urenlang bleef hij zo zitten. Niets bewoog. Ze waren hem vergeten!  
 Mac zat, kauwde haver en dacht na. Zijn kleine hoofd begon te werken en hij 
kalmeerde. Op dit vreselijke moment moest hij laten zien wat Mac waard was. 
En dat liet hij zien!  
 Plotseling sprong hij weer op de grond en zwaaide met zijn vuist in de lucht: 
‘Als those blasted fools me niet komen halen,’ schreeuwde hij, ‘zal ik mezelf 
uitgraven!’  
 Maar Mac begon niet meteen te graven. Hij nam weer plaats op de ruif en 
dacht lang en zorgvuldig na. Hij tekende in zijn hoofd de plattegrond van de 
gang bij de paardenstal. In de zuidelijke gang was het onmogelijk. Als hij er al 
uit kwam, dan kon dat alleen via Merry Aunt en Patterson’s steenkoollaag. De 
plaats waar die laag ontgonnen werd, was zeventig, tachtig, negentig passen 
van de stal verwijderd. Dat wist Mac heel precies. De steenkool in Merry Aunt 
was door de druk van de bodem al broos geworden. Dat was van groot belang.  
 Nog om één uur had hij tegen Patterson geroepen: ‘Hé, Pat, Hikkins zegt dat 
we alleen nog maar modder ontginnen!’  
 Pats bezwete gezicht was in de lichtkring van de lamp verschenen en Pat had 
woedend geroepen: ‘Hikkins shall go to the devil, zeg hem dat maar, Mac! To hell, 
Mac! Marry Aunt is alleen nog maar modder, de bodem heeft haar in elkaar 



gedrukt. Hikkins moet zijn bek houden, Mac, zeg dat maar, ze moeten harder 
werken!’  
 Pat had de mijngang van stevige stutten voorzien, want hij was bang dat het 
gesteente hem dood zou drukken. De steenkoollaag was steil, tweeënvijftig 
meter hoog en leidde via een remhelling naar de zevende verdieping.  
 Mac telde zijn passen, en toen hij er zeventig geteld had, kreeg hij het 
ijskoud, en toen hij er vijfentachtig geteld had en op het gesteente stootte, 
juichte hij.  
 IJskoud van energie, met harde spieren en pezen ging hij meteen aan het 
werk. Na een uur had hij – terwijl hij tot zijn knieën in het water stond – een 
grote nis uit de stenen geslagen. Maar hij was uitgeput en werd misselijk van de 
bedorven lucht. Hij moest uitrusten. Na een pauze werkte hij door. Langzaam 
en beheerst. Hij moest de stenen boven en aan beide kanten aftasten om te 
zorgen dat hij niet bedolven werd, steensplinters en stenen tussen gevaarlijk 
hangende brokken drukken, stutten en planken als steunen uit de stal halen en 
de stukken rots wegrollen. Zo werkte Mac urenlang, hoestend en hijgend. 
Daarna was hij volkomen uitgeput en viel op de ruif in slaap. Zodra hij wakker 
werd, luisterde hij en toen hij niets hoorde, ging hij weer aan het werk.  
 Hij groef en hij groef. Mac groef op die manier een paar dagen – en in totaal 
was het toch maar vier meter! Honderd keer droomde hij later dat hij groef en 
groef en zich een weg door het gesteente baande...  
 Toen voelde hij dat hij bij de mond van de ontgonnen steenkoollaag was. Hij 
voelde het duidelijk aan het fijne stof dat er lag van de gevallen steenkool. Mac 
vulde zijn zakken met haver en klom de steenkoollaag in. De meeste stutten 
stonden overeind, de bodem had maar weinig steenkool naar binnen gedrukt, 
en Mac juichte en beefde van vreugde, toen hij merkte dat de steenkool zich 
gemakkelijk weg liet schuiven, want hij had tweeënvijftig meter voor zich. Van 
stut naar stut schuivend klom hij in de zwarte steenkoollaag omhoog. Terug 
kon hij nu niet meer, want hij versperde zijn eigen weg. Plotseling voelde hij 
een laars en aan het ruwe, afgesleten leer herkende hij meteen Pattersons 
laarzen. Daar lag Old Pat bedolven, en de schrik en de ontzetting verlamden 
Mac zo, dat hij lange tijd alleen maar op zijn hurken kon blijven zitten. Nog 
steeds durft hij niet aan dat verschrikkelijke moment te denken. Toen hij weer 
tot zichzelf kwam, kroop hij langzaam naar boven. Deze steenkoollaag kon je 
normaal gesproken in een halfuur klimmen. Maar doordat Mac uitgeput en 
zwak was, tonnen steenkool uit de weg moest ruimen en eerst voorzichtig 
moest uitzoeken of de stutten nog overeind stonden, duurde het bij hem lang. 
Badend in het zweet en kapot bereikte hij de remhelling. Die remhelling leidde 
van de achtste verdieping direct naar de zevende.  
 Mac ging liggen slapen. Hij werd weer wakker en klom langzaam over de 
rails naar boven.  
 Eindelijk was hij boven: de gang was vrij!  



 Mac ging op zijn hurken zitten, kauwde haver en likte zijn natte handen af. 
Daarna ging hij op weg naar de schacht. Hij kende de zevende verdieping net 
zo goed als de achtste, maar ingestorte gangen dwongen hem telkens weer een 
andere route te kiezen. Hij zwierf urenlang, tot het bloed in zijn oren suisde. 
Naar de schacht moest hij, naar de schacht – de klok luiden...  
 Maar plotseling – toen hij al beefde van angst dat hij nu hier ingesloten was – 
plotseling zag hij een rode vonken van licht: lampen! Het waren er drie.  
 Mac deed zijn mond open om te roepen – maar hij kon geen geluid meer 
uitbrengen en zakte in elkaar.  
 Het kan zijn dat Mac toch geroepen heeft, al bezwoeren twee van de mannen 
dat ze niets gehoord hadden, terwijl de derde beweerde dat het was alsof hij 
iets van een schreeuw gehoord had.  
 Mac voelde dat iemand hem droeg. Toen voelde hij dat hij zich in de kooi op 
weg naar boven bevond en hij werd wakker, doordat de kooi zo langzaam ging. 
Toen voelde hij hoe ze dekens over hem heen legden en hem weer droegen – en 
daarna voelde hij niets meer.  
 Mac was zeven hele dagen ingesloten geweest onder de grond, al dacht hij 
dat het er maar drie geweest waren. Van alle mannen op de achtste verdieping 
was hij de enige die gered was. Als een spook kwam de paardenjongen uit de 
verwoeste verdieping naar boven. Zijn verhaal stond in alle kranten van 
Amerika en Europa. De paardenjongen van Uncle Tom! Zijn foto’s, hoe ze hem 
in een deken naar buiten droegen, terwijl zijn kleine, zwartgeworden hand 
eruitstak, en dat hij in het ziekenhuis rechtop in bed zat, verschenen in alle 
kranten.  
 De hele wereld lachte ontroerd om het eerste wat Mac zei, toen hij wakker 
werd. Hij vroeg de dokter: ‘Hebt u een stukje kauwgom, sir?’ – Maar die 
opmerking was heel begrijpelijk. Macs mondholte was uitgedroogd en hij had 
net zo goed water kunnen vragen.  
 Mac was na een week weer gezond. Toen ze hem op zijn vraag naar zijn 
vader en Fred een ontwijkend antwoord gaven, sloeg hij zijn magere handen 
voor zijn gezicht en huilde zoals een jongen van dertien jaar huilt die plotseling 
alleen op de wereld is. Verder ging het uitstekend met de kleine Mac. Hij werd 
verwend, iedereen stuurde hem koek, geld en wijn. Daarmee zou Macs 
avontuur afgelopen zijn, als een rijke dame in Chicago – ontroerd door het lot 
van de verweesde paardenjongen – hem niet geadopteerd had. Zij had voortaan 
de leiding bij zijn opvoeding.  
 Het kwam niet bij Mac op dat je iets anders kon worden dan mijnwerker en 
daarom stuurde zijn voogdes hem naar een mijnbouwacademie. Na zijn studie 
keerde Mac als ingenieur terug naar Uncle Tom, waar hij twee jaar bleef. 
Daarna ging hij naar de zilvermijn Juan Alvarez in Bolivia – in een streek waar 
een man precies moest weten wanneer het juiste moment voor een goedgemikte 
vuistslag gekomen was. De mijn ging failliet en Mac leidde daarna de bouw 



van de tunnel van de Bolivia-Andes-spoorbaan. Daar was hij op zijn “idee” 
gekomen. De verwezenlijking van zijn idee hing van verbeterde steenboren af – 
en zo ging Mac aan het werk. Het diamant van diamantboren moest vervangen 
worden door goedkoop materiaal met bij benadering dezelfde hardheid. Mac 
begon bij de laboratoria van de Edison Works Ltd. en probeerde 
gereedschapsstaal met een buitengewone hardheid te ontwikkelen. Nadat hij 
twee jaar hardnekkig gewerkt had en dicht bij zijn doel was, nam hij ontslag bij 
de Edison Works en ging zelfstandig verder.  
 Door zijn allaniet werd hij snel rijk. In die tijd leerde hij Maud kennen. Hij 
had nooit tijd gehad om zich met vrouwen bezig te houden en gaf er weinig 
om. Maar Maud beviel hem op het eerste gezicht. Haar lieftallige, bruine 
madonnahoofd, haar grote, warme ogen, die in de zon als barnsteen konden 
oplichten, haar enigszins dromerige aard (ze treurde toen om haar moeder), 
haar spontane karakter, dat alles maakte diepe indruk op hem. Vooral haar 
teint beviel hem. Het was de fijnste, zuiverste en blankste huid die hij ooit 
gezien had en hij begreep niet dat die bij het kleinste zuchtje wind niet 
scheurde. Hij vond het imponerend hoe moedig ze haar leven in eigen hand 
nam. Ze gaf in die tijd pianoles in Buffalo en was van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat aan het werk. Hij hoorde haar een keer over muziek, kunst en 
literatuur praten – allemaal dingen waarvan hij niets begreep – en zijn 
bewondering voor haar kennis en intelligentie was grenzeloos. Hij werd 
smoorverliefd op Maud en beging de domheden die alle mannen in zo’n 
situatie begaan. In het begin durfde hij niet, en er waren momenten dat hij 
wanhopig was. Maar op een dag ontdekte hij een blik in Mauds ogen – wat was 
dat toch voor een blik? – en die gaf hem moed. Resoluut deed hij een aanzoek, 
en een paar weken later trouwden ze. Daarna wijdde hij nog drie jaar van 
rusteloze activiteit aan het uitwerken van zijn “idee”.  
 En nu was hij Mac, gewoon Mac, die de volkszangers in de concert halls van 
de voorstad bezongen.  
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De eerste maanden zag Maud haar echtgenoot heel zelden.  
 Ze begreep al na een paar dagen dat zijn huidige werk een heel ander 
karakter had dan zijn activiteit in de fabriek in Buffalo, en ze was verstandig en 
sterk genoeg om zonder er veel commentaar haar offer te brengen aan Macs 
werk. Dagenlang kreeg ze hem helemaal niet te zien. Hij was op het 
bouwterrein, in de laboratoria van Buffalo of had dringende vergaderingen. 
Allan begon ’s morgens om zes uur en was vaak tot laat in de nacht bezig. Hij 
was soms zo doodmoe, dat hij liever op de leren bank van zijn werkkamer 
overnachtte dan eerst naar de Bronx te rijden.  



 Ook daar hield Maud rekening mee.  
 Om te zorgen dat hij in dat geval tenminste een beetje comfort had, richtte ze 
in het syndicaatsgebouw een slaapkamer met bad en een eetkamer in, een echte 
kleine woning, waarin hij pijp en tabak, boorden en ondergoed had, kortom: 
alles wat hij nodig had. Ze gaf hem Lion, de Chinese boy, als bediende. Want 
niemand kon zo goed met Mac omgaan als hij. Lion kon met Aziatische 
gelijkmoedigheid honderdmaal achter elkaar zeggen – telkens met een 
passende kleine pauze – ‘Dinner, sir – Dinner, sir.’ Hij verloor zijn geduld niet en 
was nooit uit zijn humeur. Hij was er altijd en je zag hem nooit. Hij werkte 
geruisloos en gelijkmatig als een goedgeoliede machine en toch was alles altijd 
perfect in orde.  
 Nu zag ze Mac nog minder, maar ze hield zich goed. Zolang het weer het 
toestond, organiseerde ze ’s avonds kleine diners op het dak van het 
syndicaatsgebouw, dat een betoverend uitzicht over New York bood. Die 
diners met een paar vrienden en medewerkers van Mac bezorgden haar veel 
plezier en ze was de hele middag bezig met de voorbereiding. Ze vond het ook 
niet erg als Mac soms maar een paar minuten kon komen.  
 Maar de zondagen bracht Allan regelmatig in de Bronx door bij haar en 
Edith, en dan leek het of hij al het verzuim van de week goed wilde maken door 
zich helemaal aan haar en het kind te wijden, opgewekt en onschuldig als een 
grote jongen.  
 Soms ging hij ’s zondags met haar ook naar het bouwterrein in New Jersey, 
“om Hobby wat aan te sporen”.  
 Er kwam een hele maand vol vergaderingen met de stichters en 
grootaandeelhouders van het syndicaat, met mensen uit de financiële wereld, 
ingenieurs, handelsagenten, hygiënisten en architecten. In New Jersey waren ze 
op grote hoeveelheden water gestuit en op de Bermuda’s zorgde de bouw van 
de serpentinetunnel voor onverwachte problemen. In Finisterre was het 
arbeidersmateriaal minderwaardig en moest door beter vervangen worden. En 
daarbij hoopte het lopende werk zich iedere dag verder op.  
 Allan werkte soms twintig uur achter elkaar en vanzelfsprekend maakte ze 
op dergelijke dagen geen aanspraak op hem.  
 Mac verzekerde haar dat het over een paar weken beter zou worden. Als de 
eerste rush voorbij was. Ze had geduld. Haar enige zorg was dat Mac 
overwerkt kon raken.  
 Maud was er trots op dat ze de vrouw van Mac Allan was. Met stil 
enthousiasme liep ze rond. Ze vond het fijn als de kranten hem “de veroveraar 
van de onderzeese continenten” noemden en de genialiteit en durf van zijn 
ontwerpen prezen. Overigens was ze er nog niet helemaal aan gewend dat Mac 
nu opeens een beroemd man geworden was. Ze bekeek hem soms vol 
verbazing en eerbied. Maar dan vond ze dat hij er precies zo uitzag als vroeger, 
eenvoudig en helemaal niet ongewoon. Ze was ook bang dat zijn aureool in de 



openbaarheid zou verbleken, als de mensen wisten hoe eenvoudig zijn karakter 
in feite was. IJverig verzamelde ze alle artikelen en krantenknipsels die op de 
tunnel en Mac betrekking hadden. Soms ging ze ook een bioscoop binnen, als 
ze toevallig langskwam, om zichzelf te zien, Mac’s wife, hoe ze in Tunnel City 
uit de automobiel stapte en haar lichte stoffen jas woei in de wind. De 
journalisten grepen iedere kans om haar te interviewen en ze lachte zich dood 
als ze de volgende dag in de krant een artikel vond: Macs vrouw zegt dat hij de 
beste echtgenoot en vader van New York is.  
 Al wilde ze het voor zichzelf niet toegeven, het vleide haar, als de mensen 
haar in winkels waar ze inkopen deed nieuwsgierig aanstaarden en het was een 
grote triomf in haar leven, toen Ethel Lloyd haar wagen op Union Square liet 
stilhouden en haar aan haar vriendinnen liet zien.  
 Op mooie dagen ging ze met Edith in een elegant kinderwagentje wandelen 
in het Bronx Park en dan gingen ze altijd naar de dierentuin, waar ze samen 
urenlang plezier hadden voor de apenkooi, en Maud had niet minder plezier 
dan haar kind. Maar toen het herfst werd en er nevel uit de vochtige grond van 
de Bronx steed, kwam er aan dat plezier een eind.  
 Mac had beloofd met Kerstmis drie volle dagen – helemaal zonder werk – 
met hen door te brengen, en Mauds hart juichte al weken van tevoren. Het 
moest net zo worden als hun eerste kerstfeest samen. Hobby zou de Tweede 
Kerstdag komen en ze zouden bridgen tot ze niet meer konden. Maud had een 
eindeloos programma voor die drie dagen uitgewerkt.  
 De hele maand december kreeg ze haar man overigens bijna niet te zien. 
Allan werd iedere dag in beslag genomen door vergaderingen met financiële 
mensen, omdat ze voorbereidingen troffen voor de financiële campagne, die in 
januari zou beginnen.  
 Allan had – voorlopig – het aardige bedrag van drie miljard dollar nodig. 
Maar hij twijfelde er geen moment aan dat hij dat zou krijgen.  
 Wekenlang werd het syndicaatsgebouw belegerd door journalisten, want de 
pers had met de sensatie geweldig goede zaken gedaan. Hoe werd de tunnel 
gebouwd? Hoe werd hij beheerd? Hoe was de ventilatie daarbinnen? Hoe was 
het tracé berekend? Hoe kwam het dat het tunneltracé ondanks kleine 
omwegen een vijftigste korter zou worden dan de zeeroute? (“Steek een naald 
door een globe en je weet het!”) Dat waren allemaal vragen die het publiek 
wekenlang in spanning hielden. Aan het slot waren ze nog een keer de vete 
over de tunnel, een nieuwe “tunneloorlog”, in de kranten begonnen, die met 
evenveel verbittering en evenveel rumoer gevoerd werd als de eerste.  
 De vijandelijke pers voerde weer de oude argumenten aan: dat niemand in 
staat was dat enorme traject door graniet en gneis te boren, dat een diepte van 
4000 à 5000 meter onder de zeespiegel iedere menselijke activiteit uitsloot, dat 
geen materiaal bestand was tegen de reusachtige hitte en de enorme druk – dat 
de tunnel om al die redenen een treurig fiasco zou worden. Maar de vriendelijk 



gezinde pers maakte de lezers voor de duizendste keer de voordelen van de 
tunnel duidelijk: tijd! Tijd! Tijd! Stiptheid! Veiligheid! De treinen zouden zo 
veilig rijden als de treinen boven de grond – of zelfs veiliger! Je was niet meer 
afhankelijk van het weer, van mist en waterstand en liep geen gevaar om ergens 
op de oceaan door de vissen opgevreten te worden. He hoefde je maar de ramp 
met de Titanic te herinneren, waarbij zestienhonderd mensen het leven verloren 
hadden, en aan het lot van de Kosmos, die met vierduizend mensen aan boord 
midden op de oceaan verdwenen was!  
 De luchtschepen kwamen nooit in aanmerking voor massaverkeer. En 
bovendien waren er tot nu toe pas twee luchtschepen in geslaagd de 
Atlantische Oceaan over te vliegen.  
 In die tijd kon je geen krant of tijdschrift openslaan zonder op het woord 
“tunnel” en op illustraties en afbeeldingen te stuiten die met de tunnel te 
maken hadden.  
 In november werden de berichten schaarser en bleven ten slotte helemaal uit. 
Het persbureau van het syndicaat hulde zich in stilzwijgen. Allan had de 
bouwterreinen gesloten en het was onmogelijk om nieuwe illustraties te 
publiceren.  
 De koorts die de kranten in het volk gewekt hadden week, en na een paar 
dagen was de tunnel een oud verhaal waarvoor niemand meer belangstelling 
had. Iets nieuws stond momenteel op de voorgrond: een internationale vlucht 
rond de wereld!  
 Maar de tunnel was vergeten.  
 Dat was Allans bedoeling. Hij kende zijn mensen en wist heel goed dat die 
eerste golf van enthousiasme hem geen miljoen dollar opgeleverd had. Hijzelf 
wilde, als hij dacht dat het juiste moment gekomen was, een tweede golf van 
enthousiasme wekken, die niet alleen op sensatie berustte.  
 In december verscheen er een uitvoerig becommentarieerd bericht in de 
kranten, dat bedoeld was om een idee te geven van de draagwijdte van Allans 
project: de Pittsburg Smelting and Refining Company verwierf voor 
twaalfeneenhalf miljoen dollar het recht op al het tijdens de aanleg gedolven 
materiaal dat mijnbouwtechnisch te verwerken was. (De aandelen van de 
P.S.R.C. waren in het zesde bouwjaar 60 procent gestegen!) Tegelijkertijd 
verscheen het nieuws dat de Edison Biograph Company voor een miljoen dollar 
het alleenrecht gekregen had om tijdens de hele bouwperiode fotografische en 
cinematografische opnamen van de tunnel te maken en te publiceren.  
 De Edison Biograph Co. verkondigde op schreeuwende affiches dat zij “het 
eeuwige monument voor de tunnelbouw wilde oprichten, van de eerste spade 
in de grond tot de eerste Europa Flyer, om de komende generaties de 
geschiedenis van de grootste menselijke onderneming over te leveren.” Ze was 
van plan de tunnelfilms eerst allemaal in New York te vertonen om ze 
vandaaruit over meer dan dertigduizend theaters op de hele aardbol te sturen.  



 Het was onmogelijk om een betere reclame voor de tunnel te bedenken.  
 De Edison Biograph Co. begon haar werk op dezelfde dag en haar 
tweehonderd theaters in New York waren tot de laatste plaats bezet.  
 De Edison Biograph Co. bracht de bekende scènes in de daktuin op Hotel 
Atlantic, ze liet de vijf geweldige stofkolommen van de aparte bouwterreinen 
zien, de steenfonteinen die het dynamiet opjoeg, de voedselvoorziening voor 
honderdduizend mensen, de opmars van de arbeidersbataljons in de ochtend, 
ze liet de man zien wiens borstkas door een rotsblok ingedrukt was en die nog 
zacht ademde voor hij stierf. Ze liet de begraafplaats van de tunnelstad zien met 
vijftien verse heuvels. Ze liet houtvesters in Canada zien, die een bos voor Allan 
rooiden – ze liet de legioenen beladen wagons zien, die allemaal de letters 
A.T.S. droegen.  
 Die film, die tien minuten duurde en de simpele naam Spoorwagons droeg, 
maakte de sterkste en inderdaad een overweldigende indruk. Goederentreinen, 
meer niet. Goederentreinen in Zweden, Rusland, Oostenrijk, Hongarije, 
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika. Treinen met ertsen, boomstammen, 
steenkool, rails, ijzeren spanten, buizen, eindeloos. Hun locomotieven walmden 
en rolden allemaal voorbij – ze rolden allemaal! – onophoudelijk rolden ze 
voorbij, zodat je ze uiteindelijk rollen en suizen hoorde.  
 Tot slot bracht de Edison Biograph Co. nog een korte film: Allan liep met 
Hobby over het bouwterrein in New Jersey.  
 Iedere week bracht de Edison Biograph Co. een nieuwe “tunnelfilm” en aan 
het eind verscheen Allan steeds in eigen persoon in de een of andere situatie.  
 Terwijl Allans naam vroeger nauwelijks meer betekend had dan de naam 
van een recordvlieger, die vandaag bejubeld wordt, morgen zijn nek breekt en 
overmorgen vergeten is, verbond het publiek zijn naam en zijn werk nu met 
vaste en heldere voorstellingen.  
 Vier dagen voor Kerstmis waren New York en alle grote en kleine steden van 
de Verenigde Staten overstroomd met affiches zo groot als verhuiswagens, 
waarvoor de mensen ondanks de zakelijke drukte van de kerstweek in 
drommen bleven staan. Die affiches toonden een feeërieke stad, een oceaan van 
huizen, in vogelperspectief gezien. Nog nooit had een mens zoiets gezien of 
gedroomd! In het midden van die stad, die in lichte kleuren gehouden was (net 
als New York op een nevelige, zonnige ochtend), lag een grandioos 
spoorwegstation, waarbij vergeleken de Hudson River Terminal, Central en 
Pennsylvania Station kinderspeelgoed waren. Een delta van diepliggende 
sporen ging ervan uit. De sporen waren, net als het hoofdspoor, dat naar de 
tunnelmondingen leidde, overspannen door ontelbare bruggen en omzoomd 
door parken met fonteinen en bloeiende terrassen. Een menigte wolkenkrabbers 
met duizend ramen stond rond het stationsplein: hotels, warenhuizen, banken, 
office buildings, boulevards, avenues, waarin het wemelde van de mensen, 
waarin auto’s, elektrische trams en viaducttrams voorbijvlogen, eindeloze rijen 



huizenblokken, die in de nevel aan de horizon verdwenen. Links op de 
voorgrond waren sprookjesachtige, fascinerende havens te zien, pakhuizen, 
dokken, kades waarop koortsachtig gewerkt werd, stoomschepen, schoorsteen 
aan schoorsteen, mast aan mast. Rechts op de voorgrond een eindeloos, zonnig 
strand vol strandstoelen en daarachter reusachtige luxe badhotels. En onder die 
verblindende sprookjesstad stond: Mac Allans steden over tien jaar.  
 Het bovenste twee derde deel van de reusachtige affiche bestond uit zonnige 
lucht. En helemaal boven, aan de rand, vloog een aeroplaan, niet groter dan een 
meeuw. Je zag dat de piloot met zijn hand iets overboord gooide dat er eerst als 
zand uitzag, maar dan snel groter werd, fladderde en zich verspreidde als 
biljetten, waarvan er enkele dicht boven de stad zo groot waren dat je duidelijk 
kon lezen wat erop stond: Koop bouwterreinen!  
 Dat ontwerp kwam van Hobby, die maar tegen zijn hoofd hoefde te kloppen 
of er kwamen de geweldigste dingen uit.  
 Op dezelfde dag was de affiche een bijvoegsel bij alle grote kranten. Iedere 
vierkante voet van New York was ermee bedekt. In alle kantoren, restaurants, 
bars, saloons, treinen, stations en veerboten, overal stuitte je op de wonderstad 
die Allan uit de duinen wilde stampen. De mensen glimlachten erom, keken er 
verbaasd naar en bewonderden haar en ’s avonds kende iedereen Mac Allans 
City heel precies: heel New York dacht al in Mac Allan City geweest te zijn!  
 Inderdaad, die vent wist hoe hij het onderwerp van gespek moest worden!  
 Bluff! Bluff! Fake! The greatest bluff of the world!  
 Maar van de tien die “Bluff” riepen, was er altijd een die zijn handen wrong, 
de anderen door elkaar schudde en uit alle macht riep:  
 ‘Bluff? Nonsense, man! Gebruik je verstand! Mac doet het!!! We spreken elkaar 
nog wel! Mac is een kerel die doet wat hij zegt!’  
 Waren deze reuzensteden in de toekomst wel waarschijnlijk en mogelijk? Dat 
was de vraag waarover de mensen zich het hoofd braken.  
 Al de volgende dag brachten de kranten de antwoorden van de beroemdste 
statistici, economen, bankiers en grootindustriëlen. Mr. F says: –! Ze waren het 
er allemaal over eens dat er alleen al voor het beheer van de tunnel en de 
techniek duizenden mensen nodig zouden zijn, die op zichzelf al aanzienlijke 
respectabele steden vulden. Het passagiersverkeer tussen Amerika en Europa 
zou volgens sommige deskundigen voor driekwart en volgens andere voor 
negentig procent van de tunnel gebruik maken. Tegenwoordig waren er per 
dag ongeveer vijftienduizend mensen tussen de werelddelen onderweg. Na de 
opening van de tunnel zou het verkeer zich verzesvoudigen, en volgens 
sommigen vertienvoudigen. De getallen konden onvoorstelbaar hoog worden. 
Reusachtige mensenmassa’s zouden iedere dag naar de tunnelsteden komen. 
Het was zelfs mogelijk dat die tunnelsteden over twintig, vijftig of honderd jaar 
dimensies zouden krijgen die wij mensen van vandaag met onze beperkte 
maatstaven ons niet konden voorstellen.  



 Allan deelde nu de ene klap na de andere uit.  
 De volgende dag maakte hij de grondprijzen bekend.  
 Nee, Allan was niet zo schaamteloos dat hij dezelfde enorme bedragen vroeg 
als in Manhattan gevraagd werden, waar je voor de vierkante meter duizend-
dollarbiljetten neer moest tellen, nee, maar desondanks waren zijn prijzen 
ongehoord en maakten de sterkste man monddood. De real estate-agenten 
dansten alsof ze gif ingenomen hadden. Ze maakten bewegingen of ze hun 
vingers en mond verbrand hadden. O, o! Ze sloegen deuken in hun stijve 
hoeden: Mac! Waar was hij, de schurk die hun hoop de bodem ingeslagen had 
om in een paar jaar een vermogen te verdienen? Wat gaf hem het recht om al 
het geld in eigen zak te steken?  
 Het was overduidelijk: de zaak-Allan was de grootste en stoutmoedigste 
grondspeculatie aller tijden! Allan, die schurk, had hectares zandhopen 
aangekocht om ze per vierkante meter te verkopen! – In de goedkoopste zone 
van zijn vervloekte zwendelsteden – die nog niet eens bestonden – 
vermenigvuldigde hij zijn geld honderdmaal en in de duurste zone 
duizendmaal!  
 De speculatie versteende. (Maar de afzonderlijke speculanten hielden elkaar 
argwanend in het oog. Ze bespeurden geheime aanslagen, trusts en concerns.) 
Als een vijandige, gesloten falanx stond ze tegenover Allans schaamteloze 
eisen. Allan durfde daarbij nog te verkondigen dat dit “voordelige” aanbod 
maar drie maanden zou gelden. Dat moest hij nodig doen! Het moest nog 
blijken of er liefhebbers waren voor zijn smerige putten – hoho! – gekken die 
voor gewoon water betaalden of het whisky was – – –  
 En het bleek!  
 Juist de scheepvaartmaatschappijen die Allan te vuur en te zwaard bestreden 
hadden, verzekerden zich van de eerste bouwterreinen, kades en dokken. 
Lloyds bank nam een enorm brok voor zijn rekening en warenhuis 
Wannamaker volgde.  
 Nu moesten ze wel. Ze moesten! Iedere dag publiceerden de kranten nieuwe 
aankopen – onzinnige bedragen voor niets dan zand en stenen – in een blufstad 
– maar ze moesten, wilden ze niet te laat komen. Er gebeurden dingen in de 
wereld waarvan je niet wist hoe ze af zouden lopen.  
 Nearer my God to Thee, – er was geen weg terug...  
 Allan hield geen pauze. Hij had de openbaarheid op de nodige temperatuur 
gebracht en wilde van die temperatuur profiteren.  
 Op 4 januari nodigde hij de wereld op een reusachtige pagina in alle kranten 
uit om te tekenen voor de eerste drie miljard dollar, van welk bedrag twee 
derde voor Amerika en een derde voor Europa bestemd zou zijn. Eén miljard 
zou door aandelen en de rest door shares opgebracht worden.  
 De uitnodiging om in te tekenen bevatte al het wezenlijke over bouwkosten, 
opening van de tunnel, rentabiliteit, rente en afschrijving. Bij dertigduizend 



passagiers per dag zou de tunnel al rendabel zijn. Maar je kon zonder twijfel 
uitgaan van veertigduizend per dag of meer. Daarbij kwamen de enorme 
inkomsten voor vracht, post, pneumatische exprespost en telegrammen...  
 Dat waren getallen die de wereld nog niet gezien had. Verwarrende, 
bezwerende, griezelige getallen, die adembenemend en gekmakend waren!  
 De uitnodiging om in te tekenen was ondertekend door de stichters en 
grootaandeelhouders van het syndicaat, de schitterendste namen van de 
Verenigde Staten en de leidende banken. Als chef van het financiële ressort 
dook tot grote verrassing van New York een man op die iedereen bekend was 
als “Lloyds right hand man”: S. Woolf, tot nu toe directeur van Lloyd’s Bank.  
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Lloyd zelf had S. Woolf aan het hoofd van het syndicaat geschoven en daarmee 
was de naam van S. Woolf voor eeuwig aan de tunnel verbonden.  
 Zijn portret verscheen in de avondbladen: een waardige, ernstige, wat dikke 
gentleman van een oosters type. Dikke lippen, een grote, kromme neus, kort, 
zwart kroezend haar en een korte, zwarte baard; bolle, donkere ogen met een 
licht melancholieke glans.  
 Begint als handelaar in tweedehands kleding – nu financieel leider van het A.T.S. 
voor tweehonderdduizend dollar per jaar. Spreekt twaalf talen.  
 Dat met die tweedehands kleren was een fabeltje, dat S. Woolf zelf bij wijze 
van grap verspreid had. Maar zonder twijfel was S. Woolf “onderaan” 
begonnen. Tot zijn twaalfde jaar had hij als Samuel Wolfsohn het vuil van een 
Hongaars nest, Szentes, aan zijn voeten meegesleept en op een houtje gebeten. 
Zijn vader was aflegger en doodgraver. Op zijn dertiende kwam hij als leerling 
bij een bank in Boedapest, waar hij vijf jaar bleef. Daar in Boedapest begon het 
voor het eerst te “knellen”, zoals hij het uitdrukte. Verteerd door eerzucht, 
wanhoop, schaamte en machtsbegeerte was hij, ziek van dolle wensen. Hij 
verzamelde krachten voor een wanhopige sprong. Pas op: daar kwam hij! En 
Samuel Wolfsohn sloofde dag en nacht, met zijn kaken op elkaar en met 
tomeloze energie. Hij leerde Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch en Pools. 
En ziedaar: zijn hersenen absorbeerden die talen zonder grote problemen, zoals 
een vloeiblad inkt. Hij benaderde tapijthandelaars, sinaasappelverkopers, 
kelners, studenten en zakkenrollers om de uitspraak te oefenen. Zijn doel was 
Wenen! Hij kwam naar Wenen, maar ook daar begon het te knellen. Hij had het 
gevoel of hij met duizend riemen vastzat. Zijn doel was Berlijn! Samuel 
Wolfsohn kreeg een voorgevoel hoe de marsroute liep. Hij stampte nog 
honderdduizend woorden in zijn geheugen en leerde de buitenlandse kranten 
uit zijn hoofd. Na drie jaar slaagde hij erin voor een hongerloon als 
correspondent bij een beursmakelaar in Berlijn te komen. Maar ook in Berlijn 
begon het te knellen. Hier was hij opeens Hongaar en jood. Hij zei tegen zichzelf 



dat de weg via Londen moest lopen en bestookte de Londense banken met 
offertes. Zonder succes. In Londen hadden ze hem niet nodig, maar hij, Samuel 
Wolfsohn, wilde hen dwingen om hem nodig te hebben. Zijn instinct wees hem 
op Chinees. Zijn hersenen absorbeerden ook die moeilijke taal; de uitspraak 
oefende hij met een Chinese student, die hij als vergoeding postzegels gaf. 
Samuel Wolfsohn leefde ellendiger dan een hond. Hij gaf nooit een pfennig 
fooi, hij had de moed om de brutaalste bek van een Berlijnse kelner niet te 
horen. Hij nam nooit de tram, maar sleepte zich heldhaftig voort op zijn 
jammerlijke, pijnlijke platvoeten, die vol eksterogen zaten; hij gaf taallessen 
voor tachtig pfennig en vertaalde. Geld! Zijn dolle wensen schudden hem door 
elkaar, zijn eerzucht knarste, de stoutmoedigste beloften verblindden zijn 
hersenen. Geen pauze, geen ontspanning, geen slaap, geen avontuurtjes. 
Vernederingen en tuchtigingen die het leven hem aandeed konden hem niet 
murw maken, hij kromde zijn rug en richtte zich weer op. Het een of het ander! 
Maar plotseling zette hij alles op één kaart. Hij nam ontslag! Hij betaalde zijn 
tandarts dertig mark voor een vulling en het reinigen van zijn gebit. Hij kocht 
elegante schoenen, liet zich bij een goede kleermaker een Engels pak aanmeten 
en nam als een gentleman de boot naar Londen. Na vier weken vergeefse 
inspanning stuitte hij daar bij Tayler and Terry, Bankers, op een Wolfsohn die 
de metamorfose al achter de rug had. Die Wolfsohn sprak net zoveel talen als 
hij en vond het leuk om de vlotte jonge vent zijn nek te breken. Maar die brak 
hij niet. Dat was het grootste succes in zijn leven. De gearriveerde Wolfsohn liet 
een Chinese tolk komen en verbleekte, toen hij hoorde dat die twee met elkaar 
konden praten. Drie dagen later was Samuel Wolfsohn weer in Berlijn, maar – if 
you please! – niet om er te blijven. Hij was nu Mr. S. Wolfson (zonder h) uit 
Londen, sprak uitsluitend Engels en reed dezelfde avond als voorname reiziger, 
die de bediening van de slaapwagen tiranniseerde, door naar Sjanghai. In 
Sjanghai voelde hij zich al beter. Hij zag lucht, de horizon. Maar het knelde nog 
steeds een beetje. Hier was hij geen Engelsman, hoe pijnlijk precies hij zijn 
clubgenoten ook kopieerde. Hij liet zich dopen, werd katholiek, al eiste 
niemand het van hem. Hij spaarde (de oude Wolfsohn kon het afleggen 
opgeven) en ging naar Amerika. Eindelijk kon hij vrij ademhalen. Hij had 
eindelijk een ruime jas aan, waarin hij zich prettig voelde. De weg was vrij en 
alle op snelheid beluste energie die in hem opgehoopt was, kon hij ontketenen. 
Resoluut liet hij de laatste lettergreep van zijn naam vallen, als een hagedis zijn 
staart, en noemde zich Sam Wolf. Opdat niemand op het idee zou komen dat hij 
een Duitser was, zette hij er nog een o tussen. Hij verloochende zijn Britse 
accent, liet zijn Engelse snor afscheren en praatte door zijn neus; hij gedroeg 
zich luidruchtig en goedgehumeurd en was de eerste die zijn jasje uittrok en in 
hemdsmouwen over straat ging. Hij lag als een volbloed Amerikaan in de troon 
van de schoenpoetsers. Daarmee was ook de tijd voorbij dat ze hem in iedere 
willekeurige vorm konden persen: driehoekig, vierkant, kogelvormig, zoals het 



moest zijn. S. Woolf stopte ermee. Hij had deze gedaanteveranderingen nodig 
gehad om zichzelf te worden. Punt uit! Een paar jaar ploeterde hij aan de 
katoenbeurs in Chicago en daarna kwam hij naar New York. Uitgerekend van 
achteren, rond de wereldbol, kwam hij waar hij hoorde. Zijn kennis, zijn genie, 
zijn ongehoorde werkkracht brachten hem snel hogerop, en nu drukte hij zich 
met zijn patentzolen vast en geducht op de schouders onder hem, precies zoals 
er op hem gedrukt was. Hij hield op met de luidruchtige manier van praten van 
een makelaar en gedroeg zich waardig, en om te laten zien dat hij gearriveerd 
was en kon doen wat hij wilde, schafte hij zich een individueel gezicht aan: hij 
liet korte bakkebaarden staan.  
 In New York had hij voor de tweede keer zoveel geluk als jaren tevoren in 
Londen. Hij stuitte op een tweede S. Woolf, maar op een S. Woolf van enorm 
kaliber. Hij stuitte op Lloyd! In die tijd was hij bij de Union Exchange, zeker 
niet in een hoge positie. Hij deed een paar handige zetten en Lloyd – goed 
onderlegd in alle openingen van dit soort schaakspel, een kenner – voelde dat 
hij hier met een talent te maken had. Dat was niet de tactiek van W.P. Griffith 
en T. Lewis, nee – en toen Lloyd aanklopte, kwam S. Woolf naar buiten en hij 
verzekerde zich van dat talent. S. Woolf steeg en steeg – zijn stijgkracht was zo 
geweldig, dat hij niet stil kon staan voor hij helemaal boven was. Zo kwam hij 
op de leeftijd van tweeënveertig jaar – al een beetje dik en astmatisch, 
hardgebakken door de eerzucht – terecht bij het Antlantic Tunnel Syndicate.  
 S. Woolf had onderweg maar één keer een korte pauze gehouden en die was 
hem duur te staan gekomen. Hij was in Chicago verliefd geworden op een 
knappe Weense en met haar getrouwd. Maar de schoonheid van de Weense, 
die hem in verrukking bracht, was snel uitgebloeid en er was niets 
overgebleven dan een twistzieke, arrogante, ziekelijke echtgenote, die hem met 
haar jaloezie het bloed onder de nagels vandaan haalde. Precies zes weken 
geleden was die vrouw gestorven. S. Woolf treurde niet om haar. Hij deed zijn 
twee zoons op een internaat, niet in Europa, maar in Boston, waar ze opgevoed 
moesten worden tot vrije, ontwikkelde Amerikanen. Hij liet voor een 
lichtblonde Zweedse, die zang studeerde, een klein appartement in Brooklyn 
inrichten – en daarna haalde hij diep adem en begon zijn werk bij het syndicaat.  
 Al de eerste dag kende hij de namen en personalia van zijn enorme staf van 
onderdirecteuren, procureurs, kassiers, boekhouders, klerken en stenotypistes, 
de tweede dag had hij alle teugels in handen en de derde dag was het of hij die 
functie al jaren bekleedde.  
 Lloyd had S. Woolf aanbevolen als de belangrijkste praktische financier die 
hij ooit gekend had, en Allan, die de persoonlijkheid van S. Woolf vreemd en 
weinig sympathiek vond, moest al na een paar dagen erkennen dat hij op zijn 
minst een bewonderenswaardige werker was.  
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De uitnodiging om in te tekenen was gepubliceerd en de tunnel begon op te 
slokken!  
 De aandelen stonden op duizend dollar. De shares op honderd, twintig en 
tien dollar.  
 De kale reuzenhal van de New York Stock Exchange dreunde op de dag van 
de emissie van het enorme lawaai. Er was al jaren geen aandeel meer 
uitgegeven waarvan de toekomst zo onvoorspelbaar was. Ze kon schitterend 
zijn en ze kon ook geen cent opleveren. De handel was koortsachtig 
opgewonden, maar afwachtend, omdat niemand de moed had om een initiatief 
te nemen. Maar S. Woolf had al weken in slaapwagens doorgebracht en de 
positie gepeild die de zware industrie, die het meeste belang bij de tunnel had, 
tegenover het syndicaat innam. Hij ratificeerde geen enkel contract, voor hij 
zich ervan overtuigd had dat zijn man veilig was. Zo kwam het dat de agenten 
van de zware industrie precies om tien uur een rush begonnen. Ze kochten voor 
ongeveer vijfenzeventig miljoen dollar aandelen.  
 De dam was gebroken...  
 Maar Allan ging het in de eerste plaats om het geld van het volk. De tunnel 
moest niet gebouwd worden door een bende kapitalisten en speculanten, hij 
moest eigendom worden van het volk, van Amerika, van de hele wereld.  
 En het geld van het volk liet niet op zich wachten.  
 Mensen hebben altijd bewondering gehad voor durf en rijkdom. Durf is een 
overwinning op de dood, rijkdom een overwinning op de honger en niets 
vrezen mensen meer dan dood en honger.  
 Terwijl ze zelf onvruchtbaar zijn, storten ze zich van oudsher op vreemde 
ideeën, om zich daaraan te verwarmen, te ontvlammen en hun eigen matheid 
en verveling te verdoezelen. Ze waren een legioen krantenlezers, dat driemaal 
per dag zijn ziel met het lot van onbekende mensen verwarmde. Ze waren een 
legioen toeschouwers dat zich ieder uur verlekkerde in de duizenden capriolen 
en duizenden doodsmakken van hun medemensen, in een doffe woede over 
zijn eigen onmacht en diepe armoede. Slechts weinig uitverkorenen konden 
zich de luxe permitteren om zelfs iets mee te maken. De anderen hadden geen 
tijd en geld en moed en het leven gunde hun niets. Ze werden meegesleept 
door de razende drijfriem die rond de wereldbol zwiepte, en wie begon te 
beven en buiten adem raakte, stortte neer en ging kapot en niemand 
bekommerde zich om hem. Niemand had tijd en geld en moed om zich om hem 
te bekommeren en ook medelijden was een luxe geworden. De oude culturen 
waren bankroet en de massa verdiende nauwelijks de aandacht: een beetje 
kunst, een beetje religie, Christian Science, Leger des Heils, theosofie en 
spiritisch bedrog – nauwelijks genoeg om de psychische behoefte van een 
handvol mensen te dekken. Een beetje goedkoop amusement, toneel, 
bioscopen, bokswedstrijden en variétés, wanneer de razende drijfriem een paar 



uur stilstond – om de duizeligheid te overwinnen. Maar velen hadden er hun 
handen vol aan om hun lichaam te trainen, om genoeg kracht te hebben om 
morgen hun reis weer mee te kunnen maken. Die training noemden ze sport.  
 Het leven was heet en snel, waanzinnig en moorddadig, leeg en zinloos. 
Duizenden vergooiden het. Een nieuwe melodie, als dat mocht, en niet die oude 
deuntjes!  
 En Allan gaf die. Hij gaf hun een lied van ijzer en knetterende elektrische 
vonken, en ze begrepen het: het was het lied van hun tijd en ze hoorden zijn 
onverbiddelijke puls in de ruisende viaductbanen boven hun hoofd.  
 Die man beloofde geen claims in de hemel en beweerde niet dat de 
menselijke ziel zeven verdiepingen had. Die man bedreef geen humbug met 
dingen uit het voorgoed voorbije verleden en oncontroleerbare dingen in de 
toekomst, die man was het heden. Hij beloofde iets tastbaars, dat iedereen 
begrijpen kon: hij wilde een gat in de aarde graven, dat was alles.  
 Maar ondanks de eenvoud zag iedereen hoe oneindig gedurfd het project 
van die man was. En: het was omgeven door schitterende miljoenen!  
 Eerst kwam het geld van de “kleine man” spaarzaam binnen, maar daarna in 
stromen. Door New York, Chicago, San Francisco en heel Amerika gonsde het 
woord “Tunnel shares”. De mensen hadden het over de Victoria Rand Mine 
shares, de Continental Radium shares, waarmee hun man rijk geworden was. 
De Tunnel shares konden dat allemaal gemakkelijk achter zich laten. Je kon –! 
O, go on, ja, en de mensen hadden het nodig. Het ging niet om duizend dollar 
meer of minder, het ging erom de terugtocht in de ouderdom te dekken, voor je 
tanden uit je mond vielen.  
 Wekenlang kwam er een stroom mensen over de granieten trap van het 
syndicaatsgebouw. Want al kon je de shares net zo goed op honderd andere 
plaatsen kopen, iedereen wilde ze vers uit de bron hebben. Het waren koetsiers, 
chauffeurs, kelners, liftboys, klerken, winkelmeisjes, ambachtslieden, dieven, 
joden, christenen, Amerikanen, Fransen, Duitsers, Russen, Polen, Armeniërs, 
Turken en alle naties en huidskleuren die voor het gebouw van het Syndicaat 
samenschoolden en elkaar ophitsten met gesprekken over shares, mijnen, 
dividenden en winst. De geur van geld hing in de lucht. Was het niet of het 
hard geld, harde dollarbiljetten uit de grijze winterhemel boven Wallstreet 
regende?  
 Op sommige dagen was de aandrang zo groot, dat de medewerkers helemaal 
geen tijd hadden het geïncasseerde geld ordelijk op te bergen. Het was, bij God, 
als in de lang vervlogen dagen van het Franklin Syndicate, de dagen van wijlen 
“520 per cent Miller”. De medewerkers gooiden het geld gewoon achter zich op 
de grond. Ze waadden tot hun enkels in het geld en bedienden waren aan één 
stuk door bezig het geld in wasmanden weg te slepen. Die stroom geld, die niet 
afnam, maar voortdurend aanzwol, toverde een glans van waanzinnige 
hebzucht in de ogen van de hoofden die zich voor de loketten verdrongen. Een 



handvol – zoveel als ze met één hand konden pakken – en zij, de nummers, 
motoren, automaten en machines, waren mensen. Duizelig in hun hoofd als na 
een uitspatting gingen ze weg, in een roes van dromen en met koorts in hun 
ogen, als miljonairs.  
 In Chicago, St. Louis, Frisco, in alle grote en kleine steden van de Verenigde 
Staten speelden zich dergelijke scènes af. Er was geen boer, geen cowboy, geen 
mijnwerker die niet met A.T.S. shares speculeerde.  
 En de tunnel slokte het geld op, de tunnel dronk het als een reuzenmonster 
met een prehistorische dorst. Aan beide kanten van de oceaan slokte hij alles 
op.  
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De grote machine draaide op volle toeren en Allan zorgde dat ze het tempo erin 
hield.  
 Zijn principe was dat je alles kon doen in de helft van de tijd die je nodig 
dacht te hebben. Alle mensen die met hem in aanraking kwamen, namen 
onbewust zijn tempo over. Dat was Allans macht.  
 De tweeëndertig verdiepingen tellende menselijke bijenkorf van ijzer en 
beton rook van de kluizen in het souterrain tot aan het marconi-station boven 
op het dak naar zweet en werk. De achthonderd cellen wemelden van 
medewerkers, klerken en stenotypistes. De twintig lifts gingen de hele dag op 
en neer. Er waren hier paternosterliften, waar je in sprong, terwijl ze 
voorbijkwamen. Er waren lifts die vóór de tiende of twintigste verdieping niet 
stopten, D-lifts, er was een lift die in één keer naar de bovenste verdieping 
vloog. Geen vierkante meter van de tweeëndertig verdiepingen was 
ongebruikt. Post, telegraaf, kassa’s, centrales voor hoogbouw, bouw onder de 
grond, energiecentrales, stedenbouw, machines, schepen, ijzer, staal, cement en 
hout. Tot laat in de nacht stond het gebouw als een feeëriek verlichte toren in 
het bonte, galmende gewemel van Broadway.  
 Over de hele breedte van de bovenste vier verdiepingen strekte zich een 
enorm, door Hobby ontworpen reclametableau uit, dat uit duizenden kleurige 
gloeilampen opgebouwd was. Een reuzenkaart van de Atlantische Oceaan, 
omgeven door de kleuren van de stars en stripes. De Oceaan blauwe, eeuwig 
bevende golflijnen, links Noord-Amerika, rechts Europa met de Britse eilanden, 
compacte, flitsende sterrenhopen. Tunnel City, Biskaje, de Azoren, de 
Bermuda’s en Finisterre blokken robijnrode lichten, die als schijnwerpers 
schitteren. Op de Oceaan, iets dichter bij Europa, een stoomschip, nauwkeurig 
met lichten nagemaakt. Maar dit stoomschip komt niet van zijn plaats. Onder 
de blauwe golflijnen is met rode lampen een lichte curve getekend, die via de 
Bermuda’s en Azoren naar Spanje en Frankrijk loopt: de tunnel. Maar door de 
tunnel jagen onophoudelijk vurige treinen tussen de werelddelen heen en weer. 



Treinen met zes wagons, in afstanden van vijf seconden! Een lichtnevel stijgt op 
uit het glinsterende tableau, dat gedragen wordt door rustige, zelfbewuste, 
brede, melkwitte reuzenletters: Atlantic Tunnel.  
 Hoe opgewondener en koortsachtiger de lucht rond Allan was, des te beter 
voelde hij zich. Hij zag er altijd verhit en levendig uit, krachtiger en gezonder 
dan ooit. Zijn hoofd stond nog vrijer op zijn schouders en die schouders waren 
nog breder en sterker geworden. Zijn ogen hadden de kinderlijke, goedmoedige 
uitdrukking verloren en hun blik was zelfverzekerd en beheerst. Zelfs zijn 
mond, vroeger samengeperst, was opgebloeid en verzadigd door een 
onmerkbare en ondefinieerbare glimlach. Hij at met een gezonde honger, sliep 
diep en droomloos en werkte – niet overhaast, maar gelijkmatig en volhardend.  
 Maud had daarentegen ingeboet aan glans en frisheid. Haar jeugd was 
voorbij en ze was van een meisje een vrouw geworden. Haar wangen 
vertoonden niet meer de oude frisse blos, maar waren wat valer en smaller 
geworden, gespannen, oplettend, en haar gladde voorhoofd was nadenkend 
gefronst.  
 Ze had het moeilijk.  
 In februari en maart had ze een paar heerlijke weken beleefd, die de 
verveling en de leegte van de winter goedgemaakt hadden. Ze was met Mac op 
de Bermuda’s, de Azoren en in Europa geweest. Vooral op zee had ze bijna de 
hele dag van Macs gezelschap kunnen genieten. Maar na thuiskomst was het 
des te moeilijker geworden om weer aan de Bronx te wennen.  
 Mac was wekenlang onderweg. Buffalo, Chicago, Pittsburg, Tunnel City en 
energiecentrales aan de kust. Hij woonde in D-treinen. Maar in New York lag er 
al weer een berg werk op hem te wachten.  
 Hij kwam nu wel vaker naar de Bronx, zoals hij beloofd had, maar bijna 
altijd en zelfs ‘s zondags nam hij werk mee dat geen uitstel verdroeg. Vaak 
kwam hij alleen maar slapen, baden en ontbijten en was dan weer weg.  
 In april stond de zon al hoog aan de hemel en een paar dagen waren zelfs 
drukkend warm. Maud wandelde met Edith, die nu al dapper naast haar 
trippelde, in het Bronx Park, dat heerlijk naar rottende aarde en jong loof rook. 
Net als de vorige zomer stond ze weer met Edith op haar arm urenlang voor de 
apenkooi te lachen. De kleine Edith reed met een verhit gezicht van plezier op 
een sierlijke shetlandpony, ze gooiden stukken brood naar de beren, die met 
opengesperde muil achter de tralies zaten en gingen naar de leeuwenwelpen – 
zo ging de middag voorbij. Soms waagde Maud zich ook met haar kind in de 
lawaaiige, stoffige City; ze had behoefte om het leven te voelen. Gewoonlijk 
kwam ze dan uit in het park van de Battery, waar de viaducttreinen boven de 
hoofden van de spelende kinderen voorbijdenderen. In het hele eindeloze New 
York hield Maud het meest van deze plek.  
 Naast het aquarium stonden banken en daar nam Maud plaats om dromerig 
over de baai uit te kijken, terwijl haar meisje met bont speelgoed in het zand 



speelde en van inspanning en opwinding luid snoof. De witte veerboten 
pendelden onophoudelijk tussen Hoboken, Ellis Island, Bedloes Island, Staten 
Island en New York Brooklyn heen en weer. De melkachtige, witte baai en de 
Hudson wemelden ervan en vaak telde ze er dertig tegelijk. Op allemaal 
bewoog een witte, dubbelarmige hefboom als de balansarm van een weegschaal 
zonder ophouden op en neer. Zo zag het eruit of de stoomboten in 
zevenmijlslaarzen voorbijmarcheerden. De Central of New Jersey Ferry kwam 
beladen met spoorwagons voorbij en tugs en kleine tolboten schoten 
opgewonden door het water. Ver weg in de zonnige nevel stond het lichte 
silhouet van het vrijheidsbeeld en leek op het water te zweven. Daarachter lag 
een blauwe streep, dat was Staten Island, nauwelijks meer zichtbaar. Uit de 
schoorstenen van de stoomschepen schoot een witte straal stoom en even later 
hoorde je toeten en fluiten. De baai was vol stemmen van het schelste huilen 
van de tugs tot het diepe brommen van de oceaanstomers, dat de lucht in de 
wijde omtrek beroerde. Onafgebroken ratelden kettingen en in de verte werd 
ijzer gehamerd. Het lawaai was zo veelstemmig en veelvormig, dat het de inruk 
gaf van een bijzonder concert en dromerijen en overpeinzingen teweegbracht.  
 Plotseling werd er van heel dichtbij gefloten: een reusachtige, snelle 
stoomboot schoof in de zon door het vuilgroene water van de Hudson; de kapel 
speelde aan boord, alle dekken vertoonden mensenhoofden als puntjes en op 
het achterdek stond de zwarte massa van de tussendekspassagiers.  
 ‘Zwaaien, Edith, zwaai maar naar de stoomboot!’  
 En Edith keek op, zwaaide haar kleine blikken emmertje en riep – net als de 
fluit van de tugs.  
 Toen ze weggingen, wilde Edith steeds naar haar vader. Maar Maud legde 
uit dat ze vader niet mochten storen.  
 Maud pakte ijverig haar pianospel weer op. Ze studeerde ijverig en nam 
weer les. Wat had ze veel verleerd! Een paar weken lang ging ze naar alle grote 
concerten; ze speelde zelf twee avonden per maand in het huis van de 
verkoopsters en blouse-arbeidsters. Maar de verrukking die met de muziek 
door haar bloed stroomde, werd meer en meer vermengd met een kwellend, 
dof verlangen, zodat ze na enige tijd steeds minder muziek maakte en het ten 
slotte helemaal opgaf. Ze ging naar lezingen over kinderopvoeding, hygiëne, 
ethiek en dierenbescherming. Haar naam verscheen zelfs tussen die van andere 
dames van verenigingen voor zorg voor invaliden en wezen – die moderne 
ambulances, waarin wonden verbonden worden die de onbarmhartige veldslag 
van de arbeid slaat.  
 Maar er bleef een leegte in haar bestaan, een leegte waarin het borrelde van 
verbittering en verlangen.  
 Tegen de avond belde Mac haar regelmatig op en ze voelde zich al rustiger, 
als ze zijn stem hoorde.  



 ‘Kom je vanavond eten, Mac?’ vroeg ze en luisterde nog pratend al 
gespannen naar zijn antwoord.  
 ‘Vandaag? Nee, vandaag kan het niet. Maar morgen kom ik, dat regel ik. Hoe 
gaat het met Edith?’  
 ‘Beter dan met mij, Mac!’ Maar ze lachte erbij, om Mac om de tuin te leiden.  
 ‘Kun je haar bij de telefoon halen, Maud?’  
 En Maud, die blij was dat hij aan haar kind dacht, tilde de kleine op en Edith 
moest iets in de telefoon babbelen.  
 ‘Nou, adieu, Mac! Het is niet erg dat het vandaag niet kan, maar morgen ken 
ik geen genade – hoor je?’  
 ‘Ja, ik hoor het. Morgen staat vast. Welterusten, Maud.’  
 Maar later kwam het vaak voor dat het Lion niet lukte Mac aan de telefoon te 
krijgen, omdat hij zich onmogelijk vrij kon maken.  
 En Maud, die ongelukkig was en kwaad, gooide de hoorn heftig op de haak 
en vocht met haar tranen.  
 ’s Avonds las ze. Ze las hele boekenkasten uit. Maar ze ontdekte al gauw dat 
de meeste boeken niets dan leugens bevatten. No, my dear, het leven was heel 
anders! Maar soms vond ze een boek dat haar verdriet in zijn volle omvang 
bevestigde. Ze liep ongelukkig, met tranen in haar ogen, op en neer door de 
lege, stille kamers. Ten slotte kwam ze op het geweldige idee om zelf een boek 
te schrijven. Een heel ongewoon boek – en daarmee wilde ze Mac verrassen. 
Het idee bedwelmde haar. Een hele middag liep ze door de stad om een boek 
op de kop te tikken zoals ze in haar hoofd had. Eindelijk vond ze wat ze zocht. 
Het was een dagboek, in alligatorleer gebonden, met fijn, geelachtig papier. 
Meteen na het eten ging ze aan het werk. Op de eerste bladzij schreef ze:  
 

Het leven van mijn kleine dochtertje Edith 
en wat ze zei. 

Opgeschreven door haar moeder Maud. 
 
God behoede haar, die lieve Edith schreef ze op het tweede blad. En op het derde 
begon ze.  
 To begin with my sweet little daughter was born...  
 Mac zou het boek met Kerstmis krijgen. Het werk beviel haar en hielp haar 
door vele eenzame avonden heen. Iedere kleinigheid uit het leven van haar 
jonge dochtertje stelde ze gewetensvol te boek. Alle grappige uitlatingen en alle 
naïeve en wijze vragen, opmerkingen en meningen van haar kind. Soms 
dwaalde ze af en verloor zich in haar eigen zorgen en gedachten.  
 Ze leefde van zondag naar zondag, wanneer Mac haar opzocht. De zondagen 
waren een feest voor haar. Ze versierde het huis en ontwierp een speciaal 
menu, dat voor Mac de hele week goed moest maken. Maar soms kon Allan 
ook ’s zondags niet komen.  



 Op een zondag werd hij plotseling naar de staalfabrieken in Buffalo 
geroepen. En de volgende zondag nam hij meneer Schlosser, de chef van het 
bouwterrein op de Bermuda’s, mee naar de Bronx en Maud had zo goed als 
niets aan hem, want die twee gebruikten de dag voor het bespreken van 
technische problemen.  
 Op een middag verscheen Maud op een ongewoon uur in het 
syndicaatsgebouw en liet Mac via Lion zeggen dat ze hem onmiddellijk spreken 
wilde.  
 Ze wachtte in de eetkamer, die naast Macs werkkamer lag en hoorde een 
reutelende, vettige stem een serie banken noemen.  
 ‘– Manhattan – Morgan Co. – Sherman –‘  
 Ze herkende de stem van S. Woolf, die ze niet uit kon staan. Plotseling brak 
hij af en Mac riep: ‘Dadelijk, zeg dat maar, Lion.’  
 Lion kwam binnen en gaf het bericht fluisterend door.  
 ‘Ik kan niet wachten, Lion!’  
 De Chinees knipperde verlegen en sloop geruisloos weg.  
 Direct daarna kwam Mac binnen, verhit door zijn werk en in een opperbest 
humeur.  
 Hij trof Maud aan met haar gezicht in een zakdoek gedrukt en hevig huilend.  
 ‘Maud?’ vroeg hij bezorgd. ‘Wat is er? Iets met Edith?’  
 Maud begon nog harder te snikken. Edith! Edith! Aan haar dacht hij niet 
eens. Kon er niet iets met haar zijn? Haar schouders schokten van het huilen.  
 ‘Ik houd het gewoon niet meer uit!’ snikte ze en drukte haar gezicht nog 
dieper in de zakdoek. Ze huilde steeds heviger. Ze kon nu niet meer ophouden, 
als een kind dat begon te huilen. Al haar verbittering en verdriet moest eruit.  
 Mac was een tijdje radeloos. Toen raakte hij Mauds schouder aan en zei: 
‘Maar luister toch, Maud – ik kon er niets aan doen dat Schlosser onze zondag 
bedorven heeft. Hij kwam van zijn station en kon onmogelijk langer dan twee 
dagen blijven.’  
 ‘Dat is het helemaal niet. Die ene zondag –! Gisteren was Edith jarig... ik heb 
zitten wachten... ik dacht...’  
 ‘Ediths verjaardag?’ zei Allan verlegen.  
 ‘Ja. Je bent hem vergeten!’  
 Nu schaamde Mac zich. ‘Hoe kan dat nou?’ zei hij. ‘Eergisteren dacht ik er 
nog aan!’ Even later vervolgde hij: ‘Luister, Maudje, ik moet aan zoveel dingen 
denken de laatste tijd; wacht maar tot het begin eenmaal achter de rug is –‘  
 Maud sprong op, stampte met haar voet en keek hem rood van woede aan, 
terwijl de tranen over haar gezicht stroomden. ‘Dat zeg je altijd – al maanden 
zeg je dat! – O, wat een leven!’ snikte ze, liet zich weer in de stoel vallen en 
hield haar zakdoek voor haar gezicht. Mac werd steeds radelozer. Hij stond 
erbij als een uitgescholden schooljongen en bloosde. Nog nooit had hij Maud zo 
woedend gezien.  



 ‘Luister toch, Maud,’ begon hij weer, ‘er is meer werk dan een mens aankan – 
maar dat wordt straks beter.’ En hij vroeg haar om nog even geduld met hem te 
hebben, zich te amuseren, muziek te maken en naar concerten en 
toneelvoorstellingen te gaan.  
 ‘O, dat heb ik allemaal al geprobeerd, het is vervelend – het hangt me de keel 
uit – en altijd maar wachten en nog eens wachten –!’  
 Mac schudde zijn hoofd en keek hulpeloos naar Maud.  
 ‘Ja, wat moeten we met je doen, girlie – wat moeten we met je beginnen?’ 
vroeg hij zacht. ‘Zou je niet beter een paar weken de stad uit kunnen gaan? 
Naar Berkshire?’  
 Maud keek snel op en keek hem met natte, heldere ogen aan.  
 ‘Wil je helemaal van me af?’ vroeg ze met open mond.  
 ‘Ach nee, nee. Ik zeg het alleen maar voor jouw bestwil, liefste Maud. Ik heb 
medelijden met je – ja, echt waar –‘  
 ‘Ik wil niet dat je medelijden met me hebt, nee...’ En opnieuw schokte ze van 
dat heftige, domme huilen.  
 Mac nam haar op schoot en deed zijn best haar door liefkozingen te 
kalmeren, terwijl hij op haar inpraate. ‘Ik kom vanavond naar de Bronx,’ zei hij 
ten slotte, alsof daarmee alles weer in orde was.  
 Maud droogde haar natte gezicht.  
 ‘Goed. Maar als je later dan half negen komt, ga ik van je scheiden.’ En ze 
werd plotseling dieprood in haar gezicht, toen ze dat zei. ‘Ik heb daar vaak aan 
gedacht – ja, Mac, lach maar, dat is geen manier om je vrouw te behandelen, 
vind ik.’ Ze omhelsde Mac en drukte haar warme wangen tegen zijn gezicht en 
fluisterde: ‘O, ik houd zoveel van je Mac! Ik houd zoveel van je!’  
 Haar ogen glansden, toen ze de tweeëndertig verdiepingen met de lift naar 
beneden ging. Ze voelde zich goed en warm in haar hart, maar schaamde zich 
al een beetje. Ze dacht aan Macs onsteltenis, de bezorgdheid in zijn ogen, zijn 
radeloosheid en de verborgen verbazing, dat ze zo slecht begreep hoe 
noodzakelijk al dat werk was. ‘Ik heb me als een dom gansje gedragen’ – dacht 
ze – ‘zo dwaas! Wat moet Mac nu wel van me denken? Dat ik geen moed, geen 
geduld en geen begrip voor zijn werk heb – en wat was het dom om hem voor 
te liegen dat ik al vaak aan scheiden gedacht heb.’ Op dat idee was ze nu pas 
gekomen.  
 ‘Ja, inderdaad, als een domme gans – a real goose! – heb ik me gedragen,’ zei 
ze binnensmonds, toen ze de wagen in stapte en lachte zachtjes om over het 
beschamende gevoel dat ze zich dwaas gedragen had heen te komen.  
 Allan gaf Lion opdracht hem kwart voor acht uit het kantoor te gooien. Geen 
minuut later. Een paar minuten voor acht ging hij snel een winkel binnen om 
een hoop cadeaus voor Edith en een paar voor Maud te kopen, zonder lang te 
zoeken, want van dat soort dingen had hij geen verstand.  



 ‘Ze heeft gelijk, Maud,’ dacht hij, terwijl hij in de auto de zes mijl lange, 
kaarsrechte Lexington Avenue op snorde, en hij piekerde ingespannen hoe hij 
het voortaan aan moest pakken om zich meer aan zijn gezin te kunnen wijden. 
Maar hij kwam er niet uit. De waarheid was dat er iedere dag meer werk kwam 
in plaats van minder. ‘Wat moet ik doen?’ dacht hij. ‘Had ik maar een 
vervanger voor Schlosser, want die is te onzelfstandig.’  
 Toen herinnerde hij zich dat hij een paar dringende brieven in zijn zak had; 
hij las ze en ondertekende ze. Bij de Harlem River was hij daarmee klaar. Hij 
liet de wagen stilhouden om de brieven te posten. Het was nog tien voor half 
negen.  
 ‘Neem de Boston Road, Andy, let her rip, maar zorg dat je niemand aanrijdt.’  
 En Andy scheurde zo hard over de Boston Road, dat de voorbijgangers 
omvielen en een agent te paard in galop de achtervolging inzette. Mac legde 
zijn voeten op de stoel tegenover hem, stak een sigaar aan en deed 
oververmoeid zijn ogen dicht. Hij was bijna in slaap gevallen, toen de auto met 
een ruk stilhield. Het hele huis was feestelijk verlicht.  
 Maud rende als een meisje de trap af en viel Mac om zijn hals. Nog terwijl ze 
door de voortuin liep, riep ze: ‘O, wat een gansje ben ik, Mac!’  
 Ze gaf er niets om dat de chauffeur het hoorde.  
 Ja, maar nu zou ze geduld hebben en nooit meer klagen.  
 ‘Ik zweer het, Mac!’  
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Maud hield woord, maar gemakkelijk ging het niet.  
 Ze klaagde niet meer, als Mac ’s zondags wegbleef of zoveel werk meenam 
dat hij nauwelijks een minuut tijd voor haar had. Mac had een bovenmenselijk 
karwei op zich genomen, dat wist ze, en karwei waar anderen onder bezweken 
zouden zijn, en het was aan haar om hem niet nog verder te belasten. 
Integendeel: ze moest proberen zijn weinige vrije uren zo prettig mogelijk voor 
hem te maken.  
 Ze was opgewekt en vol goede moed, telkens als hij bij haar kwam en liet 
nooit merken dat ze al die dagen waanzinnig naar hem verlangd had. En 
vreemd genoeg vroeg hij, Mac, er niet naar, en het kwam niet in hem op dat ze 
eronder leed.  
 De zomer kwam, de herfst, Bronx Park kreeg gele bladeren en uit de toppen 
voor het huis viel het loof in hopen neer, zonder dat er een windvlaag aan te 
pas kwam.  
 Mac vroeg of ze soms niet naar Tunnel City wilde verhuizen. Ze deed of ze 
niet verbaasd was. Ja, daar moest hij een paar keer per week zijn en hij was van 
plan ’s zondagsmorgens een soort spreekuur te houden, waar iedereen, 
ingenieur of arbeider, met zijn wensen en problemen kon komen.  



 ‘Als jij dat wilt, Mac.’  
 ‘Ik denk wel dat dat het beste is, Maud. Eigenlijk wil ik mijn kantoren naar 
Tunnel City verhuizen, zodra dat kan. Alleen denk ik dat het voor jou een 
beetje eenzaam wordt –‘  
 ‘Het zal niet erger zijn dan in de Bronx, Mac,’ antwoordde Maud 
glimlachend.  
 De verhuizing zou in de lente zijn. Maar terwijl Maud de voorbereidingen 
trof, hield ze vaak in en dacht: ‘Mijn God, wat moet ik in die cementwoestijn 
beginnen?’  
 Ze moest iets gaan doen, iets wat haar bezighield en haar van de dwaze 
gedachten en dromerijen afhielp.  
 Eindelijk had ze een heel goed idee en begon het vol ijver te verwezenlijken. 
Het idee gaf haar moed en haar humeur was zo opgewekt en haar glimlach zo 
geheimzinnig, dat het zelfs Mac opviel.  
 Maud genoot een poosje van Macs nieuwsgierigheid, maar toen kon ze haar 
geheim niet langer voor zich houden. Ja, het ging hierom: ze moest iets te doen 
hebben, een duidelijke taak, echt werk. Niet zomaar een aardigheidje. Nu was 
ze op het idee gekomen in het hospitaal van Tunnel City te gaan werken. ‘Heb 
het lef niet om te glimlachen, Mac!’ Ja. Het was serieus. Ze was overigens al met 
de cursus begonnen. In de kinderkliniek van dr. Wassermann.  
 Mac dacht erover na.  
 ‘Ben je er echt al aan begonnen, Maud?’ vroeg hij, nog steeds ongelovig.  
 ‘Ja, Mac, vier weken geleden. Als ik dan in de lente naar Tunnel City kom, 
heb ik iets te doen. Anders gaat het niet meer.’  
 Maar nu was Mac een en al verbluftheid, nadenkendheid en ernst. Hij 
knipperde verrast en wist niet meteen iets te zeggen. Maud had er veel plezier 
in. Daarna knikte hij een paar keer. ‘Misschien is het heel goed dat je iets te 
doen hebt, Maud,’ zei hij rustig en nadenkend. ‘Maar of het juist het hospitaal 
moet zijn –?’ Maar plotseling lachte hij vrolijk. Hij zag zijn kleine Maud in 
verpleegstersuniform voor zich. ‘Vraag je een hoog salaris?’ Maar Maud 
ergerde zich een beetje over zijn onschuldige gelach.  
 Hij beschouwde haar plan als een gril, een aardigheidje. Hij twijfelde aan 
haar uithoudingsvermogen. Hij begreep helemaal niet dat werk voor haar een 
noodzaak was geworden. Ze was beledigd dat hij zo weinig moeite deed haar 
te begrijpen.  
 ‘Vroeger was ik om zoiets helemaal niet beledigd,’ dacht ze de volgende dag. 
‘Dus moet ik veranderd zijn.’ En Maud, die dag en nacht nare gedachten had, 
om de eenvoudige reden dat ze de zekerheid van haar geluk verloren was, 
begon te begrijpen dat een vrouw meer wil dan liefde en aanbidding.  
 ’s Avonds was ze alleen, het regende heerlijk en fris buiten en ze maakte 
aantekeningen in haar dagboek.  



 Ze noteerde een paar uitspraken van de kleine Edith, die duidelijk de naïeve 
wreedheid en het kinderlijke egoïsme van haar verafgode dochtertje 
verraadden. Eigenschappen die alle kinderen hebben, wat Maud niet vergat 
erbij te zetten. Daarop spon ze haar gedachten verder uit: ‘Ik heb het idee,’ 
schreef ze, ‘dat alleen moeders en echtgenotes echt onzelfzuchtig kunnen zijn. 
Kinderen en mannen is die eigenschap niet gegeven. Mannen hebben één ding 
op kinderen voor: ze zijn onzelfzuchtig en offervaardig in kleine, uiterlijke, ik 
zou willen zeggen: onwezenlijke dingen. Maar hun diepste en wezenlijke 
gevoelens en wensen zullen ze voor een geliefd persoon nooit opgeven. Mac is 
een man en een egoïst, net als alle mannen, ik kan hem dat verwijt niet 
besparen, al houd ik van hem met heel mijn hart.’  
 Ze overtuigde zich ervan dat Edith sliep, pakte een sjaal en ging de veranda 
op. Daar ging ze in een rieten stoel naar het ruisen van de regen zitten luisteren. 
In het zuidwesten was een duistere vuurzee te zien: New York.  
 Toen ze naar haar slaapkamer wilde gaan, viel haar blik op het opengeslagen 
boek op de schrijftafel. Ze las haar opmerking en terwijl ze eerst in de grond 
van haar hart zelfs een beetje trots geweest was op al haar wijsheid, schudde ze 
nu haar hoofd en schreef eronder: Een uur later, nadat ik naar het ruisen van de 
regen heb zitten luisteren. Maak ik Mac onterechte verwijten? Ben ik niet de egoïst? 
Vraagt Mac iets van mij? Of vraag ik van Mac dat hij offers brengt? Ik denk dat alles 
wat ik eerst geschreven heb complete onzin is. Vandaag weet ik niet meer wat juist is. 
De regen ruist mooi. Hij geeft vrede en slaap. – Maud, Macs kleine dwaas.  
 

Derde deel 
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Ondertussen hadden Mac Allans boormachines op de vijf centrale 
werkplaatsen al mijlen door de duisternis heen gevreten. Als twee 
huiveringwekkende poorten die naar de onderwereld leidden, zagen die 
tunnelmonden eruit.  
 Maar dag en nacht, zonder een moment rust, kwamen er eindeloze treinen 
met steen in sneltreinvaart de poorten uit vliegen en dag en nacht, zonder 
onderbreking, reden er treinen met arbeiders en materiaal met een razende 
vaart naar binnen. Als wonden waren die dubbele tunnelbuizen, verbrande, 
zwarte wonden, die steeds maar etter uitspuwden en vers bloed verslonden. 
Maar daarbinnen, in de diepte, ging de duizendarmige mens tekeer!  
 Mac Allans werk was niet het werk dat de wereld tot nu toe gekend had, het 
was razernij, een hels gevecht om seconden. Hij rende een weg door het 
gesteente!  



 Met dezelfde machines, dan wel met hetzelfde boormateriaal, had Allan met 
de traditionele methodes negentig jaar nodig gehad om het werk te voltooien. 
Alleen werkte hij geen acht uur per dag, maar vierentwintig. Hij werkte op zon- 
en feestdagen. Bij het boren werkte hij met zes ploegen; hij dwong zijn mensen 
in vier uur te doen wat ze bij een langzaam tempo in acht uur gedaan zouden 
hebben. Op die manier werd er zesmaal zo hard gewerkt.  
 De plaats waar de boormachine werkte, heette bij de tunnelmen de “hel”. Het 
lawaai was daar zo enorm, dat bijna alle arbeiders meer of minder doof 
werden, al hadden ze hun oren dichtgestopt met watten. De boormachines van 
Allan, die het gesteente perforeerden, begonnen met een scherp gekletter, het 
gesteente schreeuwde als duizend doodsbange kinderen tegelijk, het lachte als 
een legioen krankzinnigen, het delireerde als een lazaret vol koortspatiënten en 
donderde ten slotte als een grote waterval. Door de kokend hete tunnelbuis 
huilden vijf mijl ver verschrikkelijke, ongehoorde tonen en interferenties, zodat 
niemand het gehoord zou hebben, als de bodem werkelijk was ingestort. 
Omdat het lawaai commando’s en trompetsignalen onhoorbaar zou maken, 
moesten alle bevelen langs optische weg gegeven worden. Reusachtige 
schijnwerpers slingerden hun felle lichtbundels nu eens glinsterend wit en dan 
weer bloedrood in de chaos van bezwete kluwens mensen, lichamen en 
vallende stenen, die zelf weer mensenlijven leken, en het stof wervelde op als 
dikke wolken stoom in de lichtbundels van de reflectoren. Maar midden in die 
chaos van rollende lijven en stenen trilde en kroop een grauw, met stof bedekt 
monster, als een prehistorische mastodont, die door de modder gerold was: 
Allans boormachine.  
 Door Allan tot in het kleinste detail bedacht, leek hij op een enorme, 
gepantserde inktvis met kabels en elektromotoren als ingewanden, naakte 
mensenlijven in de schedel en een staart van draden en kabels achter zich aan 
slepend. Aangedreven door een energie als van twee sneltreinlocomotieven 
kroop hij vooruit, betastte met de voelhorens, voelsprieten en lippen van zijn 
veelgespleten muil het gesteente, terwijl hij fel licht uit zijn kaken spuwde. 
Bevend van woede als een voorwereldlijk dier, heen en weer zwaaiend van 
wellustige vernietigingsdrang, vrat hij zich huilend en donderend met zijn hele 
kop het gesteente in. Hij trok zijn voelhorens en lippen in en spoot iets in de 
gaten die hij gevreten had. Zijn voelhorens en lippen waren boren met koppen 
van allaniet, hol, watergekoeld, en wat hij door de holle boren in de gaten 
spuwde was springstof. Zoals een inktvis in zee veranderde hij plotseling van 
kleur. Uit zijn kaken stoomde bloed, zijn ruggengraat fonkelde boos dreigend, 
en griezelig als de inktvis in zee trok hij zich terug, gehuld in een rode nevel – 
en kroop weer vooruit. Vooruit en achteruit, dag en nacht, jarenlang, zonder 
ophouden.  
 Zodra hij van kleur verandert en zich terugtrekt, stort een horde mensen zich 
op de muur van gesteente om de draden samen te vlechten die uit de boorgaten 



hangen. En als door huiver opgezweept rent de horde terug. Het gromt, 
dondert en dreunt. Het verpletterde gesteente rolt de vluchters dreigend 
achterna, een steenhagel jaagt voor hem uit en ratelt tegen de pantserplaten van 
de boormachine. Stofwolken rollen de hete, rode gloed tegemoet. Plotseling 
schittert hij weer felwit en horden halfnaakte mensen stormen de borrelende 
stofwolk in en stormen de nog rokende puinhoop op.  
 Maar het begerig voorwaarts rollende monster steekt een beangstigend soort 
vreetgereedschap uit: tangen en kranen, het schuift zijn stalen onderkaak naar 
voren en naar boven en vreet gesteente, rotsen, puin, dat honderd mensen met 
vertrokken gezichten en glimmend van het zweet in zijn keel gooien. Zijn kaken 
beginnen te malen, te schrokken, de over de grond slepende buik slokt en bij 
zijn aars komt er een eindeloze stroom rotsen en stenen uit.  
 De honderd van het zweet druipende duivels daarboven tuimelen tussen de 
rollende stenen, trekken aan kettingen, schreeuwen, brullen en de puinhoop 
slinkt en zinkt zichtbaar onder hun voeten. Weg, het gesteente moet weg, dat is 
het devies!  
 Maar er staan al klompen vuilgespikkelde mensen te metselen, te boren en te 
graven onder de vreetgereedschappen van het monster, om de weg ervoor te 
effenen. Mannen met dwarsliggers en rails komen hoestend aanlopen, de 
dwarsliggers worden gelegd, de rails vastgeschroefd en het monster rolt 
vooruit.  
 Op zijn smerige lijf, zijn flanken, zijn buik en zijn gewelfde rug hangen 
minuscule mensjes. Ze boren gaten in het plafond, de wanden, de grond en in 
uitstekende blokken, zodat die ieder moment snel met patronen gevuld en tot 
ontploffing gebracht kunnen worden.  
 Zo koortsachtig en hels het werk vóór de boormachine woedt, zo 
koortsachtig en hels gaat het achter hem toe, waar de eindeloze stroom stenen 
naar buiten komt. Een klein halfuur later moest de machine tweehonderd meter 
ongehinderd achteruit kunnen om de ontploffingen af te wachten.  
 Zodra de stenen op het eeuwig bewegende rooster onder de buik van de 
machine rolden, sprongen krachtpatsers erop om zich meester te maken van de 
grote blokken, die gewone mensen niet konden tillen. Terwijl zij op het rooster, 
tien passen achter de machine meereden, bevestigden ze de kettingen die om de 
grote blokken geslingerd waren aan de kranen die uit de rugwand van de 
machine staarden en de blokken ophesen. Maar het eeuwig meerijdende 
rooster schudde de steenmassa’s ratelend en krakend in lage, ijzeren, gedeukte 
karren, die leken op de honden in de kolenmijnen die in een eindeloze rij met 
behulp van een halve-cirkelvormig verbindingsspoor van de linkerrails naar de 
rechterrails geleid werden en net zo lang achter het rooster bleven staan als 
nodig was om stenen en blokken op te nemen. Ze werden getrokken door een 
met accumulatoren gevoede mijnlocomotief. Horden mensen met bleke 
gezichten en een brij van vuil op hun lippen tuimelden rond het rooster en de 



honden, groeven, rolden, schepten en schreeuwden, en het felle licht van de 
schijnwerpers bescheen hen onbarmhartig, terwijl de lucht van de ventilatie als 
een stormwind over hen heen floot.  
 De veldslag bij de boormachine was moorddadig en iedere dag waren er 
gewonden en vaak doden.  
 Na vier uur jakkeren werden de ploegen afgelost. Volkomen uitgeput, 
gekookt in hun eigen zweet, bleek en half bewusteloos van hartzwakte, lieten 
ze zich vallen op de natte stenen van een wagon en vielen onmiddellijk in slaap 
om pas boven de grond wakker te worden.  
 De arbeiders zongen een lied dat een van hen gedicht had. Het lied begon:  
 
Binnen, waar de tunnel dondert  
In de helse hitte, broeders,  
Jee, wat is de hel daar heet!  
En een dollar extra voor een werkuur,  
Voor een werkuur steeds een dollar extra  
Betaalt Mac je voor je zweet...  
 
Met honderden tegelijk ontvluchtten ze de “hel” en velen stortten na korte tijd 
voor altijd in. Maar er kwamen steeds nieuwe!  
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Maar de kleine mijnlocomotief ratelde met de beladen honden kilometers door 
de tunnel tot waar de goederenwagons stonden, die de honden aan kranen 
omhoog trokken en leegden. Waren de wagons vol, dan reden de treinen weg – 
ieder uur een dozijn of meer – en op hun plaats stonden er nieuwe met 
materiaal en mensen.  
 De Amerikaanse tunnelbuis was tegen het einde van het tweede jaar 
vijfennegentig kilometer gevorderd en langs heel dit machtige tracé ging het 
werk koortsachtig door. Want Allan zweepte iedereen onophoudelijk op tot de 
grootste krachtsinspanning, iedere dag, ieder uur. Meedogenloos stuurde hij 
ingenieurs weg die de vereiste kubieke meters niet konden haalden 
meedogenloos ontsloeg hij arbeiders die buiten adem raakten.  
 Waar de ijzeren honden nog ratelen en de aan flarden gescheurde tunnelbuis 
vol stof, steensplinters en donderend geraas is, zijn bataljons arbeiders bij het 
licht van reflectoren bezig balken en palen en planken aan te slepen om de 
tunnelbuis tegen vallende stenen te beveiligen. Een groep technici legt de 
elektrische kabels en provisorische slangen en buizen voor water en 
aangepompte lucht.  
 Bij de treinen rennen horden mensen heen en weer om het materiaal uit te 
laden en over het traject te verdelen, zodat voor het grijpen ligt wat nodig is: 



balken, planken, klemmen, ijzeren draagbalken, schroeven, buizen, kabels, 
boren, dynamietpatronen, kettingen, rails en dwarsliggers.  
 Om de driehonderd meter werkt er een troep smerige gedaanten tussen de 
palen met boren in de tunnelwand. Ze maken met dynamiet en gereedschap 
een manshoge nis en zodra er een trein gillend voorbijkomt, vluchten ze tussen 
de palen. Maar al gauw is de nis zo diep dat ze zich niet meer om de treinen 
hoeven te bekommeren en na een paar dagen klinkt de wand hol, hij stort in en 
ze staan in de parallelle tunnelbuis, waar ook treinen voorbijvliegen. Dan 
marcheren ze hun driehonderd meter verder om aan de nieuwe 
dwarsverbinding te werken.  
 Deze dwarsverbindingen dienen voor de ventilatie en voor honderd andere 
doeleinden.  
 Maar ze worden direct gevolgd door een troep die tot taak heeft die smalle 
dwarsverbindingen vakkundig van metselwerk te voorzien. Jaar in, jaar uit 
doen ze niets anders. Alleen iedere twintigste dwarsverbinding laten ze zoals 
ze is.  
 Verder, voorwaarts!  
 Een trein komt aansuizen en houdt stil bij de twintigste dwarsverbinding. 
Een groep beroete kerels springt van de wagons en boren, houwelen, ijzeren 
draagbalken, zakken cement, rails en dwarsliggers gaan op hun schouders 
bliksemsnel de dwarsverbindingen in, terwijl achter hen al de klokken van de 
opgehouden treinen ongeduldig luiden. Verder! De treinen rijden. De 
dwarsbuis heeft de beroete kerels opgeslokt, de boren snerpen, het knalt, het 
gesteente barst, de tunnelbuis wordt breder en breder, hij staat schuin op de 
tunneltracés, van ijzer en beton zijn de wanden, het plafond en de bodem. Een 
spoor leidt erdoor: een wissel.  
 Die wissels hebben de onschatbare waarde, dat je om de zes kilometer de 
eeuwig rollende treinen met materiaal en steen van de ene tunnelbuis naar de 
andere kunt leiden.  
 Op die uiterst simpele manier wordt een stuk van zes kilometer 
vrijgehouden voor de afbouw.  
 Het zes kilometer lange woud van kroonbalken, draagbalken, stutten en 
dwarslatten verandert in een zes kilometer lang woud van ijzeren ribben en 
ijzeren vakwerk.  
 Waar een hel is, daar is ook een vagevuur. En zoals er bij de tunnelbouw 
hellmen waren, waren er ook purgatorymen, want dit bouwterrein heette 
purgatory.  
 Hier is vrij baan en een zee van wagons rolt door dit stuk tunnelbuis en 
trossen mensen hangen aan de wagons. Op honderd plaatsen tegelijk begint de 
veldslag: kanonschoten, trompetsignalen en flitsende schijnwerpers. De 
tunnelbuis wordt met dynamiet op de juiste breedte en hoogte gebracht. Het 
dreunt, alsof er torpedo’s in een pantserschip slaan. IJzeren draagbalken en 



rails, die op de grond donderen. Menierood ijzer overstroomt de tunnelbuis, 
ribben, platen uit de walserijen van Pennsylvania, Ohio, Oklahoma en 
Kentucky. De oude rails worden weggehaald, het dynamiet en meliniet rijt de 
bodem open, houwelen en schoppen wervelen. Let op! Er wordt gehuild en 
gehoest, vertrokken monden, opgezwollen spieren, kloppende aderen op 
slapen, slingerend als slangen, lijf aan lijf: zij slepen de bodemdelen aan, 
machtige dubbele T-dragers, die bestemd zijn om de rails van de tunneltreinen 
(want in de tunnelbaan komt enkelspoor) te dragen. Roedels ingenieurs met 
meetinstrumenten en apparaten liggen op de grond en werken met al hun 
zenuwen gespannen, terwijl het zweet tijgerstrepen van vuil op hun halfnaakte 
lichamen achterlaat. Het vloerdeel, vier meter lang en tachtig centimeter hoog, 
aan de uiteinden licht opgebogen, wordt in beton gelegd. Zoals de kiel van een 
schip gelegd wordt, zo wordt vloerdeel aan vloerdeel gelegd, gevolgd door een 
stroom beton, zodat ze daarin verzinken. Dwarsliggers. Zoals honderd mieren 
een strohalm slepen, zo slepen honderd hoestende mannen met knikkende 
knieën de machtige, dertig meter lange rails aan, die op de dwarsliggers 
bevestigd worden. Achter hen kruipen anderen met de zware delen van de 
ribben, die het hele ovaal van de tunnel als ijzeren vakwerk moeten omsnoeren. 
Samen hebben die ribben de vorm van een ellips die aan de onderkant wat 
platgedrukt is. Vier onderdelen vormen een rib: een vloerstuk, twee zijstukken 
(de schoren) en een dakstuk, de kap. Deze stukken zijn van duimdik ijzer en 
door sterk vakwerk onderling verbonden. De klinkhamers ratelen, de 
tunnelbuis dreunt. Rib volgt op rib. Een hekwerk van menierood ijzer omsnoert 
de tunnelbuis. Daarachter klimmen de metselaars al in het ijzeren vakwerk om 
de mantel van de tunnel van metselwerk te voorzien, een meterdik pantser van 
ijzerbeton dat geen druk ter wereld kapot krijgt.  
 Aan beide kanten van de machtige rails worden op de juiste afstand buizen 
in alle maten gelegd, gelast en geschroefd. Buizen voor de telefoon- en 
telegraafdraden, voor stroomkabels, enorme buizen voor water, machtige 
buizen voor de lucht, die de bovendgrondse machines buiten de hele dag 
onophoudelijk in de buizen moeten persen. Speciale buizen voor de 
pneumatische exprespost. Zand en gruis bedekken de buizen; dwarsliggers en 
rails voor de gewone materiaaltreinen worden daarop gelegd, solide sporen, 
die het de treinen met materiaal en steen mogelijk maken met de snelheid van 
sneltreinen voorbij te razen.  
 Nauwelijks hebben ze vooraan de laatste rib geklonken of ook de sporen 
voor het stuk van zes kilometer zijn klaar. De treinen worden erin gereden en 
vliegen voorbij, terwijl de metselaars nog in het ijzeren vakwerk hangen.  
 Dertig kilometer achter het punt waar de boormachine donderde, was de 
tunnelbuis al afgebouwd.  
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Maar dat was nog niet alles. Duizend dingen moesten gepland worden. Zodra 
de Amerikaanse tunnelbuizen uitkwamen bij de tunnelbuizen die zich vanuit 
de Bermuda’s door het gneis vraten, moest het hele traject bedrijfsklaar zijn.  
 Allans plannen waren al jaren tot in de kleinste details klaar.  
 Om de twintig kilometer liet hij kleine stations in het gesteente uithakken, 
waarin de baanwachters moesten verblijven. Iedere zestig kilometer plande hij 
middelgrote stations en iedere tweehonderdveertig kilometer grote stations. Al 
die stations waren depots voor reserveaccumulatoren, machines en voedsel. De 
middelgrote en grote stations moesten transformatoren, hoogvoltstations en 
koel- en luchtmachines huisvesten. Er waren verder zijgangen nodig om treinen 
op een zijspoor te kunnen zetten.  
 Voor al die werkzaamheden waren verscheidene bataljons arbeiders 
opgeleid en al die horden vraten zich door het gesteente en sloegen er lawines 
stenen uit.  
 Als een vulkaan in opperste razernij spuwden de tunnelmonden dag en 
nacht gesteente uit. Onophoudelijk, dicht achter elkaar vlogen de volle treinen 
uit de gapende poorten naar buiten. Met een lichtheid die een plezier voor het 
oog was, namen ze de stijging om boven een ogenblik te blijven staan. Wat 
echter alleen maar gesteente en puin leek, begon zich op de wagons plotseling 
te bewegen en beroete, vervuilde en onherkenbare gedaanten sprongen eraf. 
Maar de trein met gesteente slingerde zich over honderd wissels en schoot weg. 
Hij reed met een grote boog door “Mac City” (zoals de tunnelstad in New 
Jersey door iedereen genoemd werd), tot hij op een van de honderd sporen aan 
zee terechtkwam, waar hij uitgeladen werd. Hier aan zee waren ze allemaal 
luidruchtig en opgewekt, want ze hadden hun “gemakkelijke week”.  
 Mac Allan had tweehonderd dubbele kilometers gesteente eruitgehaald, 
genoeg om een muur van New York naar Buffalo te bouwen. Hij bezat de 
grootste steengroeve ter wereld, maar hij verspilde nog geen spade. Hij had het 
hele enorme terrein afdoende genivelleerd. Hij had de oever, die geleidelijk 
daalde, geëffend en de ondiepe zee kilometers teruggedrongen. Maar verderop, 
waar de zee al dieper was, werden iedere dag duizenden wagonladingen 
gesteente in zee gestort en langzaam groeide er in zee een enorme dam. Dat 
was een van de kades van Allans haven, die de wereld op de plattegrond van 
de stad van de toekomst zo verbluft had. Twee mijl daarvandaan bouwden zijn 
ingenieurs het grootste en vlakste badstrand ter wereld. Daar zouden 
reusachtige badhotels opgetrokken worden.  
 Maar Mac City zelf zag eruit als een enorme puinhoop, waarop geen boom 
en geen struik groeide en geen dier en geen vogel leefde. Het glinsterde zo in de 
zon, dat je ogen er pijn van deden. Deze woestijn was grotendeels bedekt met 
sporen, die zich waaiervormig naar beide kanten uitspreidden, net als de 
magnetische figuren waarin ijzervijlsel zich ordent bij de polen van een 



magneet. Overal schoten treinen voorbij, op elektriciteit en op stoom, overal 
walmden locomotieven en overal werd gehuild, gebeld, gefloten en gerinkeld. 
Buiten in Allans provisorische haven lagen vloten walmende stoomschepen en 
hoge zeilschepen, die ijzer, hout, cement, graan, vee en allerlei levensmiddelen 
uit Chicago, Montréal, Portland, Newport, Charleston, Savannah, New Orleans 
en Galveston hierheen gebracht hadden. En in het noordoosten stond een dikke 
muur van rook, ondoordringbaar: het goederenstation.  
 De barakken waren verdwenen. Op de terrassen van dit deel van het tracé 
flitsten glazen daken: machinehallen, energiecentrales, waaraan torenhoge 
kantoren grensden. Midden in de steenwoestijn verhief zich een twintig 
verdiepingen hoog hotel: “Atlantic Tunnel”. Het was kalkwit, splinternieuw en 
diende als verblijf voor de horden ingenieurs, handelsagenten en 
vertegenwoordigers van grote bedrijven en voor duizenden nieuwsgierigen die 
iedere zondag van New York hierheen kwamen.  
 Ertegenover had Wannamaker een voorlopig twaalf verdiepingen hoog 
warenhuis gebouwd. Brede straten, kant en klaar, liepen kaarsrecht door het 
puinterrein en bruggen leidden over het tracé. Maar aan de rand van de 
steenwoestijn lagen vriendelijke arbeiderssteden met scholen, kerken en 
speelplaatsen en met bars en saloons, die door oud-profboksers of -wielrenners 
geleid werden. Ver weg, in een bos dwergdennen, stond eenzaam, dood en 
vergeten, een gebouw dat eruitzag als een synagoge: een crematorium met 
lange, lege kruisgangen. Nog maar in één gang stonden al urnen. En die 
droegen droegen allemaal dezelfde inscriptie onder de Engelse, Franse, 
Russische, Duitse, Italiaanse en Chinese namen: Verongelukt bij de bouw van de 
Atlantic Tunnel – bij een ontploffing – bedolven door stenen – overreden door een trein: 
als de inscripties van gesneuvelde militairen.  
 Aan zee lagen de nieuwe, witte hospitalen, gebouwd volgens de modernste 
inzichten. Daar beneden, een beetje afgelegen, stond in een pas aangelegde tuin 
een nieuwe villa: het huis van Maud.  
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Maud had zoveel mogelijk macht in haar kleine handen bijeengebracht.  
 Ze was voorzitster van het herstellingsoord voor vrouwen en kinderen van 
Mac City geworden. Verder was ze lid van een commissie van artsen die zich 
bezighield met de hygiëne van de arbeiderswoningen en de verzorging van 
kraamvrouwen en zuigelingen. Op eigen initiatief had ze een handwerk- en 
huishoudschool voor meisjes gesticht, een kleuterschool en een club voor 
vrouwen en jonge meisjes, waar iedere vrijdag kleine lezingen en concerten 
plaatsvonden. Ze had meer dan genoeg te doen. Ze had haar “office”, net als 
Mac, en ze had een privésecretaresse en een stenotypiste in dienst. Een groep 



verpleegsters en leraressen – overigens dochters uit de beste families van New 
York – stond haar terzijde.  
 Maud deed niemand kwaad, ze was attent, vriendelijk en zonnig en oprecht 
begaan met anderen en zo kwam het dat iedereen haar mocht en dat velen 
groot respect voor haar hadden.  
 In haar functie als lid van de hygiënecommissie was ze in bijna alle 
arbeidershuizen geweest. In de Italiaanse, Poolse en Russische wijk had ze een 
energieke en succesvolle campagne tegen vuil en ongedierte gevoerd. Ze had 
gedaan gekregen dat alle huizen van tijd tot tijd gedesinfecteerd en van onder 
tot boven schoongeveegd werden. De huizen waren bijna helemaal van cement 
en zo gemakkelijk schoon te maken als een waskeuken. Haar bezoeken hadden 
haar nader tot de mensen gebracht en ze stond hun met raad en daad terzijde, 
zoveel ze kon. Haar huishoudschool was tot de laatste plaats bezet. Ze had 
uitstekende leraressen aangenomen voor zowel voor de keuken als de 
kleermakerij. Maud vergat de controle en inspectie niet, om haar instituten 
voortdurend in het oog te houden. Een hele bibliotheek van vakliteratuur had 
ze bestudeerd om de nodige theoretische kennis op te doen. En het was, bij 
God, niet gemakkelijk geweest om alles zo goed en voortreffelijk te regelen, 
omdat ze van nature geen bijzonder organisatietalent had. Maar het lukte. En 
Maud was trots op de lof van de kranten voor haar instellingen.  
 Maar haar belangrijkste werkterrein was het herstellingsoord voor vrouwen 
en kinderen.  
 Het gebouw lag vlak naast haar villa en ze hoefde maar twee tuinen door te 
lopen. Ze verscheen iedere dag precies om negen uur ’s morgens om haar ronde 
te doen, interesseerde zich voor al haar beschermelingen en schoot vaak uit 
eigen zak bij, als de kas van het hospitaal leeg was. Met bijzondere zorg 
omringde ze de kinderen die haar toevertrouwd waren.  
 Ze had werk, vreugde, succes en haar instelling tot de mensen en het leven 
was vruchtbaarder en rijker geworden, en toch was Maud eerlijk genoeg om toe 
te geven dat dat alles haar huwelijksgeluk niet kon vervangen.  
 Twee, drie jaar had ze volkomen gelukkig met Mac geleefd – tot de tunnel 
kwam en hem van haar afpakte. Mac hield nog van haar, zeker! Hij was attent, 
aardig, dat wel, maar het was niet meer zoals vroeger – beslist niet!  
 Ze zag hem nu vaker dan in de eerste jaren van de bouw. Hij had zijn 
kantoren in New York wel aangehouden, maar werkruimten in de tunnelstad 
ingericht, waar hij met korte onderbrekingen vaak wekenlang verbleef. 
Daarover had ze niets te klagen. Maar Mac zelf was veranderd. Zijn onschuld 
en naïeve vrolijkheid, die haar in het begin van hun huwelijk zo verrast en 
bekoord hadden, verdwenen meer en meer. Zo ernstig als in zijn werk en in het 
openbaar was hij ook thuis. Hij deed zijn best om even opgewekt en 
goedgehumeurd als vroeger te lijken, maar dat lukte niet altijd. Hij was 
verstrooid, met zijn gedachten bij zijn werk en uit zijn ogen verdween niet die 



schijnbaar afwezige uitdrukking die de concentratie op één en hetzelfde idee 
teweegbrengt. Zijn gezicht was ook magerder en harder geworden.  
 De tijden waren voorbij dat hij haar op schoot nam en liefkoosde; hij kuste 
haar iedere keer als hij kwam en ging, keek haar in haar ogen en glimlachte – 
maar haar vrouwelijke instinct liet zich niet bedriegen. Vreemd genoeg was hij, 
terwijl hij opgejaagd werd door zijn werk, al die jaren nooit meer een van die 
“belangrijke dagen” vergeten, zoals de verjaardagen van Edith en haar, hun 
trouwdag en Kerstmis. Maar op een keer zag Maud toevallig dat die dagen in 
zijn agenda rood aangestreept waren – ze glimlachte berustend: hij markeerde 
ze werktuiglijk, niet meer met zijn hart, dat hem er dagelijks aan herinnerde.  
 Het verging haar niet anders dan haar meeste vriendinnen, van wie de 
mannen overdag in fabrieken, banken of laboratoria ploeterden, die hen 
aanbeden, met kant, parels en bont volhingen, hen attent naar het theater 
brachten, maar met hun gedachten nog bij hun werk waren. Het leven was niet 
anders, maar zij, Maud, vond het ontzettend, als het niet anders was. Liever zou 
ze arm zijn, onbekend, geïsoleerd – als ze maar aanspraak kon maken op 
eeuwige liefde en eeuwige tederheid. Ja, dat wilde ze, al leek het haar soms 
dwaas.  
 Maud hield ervan om na haar werk wat te handwerken en weemoedig terug 
te denken aan vroeger. Dan kwam ze steeds weer terug bij de tijd toen Mac 
haar probeerde te veroveren. Hij leek in haar herinnering oneindig jong en 
naïef. Volkomen onervaren in de omgang met vrouwen, was hij niet op 
originele gedachten gekomen om haar zijn liefde te laten blijken. Bloemen, 
boeken, kaartjes voor concerten en toneelvoorstellingen, hoffelijke gebaren – 
precies als de banaalste man. En toch beviel dat haar in hem, nu meer dan toen. 
Heel onverwacht was zijn gedrag toen veranderd en hij was meer gaan lijken 
op de Mac die ze nu kende. Op een avond had hij na een ontwijkend antwoord 
gedecideerd en bijna onhoffelijk gezegd: ‘Denk erover na. Ik geef je de tijd tot 
morgen om vijf uur. Als je dan nog geen beslissing genomen hebt, hoor je er 
van mij nooit meer een woord over. Good bye!’ En kijk: precies om vijf uur was 
hij verschenen! Maud dacht altijd met een glimlach terug aan die scène, maar ze 
was ook niet vergeten hoe bang ze die nacht en de volgende dag geweest was.  
 Hoe verder de tunnel Mac bij haar weghaalde, met hoe meer tegelijkertijd 
weldadige en pijnlijke volharding haar gedachten teruggingen naar hun eerste 
wandelingen, gesprekken en onschuldige en toch zo veelbetekenende kleine 
gebeurtenissen van hun jonge huwelijk. Ze voelde in haar hart een wrok tegen 
de tunnel. Ze haatte de tunnel, want die was sterker geweest dan zij. Ach, die 
kleine ijdelheid van het begin was allang voorbij. Het kon haar niet schelen of 
Macs naam in vijf werelddelen bekend was of niet. Als ’s nachts de 
spookachtige weerschijn van de brandende tunnelstad in haar kamer 
doordrong, was haar haat daartegen vaak zo sterk, dat ze de luiken dichtdeed 
om die weerschijn niet te zien. Ze had kunnen huilen van wrok, en soms deed 



ze dat ook, zachtjes en ongezien. Als ze zag hoe de treinen zich in de 
tunnelbuizen stortten, schudde ze haar hoofd. Dwaasheid was het! Maar voor 
Mac leek het volkomen vanzelfsprekend. Ondanks alles – en die hoop bleef ze 
houden! – hoopte ze toch dat Mac weer met zijn hart bij haar terug zou komen. 
Op een dag moest de tunnel hem toch weer loslaten! Als de eerste trein reed...  
 Maar, o goede God, dat duurde nog jaren! Maud zuchtte. Geduld, geduld! 
Voorlopig had ze iets te doen. Ze had haar geliefde Edith, die opgroeide tot een 
klein dametje en met nieuwsgierige, verstandige ogen in het leven keek. Ze had 
Mac vaker dan vroeger. Ze had Hobby, die bijna iedere dag bij haar kwam eten, 
die allerlei grappige verhalen vertelde en met wie je zo heerlijk kon babbelen. 
Ook haar huishouden stelde hogere eisen aan haar dan vroeger. Want Mac 
bracht vaak gasten mee, beroemde mensen, die zoveel naam hadden, dat Mac 
hen toeliet in de tunnel. Maud was blij met al die bezoeken. Die beroemdheden 
waren meestal oudere heren, die gemakkelijk in de omgang waren. Ze hadden 
namelijk allemaal één eigenschap gemeen: ze waren heel eenvoudig, om niet te 
zeggen verlegen. Het waren grote geleerden, die met geologische, fysische en 
technische vraagstukken bij Mac kwamen en vaak wekenlang met hun 
instrumenten in een station duizend meter onder de zeespiegel verbleven om 
iets te onderzoeken. Maar Mac ging met die beroemdheden net zo om als met 
haar of met Hobby.  
 Maar als de hoge pieten afscheid namen, bogen ze voor Mac, gaven hem een 
hand en konden hem niet genoeg bedanken. En Mac glimlachte bescheiden en 
goedmoedig en zei: ‘Allright, sir!’ en wenste hun goede reis. Want die mensen 
kwamen meestal van ver.  
 Eén keer kwam er ook een dame bij haar.  
 ‘Ik ben Ethel Lloyd,’ zei die dame en trok haar sluier op.  
 Ja, het was inderdaad Ethel. Ze bloosde, want ze had eigenlijk geen reden om 
Maud op te zoeken. En Maud bloosde ook – omdat Ethel bloosde en omdat de 
gedachte door haar hoofd ging dat Ethel een koude kikker was en omdat ze 
dacht dat Ethel die gedachte in haar ogen kon lezen.  
 Maar Ethel beheerste zich meteen. ‘Ik heb zoveel gelezen over de scholen die 
u gesticht hebt, mevrouw Allan,’ begon ze, vlot en vloeiend, ‘dat ik uw 
instellingen nu eens graag zou willen zien. Ik heb namelijk persoonlijk contact 
met mensen die in New York iets dergelijks willen doen, zoals u waarschijnlijk 
wel weet.’  
 Ethel Lloyd demonstreerde een aangeboren trots en een natuurlijke 
waardigheid, die geen onaangename indruk maakte en een natuurlijke 
openheid en hartelijkheid die mensen voor haar innam. Ze had niet meer het 
kinderlijke, dat Allan jaren geleden opgevallen was, en was op en top een dame 
geworden. Haar vroeger wat zoetelijke en tere schoonheid was rijper 
geworden. Terwijl ze jaren geleden de indruk van een pasteltekening gemaakt 
had, leek alles aan haar nu licht en helder: haar ogen, haar mond en haar haar. 



Ze zag er altijd uit of ze recht van achter haar toilettafel kwam. De huiduitslag 
op haar kin was een fractie groter en donkerder geworden, maar Ethel 
probeerde die niet meer met poeder te maskeren.  
 Maud moest uit beleefdheid zelf de leiding nemen. Ze liet Ethel het hospitaal 
zien, de scholen, de kleuterschool en de bescheiden ruimten van de 
vrouwenclub. Ethel vond alles uitstekend, zonder als een typische jonge dame 
overdreven lof te uiten. En ten slotte vroeg Ethel of ze zich op de een of andere 
manier nuttig kon maken. Nee? Dat vond ze ook goed. Thuis praatte ze zo 
aardig met Edith, dat het kind zich direct tot haar aangetrokken voelde. Nu 
overwon Maud haar onverklaarbare en op niets berustende aversie tegen Ethel 
en vroeg haar om te blijven eten. Ethel telefoneerde met haar “pa” en bleef.  
 Mac bracht Hobby mee voor het eten. Hobby’s aanwezigheid gaf Ethel een 
groot gevoel van veiligheid, dat ze nooit en te nimmer gehad zou hebben in het 
bijzijn van de stille en zwijgzame Mac. Zij leidde het gesprek. Nadat ze Mauds 
instellingen ’s middags zakelijk geprezen had – niet overdreven op de manier 
van een jonge dame – was ze nu één en al lof. Maud kreeg weer argwaan. ‘Ze 
heeft een oogje op Mac,’ zei ze tegen zichzelf. Maar tot haar grote voldoening 
kreeg ze van Mac nauwelijks meer dan beleefde belangstelling. Hij bekeek de 
knappe en verwende Ethel even onverschillig als de eerste de beste 
stenotypiste.  
 ‘De bibliotheek in de vrouwenclub lijkt me nog een beetje pover,’ zei Ethel.  
 ‘Die moeten we in de loop van de tijd uitbreiden.’  
 ‘Als u het goedvindt, mevrouw Allan, zou ik daar graag een paar boeken aan 
bijdragen. Hobby, doe een goed woordje voor me.’  
 ‘Als u wat boeken over hebt,’ zei Maud –  
 De volgende dagen stuurde Ethel stapels boeken, bij elkaar bijna vijfduizend. 
Maud bedankte haar hartelijk, maar had spijt van haar tegemoetkomendheid. 
Want sindsdien kwam Ethel vaker. Ze deed alsof ze intiem bevriend was met 
Maud en overlaadde de kleine Edith met cadeaus. Op een keer vroeg ze Mac of 
ze niet een keer de tunnel in kon.  
 Mac keek haar verbaasd aan, want het was de eerste keer dat een dame hem 
die vraag stelde.  
 ‘Dat kan niet,’ antwoordde hij kortaf en bijna een beetje bot.  
 Maar Ethel was niet beledigd. Ze lachte hartelijk en zei: ‘Maar meneer Allan, 
heb ik iets verkeerds gezegd?’  
 Sindsdien kwam ze wat minder vaak. En dat vond Maud niet erg. Ze kon 
niet van Ethel Lloyd houden, al deed ze nog zo haar best. En Maud hoorde tot 
degenen die alleen met mensen kunnen omgaan die ze echt graag mogen.  
 Daarom waardeerde ze Hobby’s gezelschap zo. Hij kwam iedere dag bij hen. 
Hij kwam lunchen en dineren, of Allan er nu was of niet. Het kwam zover dat 
ze hem miste, als hij er niet was. Zelfs op momenten dat Mac bij haar was.  
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‘Hobby is altijd in zo’n prima humeur,’ zei Maud regelmatig.  
 En Allan antwoordde: ‘Hij is altijd een prima vent geweest, Maud.’  
 Hij glimlachte erbij en liet niet merken dat hij in Mauds veelvuldige 
verwijzing naar Hobby’s goede humeur een licht verwijt hoorde. Hij was 
Hobby niet. Hij had Hobby’s talent voor vrolijkheid en Hobby’s 
onbekommerdheid niet. Hij kon niet net als Hobby na twaalf uur werken 
negerdansen en songs ten beste geven en allerlei gekke streken uithalen. Had 
iemand Hobby al eens anders gezien dan lachend en grappen makend? Hobby 
grijnsde over zijn hele gezicht. Hobby rolde zijn tong in zijn mond en er kwam 
een grappige provocatie uit. Waar Hobby kwam, zat iedereen al klaar om te 
lachen en Hobby was verplicht om grappig te zijn. Nee, hij was Hobby niet. Het 
enige wat hij kon, was geen spelbreker zijn en daar deed hij zijn best voor. Maar 
het was veel erger dat zijn relatie met Maud in de loop van de jaren minder 
innig was geworden. Dat verbeeldde hij zich niet. Hij had het idee dat het voor 
een man als hij beter was geen gezin te hebben – ook al hield hij veel van Maud 
en zijn dochtertje.  
 Hobby deed zijn werk en dan was hij klaar. Maar hij, Allan, was nooit klaar. 
De tunnel groeide en het werk groeide mee. En daarbij had hij nog zijn 
bijzondere zorgen, waarover hij met niemand sprak.  
 Hij twijfelde er nu al aan dat hij de tunnel in vijftien jaar voltooien kon. 
Volgens zijn berekeningen was het in het gunstigste geval mogelijk. Hij had die 
termijn koelbloedig vastgesteld om voor zijn onderneming de publieke opinie 
en het geld van het volk te winnen. Had hij twintig of vijfentwintig jaar gezegd, 
dan hadden ze hem niet half zoveel geld gegeven.  
 Hij zou in die tijd nauwelijks de dubbele tunnelbuizen Biskaje-Finisterre en 
Amerika-Bermuda’s kunnen voltooien.  
 Aan het eind van het vierde bouwjaar waren de tunnelbuizen van het 
Amerikaanse traject tot tweehonderdveertig kilometer van de Amerikaanse 
kust gevorderd en tachtig kilometer vanaf de Bermuda’s. Aan de Franse kant 
was er ongeveer tweehonderd kilometer vanuit Biskaje en zeventig vanuit 
Finisterre geboord. Van het Atlantische traject was daarentegen nog geen zesde 
deel klaar. Hoe moesten de geweldige trajecten – Finisterre-Azoren, Azoren-
Bermuda’s – aangepakt worden?  
 Daarbij kwamen financiële problemen. Het voorbereidende werk, de 
serpentines op de Bermuda’s hadden veel hogere bedragen gevergd dan hij in 
zijn berekeningen aangenomen had. Voor het zevende en op zijn vroegst het 
zesde bouwjaar hoefde hij absoluut niet aan de tweede lening van drie miljard 
te denken. Hij zou binnenkort gedwongen worden de tunnel voorlopig een heel 
eind als één buis te bouwen, waardoor het werk oneindig veel moeilijker werd. 
Hoe kon je met één tunnelbuis het gesteente afvoeren, dat gesteente, dat 
aangroeide en aanzwol en de tunnelbuizen nu al dreigde te verstoppen? Overal 



lag het, tussen de sporen, in de dwarsverbindingen en in de stations en de 
treinen zwoegden onder de last.  
 Allan bracht maanden in de tunnel door om snellere werkmethoden te 
ontdekken. In de Amerikaanse tunnelbuizen werd iedere afzonderlijke 
machine, iedere nieuwe uitvinding en verbetering geprobeerd, voor hij op de 
andere bouwterreinen toegepast werd. Hier werden de ploegen opgeleid, de 
“hellemannen” en de “vagevuurmensen”, om vervolgens als pacemakers naar 
de andere stations overgeplaatst te worden. Heel geleidelijk moesten ze aan het 
razende tempo en de hitte wennen. Een ongetrainde man stortte na één uur in 
de “hel” al in.  
 Iedere handeling, zelfs de schijnbaar onbelangrijkste, probeerde Allan met de 
minste hoeveelheid energie, geld en tijd uit te voeren. Hij voerde een vergaande 
arbeidsdeling in, zodat de individuele arbeider jaar in, jaar uit dezelfde 
handelingen moest verrichten, tot ze werktuiglijk en steeds sneller gingen. Hij 
had zijn specialisten, die de colonnes schoolden en drilden tot ze records braken 
(bijvoorbeeld in het uitladen van een wagon) en die records moesten de normale 
arbeidsprestaties worden. Een verloren seconde was nooit meer in te halen, nooit 
meer, en kostte een vermogen aan tijd en geld. Als één man per minuut één 
enkele seconde verloor, werden dat bij een legioen van 180.000 man, van wie er 
60.000 ononderbroken aan het werk waren, 24.000 arbeidsuren per dag. Per jaar 
had Allan de productiviteit vijf procent kunnen verhogen. Desondanks ging het 
te langzaam.  
 Vooral het boren gaf Allan kopzorgen. Het was absoluut onmogelijk meer 
mensen in de laatste vijfhonderd meter neer te zetten, zonder dat ze elkaars 
knieschijven kapot renden. Hij experimenteerde met de meest uiteenlopende 
springstoffen, tot hij een middel vond – “Tunnel 8” – dat het gesteente in vrij 
gelijkmatige, gemakkelijk af te voeren blokken uiteenreet. Hij luisterde 
urenlang naar de referaten van zijn ingenieurs; zonder ooit moe te worden 
discussieerde hij over hun voorstellen, onderzocht ze en beproefde ze.  
 Onverwachts, alsof hij uit zee was opgedoken, verscheen hij op de 
Bermuda’s. Schlosser werd ontslagen. Hij werd naar de constructiebureaus in 
Mac City gestuurd. Een jonge Engelsman van nog geen dertig, John Farbey, 
nam zijn plaats in. Allan riep de ingenieurs, die al buiten adem waren van het 
huidige werktempo, bij elkaar en verklaarde dat ze hun werk een kwart sneller 
moesten doen. Moesten doen! Want hij, Allan, moest zich aan zijn deadline 
houden. Hoe zij het regelden, was hun zaak...  
 Onverwachts verscheen hij op de Azoren. Het was hem gelukt voor dit 
bouwterrein een Duitser, Michael Müller, te winnen, die een paar jaar een 
leidende functie bij de bouw van de Kanaaltunnel had gehad. Müller woog 
honderdvijfentwintig kilo en stond overal bekend als “dikke Müller”. Hij was 
geliefd bij zijn mensen – gedeeltelijk dankzij zijn vetzucht, die aanleiding voor 
grappen was – en een onvermoeibare werker. Müller vorderde momenteel met 



zijn tunnelbuizen zelfs sneller dan Allan en Harriman in New Jersey. Müller, 
die eeuwig lachende en reutelende vetklomp, werd letterlijk door geluk 
achtervolgd. Zijn bouwterrein was geologisch het interessantste en 
productiefste en bewees genoegzaam dat die delen van de oceaan in vroegere 
perioden drooggelegen hadden. Hij was op machtige kali-lagen gestuit en op 
ijzererts. De Pittsburg Smelting and Refining Company, die indertijd het recht 
op verwerking van alle gedolven materialen verworven had, dankte het aan 
zijn geluk dat hun aandelen 60 procent gestegen waren. De winning kostte haar 
daarbij geen cent: haar ingenieurs hoefden alleen maar de betreffende wagons 
te markeren en die werden op een zijspoor geleid. En iedere dag, ieder uur 
beefde de Company van opwinding, omdat ze ongehoorde schatten in de 
schoot geworpen kreeg. De afgelopen maanden was Müller op een 
steenkoollaag van vijf meter dikte gestuit, “prachtige steenkool”, zoals hij het 
noemde. Maar dat was nog niet alles. Deze laag lag uitgerekend in de as van de 
tunnelbuizen en er kwam geen einde aan. Müller schoot door het gesteente. 
Zijn enige vijand, zijn aartsvijand, was het water. Zijn tunnelbuizen lagen nu 
achthonderd meter onder de zeebodem en toch dropen ze van het water. 
Müller had een batterij mammoet-rotatiepompen staan, die onophoudelijk een 
stroom vuil water de zee in persten.  
 Allan verscheen in Finisterre en Biskaje en verklaarde hier, net als op de 
Bermuda’s, dat hij zijn deadline moest aanhouden en een hoger werktempo 
eiste. De chef-ingenieur van het Franse bouwterrein, monsieur Gaillard, een 
elegante, witharige Fransman met grote capaciteiten, ontsloeg hij en verving 
hem door een Amerikaan, Stephan Olin-Mühlenberg, zonder zich om het 
gekrakeel in de Franse pers te bekommeren.  
 Alsof hij uit de grond opschoot, verscheen Allan in de afzonderlijke 
energiecentrales, en er ontging hem niets, helemaal niets, en de ingenieurs 
haalden opgelucht adem als hij weer weg was en ze nog bij hun verstand 
waren.  
 Allan verscheen in Parijs en de kranten brachten artikelen van vele 
kolommen over hem en gefantaseerde interviews. Een week later werd bekend 
dat een Franse maatschappij de concessie gekregen had een snelle 
treinverbinding Parijs-Biskaje aan te leggen, zodat de tunneltreinen door kon 
rijden tot Parijs. Tegelijkertijd werden alle grote Europese hoofdsteden met 
affiches overstroomd die een van Hobby’s toversteden lieten zien: het 
tunnelstation “Azoren”. Hobby’s feeërieke stad wekte aan de andere kant 
hetzelfde ongelovige hoofdschudden en hetzelfde enthousiasme als indertijd de 
toverstad in Amerika. Hobby had opnieuw zijn fantasie laten werken. Maar 
bijzondere verwondering wekte een schets in een hoek van de reusachtige 
affiche, die het oorspronkelijke areaal aan grond liet zien en het toekomstige. 
Het syndicaat had een strook van het eiland São Jorge verworven met een paar 
kleine eilanden en een groep zandbanken. In een paar jaar zou het areaal 



viermaal zo groot worden. De eilanden waren door enorme, brede dammen 
met elkaar verbonden en de zandbanken waren in het hoofdcomplex opgegaan. 
De mensen dachten er aanvankelijk niet aan dat Allan op dat bouwterrein 
vierduizend dubbele kilometers gesteente (en meer, als hij wilde) in zee zou 
storten en zo heel goed dat vreemdgevormde grote eiland tot stand kon 
brengen...  
 Net als in de Amerikaanse spookstad was er op de toekomstige “Azoren” 
een prachtige, enorme haven met dammen, pieren en vuurtorens, en vooral de 
betoverende badstad viel in het oog: hotels, terrassen, parken en een 
onafzienbaar strand.  
 Veruit de meeste bewondering, om niet te zeggen consternatie, wekten 
echter de door het tunnelsyndicaat gevraagde grondprijzen. Ze waren naar 
Europese maatstaven exorbitant. Maar het syndicaat had zijn blik koel en 
onbarmhartig op het Europese kapitaal gevestigd, als een slang op een vogel. 
Het was gemakkelijk in te zien dat “de Azoren” het hele passagiersvervoer van 
Zuid-Amerika over zou nemen. Er is ook niet veel verstand voor nodig om te 
begrijpen dat “de Azoren” – op veertien uur van Parijs en zestien uur van New 
York – de beroemdste badplaats ter wereld zou worden, het rendez-vous van 
de beau monde van Engeland, Frankrijk en Amerika.  
 En het Europese kapitaal kwam. Er vormden zich kringen van 
grondspeculanten, die grote gebieden aankochten om xe over tien jaar voor een 
veelvoud te versjacheren.  
 Uit Parijs, Londen, Liverpool, Berlijn, Frankfurt en Wenen stroomde het geld 
binnen, recht in S. Woolfs grote zak, in S. Woolfs “big pocket”, die bij de 
bevolking spreekwoordelijk geworden was.  
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S. Woolf streek dat geld op, net zoals hij de drie miljard van het kapitaal en van 
het volk opstreek en de bedragen die de Bermuda’s, Biskaje, Finisterre en Mac 
City binnenbrachten. Zonder te bedanken. Het had indertijd niet ontbroken aan 
waarschuwingen, die een lawine van faillissementen voorspelden, als zo’n 
enorme stroom geld één kant uitging. Die voorspellingen van financiële 
dilettanten waren maar zelden uitgekomen. Een paar industrieën waren 
drooggelegd, maar hadden zich in korte tijd weer hersteld.  
 Want het geld van S. Woolf roestte niet. Er roestte geen cent! Nauwelijks was 
het in zijn handen geraakt of het begon meteen weer zijn oude kringloop.  
 Hij pompte het de hele wereld rond.  
 De springvloed van goud rolde over de Atlantische Oceaan naar Frankrijk, 
Engeland, Duitsland, Zweden, Spanje, Italië, Turkije en Rusland. Hij ging over 
de Oeral heen en rolde de bossen van Siberië in en de bergen van Baikal. Hij 
stroomde over Zuid-Afrika, de Kaap, Oranje Vrijstaat, over Australië en 



Nieuw-Zeeland. Hij stroomde naar Minneapolis, Chicago en St. Louis, in de 
Rocky Mountains, naar Nevada en naar Alaska.  
 De dollars van S. Woolf waren miljarden razende kleine soldaten, die 
vochten met het geld van alle naties en van alle rassen. Ze waren allemaal 
kleine S. Woolfs, tot hun nek gevuld met het instinct van S. Woolf en hun 
devies was: geld! Ze stortten zich met legioenen door de draad op de zeebodem 
en vlogen door de lucht. Maar zodra ze het slagveld bereikt hadden, 
veranderden ze! Ze werden kleine stalen hamertjes, die dag en nacht hamerden 
van hebzucht, ze werden vlugge weefspoeltjes in Liverpool, ze roetsjten als 
Hottentotten over de zandvlakten van de diamantvelden van Zuid-Afrika. Ze 
werden de drijfstang van een machine met duizend paardenkrachten, een 
reuzenbeen van blank staal, dat vierentwintig uur per dag woedend de stoom 
overwon en steeds door de stoom teruggeslingerd werd. Ze werden een trein 
vol dwarsliggers, die van Omsk naar Peking onderweg was, een scheepsruim 
vol gerst, van Odessa naar Marseille. Ze stortten in Zuid-Wales achthonderd 
meter de diepte in en raasden met steenkool naar boven. Ze zaten op duizend 
gebouwen ter wereld te woekeren, maaiden graan in Canada en stonden als 
tabaksplanten in Sumatra.  
 Ze vochten! Op een wenk van Woolf keerden ze Sumatra de rug toe en 
klopten goud in Nevada. Ze verlieten Australië in een vlucht en streken als een 
zwerm neer op de katoenbeurs van Liverpool.  
 S. Woolf gunde ze geen rust. Dag en nacht joeg hij ze door honderd 
metamorfosen. Hij zat in de stoel in zijn office, kauwde op sigaren, 
transpireerde, dicteerde tien brieven en telegrammen tegelijk met de 
telefoonhoorn aan zijn oor, terwijl hij ook nog een gesprek met een 
procuratiehouder voerde. Hij luisterde met zijn rechteroor naar de stem in het 
apparaat en met zijn linker naar het verslag van een beambte. Hij sprak met één 
stem tegen de beambte en riep met een andere in de telefoon. Hij keek met één 
oog naar zijn stenografisten en typewriters, of ze op het vervolg zaten te 
wachten en keek met zijn andere oog op de klok. Hij dacht dat Nelly nu al 
twintig minuten op hem wachtte en een gezicht zou trekken, als hij zo laat aan 
het diner kwam en hij dacht tegelijkertijd dat de procuratiehouder in de zaak 
van de Rand Mines een idioot was, maar in de zaak van Garnier een 
vooruitziende blik had, hij dacht – helemaal achter in zijn behaarde, dampende 
schedel – aan de grote slag die hij morgen aan de Weense beurs zou slaan en 
winnen.  
 Iedere week moest hij anderhalf miljoen dollar aan lonen uitbetalen en 
honderden miljoenen aan rente en afschrijvingen. Op zulke momenten kwam 
hij dagenlang zijn office niet uit. Dan woedde de slag in volle hevigheid en S. 
Woolf behaalde de overwinning ten koste van veel zweet en vet en adem.  
 Hij riep zijn strijdkrachten terug. En ze kwamen, iedere dollar als een kleine, 
heldhaftige overwinnaar, die een buit had behaald van acht cent of tien, twintig 



cent. Velen keerden als invaliden terug en velen waren op het slagveld 
gesneuveld – zo was de oorlog!  
 Die ademloze, razende strijd leverde S. Woolf al jaren, dag en nacht 
speurend naar de gunstigste aanval, overval en terugtocht. Ieder uur gaf hij zijn 
bevelhebbers in vijf werelddelen bevelen en ieder uur controleerde hij hun 
oorlogsverslagen.  
 S. Woolf leverde eersterangs werk. Hij was een geldgenie, hij rook het geld 
op mijlen afstand. Hij had ontelbare miljoenen effecten en 
aandeelhoudersbewijzen naar Europa gesmokkeld, want hij dacht zeker te zijn 
van zijn Amerikaanse geld, als hij zijn gouden reservelegers onder de wapenen 
moest roepen. Hij had prospectussen geschreven die lazen als gedichten van 
Walt Whitman. Hij verstond als geen ander de kunst om op het juiste moment 
de juiste fooi in de juiste hand te stoppen. Dankzij die tactiek deed hij in minder 
geciviliseerde landen (zoals Rusland en Perzië) zaken die vijfentwintig en 
veertig procent winst opleverden en die alleen in de financiële wereld 
toelaatbaar geacht werden. Op de jaarlijkse algemene vergaderingen ging hij 
met opgeheven hoofd over de eindstreep en het syndicaat had in de loop der 
jaren zijn salaris tot driehonderdduizend dollar verhoogd. Hij was 
onvervangbaar.  
 S. Woolf werkte dat zijn longen ervan reutelden. Ieder papier dat hij ter hand 
nam, vertoonde de vette afdruk van zijn duim, ook al waste hij honderd keer 
per dag zijn handen. Hij scheidde tonnen talg uit en werd desondanks steeds 
dikker. Zodra hij zijn bezwete hoofd onder de koude kraan gehouden had, zijn 
haar en baard geborsteld had, een schoon boord omgedaan had en zijn office 
verliet, was hij een waardige gentleman, die nooit haast leek te hebben. Hij 
stapte bedachtzaam in zijn elegante, pikzwarte car, waarvan de zilveren draak 
bromde als de misthoorn van een oceaanstomer en reed Broadway af om van 
de avond te genieten.  
 Hij dineerde gewoonlijk bij een van zijn jonge vriendinnen. Hij hield van 
lekker eten en dronk er graag een glas goede, dure wijn bij.  
 Iedere avond om elf uur verscheen hij op de club om twee uur te spelen. Hij 
speelde bezonnen, zonder te hoog of te laag in te zetten, zwijgzaam, soms met 
zijn dikke, rode lippen getuit in zijn zwarte baard.  
 Op de club dronk hij altijd een kopje koffie, verder niets.  
 S. Woolf was het prototype van een gentleman.  
 Hij had maar één ondeugd en die hield hij voor de wereld zorgvuldig 
verborgen. Dat was zijn buitengewone zinnelijkheid. Zijn donkere, dierlijk 
glanzende, zwartbewimperde ogen ontging geen mooi vrouwenlichaam. Het 
bloed begon in zijn oren te ruisen, zodra hij een knap jong meisje met ronde 
heupen zag. Hij kwam ieder jaar minstens vier keer naar Parijs en Londen en in 
beide steden hield hij er een of twee knappe meisjes op na, voor wie hij luxe 
appartementen met van spiegels voorziene alkoven had ingericht. Hij gaf voor 



een dozijn mooie, jonge schepsels champagnesoupers, waarbij hij in rok 
verscheen en de godinnen in hun mooie, glanzende huid. Vaak bracht hij van 
zijn reizen “nichtjes” mee, die hij naar New York overplantte. De meisjes 
moesten mooi, jong, weelderig en blond zijn en hij gaf de voorkeur aan Engels, 
Duits en Skandinavisch. S. Woolf nam op die manier wraak voor de arme 
Samuel Wolfsohn, die door de concurrentie van goedgebouwde tennissers en 
grote maandelijkse toelagen jaren geleden uit het veld geslagen was. Hij 
wreekte zich op het hoogmoedige blonde ras, dat hem vroeger met zijn voet in 
zijn gezicht getrapt had, door nu zijn vrouwen te kopen. En hij stelde zich 
vooral schadeloos voor een jeugd vol ontberingen, die hem geen tijd en 
mogelijkheid gegund had om zijn dorst te lessen.  
 Van iedere reis bracht hij een aantal trofeeën mee, lokken en haren, van koel 
en zilverblond tot het warmste rood, die hij in een Japanse lakkast in zijn New 
Yorkse woning bewaarde. Maar daar wist niemand iets van, want S. Woolf 
hield zijn mond.  
 Ook om een andere reden maakte hij graag trips naar Europa. Hij zag zijn 
oude vader, aan wie hij op een vreemd sentimentele manier gehecht was. Twee 
keer per jaar kwam hij twee dagen naar Szentes en telegrammen vlogen voor 
hem uit. Heel Szentes was rep en roer. De grote zoon van de oude Wolfsohn! 
De gelukkige! Die kop! Hij kwam.  
 S. Woolf had voor zijn vader een mooi huis laten bouwen en een mooie tuin 
laten aanleggen. Bijna een villa. Er kwamen muzikanten spelen en dansen, 
terwijl heel Szentes zich voor het ijzeren tuinhek verdrong.  
 De oude Wolfsohn wiegde heen en weer en schudde met zijn kleine, 
vermagerde hoofd en vergoot vreugdetranen.  
 ‘Wat ben je groot geworden, zoon! Wie had dat gedacht! Groot, ik ben trots 
op je! Ik dank God iedere dag!’  
 Maar S. Woolf was om zijn vriendelijke karakter in heel Szentes geliefd. Met 
hoog en laag, jong en oud ging hij met dezelfde Amerikaans-democratische 
eenvoud om. Zo groot en zo bescheiden!  
 De oude Wolfsohn had nog maar één wens, voor God hem riep.  
 ‘Ik wil hem zien,’ zei hij. ‘Die meneer Allan. Wat een man!’  
 En S. Woolf antwoordde daarop: ‘Je krijgt hem te zien. Als hij weer naar 
Wenen of Berlijn komt, telegrafeer ik, zodra hij er is. Je gaat naar het hotel, je 
zegt dat je mijn vader bent en dat zal hij leuk vinden.’  
 Maar de oude Wolfsohn stak zijn kleine oudemannenhanden in de lucht, 
schudde zijn hoofd en huilde: ‘Nooit zal ik hem zien, die meneer Allan. Nooit 
zal ik hem durven opzoeken. Mijn benen zouden me niet dragen.’  
 Het afscheid viel hun beiden iedere keer heel zwaar. De oude Wolfsohn 
slofte nog een paar pasjes met knikkende knieën naast de salonwagen van zijn 
zoon en jammerde luid, en bij S. Woolf liepen de tranen over zijn gezicht. Maar 



zodra hij het raampje gesloten en zijn ogen gedroogd had, was hij weer S. 
Woolf, wiens donkere rabbijnenschedel op geen enkele vraag antwoord gaf.  
 S. Woolf had zijn weg uitgestippeld. Hij was rijk, beroemd en gevreesd en 
ministers van financiën van grote rijken ontvingen hem met respect en hij was, 
afgezien van een beetje astma, gezond. Zijn eetlust en spijsvertering was 
voortreffelijk en zijn zin in vrouwen ook. En toch was hij niet gelukkig.  
 Zijn ongeluk was dat hij alle dingen moest analyseren en dat hij tijd had 
gehad om na te denken, in pullmancars, in steamerchairs. Hij had aan alle 
mensen gedacht die hij in zijn leven ontmoet had en die zijn geheugen 
gecinematografeerd had. Hij had die mensen met elkaar vergeleken en zichzelf 
met die mensen. Hij was intelligent en kritisch. En hij had tot zijn niet geringe 
schrik ontdekt dat hij een heel gewone man was! Hij kende de markt, de 
wereldmarkt, hij was een koersbericht, een beurstelegraaf, een mens die tot 
onder de nagels van zijn tenen gevuld was met getallen – maar wat was hij 
verder? Was hij wat ze een persoonlijkheid noemden? Nee. Zijn vader, die 
tweeduizend jaar bij hem achterliep, was ondanks alles meer persoonlijkheid 
dan hij. Maar hijzelf was Oostenrijker geworden, Duitser, Engelsman en 
Amerikaan. Bij al die gedaanteverwisselingen had hij huid achtergelaten en nu 
– wat was hij nu? Ja, de duivel had kunnen zeggen wat hij nu eigenlijk was! 
Zijn geheugen, dat abnormale geheugen, dat jarenlang werktuiglijk het 
nummer van de spoorwegwagon onthield waarin hij van San Francisco naar 
Chicago gereden was, dat geheugen was als een eeuwig wakker geweten. Hij 
wist waar hij de gedachte vandaan had die hij als origineel product 
presenteerde, de manier waarop hij zijn hoed afnam, de manier van spreken, de 
manier van glimlachen en de manier om iemand aan te kijken die hem 
verveelde. Zodra hij dat allemaal erkend had, begreep hij waarom zijn instinct 
hem ertoe gebracht had juist de pose aan te nemen die het veiligste was: rust, 
waardigheid, zwijgzaamheid. En zelfs die pose was samengesteld uit miljoenen 
andere elementen, die hij aan andere mensen ontleend had.  
 Hij dacht aan Allan, Hobby, Lloyd en Harriman. Dat waren allemaal 
mensen. Op Lloyd na vond hij ze allemaal beperkt, mensen die alleen maar 
“rechttoe rechtaan” konden denken, die überhaupt nooit dachten! Maar toch 
waren het mensen, originele mensen, die je – zelfs als je het niet definiëren kon 
– als zelfstandige persoonlijkheden zag. Hij dacht aan Allans waardigheid. 
Waar lag die in? Wie kon zeggen waarom hij een waardige indruk maakte? 
Niemand. Zijn macht, de – angst die hij inboezemde? Waarin lag die? Niemand 
kon het zeggen. Die Allan had geen pose, hij was altijd natuurlijk, eenvoudig, 
zichzelf en dat werkte. Hij had vaak naar Allans bruine, sproetige gezicht 
gekeken. Het drukte geen adel en geen genie uit en toch kon hij niet genoeg 
krijgen van de eenvoud en helderheid van die gelaatstrekken. Als Allan iets zei, 
zomaar, voor de vuist weg, was dat al genoeg. Niemand zou het in zijn hoofd 
halen om Allans aanwijzingen te negeren.  



 Nu was S. Woolf er de man niet naar om zich dag en nacht met dergelijke 
dingen bezig te houden. Hij deed dat maar een enkele keer, terwijl de trein door 
het landschap gleed. Maar dan raakte hij altijd in een onbehaaglijke en 
geprikkelde toestand.  
 Bij die bespiegelingen kwam hij altijd op hetzelfde punt uit en dat was zijn 
relatie met Allan. Allan respecteerde hem, hij behandelde hem hoffelijk en 
collegiaal – maar hij behandelde hem toch niet zoals de anderen en hij, S. Woolf, 
merkte dat wel degelijk.  
 Hij hoorde hoe Allan bijna alle ingenieurs en beambten gewoon bij hun 
naam noemde. Maar waarom noemde hij hem altijd “meneer Woolf”, zonder 
zich ooit te verspreken? Uit respect? O nee, mijn zoon, die Allan had alleen voor 
zichzelf respect! Hoe belachelijk S. Woolf het zelf ook vond, het was een van 
zijn diepste wensen dat Allan hem op een dag een schouderklopje zou geven en 
zou zeggen: ‘Hallo, Woolf, how do you do?’ – Maar daar wachtte hij al jaren op.  
 Dan werd het S. Woolf steeds duidelijk dat hij Allan haatte! Ja, hij haatte hem 
– zonder enige reden. Hij wilde Allans zelfverzekerdheid aangetast zien, Allans 
blik moest een keer schichtig worden, Allan moest een keer van hem 
afhankelijk zijn.  
 S. Woolf was één en al gloeiende hartstocht, als hij hieraan dacht. Het was 
immers ook heel goed mogelijk! Er kon een dag komen dat hij, S. Woolf –! 
Waarom zou het niet mogelijk zijn dat zijn positie op een dag een absolute 
heerschappij over het syndicaat betekende?  
 S. Woolf legde zijn oosterse oogleden over zijn glanzende, zwarte ogen en 
zijn dikke wangen beefden.  
 Dat was de gewaagdste gedachte die hij in zijn leven ooit gehad had, en die 
gedachte hypnotiseerde hem.  
 Hij hoefde maar een miljard aandelen achter de hand te hebben – en dan zou 
Mac Allan nog eens zien wie S. Woolf was.  
 S. Woolf stak een sigaar aan en droomde zijn eerzuchtige droom.  
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De Edison Biograph Co. deed nog steeds uitstekende zaken met de wekelijkse 
nieuwe tunnelfilm.  
 Ze liet het zwarte wolkendek zien dat altijd boven het goederenstation in 
Mac City hing. Ze liet het onafzienbare legioen wagons zien, die door duizend 
walmende locomotieven uit alle staten van Amerika hierheen gesleept werden. 
Laadbruggen, draaikranen, loopkatten en torenkranen. Ze liet het “vagevuur” 
en de “hel” zien, vol razende mensen en de fonograaf liet tegelijkertijd het 
lawaai horen dat twee mijl achter de “hel” in de tunnelbuizen heerste. Al was 
het door een filter opgenomen, het lawaai was zo overweldigend en ontzettend, 
dat het publiek zijn oren dichthield.  



 De Edison Bio liet de hele Bijbel van de moderne arbeid zien. En alles met 
een bepaald doel: de tunnel!  
 En de toeschouwers, die zich tien minuten aan een huiveringwekkend 
melodrama vergaapt hadden, voelden dat al die bonte, rokende en dreunende 
beelden van de arbeid op het filmdoek niets anders waren dan scènes uit een 
veel groter en machtiger drama, waarvan de held hun Tijd was.  
 De Edison Bio verkondigde het epos van het ijzer, groter en geweldiger dan 
alle epen van de Oudheid.  
 IJzermijnen in Bilbao, Noord-Spanje, Gällivare en Grängesberg in Zweden. 
Een mijnstad in Ohio, de lucht een asregen en de schoorstenen dicht op elkaar 
als lansen. Vlammende hoogovens in Zweden, pieken vuur rondom aan de 
nachtelijke horizon. Inferno. Een mijn in Westfalen. Paleizen van glas, 
machines, door mensen bedacht, mammoeten met hun dwergachtige bouwers 
en bestuurders ernaast. Een groep dikke duivels, torenhoog, smeulend, de 
hoogovens, omsnoerd door ijzeren gordels, soms vuur de hemel in spuwend. 
De ertskarren razen naar boven, de oven wordt geladen. De gifgassen bruisen 
door de buiken van de dikke duivels en verhitten de wind tot 1000 graden, 
zodat steenkool en cokes vanzelf beginnen te gloeien. 300 ton ruwijzer smelt de 
oven per dag. Het steekgat wordt geopend, een beek van ijzer schiet de giethal 
in, de mensen gloeien, hun dodengezichten lichten op. De bessemerperen en 
thomasconvertoren, gezwollen spinnenlijven, verdiepingen hoog, nu eens 
staand en dan weer liggend, door de waterdruk bewogen, lucht door het ijzer 
blazend, vuurslangen en vonkenregen wijd uitspuwend. Gloed, hitte, hel en 
triomf! De martinsovens, de rolovens, de stoomhamers, de walserijen, rook, 
vonkenregens, brandende mensen, iedere inch genie, overwinning. Het blok 
ijzer gloeit en knettert, loopt over de walsstraat tussen de rollen door, strekt 
zich uit als was, wordt langer en langer, loopt terug door het laatste profiel en 
ligt daar, heet en zwetend, zwart, overwonnen, klaar: Krupp in Essen walst een 
rail voor de tunnel.  
 Tot slot: een mijngang in een kolenmijn. Een paardenhoofd, een paard, een 
kleine jongen met hoge laarzen die ernaast loopt, een eindeloze rij kolenkarren 
erachter. Eeuwig knikt het paard met zijn hoofd en stapt de jongen, tot hij heel 
dichtbij is en met zijn beroete, vale gezicht naar het publiek grijnst.  
 De explicateur: ‘Zo’n kolenjongen was Mac Allan, de bouwer van de tunnel, 
twintig jaar geleden.’  
 Er barst een groot gejuich los. De mensen juichen voor de menselijke kracht 
en energie – voor zichzelf en voor hun eigen hoop!  
 In dertigduizend theaters vertoonde de Edison Bio dagelijks de tunnelfilms. 
Er was geen gehucht in Siberië en Peru waar ze de films niet gezien hadden. 
Het lag dus voor de hand dat alle leidende figuren van de tunnelbouw net zo 
bekend werden als Allan zelf. Hun namen werden in het geheugen van het volk 
gegrift als de namen van Stephenson, Marconi, Ehrlich en Koch.  



 Alleen Allan zelf had nog geen tijd gehad om de tunnelfilm te zien, al had de 
Edison Bio herhaaldelijk geprobeerd hem er aan zijn haren naartoe te trekken.  
 Want de Edison Bio verwachtte veel succes van de film Mac Allan ziet zichzelf 
in de Edison Bio.  
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‘Waar is Mac?’ vroeg Hobby.  
 Maud hield op met schommelen.  
 ‘Eens kijken. – In Montréal, Hobby.’  
 Het is avond en ze zitten beiden op de veranda op de eerste verdieping van 
het huis dat op zee uitkijkt. De tuin ligt stil onder hen in het donker. De 
vermoeide branding van de zee ruist en sist gelijkmatig en ver weg bruist en 
klinkt het werk. Ze hebben voor het eten vier games tennis gespeeld, ze hebben 
gegeten en nu rusten ze nog een uurtje uit. Het huis is heel rustig en donker.  
 Hobby gaapt vermoeid en klopt zich daarbij op zijn mond. Het fijne, 
gelijkmatige sissen van de zee maakt hem slaperig.  
 Maar Maud zat te schommelen en haar ogen waren heel wakker.  
 Ze keek naar Hobby. In zijn lichte kleren en met zijn lichtblonde haar zag hij 
er in het donker bijna wit uit en alleen zijn gezicht en zijn das waren donker. 
Als een negatief. Maud glimlachte, want ze herinnerde zich het verhaal dat 
Hobby bij het eten verteld had – een verhaal over een van de “nichtjes” van S. 
Woolf, die een aanklacht indiende tegen S. Woolf, omdat hij haar op straat 
gezet had. Van dat verhaal kwam ze meteen weer bij Hobby zelf terug. Ze vond 
hem leuk. Zelfs zijn dwaasheden vond ze leuk. Ze waren de beste kameraden 
en hadden geen geheimen voor elkaar. Soms wilde hij haar zelfs dingen 
vertellen die ze helemaal niet wilde weten en dan moest ze hem vragen om zijn 
mond te houden. Hobby en Edith waren zo hartelijk en vertrouwd met elkaar 
als een vader en een kind. En vaak leek het of Hobby de heer des huizes was.  
 ‘Hobby zou net zo goed mijn man kunnen zijn als Mac,’ dacht Maud en ze 
voelde dat ze warm werd en bloosde.  
 Op dat moment lachte Hobby zacht voor zich uit.  
 ‘Waarom lach je, Hobby?’  
 Hobby rekte zich uit en zijn stoel kraakte.  
 ‘Ik dacht net hoe ik de komende zeven weken moet leven.’  
 ‘Heb je weer verloren?’  
 ‘Ja. Als ik full house heb, stop ik toch? Ik heb zesduizend dollar vergooid. 
Vanderstyfft wint, die rijke kerels winnen altijd.’  
 Maud lachte.  
 ‘Je hoeft Mac maar één woord te zeggen.’  
 ‘Ja, ja, ja –‘ antwoordde Hobby en gaapte weer en klopte op zijn mond. ‘Zo 
gaat het, wanneer je een fool bent.’  



 En beiden gaven zich weer over aan hun eigen gedachten. Maud had een 
trucje bedacht om de schommelstoel tijdens het schommelen naar voren en naar 
achteren te kunnen schuiven. Nu eens was ze een stap dichterbij en dan weer 
een stap verder weg. En de hele tijd hield ze Hobby in het oog.  
 Haar hart was vol verwarring, berusting en verlangen.  
 Hobby had zijn ogen dicht en Maud vroeg plotseling vlak naast hem: ‘Frank, 
hoe zou het geworden zijn, als ik met jou getrouwd was?’  
 Hobby deed zijn ogen open en was meteen klaarwakker. Hij was 
geschrokken van Mauds vraag en de klank van zijn voornaam, waarmee al 
jaren niemand hem meer aangesproken had. Hij schrok, want Mauds gezicht 
was heel dichtbij en toch was het een ogenblik geleden nog twee passen van 
hem af geweest. Haar kleine, zachte handen lagen op de leuning van zijn stoel.  
 ‘Hoe moet ik dat weten?’ antwoordde hij onzeker en probeerde zacht te 
lachen.  
 Mauds ogen waren vlak voor hem. Een gouden glans lichtte warm en 
smekend uit hun diepte. Haar gezicht glansde bleek en smal, haast verbitterd, 
onder haar donkere haar.  
 ‘Waarom ben ik niet met jou getrouwd, Frank?’  
 Hobby haalde diep adem. ‘Omdat je Mac leuker vond,’ zei hij na een tijdje.  
 Maud knikte. ‘Waren wij samen gelukkig geworden, Frank?’  
 Hobby’s verwarring werd nog groter, doordat hij zich niet kon bewegen 
zonder te dicht bij Maud te komen.  
 ‘Wie weet, Maud.’ Hobby glimlachte.  
 ‘Hield je vroeger echt van me, Frank, of deed je maar alsof?’ fluisterde Maud.  
 ‘Ja, echt!’  
 ‘Denk je dat je gelukkig met me geworden was, Frank?’  
 ‘Ik denk het wel.’  
 Maud knikte en haar fijne wenkbrauwen gingen dromerig omhoog. ‘Ja?’ 
fluisterde ze nog zachter, vol geluk en verdriet.  
 Hobby kon de toestand niet meer verdragen. Hoe kwam Maud op het idee 
die oude dingen op te rakelen? Hij wilde zeggen dat het allemaal onzin was, hij 
wilde een andere kant op. Ja, verdomd, Maud beviel hem nog steeds en hij had 
het indertijd moeilijk kunnen verwerken...  
 ‘En nu zijn we goede vrienden geworden, hè, Maud?’ vroeg hij zo 
onschuldig en alledaags als hij op dit moment maar kon.  
 Maud knikte bijna onmerkbaar. Ze keek hem nog steeds aan en zo keken ze 
elkaar een, twee seconden in de ogen. Plotseling gebeurde het. Hij had een 
kleine beweging gemaakt, omdat hij niet langer stil kon blijven zitten – ja, hoe 
was het gegaan? – haar lippen raakten de zijne haast vanzelf.  
 Maud deinsde achteruit. Ze liet een korte, gedempte kreet horen, bleef even 
bewegingloos staan en verdween in het donker. Er ging een deur dicht.  



 Hobby klauterde langzaam uit zijn rieten stoel en staarde met een verwarde, 
afwezige glimlach in het donker, terwijl hij Mauds mond nog op zijn lippen 
voelde, zacht en warm, en zijn armen van vermoeidheid af dreigden te vallen.  
 Toen beheerste hij zich. Hij hoorde plotseling de branding weer ruisen en in 
de verte een trein luiden. Hij haalde zonder na te denken zijn horloge 
tevoorschijn en liep door de donkere kamers de tuin in.  
 ‘Dat nooit meer!’ dacht hij. ‘Stop, my boy! Maud ziet me voorlopig niet terug.’  
 Hij pakte zijn hoed van de spijker, stak met bevende handen een sigaret aan 
en ging het huis uit, nog steeds opgewonden, blij, verward.  
 ‘Ja, verdomd, hoe kwam dat nou?’ dacht hij telkens weer en bleef staan.  
 Ondertussen zat Maud in elkaar gedoken in haar donkere kamer, met haar 
handen in haar schoot, keek met geschrokken ogen voor zich uit naar de grond 
en fluisterde: ‘Schande – schande – o, Mac, Mac!’ En ze huilde zacht en vol 
wroeging. Nooit zou ze Mac meer recht in zijn ogen kunnen kijken, nooit meer. 
Ze moest het hem vertellen, ze moest van hem scheiden, ja, dat moest ze! En 
Edith? Die kon echt trots op haar moeder zijn!  
 Ze schrok. Hobby liep beneden. ‘Hij loopt zo licht,’ dacht ze, ‘zijn pas is zo 
licht.’ Het hart klopte in haar keel. Zou ze opstaan en roepen: ‘Hobby, kom –!’ 
Haar gezicht gloeide en ze wrong haar handen. O hemel, nee – schande – wat 
was er met haar aan de hand? De hele dag had ze al dwaze gedachten in haar 
hoofd gehad, haar ogen niet van Hobby af kunnen houden en gedacht – ja, nu 
wilde ze heel eerlijk zijn! – hoe zou het zijn, als hij haar kuste...  
 Maud huilde nog in bed van verdriet en berouw. Daarna werd ze rustiger en 
kwam tot zichzelf. ‘Ik zal het Mac vertellen, als hij komt, en hem vragen of hij 
me vergeeft, ik zal hem zweren... Laat me niet zo alleen, Mac, zal ik zeggen. 
Toch was het mooi – God, Hobby schrok zich wild. Slapen, slapen, slapen!’  
 Toen ze de volgende morgen met Edith samen in bad ging, voelde ze alleen 
nog een lichte druk in haar hart, die er ook was, als ze helemaal niet aan 
gisteravond dacht. Alles zou weer goedkomen, zeker. Ze had het gevoel dat ze 
nog nooit meer van Mac gehouden had. Maar hij moest haar niet zo 
verwaarlozen. Een enkele keer verzonk ze in gepeins en staarde met lege ogen 
voor zich uit, vol warme, snelle, onrustige gedachten. Maar als ze nu echt van 
Hobby hield?  
 Hobby kwam drie dagen niet. Hij werkte overdag als een bezetene en ’s 
avonds was hij in New York om te spelen en whisky te drinken. Hij leende 
vierduizend dollar en verloor die tot de laatste cent.  
 De vierde dag stuurde Maud hem een berichtje, dat ze hem ’s avonds beslist 
verwachtte. Ze wilde met hem praten.  
 Hobby kwam. Maud bloosde, toen ze hem zag, maar ontving hem opgewekt 
en lachend.  
 ‘Laten we nooit meer zoiets doms doen, Hobby,’ zei ze. ‘Hoor je? O, ik heb 
mezelf zoveel verwijten gemaakt. Ik heb geen oog dichtgedaan, Hobby. Nee, 



nooit meer. Ik ben de schuldige, niet jij, ik houd mezelf niet voor de gek. Eerst 
dacht ik dat ik het Mac moest opbiechten, maar nu heb ik besloten niets te 
zeggen. Of vind jij dat ik het wel moet doen?’  
 ‘Dat kan bij gelegenheid nog wel eens, Maud. Of ik –‘  
 ‘Nee, jij niet, hoor je, Hobby! Ja, bij gelegenheid – je hebt gelijk. En laten we 
nu weer goede, oude vrienden zijn, Hobby.’  
 ‘All right!’ zei Hobby, terwijl hij haar hand pakte en dacht hoe mooi haar 
haar glansde en hoe mooi haar die lichte blos en verwarring stond en hoe goed 
en trouw ze was, en hoe die kus hem vierduizend dollar gekost had. Never 
mind!  
 ‘De ballenjongens zijn er, wil je spelen?’  
 Zo waren ze weer de oude vrienden, en alleen Maud kon het nu en dan niet 
laten, Hobby er met een blik aan te herinneren dat ze een geheim deelden.  
 

Vierde deel 

1 
 
Mac Allan stond boven de aarde als een spook dat met zijn gesel zwaaide en 
anderen opzweepte in hun werk.  
 De hele wereld volgde vol spanning het ademloze razen onder de zeebodem. 
De kranten hadden een vaste rubriek ingericht waarop alle ogen zich het eerste 
richtten, als op de berichten uit een oorlogsgebied.  
 Maar in de eerste weken van het zevende bouwjaar werd Allan door het 
noodlot ingehaald. In de Amerikaanse tunnelbuizen vond de grote 
oktoberramp plaats, die zijn werk ernstig in gevaar bracht.  
 Kleinere ongevallen en storingen waren er iedere dag. Er werden arbeiders 
onder vallend gesteente bedolven, bij ontploffingen in stukken gereten en door 
treinen verpletterd. De dood was in de tunnel thuis en haalde de tunnelmannen 
er zonder veel omhaal uit. In alle tunnelbuizen stroomden herhaaldelijk grote 
hoeveelheden water, die de pompen maar met moeite de baas konden, en 
duizenden mensen liepen gevaar te verdrinken. Die moedige mensen stonden 
soms tot aan hun borst in het water. En vaak was dat instromende water 
kokend heet en het dampte als een geiser. Overigens waren grote hoeveelheden 
water in de meeste gevallen te voorspellen, zodat er maatregelen getroffen 
konden worden. Met speciaal geconstrueerde apparaten, die leken op de 
zendapparaten van de draadloze telegrafie, werden volgens een procedé dat 
voor het eerst bedacht was door dr. Lövy uit Göttingen elektrische golven in het 
gesteente uitgezonden die, zodra er hoeveelheden water (of ertslagen) waren, 
gereflecteerd werden en met de uitgezonden golven interfereerden. Er waren 
herhaaldelijk boormachines bedolven en bij die ongevallen vielen doden. Want 



wie in de laatste seconden niet kon vluchten werd verpletterd. 
Koolmonoxydevergiftiging en bloedarmoede waren alledaagse verschijnselen. 
Er was in de tunnel zelfs een nieuwe ziekte ontstaan, die leek op de ziekte die 
bij arbeiders in caissons geconstateerd was, de caissonziekte; die werd onder 
het volk the bends, “de kromming” genoemd. Allan had aan zee een speciaal 
herstellingsoord voor die eigenaardige zieken ingericht.  
 Alles bij elkaar had de tunnel in zes jaar toch niet meer offers gevraagd dan 
andere grote technische projecten. In totaal 1713 mensenlevens, een naar 
verhouding laag aantal.  
 Maar de tiende oktober van het zevende bouwjaar was Allans zwarte dag...  
 Allan hield ieder jaar in oktober een algehele inspectie van het Amerikaanse 
bouwterrein, die een aantal dagen in beslag nam. Bij de ingenieurs en beambten 
heette die “het laatste oordeel”. Op 4 oktober inspecteerde hij de “City”. Hij 
bezocht de arbeiderswoningen, slachthuizen, badhuizen en hospitalen. Hij 
kwam ook in Mauds herstellingsoord en Maud was de hele dag opgewonden 
en werd vuurrood na zijn compliment over haar manier van leidinggeven. De 
volgende dagen bezocht hij de kantoren, goederenstations en machinehallen, 
waarin de dynamo’s eindeloos vibreerden en knetterden en de expres- en 
drillpompen, mijnventilatoren en compressoren werkten.  
 De volgende dag reed hij met Hobby, Harriman en ingenieur Bärmann de 
tunnel in.  
 De inspectie van de tunnel duurde een aantal dagen, want Allan 
controleerde ieder station, iedere machine, iedere wissel, iedere dwarsgang en 
ieder depot. Zodra ze op één plaats klaar waren, gaven ze een stopteken aan 
een trein, klommen op een wagon en reden een stuk verder.  
 De tunnelbuizen waren donker als kelders. Soms vlogen zwermen lichtjes 
voorbij: ijzeren constructies en mensenlijven die in de constructie hingen; een 
rode lamp lichtte op, de klok van de trein luidde en schimmen vluchtten naar 
de kant.  
 De donkere tunnelbuizen ruisten van de treinen die voorbijvlogen. Ze 
knakten en kraakten, gillende kreten fladderden in de verre duisternis. Ergens 
klonk gehuil als van wolven, geblaas en gesnuif als van een opduikend 
nijlpaard en dan hoorde je machtige, ruwe stemmen van cyclopen woedend 
ruziën en je dacht zelfs losse woorden duidelijk te verstaan. Gelach rolde door 
de tunnelbuizen en ten slotte kwamen al die vreemde en griezelige geluiden 
samen, de tunnel maalde, ruiste, brulde en heel plotseling reed de trein een 
onweer van gegil en geraas in, waar je je eigen woorden niet meer kon verstaan. 
Veertig kilometer achter de boormachine dreunde de tunnel als een reusachtige 
ramshoorn, aangeblazen door de hel. Hier glinsterden de werkplaatsen door 
licht en schijnwerpers als withete smeltovens.  



 Het nieuws dat Allan in de tunnel was, had zich als een lopend vuurtje 
verspreid. Waar hij kwam – onherkenbaar onder het stof en het vuil en toch 
direct herkend – begonnen de ploegen “het lied van Mac” te zingen:  
 
Three cheers and a tiger for him!  
Neem je pet af voor Mac,  
Mac is onze man!  
Mac is een vent die alles kan,  
God damn you, yes, zo’n vent is Mac,  
Three cheers and a tiger for Mac!  
 
Op de steentransporten zaten de afgeloste ploegen en de treinen lieten in het 
dreunen en kreunen van de tunnelbuizen een echo van gezang achter.  
 Mac was populair en – voor zover de fanatieke haat tussen arbeiders en 
kapitaal het toeliet – geliefd bij zijn mensen. Hij was iemand als zij, van hun 
slag, maar dan honderdmaal zo sterk.  
 ‘Mac –!’ zeiden ze, ‘ja, Mac is een vent –!’ Dat was alles, maar het was de 
hoogste lof.  
 Vooral zijn “zondagspreekuur” had veel tot zijn populariteit bijgedragen. 
Ook daarover bestond een lied, dat de volgende inhoud had: “Schrijf Mac een 
regel, als je zorgen hebt. Hij is rechtvaardig en een van ons. Nog beter kun je 
naar het zondagspreekuur gaan. Ik ken hem en hij zal je niet wegsturen zonder 
naar je geluisterd te hebben. Hij begrijpt het hart van de arbeider.”  
 In het “vagevuur” ratelden en zoemden de elektrische klinkhamers als 
propellers bij volgas, en het ijzer dreunde. Ook hier zongen de mensen. Het 
oogwit blonk uit de smerige gezichten en de monden gingen gelijkmatig open, 
maar je hoorde geen geluid.  
 De laatste dertig kilometer van de vooruitgeschoven zuidelijke tunnelbuis 
moesten ze bijna helemaal te voet afleggen of op langzaam rijdende 
goederentreinen. Hier was de tunnelbuis een woud van ruwe stutten, een 
constructie van balken, in trilling gebracht door een onbevattelijk kabaal, 
waarvan je het geweld telkens weer vergat en steeds weer nieuw ervoer. De 
hitte (48 graden) maakte scheuren in stutten en balken, al werden die vaak met 
water besproeid en al voerde de ventilatie onophoudelijk frisse, gekoelde wind 
aan. De lucht was bedorven, opgebruikt en een ellendige mijnlucht.  
 In een korte dwarsgang lag een halfnaakt, met olie besmeurd lijk. Een 
monteur die door een hartaanval getroffen was. Terwijl het werk rondom hem 
voortraasde, lag hij daar en haastige voeten stapten over hem heen. Ze hadden 
niet eens zijn ogen gesloten.  
 Daarna kwamen ze in de “hel”. Midden in het huilende, wervelende stof 
stond een kleine, grauwe Japanner, bewegingloos als een standbeeld, om de 
optische commando’s te geven. Nu eens rood en dan weer wit brandde de 



lichtbundel van zijn reflector en soms schoot er een grasgroene lichtstraal in een 
ploeg gravende mensen, zodat ze eruitzagen als lijken die nog doorzwoegden.  
 Hier keek niemand naar hen. Geen groet, geen lied, volkomen uitgeputte 
mensen, die half bewusteloos jakkerden. Ze moesten hier meer op de anderen 
letten om niet tegen de grond geslagen te worden door een paal, die hoestende 
mannen over het puin sleepten of een blok steen, dat door zes paar pezige, 
geschaafde armen op een kar getild werd.  
 De tunnelbuizen lagen hier al heel diep, vierenveertighonderd meter onder 
de zeespiegel. De gloeiende atmosfeer vol scherp stof beschadigde de 
luchtwegen. Hobby gaapte onophoudelijk door zuurstofgebrek en Harrimans 
ogen stonden in zijn rode gezicht alsof hij stikte. Maar Allans longen waren aan 
zuurstofarme lucht gewend. Het donderende werk, de heen en weer rennende 
hoop mensen maakten hem juist levendiger. Onwillekeurig kregen zijn ogen 
een triomfantelijke heersersblik. Hij was niet langer rustig en zwijgzaam, maar 
liep heen en weer, schreeuwde en gebaarde en zijn gespierde rug glom van het 
zweet.  
 Harriman kroop met een steenmonster in zijn hand naar Allan en hield dat 
voor zijn ogen. Daarna hield hij zijn handen voor zijn mond en schreeuwde in 
Allans oor: ‘Dit is het onbekende erts!’  
 ‘Erts?’ toeterde Allan op dezelfde manier terug. Het was roestbruin, 
vormeloos gesteente, dat gemakkelijk te breken was. Geologisch de eerste 
ontdekking tijdens de tunnelbouw. Het onbekende erts, dat de naam 
submarinium gekregen had, was sterk radiumhoudend en de Smelting and 
Refining Co. verwachtte iedere dag dat ze op grote voorraden zouden stuiten. 
Harriman schreeuwde dat in Allans oor.  
 Allan lachte: ‘Dat zou ze wel goed uitkomen!’  
 Uit de boormachine kwam een roodharige man met enorm sterke botten en 
lange gorilla-armen. Een zuil van vuil en olie met een laag grijze prut op zijn 
slaperige oogleden. Hij zag eruit als een stenensjouwer, maar was een van 
Allans belangrijkste ingenieurs, een Ier genaamd O’Niel. Zijn rechterarm 
bloedde en het bloed vermengde zich met het vuil tot een zwarte massa die 
eruitzag als wagensmeer. Hij spuwde aan één stuk door stof uit en niesde. Een 
arbeider besproeide hem met water, zoals je een olifant een douche geeft. 
O’Niel draaide en bukte zich in de waterstraal, helemaal naakt, en liep 
druipend naar Allan.  
 Allan gaf hem een hand en wees naar zijn arm.  
 De Ier schudde zijn hoofd en streek met zijn grote handen het water uit zijn 
haar.  
 ‘De gneis wordt steeds grijzer!’ toeterde hij in Allans oor. ‘Grijzer en harder. 
De rode gneis is daarbij vergeleken kinderspel. We moeten ieder uur nieuwe 
koppen op de boren zetten. En die hitte, bah!’  
 ‘We gaan gauw weer de hoogte in!’  



 O’Niel grijnsde. ‘Over drie jaar!’ schreeuwde hij.  
 ‘Hebben jullie geen water daar vooraan?’  
 ‘Nee.’  
 Plotseling werden ze allemaal groen en spookachtig vaal: de Japanner had 
zijn lichtbundel op hen gericht.  
 O’Niel duwde Allan zonder plichtplegingen opzij en de boormachine kwam 
terug.  
 Allan wachtte drie aflossingen af en klom daarna op een trein met stenen en 
reed met Harriman en Hobby terug. Ze vielen ogenblikkelijk uitgeput in slaap, 
maar Allan voelde zelfs in zijn slaap nog lange tijd iedere hindernis die de trein 
op zijn vierhonderd kilometer lange reis naar boven tegenkwam. De remmen 
traden in werking, de wagons botsten op elkaar, zodat er stenen op de rails 
rolden. Gedaanten klommen erop, roepen klonken, een rood licht brandde. De 
trein sleepte zich over een wissel en bleef lange tijd staan. Allan werd half 
wakker en zag donkere gedaanten, die over hem heen klommen.  
 ‘Dat is Mac, zorg dat je niet op hem trapt.’  
 De trein reed, stopte en reed weer. Maar plotseling begon hij hard te rijden 
en Allan kreeg het idee of ze vlogen en viel in een diepe slaap.  
 Hij werd wakker, toen het felle, wrede daglicht als een glijdend mes in zijn 
ogen stootte.  
 De trein stopte voor het stationsgebouw en Mac City herademde: het “laatste 
oordeel” was voorbij en het was goed afgelopen.  
 De ingenieurs gingen naar de badruimte. Hobby lag slaperig in zijn badkuip 
en rookte een sigaret. Harriman daarentegen zat rechtop en proestte als een 
nijlpaard.  
 ‘Ga je mee ontbijten, Hobby?’ vroeg Allan. ‘Maud is vast al wakker. Het is 
zeven uur.’  
 ‘Ik moet gaan slapen,’ antwoordde Hobby met de sigaret in zijn mond. 
‘Vannacht moet ik de tunnel weer in. Maar ik kom in ieder geval bij het 
avondeten.’  
 ‘Jammer, want dan ben ik er niet.’  
 ‘New York?’  
 ‘Nee, Buffalo. We testen een nieuw model boor, dat dikke Müller 
uitgevonden heeft.’ Hobby interesseerde zich niet bijzonder voor boren en 
daarom ging hij verder over dikke Müller. Hij lachte zachtjes. ‘Pendleton heeft 
me gisteren uit de Azoren geschreven, Mac,’ zei hij slaperig, ‘dat die Müller 
verschrikkelijk zuipt.’  
 ‘Die Duitsers zuipen allemaal als beesten,’ zei Allan en behandelde zijn 
voeten met de borstel.  
 ‘Pendleton schrijft dat hij tuinfeesten geeft en iedereen onder de tafel drinkt.’  
 Op dat ogenblik passeerde de kleine Japanner hen, gewassen en gestreken; 
hij had de tweede ploegendienst al achter zich. Hij groette beleefd.  



 Hobby deed één oog open. ‘Good morning, Jap!’ riep hij.  
 ‘Dat is een flinke vent,’ zei Allan, nadat de Japanner de deur achter zich 
dichtgetrokken had.  
 Vierentwintig uur later was de flinke vent allang dood.  
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De volgende morgen, een paar minuten voor vier, gebeurde de ramp.  
 De plaats waar de boormachine van de verstgevorderde zuidelijke 
tunnelbuis op die rampzalige tiende oktober het gesteente verpletterde, was 
precies vierhonderdtwintig kilometer van de tunnelmond verwijderd. Dertig 
kilometer erachter was de machine van de parallelle tunnelbuis aan het werk.  
 Het gesteente was zojuist beschoten. De schijnwerpers waarmee de kleine 
Japanner van gisteren de commando’s gaf, scheen krijtwit op het rollende 
gesteente en de ploeg halfnaakte mensen, die de rokende puinhoop opjoegen. 
Op dat ogenblik stak er een zijn armen omhoog, een tweede viel achterover en 
een derde zakte plotseling weg. De rokende puinhoop rolde razendsnel 
voorwaarts, lijven, hoofden, armen en benen verslindend als een wervelende 
lawine. Het oorverdovende lawaai van het werk werd opgeslokt door een dof 
gebrom, zo enorm, dat het menselijke oor het nauwelijks nog waar kon nemen. 
Een druk omklemde het hoofd, dat de trommelvliezen barstten. De kleine 
Japanner zakte plotseling weg. Een zwarte nacht viel in. Niemand van alle 
“hellemannen” had meer gezien dan een tuimelende man, een vertrokken 
mond en een wegzakkende paal. Niemand had iets gehoord. De boormachine, 
een pantserschip van staal, voortbewogen door de kracht van twee 
sneltreinlocomotieven, werd als een barak van golfplaat uit de rails gelicht, 
tegen de wand geslingerd en kapotgedrukt. De mensenlijven vlogen in een 
hagel van rotsblokken als projectielen door de lucht, de ijzeren steenkarren 
werden weggeveegd, verscheurd en tot een klomp samengeperst; het woud van 
stutten knapte en bedolf met het neervallende gesteente alles wat leefde.  
 Dat gebeurde in één enkele seconde. Een ogenblik later was het doodstil en 
het dreunen van de ontploffing donderde in de verte.  
 De ontploffing richtte op een afstand van vijfentwintig kilometer 
verwoestingen aan en de tunnel brulde tachtig kilometer ver – alsof de oceaan 
in de tunnelbuizen donderde. Maar achter het gebrul, dat als een grote, stalen 
kogel in de verte rolde, kwam de stilte, een vreselijke stilte – daarna stofwolken – 
en na het stof rook: de tunnel stond in brand!  
 Uit de rook kwamen treinen geraasd, met drommen ontzette mensen eraan 
hangend, daarna kwamen onherkenbare schimmen aanrennen in de duisternis, 
en daarna kwam er niets meer.  
 De ramp vond ongelukkig genoeg juist bij de aflossing van de ploegen plaats 
en in de laatste twee kilometer waren ongeveer tweeënhalfduizend mensen 



samengedrongen. Meer dan de helft werd in één seconde verpletterd, 
verscheurd, neergeslagen en bedolven, zonder dat iemand een schreeuw had 
gehoord.  
 Maar daarna – toen het gedreun van de ontploffing in de verte wegstierf – 
werd de doodse stilte van de nachtzwarte tunnelbuis door wanhopig 
geschreeuw verscheurd, door luid gejammer, door krankzinnig gelach, door 
hoge, kermende tonen van de laatste pijn, door hulpgeroep, verwensingen, 
gerochel en dierlijk gebrul. In alle hoeken begon het graven en het bewegen. 
Stenen rolden neer, planken versplinterden, het roetsjte, gleed en knarste. De 
duisternis was ontzettend. Het stof daalde als een dikke asregen neer. Een balk 
schoof opzij en een mens kroop hoestend uit een gat, niesde en klauterde 
verdoofd de puinhoop op.  
 ‘Waar zijn jullie?!’ schreeuwde hij. ‘In godsnaam!!’ Hij schreeuwde de hele 
tijd hetzelfde en het enige antwoord bestond uit wild geschreeuw en dierlijk 
gekreun. Maar de man brulde steeds harder van ontzetting en pijn en zijn stem 
klonk steeds scheller en waanzinniger.  
 Maar plotseling zweeg hij. In de duisternis flakkerde een vurig schijnsel. Een 
vlam likte uit de spleet van een puinhoop die een huis leek en plotseling schoot 
er een smeulende vlam op. De man, een neger, stootte een kreet uit die 
overging in een ontzet gerochel: want – God zij me genadig! – midden in de 
vlam verscheen een mens! Die mens klom door de vlam omhoog, een 
walmende bundel met een geel Chinezengezicht, een afschuwwekkend spook. 
Het spook kroop geluidloos hoger en hoger, zodat het huizenhoog boven leek 
te hangen en gleed toen naar beneden. Op dat ogenblik verscheen er een 
herinnering in het verstoorde brein van de neger. Hij herkende het spook.  
 ‘Hobby!’ brulde hij. ‘Hobby!’  
 Maar Hobby hoorde hem niet en gaf geen antwoord. Hij struikelde, viel op 
zijn knieën, klopte de vonken van zijn kleren, rochelde en snakte naar lucht. Hij 
bleef even verdoofd op zijn hurken zitten als een donkere klomp in de 
vuurgloed. Hij leek te zullen vallen, maar viel alleen maar op zijn handen en 
begon nu langzaam en werktuiglijk voorwaarts te kruipen, instinctief naar de 
stem die onophoudelijk zijn naam schreeuwde. Onverwachts stuitte hij op een 
donkere gedaante en hield in. De neger hurkte met zijn gezicht vol bloed en 
brulde. Nu eens staarden hem twee witte ogen aan en dan weer één. Dat kwam 
doordat het bloed telkens weer in één oog van de neger liep, waarna hij het 
krampachtig open moest maken.  
 Ze bleven even gehurkt tegenover elkaar zitten en keken elkaar aan.  
 ‘Weg!’ fluisterde Hobby vervolgens wezenloos en kwam automatisch 
overeind.  
 De neger greep hem vast.  
 ‘Hobby!’ huilde hij ontzet. ‘Hobby, wat is er gebeurd?!’  
 Hobby likte zijn lippen af en probeerde na te denken.  



 ‘Weg!’ fluisterde hij weer met hese stem, nog steeds verdoofd.  
 De neger klampte zich aan hem vast en wilde overeind komen, maar viel 
schreeuwend op de grond. ‘Mijn voet!’ brulde hij. ‘Grote God in de hemel – wat 
is er met mijn voet –?!’  
 Hobby kon niet denken. Instinctief deed hij wat je doet, als er iemand valt. 
Hij probeerde de neger overeind te helpen. Maar ze vielen allebei op de grond.  
 Hobby viel met zijn kin tegen een balk, zo heftig, dat zijn schedel kraakte. De 
pijn schudde hem wakker. In zijn verdoofdheid was het of hij een klap tegen 
zijn kaak gekregen had en hij bereidde zich half bewusteloos voor op wanhopig 
verzet. Maar toen – maar toen gebeurde er iets vreemds met hem. Hij zag geen 
tegenstander en zijn handen waren in het puin gebald. Hobby werd wakker. 
Plotseling wist hij dat hij in de tunnelbuis was en dat er iets verschrikkelijks 
gebeurd moest zijn –! Hij begon te beven, al zijn rugspieren, die nog nooit in 
zijn leven zo bewogen hadden, trokken krampachtig samen als de spieren van 
een geschrokken paard.  
 Hobby begreep het.  
 ‘Een ramp...’ dacht hij.  
 Hij richtte zich half op en zag de boormachine branden. Tot zijn verbazing 
zag hij hopen naakte en halfnaakte mensen in de verschrikkelijkste ontwrichte 
houdingen op het puin liggen en geen van allen bewogen ze zich. Hij zag ze 
overal liggen, naast hem en rondom hem. Ze lagen met open mond, uitgestrekt 
met verpletterde hoofden, bekneld tussen palen, gespiesd en in stukken 
gescheurd. Overal lagen ze! Hobby’s haren wapperden. Ze lagen tot hun kin 
bedolven onder het puin, ineengerold tot een kluwen, en zoveel blokken steen, 
balken, palen en kapotte karren als hier waren, zoveel hoofden, ruggen, 
laarzen, armen en handen staken er uit het puin. Hobby kromp ineen van 
ontzetting, hij huiverde zo, dat hij zich vast moest houden om niet tegen de 
grond te slaan. Nu begreep hij ook de vreemde geluiden die dichtbij en ver weg 
de halfdonkere tunnelbuis vulden. Dat miauwen, janken, jammeren en brullen 
als van dieren – die ongehoorde, nooit gehoorde geluiden –: dat waren mensen! 
Zijn huid, zijn gezicht en zijn handen verstijfden als van kou en zijn voeten 
waren verlamd. Vlakbij hem zat een mens uit wiens mondhoek bloed liep als 
uit een bron. De mens ademde niet meer, maar hij hield zijn holle hand eronder 
en Hobby hoorde het bloed kabbelen en sijpelen. Het was de kleine Japanner. 
Hij herkende hem. Plotseling viel zijn hand omlaag en zijn hoofd zakte opzij, tot 
hij omviel.  
 ‘Weg, weg!’ fluisterde Hobby huiverend van ontzetting. ‘We moeten hier 
weg!’  
 De neger greep Hobby’s riem en steunde op zijn ongeschonden voet, zo goed 
en zo kwaad als het ging. Zo kropen ze samen door de wirwar van palen en 
lijken en stenen, de kreten en dierlijke geluiden tegemoet.  



 ‘Hobby!’ kreunde de neger en snikte van angst en ontzetting. ‘Mister Hobby, 
the Lord bless your soul – laat me niet alleen, laat me hier niet achter! O, Lord, 
mercy –! Ik heb een vrouw en twee kleine kinderen buiten – laat een arme 
nigger niet in de steek. O, barmhartigheid!’  
 De brandende boormachine wierp schelle, boze en grillige lichtbundels en 
zwarte, fladderende schaduwen in de duistere chaos en Hobby moest oppassen 
niet op ledematen en hoofden te trappen die uit het puin staken. Plotseling 
dook er tussen twee omvergeworpen ijzeren karren een gedaante op, een hand 
tastte naar hem en hij deinsde achteruit. Toen keek hij in een gezicht, dat hem 
met een idiote uitdrukking aanstaarde.  
 ‘Wat wil je?’ vroeg Hobby dodelijk geschrokken.  
 ‘Naar buiten!’ hoestte het gezicht.  
 ‘Ga weg!’ antwoordde Hobby. ‘Dat is de verkeerde richting!’  
 De uitdrukking op het gezicht veranderde niet. Maar het trok zich langzaam 
terug. En zonder enig geluid verdween de gedaante, alsof hij door het puin 
bedolven was.  
 Het was helderder in Hobby’s hoofd geworden en hij probeerde zijn 
gedachten te ordenen. De brandwonden deden pijn, zijn linkerarm bloedde, 
maar verder was hij nog heel. Hij herinnerde zich dat Allan hem met een 
opdracht naar O’Niel gestuurd had. Tien minuten voor de ontploffing had hij 
nog bij de karren met steen met O’Niel, de rode Ier, staan praten. Daarna was 
hij in de boormachine geklommen. Waarom wist hij niet meer. Nauwelijks was 
hij in de machine gestapt of hij voelde de bodem onder zich wankelen. Hij keek 
in een paar verbaasde ogen – daarna zag hij niets meer. Tot zover wist hij alles, 
maar het was hem een raadsel hoe hij weer uit de boormachine gekomen was. 
Had de ontploffing hem eruit geslingerd?  
 Terwijl hij de kreunende en jammerende neger achter zich aan trok, 
overdacht hij de situatie. Die leek niet hopeloos. Als hij de dwarsgang bereikte 
waar gisteren de dode monteur gelegen had, was hij gered. Daar waren 
verbandmiddelen, zuurstofapparaten en noodlampen. Hij herinnerde zich 
duidelijk dat Allan de lampen getest had. De dwarsgang lag rechts. Maar hoe 
ver weg? Drie mijl, vijf mijl? Dat wist hij niet. Als het hem niet lukte, zou hij 
stikken, want de rook werd iedere minuut sterker. En Hobby kroop wanhopig 
voorwaarts.  
 Toen hoorde hij dichtbij een stem, die hoestend zijn naam zei. Hij hield in en 
luisterde met onrustige longen.  
 ‘Hierheen!’ hoestte de stem. ‘Ik ben het. O’Niel!’  
 Ja, het was O’Niel, de grote Ier. De man wiens botten anders zoveel plaats 
innamen, zat klem tussen palen en de rechterhelft van zijn gezicht zat vol bloed; 
hij zag er grauw uit, alsof hij bedekt was met as en zijn ogen waren rode, 
pijnlijke vuren.  



 ‘Ik kan niet meer, Hobby!’ hoestte O’Niel. ‘Wat is er gebeurd? Ik kan niet 
meer en ik heb verschrikkelijk veel pijn. Schiet me dood, Hobby!’  
 Hobby probeerde een balk opzij te schuiven. Hij verzamelde al zijn kracht, 
maar viel opeens op een onverklaarbare manier op de grond.  
 ‘Het heeft geen zin, Hobby,’ vervolgde O’Niel. ‘Ik kan niet meer en ik lijd te 
veel pijn! Schiet me dood en red jezelf!’  
 Ja, O’Niel kon niet meer, Hobby zag het. Hij pakte zijn revolver uit zijn zak. 
Het wapen woog loodzwaar in zijn hand en hij kreeg zijn arm nauwelijks 
omhoog.  
 ‘Doe je ogen dicht, O’Niel!’  
 ‘Waarom zou ik, Hobby –?’ O’Niel glimlachte wanhopig. ‘Zeg Mac dat het 
mijn schuld niet is – dank je, Hobby!’  
 De rook gaf een bijtend gevoel, maar de vuurgloed werd steeds zwakker, 
zodat Hobby hoopte dat hij uit zou doven. Dan was het gevaar geweken. Maar 
toen klonken er twee korte, heftige ontploffingen. ‘Dat zijn de springladingen,’ 
dacht hij.  
 Meteen daarna werd het lichter. Een hoge paal stond in lichterlaaie en 
verspreidde licht tot ver in de tunnelbuis. Toen zag Hobby hoe sommigen zich 
uitgroeven en anderen langzaam, stap voor stap voorwaarts klommen, naakte, 
smerige ruggen en armen, zwavelgeel in de vuurgloed. Er klonk gekerm en 
geschreeuw uit de stenen, handen staken eruit en wenkten met verkrampte 
vingers en daar kwam de bodem met een ruk naar boven, maar het puin viel 
steeds weer terug.  
 Hobby kroop afgestompt verder. Hij hoestte. Het zweet droop van zijn 
gezicht en hij was half bewusteloos van inspanning. Hij lette niet op de arm die 
uit het puin stak en zijn voet vast wilde grijpen, apathisch klauterde hij door 
bloed dat van het plafond naar beneden drupte. ‘Wat heeft een mens veel 
bloed!’ dacht hij en stapte over een dode heen, die op zijn buik lag.  
 De neger die het lot hem op dit verschrikkelijke uur had toebedeeld, klampte 
zijn armen om zijn nek en jammerde en huilde van pijn en angst en kuste soms 
zijn haar en smeekte hem niet in de steek te laten.  
 ‘Mijn naam is Washington Jackson,’ hoestte de neger, ‘ik kom uit Athens in 
Georgia en ben getrouwd met Amanda Bell uit Danielsville. Drie jaar geleden 
ben ik in de tunnel komen werken als steendrager. Ik heb twee kinderen, ze zijn 
vijf en zes jaar.’  
 ‘Houd je bek, boy!’ schreeuwde Hobby. ‘Houd je niet zo stijf vast.’  
 ‘O, mister Hobby,’ vleide Jackson, ‘u bent goed, zeggen ze – o, mister Hobby 
–‘ en hij kuste Hobby’s haar en oren. Maar plotseling, toen Hobby een klap op 
zijn handen gaf, overviel hem een waanzinnige woede: hij dacht dat Hobby 
hem af wilde schudden. Uit alle macht schroefde hij zijn handen om Hobby’s 
hals en hoestte: ‘Jij denkt dat je me hier kunt laten verrekken, Hobby! Jij denkt – 



ach!’ En hij viel met een luide schreeuw op de grond, want Hobby had diens 
duimen in zijn ogen gedrukt.  
 ‘Hobby, mister Hobby,’ smeekte hij jammerend en huilde en stak zijn handen 
uit, ‘laat me niet in de steek, bij uw moeder, bij uw goede, oude moeder –‘  
 Hobby snakte naar lucht. Zijn borst voelde beklemd, hij werd stijf en lang en 
dacht dat het nu met hem gedaan was.  
 ‘Kom!’ zei hij, toen hij weer lucht kreeg. ‘Verdomde rotzak! We moeten 
hierdoorheen! Als je me weer wurgt, sla ik je neer!’  
 ‘Hobby, goede mister Hobby!’ En Jackson kroop jammerend en kreunend, 
met één hand aan Hobby’s riem hangend, achter Hobby aan.  
 ‘Hurry up you idiot!’ Hobby’s slapen stonden op springen.  
 
De tunnelbuis was over een lengte van drie mijl bijna volledig verwoest en lag 
vol palen en gesteente. Overal klauterden gedaanten, bebloed, gewond, 
huilend, jammerend, woordenloos, en bewogen zich hoestend zo snel mogelijk 
vooruit. Ze klommen over ontspoorde treinen met steen en materiaal, ze kropen 
puinhopen op en af, persten zich tussen balken door. Hoe verder ze vorderden, 
hoe meer lotgenoten ze tegenkwamen, die zich allemaal vooruit haastten. Hier 
was het helemaal donker en er vlamde soms alleen een vaal licht naar binnen. 
De rook rukte op, bijtend, en zodra ze die in hun neus kregen versnelden ze 
wanhopig.  
 Ze stapten brutaal over de lijven van de langzaam kruipende gewonden 
heen, ze sloegen elkaar met hun vuisten tegen de grond om één enkele kleine 
pas sneller vooruit te komen, en een kleurling zwaaide met zijn mes en stak 
blindelings iedereen neer die hem in de weg liep. Bij een nauwe doorgang 
tussen een omgevallen wagon en een wirwar van palen was er een echt 
gevecht. De revolvers knalden en de kreten van de getroffenen vermengden 
zich met het woedende gehuil van degenen die elkaar wurgden. Maar de een 
na de ander verdween door de spleet en de gewonden kropen er kreunend 
achteraan.  
 Daarna werd het traject ruimer. Hier stonden minder treinen in de weg en de 
ontploffing had niet alle palen omvergehaald. Maar hier was het volkomen 
donker. Hoestend, tandenknarsend en vol zweet en bloed roetsjten en 
klauterden de vluchters verder. Ze botsten tegen balken en schreeuwden, ze 
vielen van een wagon en vloekten. Voorwaarts! Voorwaarts! De woede van de 
drang tot zelfbehoud werd langzaam minder en geleidelijk ontstond er weer 
een gevoel van kameraadschap.  
 ‘Hierheen, hier is de weg vrij!’  
 ‘Kunnen we hier door?’  
 ‘Rechts langs de wagons!’  
 



Drie uur na de ramp bereikten de eerste mensen uit de verwoeste houttunnel 
de parallelle tunnelbuis. Ook hier was de lichtleiding verwoest. Het was 
aardedonker en iedereen huilde van woede. Geen trein! Geen lampen! De 
ploegen van de parallelle tunnelbuis waren allang gevlucht en alle treinen 
waren weg.  
 De rook kwam en het waanzinnige rennen begon opnieuw.  
 De horde gleed, rende en viel een uurlang door de duisternis vooruit en 
daarna vielen de eersten uitgeput neer.  
 ‘Het heeft geen zin!’ riepen ze. ‘We kunnen niet vierhonderd kilometer 
hardlopen!’  
 ‘Wat moeten we doen?’  
 ‘Wachten tot ze ons komen halen!’  
 ‘Tot ze ons komen halen? Wie dan?’  
 ‘We verhongeren!’  
 ‘Waar zijn de depots?’  
 ‘Waar zijn de noodlampen?’  
 ‘Ja, waar zijn die?’  
 ‘Mac –!’  
 ‘Ja, wacht maar, Mac –!’  
 En plotseling vlamde hun wraakzucht op. ‘Wacht maar, Mac! Als we hieruit 
komen –!’  
 Maar de rook kwam en ze renden weer voorwaarts, tot hun knieën weer 
knikten.  
 ‘Hier is een station, hallo!’  
 Het station was donker en verlaten. De machines stonden er nog en alles was 
in paniek naar buiten gesleurd.  
 De horde drong het station binnen. Met de stations waren ze vertrouwd. Ze 
wisten dat hier verzegelde kisten met voedsel stonden, die je maar open hoefde 
te maken.  
 Het kraakte en knakte in de duisternis. Niemand had eigenlijk honger, want 
de ontzetting had de honger verdreven. Maar temidden van de voorraden 
ontwaakte er in hen een wild instinct om hun maag te vullen en ze stortten zich 
als wolven op de kisten. Ze stopten hun zakken vol voedsel. Nog meer: blind 
van ontzetting en woede schudden ze zakken beschuit en gedroogd vlees uit en 
sloegen honderden flessen kapot.  
 ‘Hier zijn de lampen!’ riep een stem.  
 Het waren noodlampen met droge batterijen, die je maar hoefde aan te 
zetten.  
 ‘Stop, niet aanzetten, of ik schiet!’  
 ‘Waarom niet?’  
 ‘Dan kan de zaak ontploffen!’  



 Dat idee was al genoeg om hen te laten verstarren. Van angst werden ze 
doodstil.  
 Maar de rook kwam en weer begon de jacht.  
 Plotseling hoorden ze geschreeuw en schoten. Licht! Ze renden door een 
dwarsgang de parallelle tunnelbuis in. En ze zagen nog net hoe in de verte 
hopen mensen om een plaats op een wagon vochten, met vuisten, messen en 
revolvers. De trein reed weg en ze lieten zich wanhopig op de grond vallen en 
riepen: ‘Mac! Mac! Wacht, we komen eraan!’  
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De paniek veegde door de tunnel. Dertigduizend mensen veegde ze door de 
tunnelbuizen naar buiten. De ploegen in de onbeschadigde tunnelbuizen 
hadden, toen ze het brullen van de ontploffing hoorden, hun werk 
ogenblikkelijk stilgelegd.  
 ‘De zee komt!’ schreeuwden ze en sloegen op de vlucht. Maar de ingenieurs 
hielden hen tegen met revolvers in hun vuist. Toen er echter een wolk stof naar 
binnen woei en er verwarde mensen aan kwamen rennen, hield geen dreiging 
hen meer tegen.  
 Ze sprongen op de steentreinen en vluchtten weg.  
 Bij een wissel ontspoorde er een trein en de volgende tien treinen werden 
plotseling tegengehouden.  
 De horden drongen de parallelle tunnelbuis is en hielden de treinen daar aan 
door midden op de rails te gaan staan en te schreeuwen. De treinen zaten echter 
al vol mensen en er werd verbitterd gevochten om een plaats.  
 De paniek was des te groter, doordat niemand wist wat er gebeurd was – ze 
wisten alleen dat het iets verschrikkelijks was! De ingenieurs probeerden de 
mensen tot rede te brengen, maar toen er steeds meer treinen aan kwamen 
rollen vol ontzette mensen, die riepen: ‘De tunnel staat in brand!’ – en toen de 
rook uit de donkere tunnelbuis tevoorschijn kroop, raakten ook zij in paniek. 
Alle treinen rolden naar de uitgang. De binnenkomende treinen met materiaal 
en nieuwe ploegen werden door het wilde geschreeuw van de voorbijrazende 
mensenmassa’s gestopt en begonnen ook naar de uitgang te rijden.  
 Zo kwam het dat de tunnel twee uur na de ramp over honderd kilometer 
volkomen verlaten was. Ook de mensen in de tunnelstations waren gevlucht en 
de machines stonden stil. Alleen hier en daar waren een paar moedige 
ingenieurs in de stations achtergebleven.  
 Ingenieur Bärmann verdedigde de laatste trein.  
 Die trein bestond uit tien wagons en stond in het voltooide deel van het 
“vagevuur”, waar de ijzeren ribben geklonken werden, vijfentwintig kilometer 
achter de plaats van de ramp. De lichtinstallatie was ook hier verwoest. Maar 
Bärmann had accumulatorlampen opgesteld, die in de rook schenen.  



 Er hadden drieduizend man in het “vagevuur” gewerkt; tweeduizend waren 
er al weg en de laatste duizend wilde Bärmann met zijn trein vervoeren.  
 Ze kwamen in troepen aanhoesten en stortten zich waanzinnig van angst op 
de wagons. Er kwamen er steeds meer. Bärmann wachtte geduldig en taai, 
want veel “vagevuurmensen” moesten nog drie kilometer naar de trein 
afleggen.  
 ‘Rijden! Vertrekken!’  
 ‘We moeten op hen wachten!’ riep Bärmann. ‘No dirty business now! Ik heb 
zes kogels in mijn revolver!’  
 Bärmann was een kleine, vergrijsde man met korte benen, een Duitser, en liet 
niet met zich spotten.  
 Hij liep heen en weer langs de trein en ging tekeer en vloekte tegen de 
koppen en vuisten die boven drukte maakten in de rook.  
 ‘Geen rotstreken, jullie komen er allemaal uit!’  
 Bärmann had zijn revolver schietklaar in zijn hand. (Bij de ramp bleek dat 
alle ingenieurs een revolver droegen.)  
 Toen de dreigementen ten slotte luider werden, posteerde hij zich naast de 
machinist van de voorste locomotief en dreigde hem neer te schieten, als hij 
zonder bevel weg zou rijden. Iedere buffer, iedere ketting van de trein hing vol 
mensen en iedereen schreeuwde: ‘Rijden, rijden!’  
 Maar Bärmann wachtte nog steeds, al werd de rook onverdraaglijk.  
 Er knalde een schot, Bärmann sloeg tegen de grond en nu reed de trein.  
 Horden wanhopige mensen renden erachteraan, razend van woede, om ten 
slotte buiten adem, hoestend en met het schuim op de mond te blijven staan.  
 En toen begonnen die horden achtergeblevenen aan de vierhonderd 
kilometer lange weg over dwarsliggers en puin. En hoe verder ze schuifelden, 
hoe dreigender de roep werd: ‘Mac, je laatste uur heeft geslagen!’  
 Toen begon het verschrikkelijke rennen in de tunnel, dat lopen voor je leven, 
waar later de kranten vol van stonden.  
 De horden werden wilder en waanzinniger naarmate ze langer renden, ze 
verwoestten de depots en de machines en zelfs als ze het traject bereikten waar 
het elektrische licht nog brandde, nam hun woede en angst niet af. En toen de 
eerste reddende trein verscheen om iedereen die niet meer in gevaar was naar 
buiten te brengen, vochten ze met messen en revolvers om als eersten op de 
trein te komen.  
 
Op het moment dat diep in de tunnel de ramp plaatsvond, was het nog nacht in 
Mac City. Het was duister. De zware, dichte bewolking aan de hemel glom 
donkerrood in het lichte nachtzweet van de meest slapeloze stad van deze 
slapeloze tijd.  
 Mac City was even koortsachtig en lawaaiig als overdag. Tot aan de horizon 
was de aarde bedekt met eeuwig bewegende, gloeiende lavastromen, waaruit 



vonken, vurige bliksems en stoom opstegen. Myriaden wemelende lichtjes 
schoten heen en weer als infusoriën onder een mikroscoop. De glazen daken 
van de machinehallen op de terrassen van het tracé fonkelden als groen ijs in 
een maanlichte winternacht. Fluiten en klokken schreeuwden begerig en 
rondom hamerde het ijzer en de aarde beefde.  
 De treinen schoten naar beneden en naar boven, net als anders. De enorme 
machines, dynamo’s, pompen en ventilatoren draaiden en klonken in de 
brandschone hallen.  
 Het was koud en de ploegen die uit de ovenwarme tunnel kwamen, gingen 
huiverend tegen elkaar staan en renden, zodra de trein stilhield, 
klappertandend naar de kantine om warme koffie of grog te drinken. Daarna 
sprongen ze luidruchtig in de elektrische cars, die hen naar hun kazernes en 
huizen brachten.  
 Al een paar minuten over vier ging het gerucht dat er in de tunnel een 
ongeluk gebeurd was. Kwart over vier werd Harriman gewekt en verscheen 
slaperig en bijna omvallend van vermoeidheid in het centrale bureau.  
 Harriman was een energieke en vastberaden man, die gehard was op de 
slagvelden van de arbeid. Juist vandaag was hij in een ellendige toestand. Hij 
had de hele nacht gehuild. Want die avond had hij een telegram gekregen dat 
zijn zoon, het enige wat hij nog had, in China aan koorts gestorven was. Hij had 
zwaar en verschrikkelijk geleden en ten slotte een dubbele dosis slaapmiddelen 
ingenomen om te kunnen slapen. Hij sliep nu nog, terwijl hij met de tunnel 
telefoneerde om meer over de ramp te horen. Niemand wist iets en Harriman 
zat apathisch en onbewogen op een stoel met open ogen te slapen. Op hetzelfde 
moment werd het licht in honderden arbeidershuizen in de kolonies. Stemmen 
spraken en fluisterden in de straten, het geschrokken fluisteren dat je vreemd 
genoeg in je diepste slaap hoort. Vrouwen zochten elkaar op. Van de 
noordelijke en de zuidelijke kolonie bewogen donkere troepen mannen en 
vrouwen in de richting van de fonkelende glazen daken van het centrale 
bureau op de terrassen.  
 Ze verzamelden zich voor het hoge, nuchtere gebouw en toen ze tot een 
grote massa aangegroeid waren, begon die massa helemaal vanzelf te roepen. 
‘Harriman! We willen weten wat er gebeurd is!’  
 Er verscheen een klerk met een irritant onverschillig gezicht.  
 ‘We weten zelf nog niets.’  
 ‘Weg met die klerk! We willen geen klerk! We willen Harriman! – 
Harriman!!’  
 Het werden er steeds meer. Van alle kanten kwamen de donkere groepjes 
aan gekropen om zich te verenigen met de menigte voor het kantoorgebouw.  
 Ten slotte verscheen Harriman zelf, bleek, oud, moe en slaperig en 
honderden stemmen riepen de vraag in alle talen en toonaarden: ‘Wat is er 
gebeurd?’  



 Harriman beduidde dat hij iets wilde zeggen, en het werd heel stil.  
 ‘In de zuidelijke tunnelbuis is er bij de boormachine een ontploffing geweest. 
Meer weten we niet.’ Harriman kon nauwelijks praten en zijn tong lag als een 
metalen klepel in zijn mond.  
 Een wild gehuil was het antwoord. ‘Leugenaar! Bedrieger! Je wilt het ons 
niet vertellen!’  
 Het bloed steeg Harriman naar zijn gezicht en zijn ogen schoten vuur van 
woede; hij dacht na, wilde spreken, maar zijn hersenen werkten niet. Hij ging 
naar binnen en sloeg de deur achter zich dicht.  
 Er vloog een steen door de lucht, die een ruit op de begane verdieping aan 
scherven sloeg. Je zag een geschrokken klerk wegrennen.  
 ‘Harriman! Harriman!’  
 Harriman verscheen weer in de deuropening. Hij had zijn hoofd onder de 
koude kraan gehouden en was iets wakkerder geworden. Vuurrood stond zijn 
gezicht onder zijn grijswitte haar.  
 ‘Wat een onzin om de ruiten in te gooien!’ riep hij luid. ‘We weten niet meer 
dan wat ik al verteld heb! Gebruik je verstand!’  
 Stemmen schreeuwden door elkaar.  
 ‘We willen weten hoeveel doden er zijn. Wie zijn er dood? Namen!’  
 ‘Jullie zijn een stelletje dwazen, jullie vrouwen!’ riep Harriman kwaad. ‘Hoe 
kan ik dat nu al weten?’ En Harriman draaide zich langzaam om en ging het 
gebouw weer in, vloekend tussen zijn tanden.  
 ‘Harriman! Harriman!’  
 De vrouwen drongen op.  
 Het hagelde plotseling stenen. Want het volk, dat zich anders zonder 
nadenken aan justitie onderwerpt, creëert op zulke momenten uit een 
aangeboren rechtsbesef eigen wetten en past die ter plekke onmiddellijk toe.  
 Harriman kwam terug, vol woede. Maar hij zei niets.  
 ‘Laat het telegram zien!’  
 Harriman bleef staan. ‘Telegram? Ik heb geen telegram. Ik kreeg een 
telefonisch bericht.’  
 ‘Laat horen!’  
 Harriman vertrok geen spier. ‘Goed, dat kunnen jullie krijgen.’ Een minuut 
later kwam hij weer terug met een briefje van een telefoonblok in zijn hand en 
las luid voor. Van verre waren de woorden die hij benadrukte te horen: 
‘Boormachine – zuidelijke tunnelbuis – ontploffing bij het schieten – 20 tot 30 doden en 
gewonden. – Hobby.’  
 En Harriman gaf het briefje aan de voorste en ging het gebouw weer in.  
 In minder dan geen tijd was het briefje in honderd stukken gescheurd, 
zovelen wilden het tegelijkertijd lezen. De menigte kalmeerde enige tijd. 20 tot 
30 doden: dat was natuurlijk verschrikkelijk, maar geen grote ramp. Ze konden 
weer hoop hebben. Het was niet gezegd dat juist hij bij de boormachine 



gewerkt had. Het meest geruststellende was het feit dat Hobby het telefonische 
bericht gestuurd had.  
 En toch gingen de vrouwen niet naar huis. Vreemd! Hun oude onrust kwam 
terug, hun ogen knipperden, hun harten bonsden. Er rustte een zware druk op 
hen en ze wisselden schuwe blikken.  
 En als Harriman loog –?  
 Ze stroomden naar het station, waar de treinen naar boven kwamen en 
wachtten bevend en rillend in omslagdoeken en dekens gehuld. Vanuit het 
station kon je het tracé zien tot beneden bij de tunnelmond. De natte rails 
glansden in het licht van de booglampen, tot ze tot dunne lijnen samensmolten. 
Helemaal beneden gaapten twee grauwe gaten. Er verscheen een licht in een 
gat, het flitste onbestemd op, er kwam een vuurgloed uit en plotseling zag je 
het verblindende cyclopenoog van een trein het tracé opvliegen.  
 De treinen reden nog heel regelmatig. Op gelijke afstanden gingen de 
goederentreinen naar beneden en met onregelmatige tussenpozen, zoals 
gewoonlijk, kwamen de treinen met steen naar boven, vaak maar één, vaak 
drie, vijf of tien achter elkaar, zoals het al zes jaar dag en nacht ging. Het was 
het tafereel dat ze allemaal al duizend keer gezien hadden. En toch staarden ze 
met groeiende spanning naar de treinen die naar boven kwamen.  
 Brachten die ploegen mee, dan werden de aangekomen mensen bestormd 
met vragen. Maar die wisten niets, die waren immers al op de terugweg.  
 Het is onverklaarbaar hoe het gerucht nog geen tien minuten na de ramp al 
boven de grond de ronde kon doen. Een onvoorzichtige uitlating van een 
ingenieur, een onwillekeurige uitroep aan de telefoon – het was bekend 
geworden. Maar nu hoorden ze helemaal niets meer, helemaal niets en de 
berichtgeving werd zorgvuldig gecontroleerd.  
 Tot zes uur arriveerden de treinen met materiaal en ploegen regelmatig. (Ze 
werden op bevel tot de 50e kilometer geleid!)  
 Om zes uur werd de klaarstaande ploegen meegedeeld dat er een 
goederentrein ontspoord was en dat het tracé eerst vrijgemaakt moest worden. 
Ze moesten zich echter gereedhouden. Daarop knikten de ervaren mannen en 
keken elkaar aan: het moest er daarbinnen lelijk uitzien! Lord!  
 De vrouwen kregen bevel het station te ontruimen. Maar ze volgden dat 
bevel niet op. Ze bleven onbeweeglijk staan, door hun instinct vastgeschroefd 
tussen het spoorwegnet en staarden over het tracé de diepte in. Steeds meer 
mensen sloten zich bij de menigte aan. Kinderen, opgeschoten jongens, 
arbeiders en nieuwsgierigen.  
 Maar de tunnel spuwde stenen uit, aldoor, zonder ophouden.  
 Plotseling zag de menigte dat de goederentreinen minder vaak 
binnenkwamen en stemmen begonnen verward door elkaar te praten. Daarna 
kwamen er helemaal geen goederentreinen meer en de menigte werd nog 
onrustiger. Niemand geloofde het fabeltje dat een ontspoorde trein het tracé 



blokkeerde. Iedereen wist dat zoiets iedere dag gebeurde en dat er desondanks 
evenveel treinen de tunnel in gingen.  
 Nu was het dag.  
 De kranten in New York deden al goede zaken met de ramp: Oceaan stroomt 
de tunnel in! 10.000 doden!  
 
Koud en blinkend kwam het licht over de zee. De elektrische lampen doofden 
op slag. Alleen ver weg op de kade, waar plotseling de walm van de 
schoorsteen van een stoomschip te zien was, draaide nog het vuurtorenlicht, 
alsof ze vergeten waren het uit te zetten. Na een tijdje doofde dat ook. 
Verschrikkelijk nuchter lag de flitsende sprookjesstad er opeens bij: met haar 
koude spoorwegnet, haar zee van treinen, kabelmasten en losstaande hoge 
gebouwen, waarover grijze wolken zich trokken. De gezichten zagen er 
allemaal geel en niet-uitgeslapen uit, verstard en blauw van de kou, want van 
zee kwam met het koude licht een ijzige luchtstroom en een kille motregen. De 
vrouwen stuurden hun kinderen naar huis om jassen, omslagdoeken en dekens 
te halen. Zijzelf bleven staan waar ze stonden.  
 De steentreinen die van nu af aan naar boven kwamen, waren allemaal met 
ploegen bezet. Ja, zelfs de kort tevoren vertrokken goederen- en 
arbeiderstreinen kwamen weer terug.  
 De opwinding groeide en groeide.  
 Maar alle ploegen die bovenkwamen, wisten niets van de omvang van de 
ramp. Ze waren alleen maar vertrokken, omdat allen die na hen kwamen, 
moesten vertrekken.  
 En weer staarden de vrouwen vol onrust en verschrikkelijke angst naar de 
twee kleine, zwarte gaten daarbeneden, die omhoogkeken als twee stiekem 
opgevreten ogen, waaruit het onheil en de ontzetting zelf staarde.  
 Tegen negen uur kwamen de eerste treinen waarop opeengepakte mannen 
zaten die allemaal opgewonden gebaarden, al voor de trein stilstond. Ze 
kwamen uit het binnenste van de tunnel, waar de paniek juist voor de eerste 
schrik had gezorgd. Ze schreeuwden en huilden: ‘De tunnel staat in brand!’  
 Een enorm geschreeuw en gehuil steeg op. De menigte kwam naar voren, 
links en rechts.  
 Daarop verscheen Harriman op een wagon, zwaaide met zijn hoed en riep. 
In het morgenlicht zag hij eruit als een lijk, bleek en bloedeloos, en iedereen 
dacht dat het ongeluk maakte dat hij er zo uitzag.  
 ‘Harriman! Stil, hij wil wat zeggen!’  
 ‘Ik zweer jullie dat ik de waarheid zeg!’ riep Harriman, toen de menigte tot 
bedaren was gekomen, en bij ieder woord kwamen er dikke wolken damp uit 
zijn mond. ‘Het is onzin dat de tunnel in brand staat! Beton en ijzer kunnen niet 
branden. Door de ontploffing zijn er een paar rottige palen achter de 



boormachine in brand geraakt en daarop is paniek ontstaan. Onze ingenieurs 
zijn al bezig met blussen! Jullie hoeven niet –‘  
 Maar ze lieten Harriman niet uitpraten. Een wild gefluit en geschreeuw 
onderbrak hem en de vrouwen pakten stenen op. Harriman sprong van de 
wagon en ging terug naar het station. Hij liet zich krachteloos in een stoel 
vallen.  
 Hij voelde dat alles verloren was en dat alleen Allan een ramp hierboven 
verhinderen kon.  
 Maar Allan kon op hier zijn vroegst vanavond zijn.  
 De koude, nuchtere stationshal stond vol ingenieurs, artsen en beambten, die 
haastig hierheen gekomen waren om zo nodig hulp te bieden.  
 Harriman had een liter zwarte koffie gedronken om de werking van het 
slaapmiddel tegen te gaan. Hij had overgegeven en was tweemaal 
flauwgevallen.  
 Ja, wat moest hij doen? Het enige verstandige wat hij gehoord had, was een 
bericht van Bärmann, dat door een ingenieur namens Bärmann vanuit het 
zestiende station getelefoneerd was.  
 Volgens Bärmann waren de palen in de beschoeide tunnelbuis door de hitte 
vanzelf gaan branden en het vuur had de springstofladingen tot ontploffing 
gebracht. Dat klonk plausibel, maar dan kon de ontploffing toch niet zo hevig 
geweest zijn dat die tot het twaalfde station te horen was?  
 Harriman had reddingstreinen op weg gestuurd, maar die waren 
teruggekomen, omdat de treinen op alle vier de sporen naar de uitgang reden 
en de inkomende treinen terugdrongen.  
 Harriman had om 4:30 een telegram naar Allan gestuurd, die het in de 
slaapwagen van New York naar Buffalo ontving. Allan had geantwoord dat hij 
met een sneltrein terug zou komen. Een ontploffing was uitgesloten, omdat de 
springstoffen in het vuur alleen verbrandden. In de machine zelf was de 
hoeveelheid springstof ook uiterst gering. Reddingstreinen! Alle stations met 
ingenieurs bezetten! De brandende tunnelbuizen onder water zetten!  
 Allan had makkelijk praten. Het was voorlopig absoluut onmogelijk ook 
maar één trein de tunnel in te rijden, al had Harriman ogenblikkelijk opdracht 
gegeven de treinen op de zijsporen te leiden.  
 Niemand telefoneerde meer, alleen in het vijftiende, zestiende en achttiende 
station waren er nog ingenieurs die doorgaven dat alle treinen gepasseerd 
waren.  
 Maar na enige tijd waren de sporen vrij en Harriman stuurde vier 
reddingstreinen achter elkaar de tunnel in.  
 De menigte keek de treinen somber na.  
 Enkele vrouwen riepen lelijke scheldwoorden naar de ingenieurs. De 
stemming werd van minuut tot minuut opgewondener. Toen, tegen tien uur, 
kwamen de eerste treinen met arbeiders uit het “vagevuur” aan.  



 Nu bestond er geen twijfel meer dat de ramp verschrikkelijker was dan 
iemand had kunnen vermoeden.  
 Er kwamen steeds meer treinen en nu kwamen er ploegen die riepen: ‘De 
laatste dertig kilometer is alles dood!!’  
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De mannen met de besmeurde, gele gezichten die uit de tunnel kwamen, 
werden omringd en met duizend vragen bestormd waarop ze geen antwoord 
wisten. Honderd keer moesten ze vertellen wat ze van het ongeluk wisten en 
toch was het in tien woorden te zeggen. Vrouwen die hun man terugvonden, 
vielen hem om de hals en toonden hun vreugde openlijk aan anderen, die nog 
in vreselijke onzekerheid verkeerden. De angst was op hun gezicht te lezen en 
ze herhaalden honderd keer de vraag of niemand hun man gezien had, ze 
huilden stil, liepen heen en weer en schreeuwden en uitten verwensingen en 
stonden dan weer stil om naar het tracé te staren, tot de angst hen weer verder 
dreef.  
 Er was nog altijd hoop, want dat “De laatste dertig kilometer is alles dood” 
was al een overdrijving gebleken.  
 Ten slotte kwam ook de trein boven waarvan ingenieur Bärmann het vertrek 
zolang tegengehouden had, tot hij neergeschoten was. Die trein bracht de eerste 
dode mee, een Italiaan. Maar die Italiaan was niet om het leven gekomen bij de 
ramp. Hij had met een landgenoot, een amico, met een mes wanhopig gevochten 
om een plaats op een wagon en zijn landgenoot neergestoken. De vallende 
amico had zijn lijf opengereten en tijdens de rit naar buiten was hij gestorven. In 
ieder geval was hij de eerste dode. De fotograaf van de Edison Bio filmde.  
 Toen de dode het stationsgebouw ingedragen werd, vond er in de menigte 
een psychologische ontploffing plaats. De woede vlamde op. En plotseling 
schreeuwde iedereen (net als de mensen in de tunnel): ‘Waar is Mac? Mac moet 
betalen!’ Daarop baande zich een hysterisch schreeuwende vrouw een weg 
door de menigte vrouwen en rende de dode achterna, terwijl ze haar haren bij 
bosjes uittrok en haar nachthemd verscheurde.  
 ‘Cesare! Cesare –!’ Ja, het was Cesare.  
 Maar toen de opgewonden horden arbeiders van Bärmanns trein 
(hoofdzakelijk Italianen en negers) verklaarden dat er geen trein meer zou 
komen – werd het heel stil...  
 ‘Geen trein meer?’  
 ‘Wij zijn de laatsten!’  
 ‘Wat zijn jullie?’  
 ‘De laatsten!! Wij zijn de laatsten!’  



 Het was of de menigte door een hagel van kartetsen getroffen was. Allen 
renden heen en weer, zinloos, in de war, met hun handen tegen hun slapen, 
alsof ze in hun hoofd getroffen waren.  
 ‘De laatsten!! Zij zijn de laatsten!!’  
 Vrouwen vielen jammerend op de grond en kinderen huilden, maar bij 
anderen vlamde direct de wraaklust op. En plotseling zette de hele enorme 
menigte zich in beweging en een wolk van geschreeuw en lawaai trok 
eroverheen.  
 Een hoekige Pool met een donkere huid en een strijdlustige snor klom op een 
blok steen en brulde: ‘Mac heeft ze in een muizenval gevangen – in een 
muizenval – wraak voor de kameraden!’  
 De massa ging tekeer. In iedere hand bevond zich plotseling een steen, het 
wapen van het volk, en stenen waren hier genoeg. (Een van de redenen 
waarom ze in grote steden graag asfaltwegen aanleggen!)  
 Drie seconden later was geen ruit van het stationsgebouw meer heel.  
 ‘Harriman moet naar buiten komen!’  
 Maar Harriman liet zich niet meer zien.  
 Hij had met de militie getelefoneerd, want de paar politieagenten van de 
tunnelstad stonden machteloos. Nu zat hij bleek en hoestend in een hoek en 
was niet meer in staat om na te denken.  
 Ze riepen scheldwoorden tegen hem en maakten aanstalten om het gebouw 
te bestormen. Maar toen deed de Pool een ander voorstel: alle ingenieurs bij 
elkaar waren de schuld! Ze moesten hun huizen in brand steken met hun 
vrouwen en kinderen erin!  
 ‘Duizenden, duizenden zijn er dood!’  
 ‘Ze moeten allemaal kapot!’ schreeuwde de Italiaanse van wie de man 
neergestoken was. ‘Allemaal! Cesare moet gewroken worden!’ En ze rende 
voorop als een furie met gescheurde kleren en verwarde haren.  
 De menigte trok over de puinhoop in de grijze regen, temidden van een 
verward rumoer. De echtgenoten, de kostwinners, de vaders waren dood – 
Nood, ellende! Wraak! In het lawaai klonken flarden van gezang, groepen 
zongen op verschillende plaatsen tegelijk de Marseillaise, de Internationale en de 
Union Hymn. ‘Dood, dood, duizenden zijn er dood!’  
 Een blinde drang om te vernietigen, neer te halen en te doden was in de 
opgewonden massa ontvlamd. Rails werden gedemonteerd, telegraafpalen 
neergemaaid, wachthuisjes weggevaagd. Zodra het kraakte en splinterde, 
barstte er een wild gejuich los. De politieagenten werden met blokken steen 
bekogeld en uitgefloten. Het leek of iedereen in zijn woede opeens zijn verdriet 
vergeten was.  
 Voorop stormden de wildste bendes, wildgeworden, fanatieke vrouwen, op 
weg naar de villa’s en landhuizen van de ingenieurs.  



 Maar tegelijkertijd ging het wanhopige rennen onder de zeebodem verder.  
Iedereen die door het vallende gesteente, het vuur en de rook in leven gelaten 
was, rende onophoudelijk verder, voor de tenen van de dood uit, die zijn 
bijtende adem vooruitzond. Individuele zwervers waren er daarbinnen die 
klappertandend, met recht overeind staande haren vooruit strompelden, paren 
die schreeuwden en huilden, horden die met piepende longen achter elkaar 
hoestten, gewonden, kreupelen, die smekend om barmhartigheid op de grond 
lagen. Velen bleven staan, verlamd van angst dat niemand die enorme afstand 
lopend af kon leggen. Velen gaven het op. Ze gingen liggen om te sterven. Maar 
er waren goede lopers die hun benen als paarden zwaaiden en de anderen 
inhaalden, benijd of vervloekt door de uitgeputten met knikkende knieën.  
 De reddingstreinen lieten hun klokken luiden om aan te geven dat ze eraan 
kwamen. Uit het donker renden mensen erop af, snikkend van opwinding dat 
ze gered waren. Maar doordat de trein de tunnel in reed, huiverden ze na een 
tijdje van angst en sprongen eraf om naar de tweede trein te lopen, die zoals 
gezegd werd, vijf mijl verderop stond te wachten.  
 De reddingstrein kwam maar langzaam vooruit. Want de geschrokken 
ploegen van de als laatste vertrokken treinen hadden om plaats in de wagons te 
maken, er veel stenen uit gegooid, zodat het traject eerst vrijgemaakt moest 
worden. En toen kwam de rook! Hij etste, beet en het ademen werd moeilijk. 
Maar de trein reed door, tot de schijnwerpers de muur van walm niet meer 
doordringen konden. Op die reddingstrein bevonden zich moedige ingenieurs, 
die hun leven op het spel zetten. Ze sprongen van de trein, renden voorzien van 
rookmaskers de walmende tunnelbuis in en zwaaiden met klokken. Inderdaad 
slaagden ze erin kleine, uitgeputte troepen, die alle hoop al opgegeven hadden, 
op te zwepen tot een laatste inspanning van duizend meter lopen naar de trein.  
 Toen moest ook die trein het opgeven. Een heel aantal van die ingenieurs 
liep rookvergiftiging op en twee stierven er boven de grond in het hospitaal.  
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Maud sliep die dag lang uit. Ze had in het hospitaal een verpleegster vervangen 
die op reis was en ze was pas om twee uur naar bed gegaan. Toen ze wakker 
werd, zat de kleine Edith al rechtop in haar bedje en vlocht om de tijd te doden 
haar mooie blonde haar in dunne vlechtjes.  
 Nauwelijks waren ze met elkaar gaan praten, of het dienstmeisje kwam 
binnen en overhandigde Maud een telegram. In de tunnel was een groot 
ongeluk gebeurd, zei ze met onrustige ogen.  
 ‘Waarom geef je dat telegram nu pas?’ vroeg Maud een beetje wrevelig.  
 ‘Meneer telegrafeerde dat ik u uit moest laten slapen.’  
 Het telegram was onderweg door Allan opgegeven. Het luidde: Ramp in de 
tunnel. Ga het huis niet uit. Ik kom tegen zes uur vanavond.  



 Maud verbleekte. ‘Hobby!’ dacht ze. Hij was de eerste aan wie ze dacht. Hij 
was na het avondeten de tunnel ingereden; opgewekt en met een grapje had hij 
afscheid van haar genomen...  
 ‘Wat is er, mammie?’  
 ‘Er is een ongeluk gebeurd in de tunnel, Edith.’  
 ‘Zijn er veel mensen dood?’ vroeg de kleine luchtig en met zangerige stem, 
terwijl ze met mooie, kinderlijke gebaren de vlechtjes maakte.  
 Maud gaf geen antwoord. Ze keek voor zich uit. Was hij op dat moment diep 
in de tunnelbuis geweest?  
 Edith sloeg haar armen om haar hals en zei troostend:  
 ‘Je hoeft niet verdrietig te zijn. Papa is toch in Buffalo?’  
 En Edith lachte om Maud te overtuigen dat papa in veiligheid was.  
 Maud trok haar badjas aan en telefoneerde met het centrale bureau. Pas na 
geruime tijd kreeg ze aansluiting. Maar ze wisten niets of wilden niets weten. 
Hobby? Nee, over mr. Hobby was geen nieuws.  
 De tranen sprongen in Mauds ogen, snelle tranen, die niemand mocht zien. 
Ongerust en opgewonden nam ze met Edith een bad. Dat pleziertje genoten ze 
iedere morgen. Maud had er net zoveel kinderlijk plezier in als Edith om met 
water te spetteren, te lachen en te roepen in de badkamer, waar de stemmen zo 
vol en vreemd klonken, de dampende douche laten sproeien – en dan werd die 
kouder en kouder en de kleine Edith lachte, alsof ze gekieteld werd, omdat het 
zo ijskoud werd. Dan kwam het wassen en aankleden en daarna het ontbijt. Dat 
was Mauds favoriete uurtje, dat ze zich niet af liet nemen. Edith ging na het 
ontbijt naar “school”. Ze had haar eigen schoollokaal met een schoolbord – dat 
wilde ze – en een echte kleine schoolbank, want anders was het geen school.  
 Vandaag baadde Maud kort en van plezier kwam niets. Edith probeerde 
haar moeder op alle mogelijke manieren op te vrolijken en Maud was door haar 
kinderlijke pogingen bijna tot tranen toe bewogen. Na het bad telefoneerde ze 
weer met het centrale bureau. Eindelijk kreeg ze Harriman aan de lijn, en hij gaf 
haar te kennen dat het ongeluk helaas groter was dan ze tot dan toe hadden 
aangenomen.  
 Maud werd steeds onrustiger. Nu viel Macs vreemde raad haar pas op. Ga 
het huis niet uit! Waarom niet? Ze begreep Mac niet. Ze ging door de tuin naar 
het hospitaal en praatte fluisterend met de dienstdoende verpleegsters. Ook 
hier heersten onrust en ontzetting. Ze babbelde een beetje met de zieke 
kinderen, maar was zo verstrooid dat ze niets kon verzinnen. Ten slotte ging ze 
alleen maar onrustiger en opgewondener naar haar kamer terug.  
 ‘Waarom mag ik het huis niet uit?’ dacht ze. ‘Het is niet terecht, dat Mac me 
verbiedt om weg te gaan!’  
 Ze probeerde weer te telefoneren, maar zonder succes.  
 Daarna pakte ze een omslagdoek. ‘Ik ga kijken,’ zei ze halfluid tegen zichzelf. 
‘Mac kan zeggen wat hij wil. Waarom moet ik thuisblijven? Juist nu! De 



vrouwen zullen in angst zitten en hebben juist nu iemand nodig die met ze 
praat.’  
 Maar ze legde de omslagdoek weer weg. Ze haalde Macs telegram uit de 
slaapkamer en las het voor de honderste keer.  
 Ja, waarom toch? Waarom eigenlijk?  
 Was de ramp zo groot?  
 Ja, maar juist dan mocht ze het niet af laten weten! Het was haar plicht om de 
vrouwen en kinderen bij te staan. Ze werd gewoon boos om Mac en besloot te 
gaan. Ze wilde weten wat er eigenlijk gebeurd was. Maar toch aarzelde ze nog 
steeds om Macs vreemde raad naast zich neer te leggen. En ze voelde ook een 
geheime angst en ze wist niet waarom. Ten slotte trok ze vastbesloten haar gele 
regenjas aan en bond de sjaal om haar haar.  
 Ze ging.  
 Maar bij de deur overkwam haar plotseling een onverklaarbare angst om 
vandaag, juist vandaag, de kleine Edith alleen te laten. Ach, die Mac, dat had hij 
allemaal aangericht met zijn domme telegram!  
 Nu haalde ze Edith van “school”, deed haar een cape aan en trok de blije 
kleine de capuchon over haar blonde haar.  
 ‘Ik ben over een uur terug!’ zei Maud en ze gingen.  
 Over het natte tuinpad hupte een kikker en Maud schrok, want ze had bijna 
op hem getrapt.  
 Edith juichte. ‘O, wat een klein kikkertje, mama! Wat is hij nat! Waarom gaat 
hij uit, als het regent?’  
 De dag was miserabel, mismoedig en lelijk.  
 Op de weg werd de wind heviger, hij blies en de regen kwam schuin en 
koud naar beneden. ‘En gisteren was het nog zo warm,’ dacht Maud. Edith 
vond het leuk om met grote passen over de plassen heen te stappen. Na een 
paar minuten zagen ze de tunnelstad liggen; met haar kantoren, schoorstenen 
en haar woud van kabelmasten lag ze grijs en doods in regen en vuil. Het viel 
Maud direct op dat er geen treinen met gesteente reden. Dat was voor het eerst 
in jaren. Maar de schoorstenen rookten als altijd.  
 ‘Het is toch heel onwaarschijnlijk dat hij net op de plaats van de ramp was,’ 
dacht ze. ‘De tunnel is zo groot!’ Desondanks gingen er verwarde en dreigende 
gedachten door haar heen.  
 Plotseling bleef ze staan.  
 ‘Luister!’ zei ze. Edith luisterde en keek daarbij op naar haar moeder.  
 Een wirwar van stemmen kwam naderbij. En nu zagen ze ook mensen, een 
grijze, duizendkoppige menigte, die bewoog. Maar in de nevel was niet te zien 
in welke richting ze liepen.  
 ‘Waarom schreeuwen de mensen?’ vroeg Edith.  
 ‘Ze zijn ongerust vanwege het ongeluk, Edith. Als de vaders van al die kleine 
kinderen in gevaar zijn, zijn de vrouwen natuurlijk heel bezorgd.’  



 Edith knikte en zei na een poosje: ‘Het is zeker een groot ongeluk, mama?’  
 Maud huiverde.  
 ‘Dat denk ik wel,’ antwoordde ze peinzend. ‘Het moet een groot ongeluk 
zijn! Laten we doorlopen, Edith.’ Maud stapte door, ze wilde – ja, wat wilde ze? 
Ze wilde handelen...  
 Plotseling zag ze enigszins verbaasd dat de mensen dichterbij kwamen. Het 
geschreeuw werd sterker. Ze zag ook dat een telegraafpaal die daarnet nog 
overeind gestaan had, omviel en verdween. De draden boven haar trilden.  
 Ze lette niet meer op Ediths levendige vragen, maar liep haastig en 
opgewonden door. Wat deden ze? Wat was er gebeurd? Ze kreeg een warm 
hoofd en dacht er een ogenblik aan om om te keren en zich in huis op te sluiten, 
zoals Mac haar opgedragen had.  
 Maar het leek haar laf, voor ongelukkige mensen te vluchten uit angst om 
andermans ongeluk te zien. Ook al kon ze niet veel doen, ze kon toch altijd wel 
iets doen. En iedereen kende haar immers, de vrouwen en de mannen en ze 
groetten haar en bewezen haar kleine diensten, waar ze ook kwam. En Mac? 
Wat zou Mac doen, als hij hier was? Hij zou midden tussen hen staan! dacht 
Maud.  
 De menigte kwam dichterbij.  
 ‘Waarom schreeuwen ze toch zo?’ vroeg Edith, die bang begon te worden. 
‘En waarom zingen ze, mama?’  
 Ja, ze zongen inderdaad. Een joelend, verward gezang naderde met hen. 
Kreten en roepen waren te herkennen. Het was een heel legioen, verstrooid over 
het grijze puinveld, schouder aan schouder. En Maud zag hoe een troep een 
kleine veldlocomotief met stenen bekogelde en vernielde.  
 ‘Mama –?’  
 ‘Wat was dat? Ik had niet naar buiten moeten gaan,’ dacht Maud en bleef 
geschrokken staan. Nu was het te laat om om te keren...  
 Ze hadden haar ontdekt. Ze zag dat de voorsten hun armen naar haar 
uitstaken en plotseling van richting veranderden en op haar afkwamen. Tot 
haar schrik merkte ze dat ze hard liepen. Maar ze vatte weer moed, toen ze zag 
dat de meesten vrouwen waren. ‘Het zijn maar vrouwen...’  
 Ze ging hen tegemoet, plotseling vol grenzenloos medelijden met die arme 
mensen. O, God, er moest iets huiveringwekkends gebeurd zijn!  
 De eerste groep vrouwen naderde hoestend.  
 ‘Wat is er gebeurd?’ riep Maud en haar medeleven was oprecht. Maar Maud 
verbleekte, toen ze de gezichten van de vrouwen zag. Ze zagen er allemaal 
krankzinnig uit, verstoord, druipend van de regen, half aangekleed, en een 
wild vuur brandde in alle honderd ogen.  
 Ze hoorden haar niet. Ze antwoordden haar niet. De vertrokken bekken 
joelden triomfantelijk en schel.  



 ‘Ze zijn allemaal dood!’ gilden stemmen tegen haar in alle toonaarden en in 
alle talen. En plotseling schreeuwde een vrouwenstem: ‘Dat is de vrouw van 
Mac, sla haar dood!’  
 En Maud zag – ze geloofde haar ogen niet – dat een haveloos geklede vrouw 
met een gescheurd hemd en schele ogen van woede een steen oppakte. De steen 
vloog door de lucht en raakte haar arm.  
 Ze trok instinctief de kleine, bleke Edith tegen zich aan en richtte zich op.  
 ‘Wat heeft Mac jullie dan gedaan?’ riep ze en haar ogen keken vol angst in 
het rond. Niemand hoorde haar.  
 De razenden hadden haar herkend, het hele wilde legioen woedende 
mensen. Een gejoel dat als één luide schreeuw klonk, barstte los. Stenen vlogen 
plotseling van alle kanten door de lucht en Maud hurkte in elkaar en beefde 
over heel haar lichaam. Nu zag ze dat het ernst was! Ze keerde zich om, maar 
ze waren overal, allemaal op tien pas afstand, ze was omsingeld. En in alle ogen 
waarin haar ontzette blik hulp zocht, brandde diezelfde gloed: haat en waanzin. 
Maud begon te bidden en het koude zweet brak haar uit: ‘Mijn God – mijn God 
– bescherm mijn kind!’  
 Maar onophoudelijk gilde een vrouwenstem als een schril signaal: ‘Sla haar 
dood! Mac moet betalen!’  
 Toen trof een steen Ediths borst, zo hevig, dat ze wankelde.  
 De kleine Edith schreeuwde niet. Maar haar handje verkrampte in Mauds 
hand en ze keek geschrokken naar haar moeder op met verwonderde ogen.  
 ‘O, God, wat doen jullie?’ riep Maud, ze hurkte en sloeg haar armen om 
Edith heen. En tranen van angst en wanhoop sprongen in haar ogen.  
 ‘Mac moet betalen!’  
 ‘Mac moet weten hoe het voelt!’  
 Ho! Ho! O, al die razende lichamen en onbarmhartige ogen. En de handen 
gooiden stenen...  
 Was Maud laf geweest, dan was ze op haar knieën gevallen en had haar 
handen uitgestoken, misschien had ze op het laatste moment in die razende 
mensen nog menselijk gevoel kunnen wekken. Maar Maud, de kleine, 
sentimentele Maud, werd plotseling moedig! Ze zag dat Edith uit haar mond 
bloedde en doodsbleek geworden was; de stenen hagelden, maar ze smeekte 
niet om genade.  
 Ze kwam plotseling razend overeind, met haar kind tegen zich aan 
getrokken, en schreeuwde met fonkelende ogen in al die van haat vervulde 
gezichten: ‘Beesten zijn jullie! Gepeupel zijn jullie, smerig gepeupel! Als ik mijn 
revolver had – schoot ik jullie neer als honden! Beesten zijn jullie! Laffe, gemene 
beesten!’  
 Daarop werd Maud door een met grote kracht geslingerde steen aan haar 
slaap getroffen en ze viel met uitgestrekte armen geluidloos over Edith heen op 



de grond. Maud was klein en licht, maar het klonk alsof er een paal omgevallen 
was en het water spatte op.  
 Er ging een wild, triomfantelijk gejoel op. Geschreeuw, gelach, verwarde 
kreten: ‘Mac moet betalen! Ja, betalen moet hij, aan zijn eigen lijf moet hij het 
voelen – hij heeft ze in de val laten lopen – duizenden –‘  
 Maar nu werd er geen steen meer gegooid. De woedende menigte trok 
plotseling verder. ‘Laat ze maar liggen, ze staan vanzelf wel weer op!’ Alleen de 
fanatieke Italiaanse boog zich nog met haar blote, hangende borsten over de op 
de grond liggende mensen en spuwde op hen. En nu de huizen van de 
ingenieurs! Kom op, voorwaarts! Allemaal moesten ze eraan geloven! Maar de 
woede was na de overval op Maud bekoeld. Allemaal hadden ze het doffe 
gevoel dat hier iets gebeurd was dat niet in orde was. De troepen gingen uit 
elkaar en verspreidden zich over het puinveld. Honderden bleven onopvallend 
achter en struikelden dwars over de rails. Toen de woedende voorhoede onder 
aanvoering van de Italiaanse de villa’s van de ingenieurs bereikte, was die zo 
gekrompen, dat één enkele politieagent ze in bedwang kon houden.  
 De voorhoede viel geleidelijk uiteen.  
 En nu kwamen de pijn, de ellende en de wanhoop terug. Overal liepen 
vrouwen in hun schorten te huilen. In de regen liepen ze, in de wind, ze 
struikelden en letten niet op de grond.  
 
Iedereen had zich woedend, wreed en vol leedvermaak, meegesleept door een 
duistere massahysterie, van Maud en Edith verwijderd en die twee lagen een 
tijdlang in de regen, midden op het puinveld, terwijl niemand acht op hen 
sloeg.  
 Toen kwam er een klein meisje van twaalf met afgezakte rode kousen naar 
hen toe. Ze had gezien hoe “Macs vrouw” met stenen bekogeld was. Ze kende 
Maud, want ze had vorig jaar wekenlang in het hospitaal gelegen.  
 Dat meisje werd gedreven door een simpele menselijke impuls. Daar stond 
ze nu met haar afgezakte kousen en durfde niet dichterbij te komen. Op een 
afstand stonden een paar mannen en vrouwen, die ook niet dichterbij durfden 
te komen. Eindelijk kwam het meisje iets dichterbij, bleek van angst en daar 
hoorde ze een zacht gejammer.  
 Ze deinsde geschrokken achteruit en rende plotseling hard weg.  
 Het hospitaal lag als uitgestorven in de motregen en het meisje durfde niet 
aan te bellen. Pas toen er iemand de deur uitkwam, een assistente, liep het 
meisje naar het hek en zei, wijzend in de richting van het station: ‘Ze liggen 
daar!’  
 ‘Wie liggen daar?’  
 ‘Macs wife and his little girl!’  
 Maar beneden in de tunnelbuis renden ze op dat moment nog steeds...  
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Allan hoorde bij zijn aankomst in New York door een telegram van Harriman 
dat Maud en Edith door het gepeupel aangevallen waren. Meer niet. Harriman 
bezat de moed noch de wreedheid om Allan de hele verschrikkelijke waarheid 
te vertellen: dat Maud dood was en dat zijn kind op sterven lag.  
 Toen de avond van die ontzettende dag schemerde, kwam Allan per 
automobiel uit New York aan. Hij zat zelf achter het stuur, zoals altijd, wanneer 
hij met een buitengewone snelheid reed.  
 Zijn auto vloog in een hels tempo midden door de onafzienbare menigte 
vrouwen, tunnelmannen, journalisten en nieuwsgierigen, die hun paraplu’s 
uitgeklapt hadden, naar het stationsgebouw. Iedereen kende zijn zware, 
stofgrijze car en het knarsen van zijn claxon.  
 In een mum van tijd was de car omringd door een opgewonden menigte. 
‘Daar is Mac!’ riepen ze. ‘Daar is hij! Mac! Mac!’  
 Maar toen Allan opstond, zwegen ze plotseling. De aura die zijn persoon 
omgaf, die aura van carrière, genie en kracht, verbleekte ook nu niet en 
boezemde de mensen schuwheid en ontzag in. Ja, nog nooit had Allan meer 
respect afgedwongen als op dit moment, waarop het lot hem verpletterde. En 
toch hadden ze, toen ze daarbinnen in de rook voor hun leven renden, 
gezworen hem neer te slaan, waar ze maar konden.  
 ‘Opzij!’ riep Allan luid. ‘Er is een ongeluk gebeurd, dat vinden we allemaal 
verschrikkelijk! We gaan redden wat er te redden is!’  
 Maar nu begonnen van alle kanten stemmen te morren. Het waren dezelfde 
kreten die vanmorgen al te horen waren geweest. ‘Het is jouw schuld... 
Duizenden zijn er dood... Je hebt ze in een val laten lopen...’  
 Allan bleef rustig, met zijn voet op de treeplank. Met een kwade, koele blik 
reageerde hij op de opgewonden stemmen, terwijl zijn brede gezicht donker 
stond. Maar plotseling – toen hij zijn lippen opende om te antwoorden – kromp 
hij ineen. Een roep had zijn oor getroffen, de honende woedekreet van een 
vrouw, en die kreet sneed door zijn hele lichaam en hij hoorde de andere 
stemmen helemaal niet meer. Alleen diezelfde kreet, die steeds weer 
onverbiddelijk en vreselijk in zijn oor hamerde:  
 ‘Ze hebben je vrouw en je kind doodgeslagen...’  
 Allan strekte zich uit, alsof hij verder wilde kijken, zijn hoofd maakte een 
hulpeloze draai op zijn brede schouders, zijn donkere gezicht werd plotseling 
bleek en de beheerste blik verdween uit zijn ogen en werd schichtig. In alle 
ogen rondom hem las hij dat die verschrikkelijke stem de waarheid sprak. Alle 
ogen riepen hem het ontzettende toe.  
 Toen verloor Allan zijn zelfbeheersing. Hij was de zoon van een mijnwerker, 
een arbeider net als zij allemaal, en zijn eerste gevoel was niet verdriet, maar 
woede.  



 Hij duwde de chauffeur opzij en liet de wagen starten, nog voor hij achter 
het stuurwiel zat. De car reed recht de menigte in, die schreeuwend en ontzet 
opzijsprong.  
 Daarop keken ze hem na, terwijl hij in de grijze, regenachtige schemering 
verdween.  
 ‘Zijn verdiende loon!’ riepen honende stemmen door elkaar. ‘Nu weet hij hoe 
het voelt!’  

Anderen daarentegen schudden hun hoofd en zeiden: ‘Dat was niet goed – 
een vrouw en een klein kind...’  
 Maar de razende Italiaanse riep honend en gillend: ‘Ik heb de eerste stenen 
gegooid. Ik! Ik heb haar voorhoofd geraakt! Ja, ze moesten kapot.’  
 ‘Hem hadden jullie neer moeten slaan! Mac! Mac is de schuldige! Maar zijn 
vrouw? Dat was zo’n goed meisje!’  
 ‘Sla Mac dood!’ schreeuwde de Italiaanse, naar lucht snakkend en in de 
hoogste discant van haar slechte Engels. ‘Kill him! Sla hem dood als een hond!’  
 Het huis lag verlaten in de ellendige schemering. Toen Allan het zag, wist hij 
genoeg. Terwijl hij over het knarsende kiezelpad van de voortuin liep, kwam 
hem een gebeurtenis voor de geest die hij jaren geleden, bij de aanleg van de 
Bolivia-Andesspoorweg, had gehad. Hij woonde toen met een vriend in een 
barak en die vriend was door stakers neergeschoten. Hij, Allan, kwam 
nietsvermoedend terug van zijn werk, maar op een heel raadselachtige manier 
maakte de barak waarin zijn vermoorde vriend lag een vreemde, 
onverklaarbaar veranderde indruk op hem. Diezelfde sfeer hing rond zijn huis.  
 In de vestibule rook het naar carbol en ether. Toen hij Ediths bontjasje zag 
hangen, werd het plotseling zwart voor zijn ogen en hij was bijna tegen de 
grond gegaan. Toen hoorde hij een dienstmeisje snikkend roepen: ‘Meneer – 
meneer!’ en bij de klank van het verdriet en het hulpeloze jammeren van die 
vreemde stem vermande hij zich weer. Hij ging de halfdonkere huiskamer 
binnen, waar een dokter hem tegemoetkwam.  
 ‘Meneer Allan –!’  
 ‘Ik weet ervan, dokter,’ zei Allan halfluid, maar met zo’n rustige, alledaagse 
stem, dat de dokter hem met een snelle blik verwonderd in de ogen keek. ‘Het 
kind ook, dokter?’  
 ‘Ik ben bang dat het niet meer te redden is. Ze is gewond aan een long.’  
 Allan knikte zwijgend en ging naar de trap. Het was alsof het heldere lachen 
van zijn kleine meisje door het trappenhuis wervelde. Boven stond een 
verpleegster, bij Mauds slaapkamer en gaf Allan een teken.  
 Hij ging naar binnen. Er brandde alleen een kaars in de kamer. Maud lag op 
bed, languit, vreemd vlak, wasachtig en star. Haar gezicht was mooi en vredig, 
maar het was of er een kleine, deemoedige en bescheiden vraag op haar 
bloedeloze gelaatstrekken was blijven staan en een zachte verbazing op haar 
halfopen lippen. De spleet van haar gesloten ogen glansde vochtig, als door een 



laatste kleine traan die vergoten was. Nooit in zijn leven vergat Allan die 
vochtige glans onder Mauds bleke oogleden. Hij huilde niet, hij snikte niet, hij 
zat met open mond naast haar laatste rustplaats en keek naar Maud. Het 
onbegrijpelijke had zijn ziel verlamd. Hij dacht nergens aan. Maar de gedachten 
waarden bleek en verward door zijn hoofd en hij sloeg er geen acht op. Dat was 
ze, zijn kleine madonna. Hij had van haar gehouden en hij was uit liefde met 
haar getrouwd. Hij had haar, die uit een eenvoudig milieu kwam, een 
schitterend leven gegeven. Hij had haar behoed en haar iedere dag gezegd dat 
ze op de automobielen moest letten. Hij was altijd bang voor haar geweest, 
zonder het haar te zeggen. Hij had haar de afgelopen jaren verwaarloosd, 
omdat het werk hem in beslag nam. Maar daarom had hij niet minder van haar 
gehouden. Zijn kleine dwaas, zijn lieve, goede Maud, dat was ze nu. Vervloekt 
zij God, als er een bestond, en vervloekt zij het blinde lot!  
 Hij pakte Mauds kleine, ronde hand en bekeek die met holle, branderige 
ogen. De hand was koud, maar dat kon ook niet anders, want ze was dood, en 
de kilte schrikte hem niet af. Iedere lijn van die hand kende hij, iedere nagel, 
ieder gewricht. Over de linkerslaap hadden ze het bruine, zijdeachtige haar 
lager gekamd. Maar hij zag door het haar heen een blauwig, lelijk litteken. Daar 
had de steen haar getroffen, die steen, die hij duizenden meters onder de 
zeebodem uit het gesteente had laten ontploffen. Vervloekt waren de mensen 
en hijzelf! Vervloekt was de tunnel!  
 Argeloos was ze het boosaardige lot tegemoetgegaan, toen het blind en wild 
van woede op haar weg kwam. Waarom had ze zijn raad niet opgevolgd? Hij 
had haar immers tegen scheldpartijen willen beschermen.  
 Daaraan had hij niet gedacht! Waarom was hij niet hier geweest, juist 
vandaag?  
 Allan bedacht dat hij zelf twee mensen neergeschoten had, toen die indertijd 
de mijn Juan Alvarez bestormden. Hij zou er zonder aarzelen honderden 
neergeschoten hebben om Maud te verdedigen. Hij zou haar in de diepte van 
de zee gevolgd zijn, zonder meer, hij zou haar tegen honderdduizend wilde 
dieren verdedigd hebben, zolang hij nog een vinger bewegen kon. Maar hij was 
er niet...  
 De gedachten vlogen door zijn hoofd, liefkozingen en vloeken, maar hij 
dacht niets.  
 Er werd aarzelend op de deur geklopt. ‘Meneer Allan?’  
 ‘Ja?’  
 ‘Meneer Allan... Edith...’  
 Hij stond op en keek of de kaars stevig in de kandelaar stond, dat ze niet om 
kon vallen. Daarna liep hij naar de deur en vandaar keek hij nog een keer naar 
Maud. In zijn geest zag hij, hoe hij zichzelf op zijn geliefde vrouw wierp, haar 
omhelsde, snikte, schreeuwde, bad en haar vergeving vroeg voor ieder ogenblik 



dat hij haar niet gelukkig had gemaakt – maar in werkelijkheid stond hij bij de 
deur en keek naar haar.  
 Daarna ging hij weg.  
 Op weg naar de sterfkamer van zijn kleine meisje putte hij zijn laatste 
krachten uit de diepte van zijn hart. Hij wapende zich door alle verschrikkelijke 
ogenblikken van zijn leven op te roepen en alle ongelukkigen die door het 
dynamiet verscheurd en door steensplinters doorboord waren, iedereen die 
door het vliegwiel meegesleurd en tegen de muur verpletterd was... En toen hij 
de drempel overging, dacht hij: ‘Denk eraan hoe je toen Pattersons geschaafde 
laars in de berg steenkool zag liggen...’  
 Hij kwam nog net op tijd om de laatste ademtocht van zijn lieve, kleine engel 
mee te maken. Dokters, verpleegsters en dienstmeisjes stonden in de kamer, de 
meisjes huilden en zelfs de dokters hadden tranen in hun ogen.  
 Maar Allan bleef zwijgend en met droge ogen staan. ‘Denk, in naam van de 
hel, aan Pattersons geschaafde laarzen, denk daaraan en ga niet tegen de grond 
voor de mensen.’  
 Na een eeuwigheid richtte de dokter aan het bed zich op en ze hoorden hem 
ademen. Allan dacht dat de mensen de kamer uit zouden gaan, maar ze bleven 
allemaal.  
 Toen ging hij naar het bed en streelde Ediths haar. Als hij alleen geweest 
was, had hij haar kleine lichaam graag nog eens in zijn handen gevoeld, maar 
dat durfde hij niet meer.  
 Hij ging weg.  
 Toen hij de trap afging, barstte er plotseling een luid gejammer boven zijn 
hoofd los, maar het was in werkelijkheid op een zachte snik na doodstil.  
 Beneden stuitte hij op een verpleegster. Ze bleef staan, omdat ze zag dat hij 
iets wilde zeggen.  
 ‘Juffrouw,’ zei hij eindelijk met grote moeite, ‘wie bent u?’  
 ‘Ik ben Evelin.’  
 ‘Juffrouw Evelin,’ vervolgde Allan en zijn stem klonk vreemd, fluisterend en 
zacht, ‘ik zou u iets willen vragen. Ik wil het zelf niet en ik kan het niet – ik zou 
een haarlok van mijn vrouw en mijn kind willen bewaren. Kunt u daarvoor 
zorgen? Maar niemand mag het weten. Wilt u me dat beloven?’  
 ‘Ja, meneer Allan.’ Ze zag dat zijn ogen vochtig waren.  
 ‘Ik zal u mijn hele leven dankbaar zijn, juffrouw Evelin.’  
 In de donkere huiskamer zat in een stoel een gedaante, een slanke vrouw, die 
zacht huilde en een zakdoek tegen haar gezicht drukte. Toen hij voorbijkwam, 
stond de vrouw op en strekte haar bleke handen naar hem uit en fluisterde: 
‘Allan –!’  
 Maar hij liep door en pas dagen later besefte hij dat de vrouw Ethel Lloyd 
geweest was.  



 Allan liep de tuin in. Het leek verschrikkelijk koud geworden, strenge 
winter, en hij trok zijn jas goed dicht. Een tijdje liep hij op de tennisbaan heen 
en weer en daarna liep hij tussen de natte struiken door naar beneden, naar de 
zee. De zee likte en ruiste en wierp gelijkmatig ademend zijn golven schuim op 
het natte, gladde zand.  
 Allan keek over de bosjes en zag de gevel van het huis. Daar lagen ze. En hij 
keek naar het zuidoosten over zee. Daar beneden lagen de anderen. Daar 
beneden lag Hobby, met verkrampte vingers en de achterovergebogen nek van 
iemand die gestikt is.  
 Het werd steeds kouder. Ja, er leek een huiveringwekkende vorst van zee te 
komen. Allan was helemaal van ijs. Hij had het koud. Zijn handen verstijfden, 
precies als bij grote, winterse kou en zijn gezicht verstijfde. Maar hij zag heel 
duidelijk dat het zand niet eens bevroren was, al knisperde het, alsof hij op fijne 
ijskristallen trapte.  
 Allan liep een uur door het zand heen en weer. Het werd nacht. Daarna liep 
hij door de verijsde, bevroren tuin en ging de straat op.  
 Andy, de chauffeur, had de lampen aangezet.  
 ‘Breng me naar het station, Andy, en rijd langzaam,’ zei Allan, toonloos en 
hees en stapte de wagen in.  
 Andy veegde zijn neus aan zijn mouw af en zijn gezicht was nat van de 
tranen.  
 Allan begroef zich in zijn jas en trok zijn pet diep over zijn hoofd. ‘Vreemd,’ 
dacht hij, ‘toen ik hoorde dat er een ramp gebeurd was, dacht ik eerst aan de 
tunnel en daarna pas aan de mensen.’ En hij gaapte. Hij was zo moe, dat hij 
geen vin kon verroeren.  
 De muur van mensen stond er nog steeds, want ze wachtten op de terugkeer 
van de reddingstreinen.  
 Niemand schreeuwde meer. Niemand zwaaide met zijn vuisten. Hij was nu 
een van hen geworden en had hetzelfde verdriet. De mensen maakte vanzelf 
plaats, toen Allan aan kwam rijden en uitstapte. Nog nooit hadden ze iemand 
zo bleek gezien.  
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Allan betrad de koude vergaderkamer van het station, die gewoonlijk een 
wachtkamer was.  
 De bouwterreinen kenden geen ceremonieel en formaliteiten. Niemand 
kwam op het idee zijn pet af te nemen of zich op de een of andere manier te 
laten storen. Maar vandaag verstomden de opgewonden gesprekken 
ogenblikkelijk en degenen die van vermoeidheid in een stoel gezakt waren, 
stonden op.  
 Harriman ging Allan met een verstoord en uitgeput gezicht tegemoet.  



 ‘Allan –?’ zei hij, lallend als een dronkeman.  
 Maar Allan onderbrak hem met een handbeweging. ‘Later, Harriman.’  
 Hij liet zich uit de kantine een kop koffie brengen, keek niemand aan en leek 
nauwelijks te luisteren. Zijn gezicht leek verstijfd van kou, kleurloos, met 
blauwe lippen met witte randen. Zijn loodgrijze oogleden waren over zijn ogen 
gezakt, het rechter, dat soms nerveus trilde, hing lager dan het linker. Zijn ogen 
hadden geen menselijke blik meer. Ze zagen eruit als glasscherven, die gemeen 
glinsterden. Soms beefden ook zijn ongeschoren wangen en zijn lippen 
bewogen alsof hij korrels tussen zijn tanden stukbeet. Bij iedere ademtocht 
vertrokken zijn neusvleugels, al ademde hij geluidloos.  
 ‘Het staat dus vast dat Bärmann neergeschoten is?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En van Hobby hebben we niets gehoord?’  
 ‘Nee. Maar ze hebben gezien dat hij naar de plaats waar geboord wordt 
reed.’  
 Allan knikte en opende zijn mond, alsof hij moest gapen. ‘Go on!’  
 De tunnel was tot 340 kilometer volkomen in orde en de door ingenieurs 
bediende machines werkten. Robinson, die de leiding had over de 
reddingstreinen, had getelefoneerd dat ze door de rook niet verder konden dan 
370 kilometer. Hij kwam met 152 geredden terug.  
 ‘Hoeveel zijn er dus dood?’  
 ‘Volgens de controlepenningen moeten het er ongeveer 2900 zijn.’  
 Een lange, diepe stilte.  
 Allan blauwe lippen vertrokken, alsof hij zich tegen een krampachtig huilen 
verzette. Hij liet zijn hoofd dieper zakken en slurpte begerig zijn koffie.  
 ‘Allan!’ snikte Harriman.  
 Maar Allan keek hem verbaasd en koel aan. ‘Go on!’  
 Robinson had verder getelefoneerd, dat Smith, die in het station op 352 
kilometer werkte, beweerde dat er dieper in de tunnel een luchtpomp moest 
werken, maar de telefonische verbinding was gestoord.  
 Allan keek op. ‘Hobby?’ dacht hij. Maar hij durfde die hoop niet uit te 
spreken.  
 Daarna begon Allan over de gebeurtenissen boven de grond. Harriman 
speelde geen fraaie rol. Vermoeid, met zijn pijnlijke hoofd op zijn hand 
gesteund, zat hij daar, met lege, opgezwollen ogen.  
 Maar toen de gewelddadigheden en verwoestingen besproken werden, 
keerde Allan zich met een plotselinge ruk naar Harriman.  
 ‘En waar was jij, Harriman?’ vroeg hij snijdend en vol minachting.  
 Harriman kromp ineen en opende moeizaam zijn ogen.  
 ‘Geloof me, Allan,’ riep hij opgewonden, ‘ik heb gedaan wat ik kon! Ik heb 
alles geprobeerd. Ik kon toch niet gaan schieten?’  



 ‘Dat zeg jij!’ riep Allan en zijn stem werd dreigender. ‘Jij had tegen die 
rabiate mensen in moeten gaan, ook al hadden ze een paar gaten in je hoofd 
gegooid. Je hebt toch vuisten? Je had ook kunnen schieten – ja, verdomme, 
waarom niet? Jouw ingenieurs stonden er en jij hoefde maar een bevel te 
geven.’  
 Harriman werd vuurrood. Zijn dikke nek zwol op. Allans dreigende toon 
verontrustte hem. ‘Hoe kun je dat zeggen, Allan!’ antwoordde hij kwaad. ‘Jij 
hebt de mensen niet gezien. Jij was hier niet.’  
 ‘Ik was hier niet, jammer genoeg! Ik dacht dat ik op je kon vertrouwen. Ik 
heb me vergist. Je wordt oud, Harriman! Oud! Ik heb je niet meer nodig. Loop 
naar de hel!’  
 Harriman stond op en zette zijn rode vuisten op tafel.  
 ‘Ja, loop naar de hel!’ riep Allan nog eens brutaal.  
 Harriman verbleekte tot in zijn lippen en staarde verbouwereerd in Allans 
ogen. Die ogen straalden minachting uit, onbarmharigheid en brutaliteit. ‘Sir!’ 
hoestte hij en richtte zich diep beledigd op.  
 Daarop sprong ook Allan op en sloeg met zijn knokkels op tafel, dat het 
ratelde. ‘Verwacht nu geen beleefdheden van mij, Harriman!’ riep hij luid. ‘Je 
kunt gaan!’ En Allan wees naar de deur.  
 Harriman wankelde en liep weg. Zijn gezicht was door de schande grauw 
geworden. Hij had Allan willen vertellen dat zijn zoon gestorven was en dat hij 
de hele ochtend tegen een dubbele dosis slaapmiddelen gevochten had. Maar 
hij zei niets. Hij ging weg.  
 Als een gebroken oude man liep hij de trap af, met zijn ogen op de grond 
gericht. Zonder hoed.  
 ‘Harriman is de laan uitgestuurd!’ hoonden de mensen. ‘De bull is 
ontslagen!’ Maar hij hoorde het niet. Hij huilde stilletjes.  
 Toen Harriman de kamer uit was, pakte Allan nog vijf ingenieurs aan die 
hun post verlaten hadden en met de vluchtende ploegen naar buiten gereden 
waren. Hij ontsloeg hen op staande voet.  
 Er waaide vandaag een vervloekt gure wind en de ingenieurs zeiden geen 
woord.  
 Daarna vroeg Allan Robinson aan de telefoon. Een beambte telefoneerde 
naar alle stations en gaf bevel Robinsons trein tegen te houden. Allan 
bestudeerde ondertussen de plattegrond van de verwoeste tunnelbuis. Het was 
zo stil, dat je door de stukgeslagen ruiten de regen binnen hoorde druppen.  
 Tien minuten later was Robinson aan het apparaat. Allan voerde een lang 
gesprek met hem. Geen nieuws over Hobby. Of het volgens hem, Robinson, 
mogelijk was dat er nog mensen in de verrookte tunnelbuis leefden? Dat was 
niet uitgesloten.  
 Allan deelde bevelen uit. Na een paar minuten reed er een trein met drie 
wagons met ingenieurs en artsen het tracé af en verdween in de tunnel.  



 Allan bestuurde de trein zelf en de trein raasde in zo’n waanzinnig tempo 
door de dreunende, lege tunnel dat Allans begeleiders, die aan hoge snelheden 
gewend waren, er onrustig van werden. Na een klein uur kwamen ze Robinson 
tegen. Zijn trein zat vol mensen. Degenen op de wagons die gezworen hadden 
zich op Allan te wreken, morden luid, met donkere gezichten, toen ze hem in 
de duisternis bij het licht van de lampen herkenden.  
 Allan reed verder. Hij sloeg bij de eerste wissel af naar Robinsons spoor, 
omdat hij zeker wist dat dat vrij was, en verminderde zijn razende tempo pas 
toen ze midden in de rook zaten.  
 Zelfs hier in de stations vol rook waren ingenieurs aan het werk. Ze hadden 
de ijzeren schuifdeuren dichtgeschoven, waaraan de rook als een gebergte van 
samengebalde wolken voorbijtrok. Maar de stations stonden desondanks zo vol 
rook, dat een langer verblijf alleen mogelijk was, doordat de machines 
voortdurend nieuwe lucht naar binnen persten en doordat er genoeg 
zuurstofapparaten aanwezig waren. Net als voor Allan was de tunnel voor de 
ingenieurs een werkstuk waarvoor ze hun gezondheid en hun leven op het spel 
zetten.  
 Op het station bij 352 kilometer troffen ze Smith, die daar met twee 
machinisten de machines bediende. Hij herhaalde dat er dieper de tunnel in een 
luchtpomp moest werken, en Allan dacht weer aan Hobby. Dat het lot hem 
tenminste zijn vriend mocht gunnen!  
 Hij drong direct dieper de tunnelbuis is. Maar de trein kwam maar langzaam 
vooruit, want vaak werd de weg versperd door blokken steen. De rook was zo 
dik, dat de lichtbundel van de schijnwerpers tegen een muur leek te ketsen. Na 
een halfuur werd de trein door een grote menigte lijken tegengehouden. Allan 
stapte uit en liep met een rookmasker voor zijn gezicht de rook in. In een mum 
van tijd was zijn lamp verdwenen.  
 Het was volkomen stil om hem heen. Geen geluid, alleen het ventiel van zijn 
zuurstofapparaat knakte zacht. Allan kreunde. Hier kon niemand hem immers 
horen. Zijn borst was één open wond. Kreunend en tandenknarsend als een 
gewond dier trok hij verder en soms dacht hij dat hij in elkaar zou zakken 
onder de enorme last van zijn enorme pijn.  
 Om de paar passen stuitte hij op lichamen. Maar als hij bijlichtte, waren het 
steeds duidelijk dode mensen, die hem aanstaarden uit afschuwelijk vertrokken 
gezichten. Hobby was er niet bij.  
 Plotseling hoorde hij een gehoest en hij hief zijn lamp op. Tegelijkertijd 
raakte een hand zijn arm aan een een hoestende stem fluisterde: ‘Sauvé!’ Een 
mens zakte voor hem in elkaar. Het was een jonge man, die alleen een broek 
droeg. Allan nam hem in zijn armen en droeg hem terug naar de trein en 
herinnerde zich dat een man hem ooit in een dergelijke situatie door een 
donkere mijngang gedragen had. De artsen brachten de bewusteloze snel weer 
bij bewustzijn. Hij heette Charles Renard, uit Canada, en vertelde dat de 



ventilatie binnen werkte en dat hij daaraan zijn leven dankte. Of hij nog 
tekenen van leven in de tunnelbuis gezien had?  
 De geredde man knikte. ‘Ja,’ zei hij, ‘ik hoorde soms gelach.’  
 ‘Gelach??’ Ze keken elkaar ontzet aan.  
 ‘Ja, Gelach. Heel duidelijk.’  
 Allan vroeg telefonisch om treinen en nieuwe ploegen.  
 Ogenblikkelijk reed hij verder. De klok luidde. Het was moordend werk en 
de rook dreef hen vaak terug. Tegen de middag slaagden ze erin tot vlakbij 380 
kilometer door te dringen en daar hoorden ze plotseling een schel, ver gelach. 
Dat geluid in de stille, rokende tunnelbuizen was het verschrikkelijkste wat ze 
ooit gehoord hadden. Ze verstijfden en iedereen hield zijn adem in. Daarna 
gingen ze haastig verder. Het gelach werd steeds duidelijker, het klonk wild en 
waanzinnig, zoals duikers soms uit een verongelukte onderzeeboot gehoord 
hadden waarin de bemanning bezig was te stikken.  
 Ten slotte bereikten ze een klein station en gingen naar binnen. Daar zagen 
ze in de nevel twee, drie, vier mensen die over de grond rolden en dansten met 
afschuwelijk vertrokken spieren en daarbij voortduren een schel, delirerend 
gelach uitstootten. De lucht floot uit de ventilatie het station in, waardoor de 
ongelukkigen in leven gebleven waren. Vlak bij hen bevonden zich 
zuurstofapparaten – onaangeraakt.  
 Maar de ongelukkig schreeuwden van ontzetting en deinsden achteruit, toen 
ze plotseling licht zagen en mensen met maskers voor hun gezicht. Ze vluchtten 
allemaal in een hoek, waar een dode man stil uitgestrekt lag, baden en 
jammerden van angst. Het waren Italianen.  
 ‘Spreekt hier iemand Italiaans?’ vroeg Allan. ‘Doe je masker af.’  
 Een arts kwam naar voren en begon benauwd hoestend met de 
waanzinnigen te praten.  
 ‘Wat zeggen ze?’  
 De arts kon haast niet spreken van ontzetting.  
 ‘Als ik ze goed begrijp, denken ze dat ze in de hel zijn,’ bracht hij eruit.  
 ‘Zeg ze dan in godsnaam dat wij gekomen zijn om ze naar de hemel te 
brengen!’ riep Allan.  
 De arts praatte en praatte en eindelijk begrepen ze hem.  
 Ze huilden, ze knielden, ze baden en staken smekend hun handen uit. Maar 
toen ze benaderd werden, begonnen ze te tieren. Ze moesten afzonderlijk 
overmeesterd en vastgebonden worden. Een stierf op de weg terug, twee 
belandden er in een inrichting, maar de vierde herstelde zich snel en werd weer 
gezond.  
 Allan keerde van deze expeditie half bewusteloos naar het station van Smith 
terug. Kwam er dan geen eind aan de verschrikkingen? Hij bleef hijgend en 
volkomen uitgeput zitten. Hij had nu zesendertig uur geen slaap gehad.  
 Maar de artsen drongen er vergeefs op aan dat hij de tunnel uit zou gaan.  
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De rook kroop vooruit. Langzaam, stap voor stap, als een denkend wezen, dat 
eerst tast, voor het een stap doet. Hij likte in de dwarsgangen, in de stations, 
glipte langs het plafond en vulde alle ruimten. De ventilatoren zogen en de 
pompen persten miljoenen kubieke meters frisse lucht naar binnen. En 
eindelijk, bijna onmerkbaar, begon de rook dunner te worden.  
 Allan werd wakker en keek met pijnlijke, ontstoken ogen de melkachtige 
nevel in. Hij wist niet direct waar hij was. Vlak voor hem lag een lage, 
langgestrekte machine van blank staal en koper, waarvan het mechaniek 
geluidloos draaide. Het half in de bodem verzonken vliegwiel leek stil te staan, 
maar toen hij het langer bekeek, ontdekte hij op en neer glijdende glanzende 
strepen: het maakte negenhonderd toeren per minuut en was zo nauwkeurig 
gemaakt, dat het stil leek te staan. Daarop besefte hij ook waar hij zich bevond. 
Hij was nog steeds in het station van Smith. Een gedaante deinde in de nevel.  
 ‘Ben jij het, Smith?’  
 De gedaante kwam naderbij en hij herkende Robinson.  
 ‘Ik heb Smith afgelost, Allan,’ zei Robinson, een lange, magere Amerikaan.  
 ‘Heb ik lang geslapen?’  
 ‘Nee, een uur.’  
 ‘Waar zijn de anderen?’  
 Robinson berichtte dat de anderen het traject vrij probeerden te maken. De 
rook verspreidde zich en werd draaglijker. In het negentiende station (op 380 
kilometer) waren nog zeven mensen in leven.  
 Nog steeds levenden? Waren er in deze gruwelijke tunnelbuis nog altijd 
mensen?  
 En Robinson berichtte verder dat in het negentiende station een ingenieur 
met de naam Strom de machines bediende. Hij had zes mensen opgenomen en 
allen maakten het goed. De ingenieurs hadden hen nog niet kunnen bereiken, 
maar ze hadden wel een telefoonverbinding tot stand gebracht en met het 
station gesproken.  
 ‘Is Hobby daarbij?’  
 ‘Nee.’  
 Allan keek naar de grond. En na een tijdje zei hij: ‘Wie is dat: Strom?’  
 Robinson haalde zijn schouders op.  
 ‘Dat is het vreemde. Niemand kent hem. Hij is geen tunnelingenieur.’  
 Toen herinnerde Allan zich dat Strom een elektrotechnicus was die in een 
van de energiecentrales op de Bermuda’s werkte. Later bleek het volgende: 
Strom had de tunnel alleen maar geïnspecteerd. Hij was op het moment van de 
ontploffing in Bärmanns district en het negentiende station lag ongeveer drie 
kilometer achter hem. Dat station had hij een uur eerder geïnspecteerd en 
omdat hij in de bedieningsploeg van dat station niet veel vertrouwen had, was 



hij direct teruggegaan. Strom was de enige die de tunnel in ging, in plaats van 
eruit te vluchten.  
 Een paar uur later trof Allan hem. Strom had achtenveertig uur lang 
gewerkt, maar niemand vond hem er uitgeput uitzien. Heel opvallend vond 
Allan dat zijn haar nog netjes in een scheiding zat. Strom was niet groot, tenger 
gebouwd, nog geen dertig jaar oud en een Duitse Rus uit de Baltische 
provincies, met een mager, strak gezicht, kleine, donkere ogen en een zwarte 
knevel.  
 ‘Laten we vriendschap sluiten, Strom,’ zei Allan tegen de jonge man, wiens 
moed hij bewonderde, en gaf hem een hand.  
 Maar Strom vertrok geen spier en maakte alleen een hoffelijke kleine 
buiging.  
 Strom had zes wanhopige renners in zijn station opgenomen. De kieren 
tussen de deur en de tunnelbuis had hij met in olie gedrenkt touw dichtgestopt, 
zodat de lucht nog te verdragen was. Strom had onophoudelijk lucht en water 
in de brandende tunnelbuis gepompt. Maar hij had zijn positie hoogstens nog 
drie uur kunnen handhaven en dan was hij ellendig gestikt – en dat wist hij 
heel goed.  
 Vanuit dit vooruitgeschoven station moesten ze lopend verder. Over 
ontspoorde, omgevallen wagons, steenhopen, dwarsliggers en geknakte palen 
klommen ze stap voor stap verder de rook in. Hier lagen stapels lijken. Daarna 
kwam er een vrij traject en ze konden vlot doorlopen.  
 Plotseling bleef Allan staan.  
 ‘Luister!’ zei hij. ‘Was dat niet een stem?’  
 Ze bleven staan om te luisteren. Ze hoorden niets.  
 ‘Ik hoorde toch echt een stem,’ herhaalde Allan. ‘Luister jij, dan zal ik 
roepen.’  
 En inderdaad: Allans roep werd beantwoord door een dun, zacht geluid, 
zoals een stem heel ver in de nacht klinkt.  
 ‘Er is iemand in de tunnelbuis!’ zei Allan opgewonden.  
 Nu dachten ook de anderen een dunne, verre roep te horen.  
 Roepend en luisterend doorzochten ze de donkere tunnelbuis. Ten slotte 
stuitten in een dwarsgang, waarin de ventilatie stormachtig floot, op een oude 
man, die op de grond zat, met zijn hoofd tegen de muur geleund. Naast hem lag 
een dode neger met een ronde, open mond vol tanden. De oude man lachte 
zwakjes. Hij maakte de indruk van een honderdjarige, vermagerd, rimpelig, 
met dun, sneeuwwit haar, dat wapperde in de tocht. Zijn ogen waren 
onnatuurlijk opengesperd, waardoor rondom de pupillen de witte oogbol 
zichtbaar was. Hij was te uitgeput om zich nog te kunnen bewegen en kon 
alleen nog glimlachen.  
 ‘Mac, ik wist wel dat je me zou komen halen!’ fluisterde hij nauwelijks 
verstaanbaar.  



 Toen herkende Allan hem.  
 ‘Maar dat is Hobby!’ riep hij geschrokken en trok de oude man overeind.  
 ‘Hobby?’ vroegen de anderen ongelovig, want ze herkenden hem niet.  
 ‘Hobby – –?’ vroeg Allan, die zijn vreugde en ontroering nauwelijks 
verbergen kon.  
 Hobby maakte een flauwe beweging met zijn hoofd. ‘I am all right,’ fluisterde 
hij. Daarna wees hij op de dode neger en zei: ‘De nigger heeft me veel werk 
bezorgd, maar uiteindelijk is hij toch nog gestorven.’  
 Hobby zweefde in het hospitaal wekenlang tussen leven en dood, tot zijn 
sterke gestel hem erdoorheen sleepte. Maar hij was niet meer de oude Hobby.  
 Hobby’s geheugen was in de war en hij kon nooit zeggen hoe hij bij die 
vooruitgeschoven dwarsgang gekomen was. Een feit was alleen dat hij 
zuurstofapparaten en lampen bij zich had, die uit die kleine dwarsgang 
kwamen, waar de dag voor de ramp de dode monteur gelegen had. Jackson, de 
neger, was overigens niet gestikt, maar gestorven van honger en uitputting.  
 Een voor een kwamen de treinen uit de tunnel en een voor een gingen ze er 
weer in. De bataljons ingenieurs leverden binnen een heldhaftig gevecht tegen 
de rook. De strijd was niet ongevaarlijk. Tientallen mensen werden ernstig ziek 
door rookvergiftiging en vijf stierven er: drie Amerikanen, een Fransman en een 
Japanner.  
 De legioenen arbeiders bleven werkeloos. Ze hadden het werk neergelegd. 
Met duizenden stonden ze in lange rijen op de terrassen te kijken wat Allan en 
zijn ingenieurs aan het doen waren. Ze stonden daar maar en staken geen hand 
uit. De grote lichtmachines, ventilatoren en pompen werden bediend door 
ingenieurs die niet meer uit hun ogen konden kijken van vermoeidheid. En bij 
de horden rillende arbeiders voegden zich de talloze nieuwsgierigen die 
aangetrokken werden door de sfeer van angst. Ieder uur spuwden de treinen 
nieuwe groepen uit. Het traject Hoboken-Mac City deed goede zaken. Het 
incasseerde in een week tijd twee miljoen dollar: het syndicaat had meteen de 
ritprijzen verhoogd. Het tunnelhotel zat vol met verslaggevers van de kranten. 
Duizenden automobielen rolden door de puinstad, volgepakt met dames en 
heren die een blik op de plaats des onheils wilden werpen. Ze babbelden en 
kletsten en brachten goedgevulde picknickmanden mee. Maar allemaal 
staarden ze met verborgen huiver naar de vier rookpluimen die onophoudelijk 
uit de glazen daken dicht bij de tunnelmond in de blauwe oktoberhemel 
opwervelden. Dat was de rook die de ventilatoren uit de tunnelbuizen zogen. 
En toch waren daarbinnen mensen! Urenlang konden die nieuwsgierigen 
wachten, al was er niets te zien, want de lijken werden alleen ’s nachts naar 
buiten gehaald. Een zoetige geur van chloorkalk drong uit het stationsgebouw.  
 Het bergingswerk nam vele weken in beslag. In de grotendeels uitgebrande 
houtgangen was het werk het moeilijkst. Je kwam maar stapvoets vooruit. De 
lijken lagen daar in hopen. Ze waren meestal verschrikkelijk verminkt en soms 



was het moeilijk te zien of je een verkoolde paal of een verkoolde mens voor je 
had. Ze waren overal. Ze lagen onder het puin, ze hurkten achter halfverkoolde 
balken en grijnsden de werkers tegemoet. Zelfs de moedigsten hadden te 
kampen met angst en afgrijzen in dat ontzettende dodenhuis.  
 Allan ging altijd voorop, onvermoeibaar.  
 In het mortuarium en in de zalen van de hospitalen speelden zich de 
schokkende scènes af die op iedere ramp volgen. Huilende mannen en 
vrouwen, half waanzinnig van verdriet, zochten naar familieleden, herkenden 
die, schreeuwden en vielen flauw. De meeste verongelukten konden echter niet 
geïdentificeerd worden.  
 Het kleine crematorium naast Mac City was dag en nacht in bedrijf. Priesters 
van de verschillende religies en sekten hadden zich ter beschikking gesteld en 
vervulden afwisselend de treurige ceremonie. Vele nachten lang was het kleine 
crematorium in het bos verlicht als bij dag en nog steeds stonden er eindeloze 
rijen houten doodskisten in de hal.  
 Bij de verpletterde boormachine waren alleen al vierhonderdtachtig doden 
gevonden. In totaal kostte de ramp achtentwintighonderdzeventien 
mensenlevens.  
 
Toen de brokstukken van de boormachine uit de weg geruimd waren, werd er 
plotseling een gapende opening zichtbaar. De boren hadden een enorm gat 
geslagen. In het licht van de schijnwerpers bleek dat de holle ruimte ongeveer 
honderd meter breed was; de hoogte was gering; een steen deed er vijf 
seconden over tot de bodem, wat overeenkwam met een diepte van vijftig 
meter.  
 De oorzaak van de ramp kon nooit met zekerheid vastgesteld worden. Maar 
de belangrijkste autoriteiten waren van mening dat de door chemische 
ontbinding ontstane holle ruimte met gassen gevuld moest zijn die in de 
tunnelbuizen doordrongen en bij de detonaties ontploft waren.  
 Allan ging nog dezelfde dag op onderzoek uit in de ontstane holle ruimte. 
Het was een kloof van bijna duizend meter lengte, volkomen droog. De bodem 
en de wanden bestonden uit het onbekende, losse erts dat de geologen 
submarinium gedoopt hadden en dat sterk radiumhoudend was.  
 Maar het werk lag stil.  
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Allan publiceerde een officiële mededeling aan de stakende arbeiders. Hij gaf 
hun drie dagen bedenktijd om het werk te hervatten en anders werden ze 
ontslagen.  



 Er waren reusachtige meetings op de puinvelden van Mac City. 
Zestigduizend mensen stonden er schouder aan schouder en er werd van tien 
tribunes (wagons) tegelijk gesproken.  
 Onophoudelijk schalden dezelfde woorden door de koude, nevelige 
oktoberlucht: de tunnel – de tunnel – Mac – ramp – drieduizend man – het 
syndicaat, en weer: de tunnel – de tunnel...  
 De tunnel had drieduizend mensen verslonden en joeg de legioenen 
arbeiders schrik aan. Hoe makkelijk hadden ze zelf binnen in de gloeiende 
diepte kunnen verkolen en stikken – en hoe makkelijk kon er nog eens zo’n 
ramp of misschien een nog grotere gebeuren! De dood kon hen op een nog 
afschuwelijkere manier treffen. Ze huiverden, wanneer ze aan de “hel” dachten. 
Er ontstond een massale angst. Die angst sloeg over naar de bouwterreinen op 
de Azoren, de Bermuda’s en in Europa. Ook daar lag het werk stil.  
 Het syndicaat had individuele arbeidersleiders omgekocht en stuurde hen de 
sprekerstribunes op.  
 De omgekochte leiders pleitten voor een directe hervatting van het werk. 
‘We zijn met zestigduizend!’ riepen ze. ‘Met de andere stations en 
toeleveringsbedrijven erbij zijn we met honderdtachtigduizend! De winter staat 
voor de deur. Waar willen we naartoe? We hebben vrouwen en kinderen. Wie 
geeft ons te vreten? We zullen alle lonen op de hele arbeidsmarkt drukken en 
iedereen zal ons vervloeken!’ Dat zag iedereen in. Ze wezen op het 
enthousiasme dat het werk gewekt had, op de goede verstandhouding tussen 
de arbeiders en het syndicaat en op de naar verhouding hoge lonen. ‘In het 
“vagevuur” en in de “hel” hebben velen vijf, zes dollar verdiend die anders 
nauwelijks deugden voor schoenpoetser of straatveger. Waar of niet?’ Ze wezen 
in de richting van de arbeiderskolonies en riepen: ‘Kijk naar jullie huizen, jullie 
tuinen en jullie speelplaatsen. Badhuizen hebben jullie en leeszalen. Mac heeft 
mensen van jullie gemaakt en jullie kinderen groeien schoon en gezond op. Ga 
naar New York en Chicago en de wantsen en luizen vreten jullie op.’ Ze 
benadrukten dat er in zes jaar geen groot ongeluk gebeurd was en dat het 
syndicaat de allerscherpste veiligheidsmaatregelen trof om een tweede ramp te 
voorkomen.  
 Daar was niets tegen in te brengen, nee! Maar plotseling kreeg de angst hen 
weer te pakken en geen woord kon daar iets aan veranderen. Ze schreeuwden 
en floten en gooiden stenen naar de redenaars en zeiden recht in hun gezicht 
dat ze door het syndicaat omgekocht waren.  
 ‘Niemand mag meer een hand uitsteken voor die vervloekte tunnel!’ Dat was 
de teneur bij de overige redenaars. ‘Niemand!’ En donderend applaus, dat 
mijlenver te horen was, gaf de algemene instemming weer. Die redenaars 
somden alle gevaren van de bouw op. Ze spraken over alle slachtoffers die de 
tunnel al vóór de ramp gemaakt had. Rond 1800 in zes jaar! Telde dat soms 
niet? Dacht er niemand aan de 1800 die overreden, verpletterd en platgedrukt 



waren? Ze spraken over de bends, de “kromming”, waaraan honderden 
wekenlang geleden hadden en velen hun hele leven lang zouden lijden.  
 ‘Mac is door de mand gevallen!’ joelden die redenaars. (Voor een deel waren 
ze omgekocht door de scheepvaartmaatschappijen, die de voltooiing van de 
tunnel zoveel mogelijk wilden vertragen.) ‘Mac is geen vriend van de arbeiders! 
Onzin en leugens! Mac is de beul van het kapitaal! De grootste beul die de 
wereld ooit gekend heeft! Mac is een wolf in schaapskleren! 180.000 man heeft 
hij in dienst! 20.000 mensen die kapotgegaan zijn in zijn helse werk stopt hij per 
jaar in zijn hospitalen om ze te laten verrekken – invalide, voor altijd 
arbeidsongeschikt! Kunnen ze op straat verrotten of in asyls verrekken, dat kan 
Mac niet schelen! Enorm veel mankracht heeft hij in die zes jaar vernietigd! Mac 
moet maar zien waar hij mensen vandaan haalt! Laat hij maar zwarten uit 
Afrika laten komen, slaven voor zijn “hel” – laat hij maar criminelen en 
tuchthuisboeven van de regeringen kopen! Kijk naar de rij doodskisten 
verderop! Twee kilometer lang is die rij, de ene kist na de andere! Jullie kunnen 
kiezen!’  
 Razen, tieren en joelen! Dat was het antwoord.  
 Dagenlang woedde de strijd in Mac City. Duizendmaal werden dezelfde 
argumenten herhaald, voor en tegen.  
 De derde dag sprak Allan zelf.  
 Hij had ’s morgens de crematie van Maud en Edith bijgewoond en ’s 
middags sprak hij – nog verdoofd van treurnis en verdriet – urenlang tot de 
duizenden. Hoe langer hij sprak en hoe harder hij in de megafoon riep, hoe 
meer hij zijn oude kracht en zijn oude geloof in zijn werk terug voelde komen.  
 Zijn rede, aangekondigd door metershoge affiches, werd op verschillende 
plaatsen op het puinveld luidkeels simultaan in het Duits, Frans, Italiaans, 
Spaans, Pools en Russisch vertaald. In honderdduizenden exemplaren werd ze 
over de aardbol geslingerd. Ze werd op hetzelfde moment in zeven talen op de 
Bermuda’s en de Azoren en in Finisterre en Biskaje door de megafoon over de 
legioenen arbeiders naar de arbeiders getoeterd.  
 Allan werd zwijgend ontvangen. Toen hij zich een weg door de menigte 
baande, ging iedereen opzij en velen grepen zelfs naar hun pet. Er was geen 
geluid te horen een een pad van ijzige stilte, waarin ieder gesprek bevroor, 
baande hem een weg. Toen hij op de spoorwegwagon in het midden van het 
legioen hoofden verscheen – dezelfde Mac die iedereen kende, met wie 
iedereen al gesproken had, die iedereen al de hand gedrukt had en wiens 
sterke, witte gebit iedereen kende – toen hij verscheen, de paardenjongen van 
Uncle Tom – ging er een enorme beweging door het veld, een elementaire 
verschuiving van de massa’s, een kramp van het grote leger dat samentrok als 
wiggen die door hydraulische persen naar een middelpunt gedreven werden; 
maar er was geen geluid te horen.  



 Allan schreeuwde door de megafoon. Hij toeterde iedere zin in de vier 
windrichtingen. ‘Hier sta ik om met jullie te praten, tunnelmen!’ begon hij. ‘Ik 
ben Mac Allan en jullie kennen me! Jullie roepen dat ik drieduizend mensen 
gedood heb! Dat is een leugen! Het noodlot is sterker dan de mens. De arbeid 
heeft de drieduizend man gedood! De arbeid doodt iedere dag honderden 
mensen in de wereld! De arbeid is een veldslag en in een veldslag vallen doden! 
De arbeid doodt alleen al in New York, dat jullie kennen, vijfentwintig mensen 
per dag! Maar niemand denkt erover om in New York het werk op te geven! De 
zee doodt per jaar 20.000 mensen, maar niemand denkt erover om het werk op 
zee op te geven. Jullie hebben vrienden verloren, tunnelmen, ik weet het! Ook 
ik heb vrienden verloren – net als jullie! We staan quitte! Net als bij het werk 
zijn we bij het verlies kameraden! Tunnelmen...’ Hij probeerde het 
enthousiasme te hervinden dat de legioenen arbeiders zes jaar lang tot 
onmogelijk geachte prestaties had gebracht. Hij zei dat hij de tunnel niet voor 
zijn plezier aanlegde. Dat de tunnel Amerika en Europa verbroederen moest, 
twee werelden en twee culturen. Dat de tunnel duizenden een broodwinning 
zou bezorgen. Dat de tunnel niet aangelegd werd voor de verrijking van een 
paar kapitalisten, maar net zo goed het volk toebehoorde. Juist dat was zijn 
opzet geweest. ‘Jullie zelf, tunnelmen, behoort de tunnel daar beneden. Jullie 
zijn zelf allemaal aandeelhouders van het syndicaat!’  
 Allan voelde de vonk van hem op de zee van hoofden overspringen. Kreten, 
geschreeuw, beweging! Er was contact...  
 ‘Ik ben zelf een arbeider, tunnelmen!’ toeterde Allan. ‘Een arbeider zoals 
jullie. Ik haat lafaards! Weg met de lafaards! Maar de moedigen moeten blijven! 
Arbeid is er niet alleen voor een volle maag! Arbeid is een ideaal. Arbeid is de 
religie van onze tijd!’  
 Geschreeuw.  
 Alles zag er voor Allan goed uit. Maar toen hij hun vroeg het werk te 
hervatten, werd het om hem heen plotseling weer ijzig stil. De angst kreeg hen 
weer te pakken...  
 Allan had verloren.  
 ’s Avonds organiseerden de leiders van de arbeiders een meeting, die tot de 
vroege morgen duurde. En ’s morgens verklaarden de afgevaardigden dat ze 
het werk niet zouden hervatten.  
 De stations in de Oceaan en in Europa sloten zich bij de Amerikaanse 
kameraden aan.  
 Deze ochtend ontsloeg Allan honderdtachtigduizend man. De woonwijken 
moesten binnen achtenveertig uur ontruimd worden.  
 De tunnel lag stil. Mac City leek uitgestorven.  
 Alleen stonden er hier en daar milities met het geweer in de hand.  
 



Vijfde deel 
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De Edison Bio verdiende deze weken een vermogen. Ze liet zelfs de ramp zien 
in de tunnel zelf (!) en de mensen die in de tunnelbuis voor hun leven renden. 
Ze versloeg de bijeenkomsten. Mac spreekt. Alles.  
 Ook de kranten kregen onschatbare bedragen in de schoot geworpen en de 
uitgevers kregen dikke buiken. Ramp, bergingswerkzaamheden, 
reuzenmeetings, staking: dat waren kanonschoten die het op angst en sensatie 
beluste reuzenlegioen van krantenlezers dat de aardbol bevolkte opschrikten. 
Er werd om de kranten gevochten.  
 De arbeiderspers van de vijf werelddelen schilderde Mac Allan af als het met 
bloed en vuil bezoedelde spook van deze tijd met mensenhoofden in zijn muil 
en gepantserde geldkisten in zijn handen. Hij werd iedere dag door de 
rotatiepersen aller landen verscheurd. Ze brandmerkten het tunnelsyndicaat als 
de meest schaamteloze slavernij aller tijden en als de meest ongehoorde tirannie 
van het kapitalisme.  
 De ontslagen arbeiders namen een dreigende houding aan. Maar Allan hield 
hen in bedwang. Op alle barakken, straathoeken en kabelmasten verscheen een 
proclamatie, die als volgt luidde: Tunnelmen! Het syndicaat zal zich geen schroefje 
laten ontnemen zonder het te verdedigen. Wij verklaren dat in alle syndicaatsgebouwen 
machinegeweren opgesteld zijn. We verklaren ook dat we niet met ons laten spotten.  
 Waar haalde die Mac opeens machinegeweren vandaan? Dat geschut bleek 
al jaren in het geheim opgesteld te zijn – voor eventualiteiten. Die Mac was een 
vent waar je niet tegenop kon!  
 Precies achtenveertig uur na het ontslag hadden de arbeiderskolonies geen 
water en licht meer. Er bleef de mensen niets anders over dan te vertrekken, als 
ze het niet op een veldslag met het syndicaat wilden laten aankomen.  
 Maar zo met stille trom wilden de tunnelmannen zich niet terugtrekken. Ze 
wilden de wereld laten zien dat ze er waren, ze wilden zich vertonen voor ze 
gingen.  
 De volgende dag begaven 50.000 tunnelmen zich naar New York. Ze reden in 
50 treinen weg en om 12 uur waren ze – een legioen – in Hoboken aangekomen. 
De politie had geen reden om die massa’s de toegang tot New York te 
verbieden: iedereen die naar New York wilde, kon komen. Maar de telefonische 
apparaten van de politiebureaus waren ononderbroken in bedrijf om de 
bewegingen van dat legioen te controleren.  
 De Hudson River Tunnel was twee uur lang geblokkeerd voor bijna alle 
verkeer. De tunnelman liepen erdoorheen in een eindeloze stoet mensen, en de 
tunnel galmde van hun voetstappen en liederen.  



 Direct na de tunnel begon het legioen een optocht en sloeg de Christopher 
Street in. Voorop liep een blaasorkest, dat een hels kabaal maakte. Daarna 
kwamen vaandeldragers met een vlag met in rode letters het opschrift 
Tunnelmen. Daarop volgden groepen rode vlaggen van de Internationale 
Arbeidersliga, daarachter boven de hoofden honderden vlaggen van alle naties 
ter wereld: voorop de stars and stripes van de Verenigde Staten, de Union Jack, 
daarna de vlaggen van Canada, Mexico, Argentinië, Brazilië, Uruguay, 
Venezuela, Haiti, Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, Zweden, 
Noorwegen, Rusland, Spanje, Portugal, Turkije, Perzië, Nederland, China, 
Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.  
 Achter dat bonte woud van vlaggen sjokten horden negers. Die negers 
speelden voor een deel dat ze woedend waren door met hun ogen te rollen en 
uitzinnig te schreeuwen, en voor een deel waren ze goede zwarte kerels 
gebleven, die hun witte tanden lieten zien en de ladies die zich vertoonden niet 
mis te verstane liefdesaanzoeken deden. Temidden van hen was een bord te 
zien met reuzenletters: Hell-men! Daarna kwam een groep die een galg 
meesleepte. Aan de galg bungelde een pop: Allan!  
 Hij werd getypeerd door een vuurrode pruik op zijn ronde hoofd, dat van 
een oude zak gemaakt was en witte tanden had, die er met verf op geschilderd 
waren. Verder hadden ze van een paardendeken een witte mantel gemaakt die 
leek op Macs bekende reekleurige ulster.  
 De gehangen Allan werd voorafgegaan door een reuzenbord met de tekst  
 

Mac Allan, moordenaar van 5000 mensen 
 
Boven de stroom hoofden, mutsen en petten en gedeukte stijve hoeden die door 
de Christopher Street en Washington Street naar Broadway koerste, zwaaide 
een hele rij van dergelijke vogelverschrikkers.  
 Achter Allan bungelde Lloyd aan een strop.  
 Het hoofd van de pop was bruin geverfd, en de ogen en het gebit waren 
angstwekkend vormgegeven. Op het bord dat aan deze Indiaanse totem 
voorafging, stond:  
 

Lloyd, miljardendief 
Vreet mensenvlees 

 
Daarna kwam Hobby met een blonde pruik van stro, zo jammerlijk dun, dat hij 
als een vlag heen en weer waaide. Op zijn bord stond:  
 

Hobby 
Nauwelijks ontkomen aan de duivel en opgehangen 

 



S. Woolf volgde! Hij droeg een rode fez op zijn hoofd, had dikke, rode lippen en 
zwarte ogen, zo groot als vuisten. Om zijn hals hing een aantal kinderpoppen 
aan touwtjes.  
 

S. Woolf met harem! 
Jood en kampioen-zwendelaar! 

 
Daarna kwamen er bekende grote financiers en chef-ingenieurs van de 
verschillende stations. Van hen baarde vooral dikke Müller van de Azoren veel 
opzien. Hij was rond als een ballon en als hoofd had hij alleen een oude stijve 
hoed.  
 

Een lekker vet hapje voor de hel! 
 
Temidden van de voortsjokkende massa mensen marcheerden tientallen 
groepen muzikanten, die allemaal tegelijk speelden en de ravijn van Broadway 
met een geschetter en gekletter vulden, alsof er duizenden ruiten tegelijk op het 
asfalt stukvielen. De horden arbeiders joelden, floten en lachten en alle monden 
waren vertrokken van het ingespannen lawaai maken. Afzonderlijke bataljons 
zongen de Internationale, andere de Marseillaise, weer anderen zongen van alles 
door elkaar. Maar de ondertoon van het enorme lawaai was het trappen en 
stampen van de passen, een doffe puls van zware laarzen, die urenlang 
hetzelfde woord herhaalde: tunnel – tunnel – tunnel...  
 Het was of de tunnel zelf in New York was komen demonstreren.  
 Een groep in het midden van de stoet baarde groot opzien. Ze werd 
voorafgegaan door vlaggen van alle naties en een reuzenbord:  

Macs invaliden 
 
De groep bestond uit een aantal mannen die een hand of een arm misten of een 
been, houten benen en zelfs mannen die zich op twee krukken als klokken 
vooruitzwaaiden. Achter hen sjokten mannen met gele, zieke gezichten. Dat 
waren degenen die aan de “kromming” leden.  
 De tunnelmannen marcheerden in gelederen van tien bij tien en de stoet was 
meer dan vijf kilometer lang. De achterhoede kwam juist de Hudson River 
Tunnel uit, toen de voorhoede Wallstreet bereikte. Volkomen ordelijk 
verplaatste het legioen van tunnelmannen zich door Broadway en de straten die 
het passeerde, de door de banden van de auto’s gepolijste straten, waren nog de 
volgende dag bespikkeld met de afdrukken van schoenspijkers. Het verkeer 
was gestremd. Eindeloze rijen trams, wagens en automobielen stonden te 
wachten op het einde van de stoet. Alle ramen en etalages waren bezet met 
nieuwsgierigen. Iedereen wilde de tunnelmen gezien hebben, die met hun gele 



mijnwerkersgezichten, eeltige handen en kromme ruggen voorbijsjokten in 
zware laarzen. Ze brachten uit de tunnel een sfeer van huiver mee. Ze waren 
immers allemaal in de donkere tunnelbuis geweest waar de dood hun makkers 
neergemaaid had. Een geratel van kettingen steeg uit hun rijen op, een geur van 
gevangenen en ontrechten.  
 De fotografen stelden scherp en drukten af, de cinematografen draaiden aan 
hun slingers. Uit de kapperszaken stormden ingezeepte klanten met de doek 
nog onder hun kin, uit de schoenenwinkels dames op één schoen en in de 
kledingmagazijnen stonden klanten in hemdsmouwen of zelfs in hun 
onderbroek. De verkoopsters, arbeidsters en kantoormeisjes van de 
warenhuizen en kantoren leunden rood van opwinding en trappelend van 
nieuwsgierigheid angstig ver over de vensterbank van het raam op de eerste tot 
de twintigste verdieping. Ze gilden en schreeuwden en zwaaiden met hun 
zakdoeken. Maar de golf lawaai die door het wegdek weerkaatst werd, droeg 
hun heldere kreten mee naar boven, waardoor ze niet te horen waren.  
 In een onopvallende privé-auto, die midden in de brandende stroom mensen 
tussen honderden andere voertuigen stond te wachten, zaten Lloyd en Ethel. 
Ethel beefde van opwinding en nieuwsgierigheid. Ze riep in één adem: ‘Look at 
them – just look at them – look! Look!’ Ze prees het gelukkig toeval waardoor ze 
midden in de stoet beland waren.  
 ‘Vader – ze dragen Allan mee! Hallo! Zie je hem?’  
 En Lloyd, die achter in de wagen in elkaar gedoken zat en door een kijkgat 
keek, zei gelijkmoedig: ‘Ik zie het, Ethel!’  
 Toen Lloyd zelf voorbijgedragen werd, barstte ze in lachen uit, buiten 
zichzelf van plezier.  
 ‘Dat ben jij, papa!’  
 Ze kwam van haar stoel aan het raam af en omarmde Lloyd. ‘Dat ben jij, zie 
je wel?’  
 ‘Ik zie het, Ethel.’  
 Ethel klopte tegen de ruit, toen de “hellemannen” voorbijkwamen. De 
niggers grijnsden naar hen en drukten hun afschuwelijk steenrode handpalmen 
tegen de ruiten. Maar ze konden niet blijven staan, want de mannen achter hen 
trapten op hun hielen.  
 ‘Doe het raampje maar niet open, kind!’ zei Lloyd gelijkmoedig.  
 Maar bij “Macs invaliden” trok Ethel haar wenkbrauwen op.  
 ‘Vader!’ zei ze op een andere toon. ‘Zie je ze?’  
 ‘Ik zie ze, kind.’  
 (De volgende dag liet Ethel tienduizend dollar onder “Macs invaliden” 
verdelen.)  
 Haar vreugde leek wel weggeblazen. Een onverklaarbare bitterheid tegen het 
leven kwam plotseling op in haar hart.  
 Ze opende het raampje naar de chauffeur en commandeerde: ‘Go on!!’  



 ‘Dat kan ik niet!’ antwoordde de chauffeur.  
 Maar Ethel vond al gauw haar goede humeur terug.  
 Over een bataljon Japanners, die met haastige passen als gele apen 
voorbijtrippelden, moest ze al weer glimlachen.  
 ‘Vader, zie je de Japs?’  
 ‘Ik zie ze, Ethel,’ antwoordde Lloyd stereotiep.  
 Lloyd wist heel goed, dat ze in onmiddellijk levensgevaar verkeerden, maar 
liet dat met geen woord blijken. Hij was niet bang om doodgeslagen te worden, 
nee, maar hij wist: zodra een stem riep: ‘Dat is de wagen van Lloyd!’ zou er het 
volgende gebeuren: de nieuwsgierigen zouden zijn wagen omringen en 
platdrukken. Zijzelf zouden er (helemaal zonder boze opzet!) uitgehaald en 
doodgedrukt worden. In het gunstigste geval hadden Ethel en hij het genoegen 
op twee paar negerschouders meegedragen te worden in de stoet – en dat was 
helemaal niet hun smaak.  
 Hij bewonderde Ethel, die hij altijd bewonderde. Zij dacht absoluut niet aan 
gevaar. Ze was wat dat betreft net haar moeder.  
 Hij herinnerde zich een klein voorval in Australië, toen ze nog eenvoudige 
mensen waren. Een woedende dog had zich op Ethels moeder gestort. Maar 
wat deed zij? Zij gaf de dog een draai om zijn oren en zei hoogst 
verontwaardigd: ‘You go on, you!’ En de hond deinsde om de een of andere 
reden inderdaad terug. Daar dacht hij aan, en zijn huid rimpelde, doordat hij 
moest glimlachen.  
 Maar plotseling zoemde de motor en de wagen zette zich in beweging.  
 Lloyd stak zijn uitgedroogde mummiehoofd naar voren en lachte, waarbij 
zijn tong met stootjes tussen zijn tanden kwam. Hij legde Ethel uit in welk 
gevaar ze zojuist (een uurlang) verkeerd hadden.  
 ‘Ik ben niet bang,’ verklaarde Ethel en voegde er lachend aan toe: ‘Waarom 
zou ik bang voor mensen zijn?’  
 ‘Goed zo, kind. Een mens die bang is, leeft maar half.’  
 Ethel was zesentwintig jaar oud, volkomen zelfstandig en de tiran van haar 
vader, maar Lloyd behandelde haar nog altijd als klein meisje. En ze liet hem 
begaan, want uiteindelijk deed ze toch wat ze wilde.  
 Toen het woud van rode vlaggen het syndicaatsgebouw bereikte, ontdekten 
de tunnelmannen dat de zware deuren van het gebouw gesloten waren en de 
onderste twee verdiepingen voorzien van ijzeren luiken. Geen gezicht 
vertoonde zich voor de vierhonderd ramen aan de voorkant. Op de granieten 
trap, voor de zware eikenhouten deur, stond één enkele bewaker. Een 
reusachtige, dikke Ier in een grijs lakens uniform, met de leren riem van zijn 
grijze helm onder zijn roze onderkin. Hij had een vollemaansgezicht met 
rossige baardstoppels, keek met vrolijke blauwe ogen naar het aanstromende 
legioen arbeiders en stak kalmerend en goedmoedig glimlachend zijn hand op – 
een reusachtige hand in een witte wollen handschoen, die een sneeuwschop 



leek – en herhaalde telkens met een vette, reutelende lach: ‘Keep your shirt on, 
boys! Keep your shirt on, boys!’  
 Schijnbaar toevallig rammelden in langzaam tempo drie blinkende 
stoomspuiten (met het teken Naar de kazerne) door Pine Street, en omdat ze 
zagen dat ze opgehouden werden, stopten ze en bleven geduldig staan 
wachten, terwijl er dunne witte rook uit hun blinkende messing ketels in de 
heldere lucht opsteeg en de hitte boven hun stalen lijven trilde.  
 Overigens mag niet verzwegen worden dat de goedmoedig glimlachende Ier 
met de grote, witte handen, die volkomen ongewapend was, zelfs geen 
knuppel, maar alleen een fluitje in zijn zak had. Was hij gedwongen op dat 
fluitje te blazen, dan spoten binnen een minuut die drie blinkende, onschuldig 
en hoffelijk wachtende stoomspuiten, die uit ingehouden kracht zacht op hun 
veren wiegden, 9.000 liter water per minuut in de menigte; verder rolde dan de 
vier meter brede rol uit die onopvallend aan de raamkozijnen van de eerste 
verdieping hing om in grote letters de straat in te schreeuwen: Attentie! In het 
gebouw zijn tweehonderd constables. Attentie!  
 De reusachtige roze Ier had echter geen reden om zijn fluitje te pakken.  
 Eerst barstte er een enorm geschreeuw los tegen de vierhonderd ramen van 
het syndicaatsgebouw, een razend lawaai waarbij het waanzinnige kabaal van 
de muziek in het niet zonk. Daarop werd Mac gehangen! Onder enorm lawaai 
werd hij een paar keer aan de galg getrokken. Daarbij scheurde de strop en Mac 
stortte met een hulpeloos gebaar op de hoofden neer. De strop werd weer 
vastgemaakt en de executie werd onder schel gefluit herhaald. Daarna hield een 
man die op twee schouders stond een korte toespraak. Geen van zijn woorden 
en zelfs geen geluid van zijn stem was in de branding van lawaai te verstaan. 
Maar de man sprak met een vertrokken gezicht, met armen die hij in de lucht 
gooide en met handen die de woorden in de verkrampte vingers kneedden en 
ze de menigte in slingerden. Hij schudde, met het schuim op zijn lippen, zijn 
vuisten tegen het syndicaatsgebouw en daarmee was zijn toespraak afgelopen 
en iedereen had haar begrepen. Een orkaan van geschreeuw stak op. Dit 
geschreeuw was tot aan de Battery te horen.  
 Misschien hadden de stoomspuiten aan het eind toch in actie moeten komen, 
want de opwinding voor de building ging over in wild fanatisme. Maar het lag 
in het karakter van de hele demonstratie, dat het niet tot een uitbarsting kon 
komen die de dikke Ier platdrukte en de drie glimmende stoomspuiten 
wegveegde. Want terwijl tweeduizend mensen voor het gebouw 
demonstreerden, drongen daarachter achtenveertigduizend op – met een 
automatische, gelijkmatige energie. Daardoor werd het onvermijdelijk, dat de 
tweeduizend die opgewonden voor het dode gebouw stonden, na de hoogste 
compressie als een patroon in een luchtdrukgeweer door Wallstreet geperst 
werden.  



 Meer dan twee uur was het syndicaatsgebouw omgeven door een hels 
lawaai, dat de klerken en stenotypistes er bang van werden.  
 Het lawaai trok door de Pearl Street en de Bowery naar de 3rd en vandaar 
naar de 5th Avenue, waar de smakeloze paleizen van de miljonairs stonden. De 
paleizen waren stil en levenloos. Het was het dampende, luide zweet, dat aan 
de verschanste en stille miljoenen voorbijtrok. Voor Lloyds gele, wat verweerde 
renaissancepaleis, dat door een groenstrook van de straat gescheiden was, 
stuwde de stoet weer op, omdat Lloyd “gehangen” werd. Lloyds huis stond er 
doods bij, net als de andere. Alleen voor het hoekraam van de eerste verdieping 
stond een vrouw naar buiten te kijken. Dat was Ethel. Maar geen mens dacht 
dat iemand de moed had om zich te vertonen, en daarom dacht iedereen dat 
Ethel een dienstmeisje was.  
 De stoet bewoog zich langs Central Park naar Columbus Square. Vandaar 
terug naar Madison Square. Daar werden de poppen aangestoken en onder 
fanatiek geschreeuw verbrand.  
 Dat was het einde van de demonstratie. De tunnelmen verspreidden zich. Ze 
gingen op in de saloons aan East River, en na een uur had het grote New York 
hen geabsorbeerd.  
 Het parool was: verzamelen om tien uur voor het tunnelstation Hoboken.  
 Maar daar wachtte de tunnelmannen een grote verrassing: het station was 
verschanst achter brede constable-borsten. Doordat ze pas geleidelijk 
samenstroomden en hun ondernemingsgeest door het lange lopen, door het 
schreeuwen en door alcohol gebroken was, hadden ze geen stootkracht meer. 
Affiches verkondigden dat ongehuwde arbeiders niets meer in Mac City te 
zoeken hadden. Alleen de gehuwden zouden teruggebracht worden.  
 Een menigte agenten hield nauwkeurige controles en met tussenpozen van 
een halfuur reden er treinen naar Mac City terug. Om zes uur ’s morgens 
werden de laatsten gecontroleerd.  

2 
 
Terwijl het syndicaatsgebouw omgeven werd door lawaai, had Allan een 
vergadering met S. Woolf en de tweede financiële directeur van het syndicaat, 
Rasmussen.  
 De financiële situatie van het syndicaat was zeker niet alarmerend, maar ook 
niet bevredigend. Voor januari zou de tweede miljardenlening uitgeschreven 
worden. Onder de huidige omstandigheden was daar natuurlijk geen sprake 
van. Niemand zou ook maar voor een cent intekenen!  
 Het gedreun van de ontploffing in de zuidelijke Amerikaanse tunnelbuis en 
het rumoer van de staking waren in alle beurzen ter wereld te horen geweest. 
De aandelen daalden in een paar dagen met vijfentwintig procent, want 
iedereen wilde er zo gauw mogelijk vanaf en niemand had zin om er zijn 



vingers aan te branden. Een week na de ramp leek een krach onvermijdelijk. 
Maar S. Woolf wierp zich met een wanhopige inspanning tegen het wankelende 
financiële reuzencomplex – en het stond weer overeind! Hij toverde voor de 
openbaarheid een verleidelijke balans tevoorschijn, hij kocht een legioen 
beursverslaggevers om en overlaadde de pers van de oude en de nieuwe 
wereld met geruststellende communiqués.  
 De koersen herstelden zich en de koersen bleven constant. En S. Woolf begon 
de moorddadige veldslag om de koersen op peil te houden en weer langzaam 
op te schroeven. In zijn office op de tiende verdieping van de building werkte 
hij met verbeten energie, snuivend en reutelend als een nijlpaard, de plannen 
van die campagne uit.  
 Terwijl de horde beneden joelde, legde Allan zijn plannen voor. De kali- en 
ijzerertsvoorraden van dikke Müller moesten geëxploiteerd worden. De 
elektrische energie van de energiestations benut. Het submarinium van de 
rampkloof ontgonnen. Volgens de boringen was de laag gemiddeld tien meter 
dik – een vermogen! S. Woolf had de Pittsburg Smelting and Refining Co. een 
voorstel gedaan. De Company moest de ertsen uithakken en het syndicaat zou 
het transport overnemen. Daarvoor eiste S. Woolf 60 procent van de nettowinst. 
De Company wist heel goed dat het syndicaat “hard up” was en bood 30 
procent. Maar S. Woolf zwoer dat hij zich liever levend liet inmetselen dan op 
dat schaamteloze voorstel in te gaan. Hij wendde zich direct tot de “American 
Smelters”, waarop de Pittsburg Co. terugkwam en 40 procent bood.  
 Woolf zakte tot 50 procent en dreigde dat het syndicaat in de toekomst 
helemaal geen erts meer zou ontginnen; het zou de buizen gewoon onder de 
lagen door leggen of eroverheen, om het even. Ten slotte werden ze het eens 
over 46⅓ procent. Om dat laatste derde deel vocht S. Woolf als een 
Massaistrijder en de mensen van Pittsburg verklaarden dat ze liever met de 
duivel te maken hadden dan met die shark.  
 S. Woolf was de afgelopen twee jaar opvallend veranderd. Hij was nog 
dikker geworden en nog astmatischer. Zijn donkere ogen hadden weliswaar 
nog steeds de licht zwaarmoedige, oosterse glans en de krans van lange 
wimpers, die altijd geverfd leken. Maar hun vuur was gedoofd. S. Woolf begon 
erg grijs te worden. Hij droeg zijn baard niet meer kortgeknipt, maar als dikke 
plukken aan zijn kin en op beide wangen. Met zijn machtige voorhoofd, zijn ver 
uit elkaar staande, bolle ogen en zijn brede, gebogen neus was hij gaan lijken op 
een Amerikaanse buffel – een eenling en een kluizenaar, uitgestoten door de 
kudde, omdat hij te heerszuchtig was. Die indruk werd versterkt door zijn 
bloeddoorlopen ogen. S. Woolf had de laatste jaren last van een constante 
bloedaandrang naar zijn hoofd.  
 Telkens als het geschreeuw beneden aanzwol, kromp S. Woolf ineen en zijn 
ogen kregen een schichtige blik. Hij was niet laffer dan andere mensen, maar 



het adembenemende tempo van de laatste jaren was op zijn zenuwen gaan 
werken.  
 En daarbij had S. Woolf nog andere zorgen, heel andere, die hij wijselijk voor 
iedereen verzweeg...  
 Na de vergadering was Allan weer alleen. Hij liep heen en weer in zijn 
werkkamer. Zijn gezicht was vermagerd en zijn ogen stond mat en ellendig. 
Zodra hij alleen was, werd hij overvallen door onrust en dan moest hij 
bewegen. Duizend keer liep hij heen en weer en sleepte zijn leed van de ene 
kant van de kamer naar de andere. Soms bleef hij staan om na te denken. Maar 
hij wist zelf niet wat hij dacht.  
 Dan telefoneerde hij met het hospitaal in Mac City en vroeg naar de toestand 
van Hobby. Hobby had koorts en er werd niemand bij hem toegelaten. Ten 
slotte vermande hij zich en ging een ritje maken. ’s Avonds kwam hij wat frisser 
terug en nam zijn werk weer op. Hij werkte aan verschillende projecten voor de 
uitbouw van de onderzeese kloof. Een groot station, enorme depots en 
machinekamers moesten er komen. 80 dubbele kilometer gesteente kon hij er 
storten. Goed bekeken was de rampzalige kloof, waarin de dood miljoenen 
jaren op de tunnelmannen had liggen loeren, van onschatbare waarde. De 
projecten hielden hem bezig en verdrongen duistere visioenen. Geen seconde 
mocht hij aan de dingen denken die achter hem lagen...  
 Laat in de nacht ging hij liggen en was blij als hij een paar uur rust kreeg 
zonder door nachtmerries gekweld te worden.  
 Een enkele keer at hij ’s avonds bij Lloyd.  
 Ethel Lloyd sprak met hem voor het eten. Ze gaf blijk van zoveel oprecht 
verdriet over de dood van Maud en Edith, dat Allan haar voortaan met heel 
andere ogen bekeek. Hij vond haar ineens veel ouder en rijper.  
 Allan bracht een paar weken ononderbroken door in de tunnel.  
 Een onderbreking van een paar weken, die bij normaal bedrijf alleen 
mogelijk was geweest door enorme financiële offers, kwam hem eigenlijk heel 
goed uit. Door het jarenlang adembenemend harde werken waren alle 
ingenieurs uitgeput en hadden behoefte aan rust. Aan de staking van de 
arbeiders hechtte hij niet zoveel belang. Niet eens toen de Union, de vakbonden 
van de monteurs, de elektriciëns, de spoorweg- en betonarbeiders, de 
metselaars en de timmerlieden de tunnel besmet verklaarden.  
 Voorlopig ging het erom de tunnelbuizen te onderhouden, om te zorgen dat 
ze niet in korte tijd verwaarloosd raakten. Voor dat werk stond hem een leger 
van achtduizend ingenieurs en vrijwilligers ter beschikking, dat hij over de 
verschillende trajecten verdeelde. Met een heldhaftige krachtsinspanning 
verdedigden die achtduizend het reusachtige werk.  
 Eentonig luidden de klokken van sporadische treinen door de lege tunnel. 
De tunnel zweeg en iedereen had lang nodig om te wennen aan de doodse stilte 
van de tunnelbuizen, die vroeger dreunden van het werk. De troepen van de 



mijnbouwtechnici, ijzerconstructeurs, elektrotechnici en machinebouwkundige 
ingenieurs reden de Europese, Atlantische en Amerikaanse tunnelbuizen door. 
Iedere rail, iedere dwarsligger, iedere klinknagel en iedere schroef werd 
zorgvuldig gereviseerd en noodzakelijke correcties en verbeteringen werden 
geregistreerd. Landmeters en wiskundigen onderzochten nauwkeurig de 
positie en de richting van de tunnelbuizen. De maten verschilden maar heel 
weinig van de berekeningen. Het grootst waren de afwijkingen in het 
Atlantische traject van dikke Müller, waar ze drie meter in de breedte en twee 
meter in de hoogte bedroegen – verschillen die te herleiden waren tot 
onnauwkeurigheden van de instrumenten, die door de enorme massa’s 
gesteente beïnvloed werden.  
 In de noodlottige kloof waren dag en nacht duizend halfnaakte, bezwete 
arbeiders van de Cleveland Mining Co. bezig met het boren, opblazen en 
ontginnen van de laag submarinium. De tropisch hete kloof huilde en brandde 
van het werk, helemaal alsof er niets gebeurd was. De dagproductie had een 
enorme waarde.  
 Verder was alles dood. De tunnelstad leek uitgestorven. Wannamaker had 
zijn warenhuis gesloten en het tunnelhotel was dicht. In de arbeiderskolonies 
huisden vrouwen en kinderen, de weduwen en wezen van de verongelukten.  
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Het proces dat tegen het syndicaat aangespannen was, werd na een paar weken 
geseponeerd, omdat het bij de ramp heel duidelijk om force majeure ging.  
 Allan had zolang in New York moeten blijven. Maar nu was hij vrij en hij 
ging meteen op reis.  
 Hij bracht de winter door op de Bermuda’s en de Azoren en bleef een paar 
dagen in Biskaje. Ten slotte verscheen hij in de energiecentrale Île Ouessant en 
daarna was hij niet meer te volgen.  
 Allan bracht de lente door in Parijs, waar hij onder de naam C. Connor, 
koopman uit Denver, in een oud hotel in de Rue Richelieu woonde. Niemand 
herkende hem, al had iedereen honderd keer zijn portret gezien. Hij had dit 
hotel met opzet gekozen om het soort mensen te ontlopen dat hij het meeste 
haatte: de rijke nietsnutten en luide zwetsers, die zich een weg baanden van 
hotel naar hotel en van de maaltijden aanstellerige toestanden maakten.  
 Allan leefde solitair. Hij zat iedere dag voor hetzelfde boulevardcafé aan zijn 
ronde marmeren tafeltje, dronk zijn koffie en keek stil en onverschillig naar de 
lawaaiige stroom op straat. Van tijd tot tijd keek hij omhoog naar een balkon op 
de tweede verdieping van het tegenoverliggende hotel: daar had hij jaren 
geleden met Maud gelogeerd. Op sommige dagen verscheen daar boven een 
vrouw in lichte kleren; dan kon Allan zijn ogen niet van het balkon afhouden. 
Iedere dag begaf hij zich naar de Jardin du Luxembourg, naar het gedeelte waar 



duizenden kinderen speelden. Daar stond een bank waarop hij ooit met Maud 
en Edith gezeten had. En op die bank zat Allan iedere dag te kijken hoe de 
kinderen om hem heen dartelden. Nu, na een halfjaar, begonnen de doden en 
de pijn langzamerhand een vreemde macht over hem te krijgen. In de loop van 
de lente en de zomer maakte hij dezelfde reis die hij jaren geleden met Maud en 
Edith ondernomen had. Hij was in Londen, Berlijn, Wenen en Frankfurt, 
begeleid door sombere en pijnlijk-zoete herinneringen.  
 Hij verbleef in dezelfde hotels en vaak zelfs in dezelfde kamers. Vaak bleef 
hij staan voor deuren die ooit door Mauds hand geopend en gesloten waren. 
Hij had geen moeite om in al die vreemde hotels en gangen de weg te vinden. 
De vele jaren in de donkere onderaardse labyrinten van de mijnen hadden zijn 
oriëntatievermogen ontwikkeld. De nachten bracht hij slapeloos door in een 
stoel, in de donkere kamer. Daar zat hij met open, uitgedroogde ogen, zonder 
zich te bewegen. Soms drong hij halfluid aan bij Maud, zoals hij altijd deed, 
toen ze nog leefde. ‘Je moet nu gaan slapen, Maud!’ – ‘Je zit je ogen te 
bederven.’ Hij kwelde zichzelf met verwijten dat hij Maud aan zich gebonden 
had, terwijl hij toen toch al met de planning van zijn grote werk bezig was. Hij 
had het idee dat hij haar nooit helemaal zijn liefde had laten blijken, dat hij 
eigenlijk niet genoeg van haar gehouden had – niet zoals hij nu van haar hield. 
Vol pijn en zelfverwijten herinnerde hij zich dat hij Mauds klacht dat hij haar 
verwaarloosde zelfs lastig gevonden had. Nee, hij had zijn lieve, kleine Maud 
gelukkig weten te maken. Met brandende ogen, overschaduwd door zijn 
verdriet, zat hij in de dode ruimten, tot het dag werd. ‘Het wordt al dag, de 
vogels fluiten, hoor je het?’ zei Maud. En Allan antwoordde fluisterend: ‘Ja, ik 
hoor het, liefje.’ Daarna liet hij zich op het bed vallen.  
 Uiteindelijk kwam hij op het idee om voorwerpen uit deze heilige ruimten te 
verwerven: een luchter, een klok, schrijfgereedschap. De hoteliers, die in mr. C. 
Connor een rijke Amerikaan met spleen zagen, vroegen schaamteloos hoge 
bedragen, maar Allan betaalde zonder marchanderen de volle prijs.  
 In augustus keerde hij van zijn rondreis naar Parijs terug en logeerde weer in 
het oude hotel in de Rue Richelieu, nog stiller en droeviger en met een somber 
vuur in zijn ogen. Hij maakte de indruk van een zielszieke man, die niet meer 
deelnam aan het leven om hem heen en in zijn eigen gepieker verzonken was. 
Wekenlang sprak hij geen woord.  
 Op een avond liep Allan in het Quartier Latin door een kromme, drukke 
straat, toen hij plotseling bleef staan. Iemand had zijn naam geroepen. Maar 
rondom liepen vreemde, onverschillige mensen snel voorbij. Toen zag hij 
plotseling zijn naam, zijn vroegere naam, in reusachtige letters vlak voor zich.  
 Het was een felgekleurde affiche van de Edison Bio: Mac Allan, constructeur 
du “Tunnel” et mr. Hobby, ingenieur en chef conversant avec les collaborateurs à Mac 
City.  
 Les tunnel-trains allant et venant du travail.  



 Allan sprak geen Frans, maar begreep de bedoeling van de affiche. Gedreven 
door een vreemde nieuwsgierigheid ging hij aarzelend de donkere zaal in. Hij 
belandde juist midden in een sentimenteel stuk, dat hem verveelde. Maar in dat 
stuk trad een klein meisje op dat hem in de verte aan Edith deed denken en dat 
kind hield hem een halfuur in de overvolle ruimte vast. La petite Yvonne 
babbelde net zo gewichtig en ernstig als volwassen mensen...  
 Plotseling hoorde hij de explicateur zijn naam noemen en op hetzelfde 
ogenblik stond ook al “zijn stad” voor hem. Glinsterend in stof en rook en zon. 
Een groep ingenieurs stond voor het station, allemaal bekende gezichten. Ze 
keerden zich als op een teken allemaal om, wachtend op een automobiel, die 
langzaam aan kwam rijden. In de automobiel zat hijzelf met naast zich Hobby. 
Hobby kwam overeind en riep iets tegen de ingenieurs, waarop iedereen lachte. 
Allan werd overmand door dof verdriet, toen hij Hobby zag: fris en 
overmoedig – en nu had de tunnel hem kapotgemaakt, zoals zoveel anderen. 
De automobiel reed langzaam door en plotseling zag hij zichzelf opstaan en 
achteroverleunen in de wagen. Een ingenieur tikte aan zijn pet, ten teken dat hij 
hem begrepen had.  
 De explicateur: ‘De geniale constructeur geeft zijn medewerkers bevelen!’  
 Maar de man die aan zijn pet tikte, keek onverhoeds onderzoekend het 
publiek in, recht naar hem, Allan, alsof hij hem ontdekt had. Toen herkende 
Allan hem: het was Bärmann, die ze op 10 oktober neergeschoten hadden.  
 Plotseling zag hij de tunneltreinen rijden: ze vlogen de hellende vlakte af, ze 
vlogen naar boven, de een na de ander en een wolk stof veegde eroverheen.  
 Allans hart bonsde. Hij zat geboeid, onrustig, met een warm gezicht, en zijn 
adem kwam zo krampachtig uit zijn borst, dat ze naast hem zaten te lachen.  
 Maar de treinen vlogen... Allan stond op. Hij ging direct weg. Hij nam een 
auto en reed naar het hotel. Daar informeerde hij bij de manager naar het eerste 
snelle stoomschip naar Amerika. De manager, die Allan altijd met de grootste 
omzichtigheid behandelde, als een ernstig zieke, noemde de Cunard Line, die 
de volgende ochtend uit Liverpool zou vertrekken. Maar de sneltrein was 
vanavond al vertrokken.  
 ‘Bestelt u ogenblikkelijk een extratrein!’ zei Allan.  
 De manager keek mr. C. Connor aan, verrast door Allans stem en toon. Hoe 
kon die man sinds vanmiddag zo veranderd zijn? Er leek een heel nieuwe man 
voor hem te staan.  
 ‘Graag,’ antwoordde hij. ‘Dan moet ik mr. Connor wel bepaalde garanties 
vragen...’  
 Allan stapte de lift in. ‘Waarom? Zegt u maar dat Mac Allan uit New York de 
trein bestelt!’  
 Toen herkende de manager hem, stapte verbluft achteruit en verborg zijn 
verbazing achter een buiging.  



 Allan leek totaal veranderd. Hij raasde weg in een voortstormende trein, die 
alle stations passeerde als een pijl uit een boog, en alleen al door de snelheid 
van de beweging kwam Allan weer tot zichzelf. Hij sliep voortreffelijk die 
nacht. Voor het eerst in lange tijd. Hij werd maar één keer wakker. Toen de 
trein door de Kanaaltunnel denderde. ‘Ze hebben de tunnelbuis veel te krap 
gebouwd,’ dacht hij en viel weer in slaap. ’s Morgens voelde hij zich fris, 
gezond en vastberaden. Hij sprak vanuit de trein telefonisch met de kapitein 
van het stoomschip en de directie van de maatschappij. Om tien uur was hij bij 
de Cunardliner, die koortsig van ongeduld, fluitende wolken waterdamp uit 
zijn schoorstenen blazend, op hem lag te wachten. Hij stond nog maar met één 
voet aan boord, toen de schroeven het water al tot vloeibaar marmer sloegen.  
 Na een halfuur wist het hele schip dat de vertraagde passagier niemand 
anders was dan Mac Allan.  
 Op volle zee begon Allan koortsachtig te telegraferen. Op Biskaje, de Azoren, 
de Bermuda’s, New York en Mac City daalde een regen van telegrammen neer. 
Door de duistere tunnelbuizen onder zee trok een levende stroom: Allan had 
het stuur weer in handen genomen.  
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Allans eerste bezoek was aan Hobby.  
 Hobby’s landhuis lag wat apart van Mac City. Het bestond hoofdzakelijk uit 
loggia’s, balkons en veranda’s en grensde aan een bosje jonge eiken.  
 Niemand deed open, toen Allan aanbelde. De bel leek het niet te doen. Het 
huis maakte de indruk of het al lange tijd onbewoond was. Maar alle ramen 
stond wijd open. Ook de tuinpoort was dicht, zodat Allan besloot over de 
schutting te springen. Nauwelijks stond hij in de tuin, of er kwam een 
herdershond aanrennen die woedend tegen hem begon te blaffen. Allan praatte 
op de hond in en die liet hem ten slotte door, al bleef hij hem in de gaten 
houden. De tuin lag vol rotte eikenbladeren en was even verwaarloosd als het 
huis. Hobby leek de deur uit te zijn.  
 Des te groter was Allans vreugde en verrassing, toen hij Hobby plotseling 
voor zich zag. Hij zat op de treden die naar de tuin leidden, met zijn kin op zijn 
hand en in gedachten verzonken. Hij leek niet eens gehoord te hebben dat de 
hond aansloeg.  
 Hobby was net als anders elegant gekleed, maar de kleren maakten een 
fatterige indruk, want het waren de kleren van een jonge man, en degene die ze 
droeg, was een grijsaard. Hobby droeg duur goed met kleurige strepen, 
lakschoenen met brede zolen en kokette zijden strikjes, geelzijden kousen en 
een blauwgrijze broek met een scherpe vouw en nauwsluitend om de heupen. 
Een jasje had hij niet aan, hoewel het fris was.  



 Hij zat erbij als een gezonde, intelligente man en Allan was al blij. Maar toen 
Hobby naar hem opkeek en Allan zijn misvormde, zieke ogen zag en zijn 
grauwe, rimpelige oudemannengezicht, wist hij dat Hobby’s gezondheid nog 
niet best was.  
 ‘Daar ben je weer, Mac,’ zei Hobby, zonder Allan een hand te geven en 
zonder zich te bewegen. ‘Waar was je?’ En rond zijn ogen en zijn mond 
ordenden de rimpels zich tot kleine waaiers. Hij glimlachte. Zijn stem klonk 
nog steeds vreemd en onzuiver, al hoorde Allan er duidelijk Hobby’s oude 
stem in.  
 ‘Ik ben in Europa geweest, Hobby. En hoe gaat het, jongen?’  
 Hobby keek weer voor zich uit, net als daarnet. ‘Het gaat beter, Mac. Ook 
mijn vervloekte hoofd werkt al weer.’  
 ‘Woon je helemaal alleen, Hobby?’  
 ‘Ja, ik heb de dienstmeisjes eruitgegooid. Ze maakten te veel lawaai.’  
 Maar nu leek het plotseling tot Hobby door te dringen dat Allan er was. Hij 
stond op, gaf hem een hand en keek blij. ‘Kom binnen, Mac. Ja, zo gaat het, zie 
je.’  
 ‘Wat zegt de dokter?’  
 ‘De dokter is tevreden. Geduld, zegt hij, geduld.’  
 ‘Waarom staan alle ramen open? Het tocht verschrikkelijk, Hobby.’  
 ‘Ik houd van frisse lucht, Mac!’ antwoordde Hobby met een vreemd lachje.  
 Alles fladderde aan zijn lichaam en zijn witte haren wapperden, terwijl ze de 
trap opgingen naar zijn werkkamer.  
 ‘Ik werk al weer, Mac. Je zult het wel zien. Het is iets heel bijzonders!’ En 
Hobby knipoogde met zijn rechteroog, helemaal alsof hij de oude Hobby 
nadeed.  
 Hij liet Mac een paar bladen zien die met bevende, verwarde strepen bedekt 
waren. De tekeningen moesten allemaal zijn nieuwe hond voorstellen. Maar ze 
waren nauwelijks beter dat kindertekeningen – en rondom aan de muren 
hingen Hobby’s geweldige ontwerpen van stations, musea en warenhuizen, die 
allemaal de hand van het genie verraadden.  
 Allan deed hem een plezier door de schetsen te prijzen.  
 ‘Ja, ze zijn echt goed,’ zei Hobby trots en goot met bevende handen twee 
glazen black and white bij elkaar. ‘Het begint weer, Mac. Alleen ben ik gauw 
moe. Binnenkort krijg je vogels te zien. Vogels! Als ik zo zit, heb ik vaak de 
vreemdste vogels in mijn hoofd – miljoenen, en ze bewegen allemaal. Drink 
maar, jongen! Drink, drink, drink.’  
 Hobby liet zich in een kaal geworden leren stoel vallen en gaapte.  
 ‘Was Maud mee naar Europa?’ vroeg hij plotseling.  
 Allan kromp ineen en verbleekte. Hij kreeg een lichte duizeling.  
 ‘Maud?’ zei hij halfluid, en de naam klonk eigenaardig in zijn oren, alsof het 
een onrecht was hem uit te spreken.  



 Hobby knipperde en dacht ingespannen na. Daarna stond hij op en zei: ‘Wil 
je nog een whisky?’  
 Allan schudde zijn hoofd. ‘Dank je, Hobby. Ik drink overdag niet.’ Met 
bedroefde blik keek hij door de herfstige bomen naar de zee. Een kleine, zwarte 
stoomboot voer langzaam naar het zuiden. Hij nam mechanisch waar dat de 
stoomboot plotseling tussen de takken bleef staan en zich niet meer verroerde.  
 Hobby ging weer zitten en lange tijd waren ze heel stil. De wind blies door 
de kamer en schudde het loof van de bomen. Boven de duinen en de zee 
trokken snelle wolkenschaduwen achter elkaar en wekten een gevoel van 
hopeloosheid en eeuwig nieuw verdriet.  
 Toen begon Hobby weer te praten.  
 ‘Zo is het soms met mijn hoofd,’ zei hij, ‘zie je? Ik herinner me natuurlijk alles 
wat er gebeurd is. Maar soms raken mijn gedachten in de war. Maud, die arme 
Maud! Heb je trouwens gehoord dat dr. Herz in de lucht gevlogen is? Met zijn 
hele laboratorium. Hij heeft een groot gat in de weg geslagen en dertien mensen 
meegenomen.’  
 Dr. Herz was een scheikundige die aan springstoffen voor de tunnel werkte. 
Allan had het bericht al op de oceaanstomer gekregen.  
 ‘Het is jammer,’ voegde Hobby eraan toe, ‘het nieuwe spul dat hij had, was 
vast goed!’ En hij glimlachte wreed. ‘Jammer!’  
 Allan bracht het gesprek op Hobby’s herdershond en een tijd lang volgde 
Hobby hem. Daarna haakte hij weer af.  
 ‘Wat een lief meisje was Maud toch,’ zei hij opeens. ‘Een kind. En toch deed 
ze altijd of ze verstandiger was dan andere mensen. Ze was de laatste jaren niet 
zo blij met je.’  
 Allan aaide, in gedachten verzonken, Hobby’s hond.  
 ‘Ik weet het, Hobby,’ zei hij.  
 ‘Ja, ze klaagde soms, dat jij haar hier zo alleen liet zitten. Nou, ik zei tegen 
haar: het gaat niet anders, Maud. Eén keer hebben we elkaar gekust. Ik weet het 
nog goed. Eerst speelden we een partijtje tennis en toen vroeg Maud alle 
mogelijke dingen. God, wat hoor ik haar stem nu duidelijk! Ze zei “Frank” 
tegen me...’  
 Allan staarde Hobby aan. Maar hij vroeg niets. Hobby keek in de verte en 
zijn blik glansde angstwekkend.  
 Na een tijdje stond Allan op om weg te gaan. Hobby liep met hem mee tot de 
tuinpoort.  
 ‘Nou, Hobby,’ zei Allan, ‘wil je niet met me mee?’  
 ‘Waarheen?’  
 ‘De tunnel in.’ Hobby verschoot van kleur en zijn wangen beefden.  
 ‘Nee – nee...’ antwoordde hij met een schuwe, onzekere blik. En Allan, die 
spijt had van zijn vraag, zag dat Hobby over zijn hele lichaam beefde.  
 ‘Het beste, Hobby, morgen kom ik weer.’  



 Hobby stond bij de tuinpoort met zijn hoofd licht gebogen, bleek, met zieke 
ogen, en de wind speelde met zijn witte haren. Gele, dorre eikenbladeren 
wervelden rond zijn voeten. Toen de hond Allan woedend nablafte, lachte 
Hobby – een zieke, kinderlijke lach, die Allan ’s avonds nog hoorde.  
 Al de volgende dagen nam Allan weer contact op met de Union van de 
arbeiders. Hij had het gevoel dat ze nu eerder tot een vergelijk zouden komen. 
In werkelijkheid kon de Union de tunnel niet langer boycotten. De “farmhands” 
kwamen bij het invallen van de winter met duizenden uit het westen om werk 
te zoeken. De Union had de vorige winter enorme bedragen uitgekeerd aan 
werkelozen en deze winter zou hun nog duur te staan komen. Sinds de 
stillegging van het werk in de tunnel was ook de werkgelegenheid bij de 
mijnen, hoogovens en machinefabrieken enorm teruggelopen en een legioen 
mensen was op straat gezet. De lonen daalden door het grote aanbod van 
arbeidskrachten, waardoor zelfs degenen die werk hadden met moeite hun 
brood konden verdienen.  
 De Union belegde meetings en vergaderingen en Allan sprak in New York, 
Cincinnati, Pittsburg en Buffalo. Hij was taai en onvermoeibaar. Zijn stem ruiste 
net als vroeger door zijn borst en zijn vuist suisde geweldig door de lucht, 
terwijl hij sprak. Nu zijn veerkrachtige natuur zich weer opgericht had, leek ook 
zijn oude macht weer van hem uit te gaan. In de pers klonk zijn naam weer 
overal.  
 Zijn zaak stond er goed voor. Allan hoopte in november, uiterlijk december 
het werk te kunnen hervatten.  
 Maar toen stak er – voor Allan volkomen onverwacht – een tweede onweer 
boven het syndicaat op. Een onweer dat veel ernstigere gevolgen zou hebben 
dan de ramp in oktober.  
 In het enorme financiële complex van het syndicaat dreigde iets ergs te 
gebeuren...  
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S. Woolf reed met dezelfde waardigheid als vroeger in zijn 50-horsepower car 
over Broadway. Hij verscheen net als anders klokslag elf uur op de club om te 
pokeren en dronk zijn kopje koffie. Hij wist heel goed dat niets de wereld 
argwanender maakte dan een verandering in levensgewoonten, en daarom 
speelde hij voor de buitenwereld zijn rol tot in alle details.  
 Maar hij was niet meer de oude. S. Woolf had zorgen die hij helemaal alleen 
moest dragen. Dat was niet gemakkelijk. Het was niet voldoende om ter 
ontspanning ’s avonds met een van zijn nichtjes en godinnen te eten. Zijn 
overspannen zenuwen moesten door orgies, excessen, zigeunermuziek en 
danseressen verdoofd worden. ’s Nachts, als hij stuiptrekkend van 
vermoeidheid in bed lag, stonden zijn hersens in lichterlaaie. Het kwam zover 



dat hij zich avond aan avond een roes dronk met zware wijn om in slaap te 
komen.  
 S. Woolf was een goede huishouder. Zijn enorme inkomen was volkomen 
toereikend om zijn uitspattingen te bekostigen. Dat was het niet. Maar hij was 
twee jaar geleden in een heel ander soort maalstroom terechtgekomen en 
ondanks de geweldige zwemslagen waarmee hij weer in rustig vaarwater 
probeerde te komen dreef hij iedere maand verder af naar de ronddraaiende 
maalstroom.  
 De borstelige buffelschedel van S. Woolf had een napoleontische gedachte 
uitgebroed. Hij had met die gedachte gespeeld en was er verliefd omheen 
geslopen. Hij had haar gekoesterd en grootgebracht. Voor zijn plezier, in zijn 
vrije uren. De gedachte was gegroeid als de geest uit de fles, die de Arabische 
visser gevonden had, een spook van rook. S. Woolf kon hem bevelen weer in de 
fles terug te kruipen en hem in zijn vestzak mee te dragen. Maar op een dag zei 
de geest: ‘Stop!’ De geest was uitgegroeid tot normale grootte en stond daar als 
een wolkenkrabber met zijn ogen te flikkeren en donderen en wilde niet meer 
in de fles terug.  
 S. Woolf moest een besluit nemen!  
 S. Woolf had maling aan geld. De treurige tijden dat geld op zichzelf iets 
betekende waren allang voorbij. Hij kon het uit het straatvuil scheppen, uit de 
lucht, het lag in hopen in zijn hersenen en hij hoefde het er alleen maar uit te 
slaan. Zonder naam, zonder een pfennig op zak verplichtte hij zich in een jaar 
een vermogen bijeen te brengen. Geld was niets. Alleen maar middel tot een 
doel. S. Woolf was een maan die rond Allan draaide. Hij wilde een middelpunt 
worden, waar de anderen omheen draaiden. Het doel was verheven, waardig, 
en S. Woolf nam een besluit.  
 Waarom zou hij niet hetzelfde doen wat alle anderen gedaan hadden, die 
Lloyds en grote jongens om hem heen? Het was niets anders, het was precies 
hetzelfde als wat de jonge Wolfsohn twintig jaar geleden gedaan had, toen hij 
alles op één kaart zette, zich elegant kleedde, dertig mark in zijn gebit stak en 
naar Engeland stoomde. Het was zijn wet, zijn aangeboren wet, die hem dwong 
in verschillende perioden hetzelfde te handelen.  
 S. Woolf groeide op dat moment boven zichzelf uit, zijn demonium maakte 
hem meer dan levensgroot.  
 Zijn plan was klaar, in zijn schedel gekerfd, haarscherp, onzichtbaar voor 
andere mensen. Over tien jaar zou er een nieuwe grootmacht zijn, grootmacht 
S. Woolf. Over tien jaar zou grootmacht S. Woolf de tunnel annecteren.  
 En S. Woolf ging aan het werk.  
 Hij deed wat duizenden vóór hem gedaan hadden, maar wat nog niemand 
op die reusachtige schaal gedaan had. Hij streefde niet naar een vermogen. Hij 
had berekend dat hij voor zijn plan 50 miljoen dollar nodig had. En daarom 



streefde hij naar 50 miljoen dollar. Hij handelde stoutmoedig, koel, niet 
gehinderd door gewetensbezwaren en vooroordelen.  
 Hij speculeerde voor eigen rekening, al was dat contractueel uitdrukkelijk 
verboden. Nu, zijn contract was een stuk papier, dood en nietig, en die bepaling 
was er juist door die andere grootmachten aan toegevoegd om zijn handen te 
binden. Hij bekommerde zich er niet om. Hij kocht alle katoen van Zuid-
Florida, verkocht die een week later en verdiende twee miljoen dollar. Met het 
syndicaat in de rug deed S. Woolf zaken, zonder dat hij er één dollar van het 
syndicaat voor nodig had. In één jaar haalde hij vijf miljoen dollar binnen. Met 
die vijf miljoen maakte hij zich meester van de West-Indische tabak. Maar een 
cycloon verwoestte de tabaksplantages en de vijf miljoen waren op een bataljon 
kreupelen na in de pan gehakt. S. Woolf gaf de strijd niet op. Hij probeerde het 
weer met de katoen en ziedaar: de katoen bleef hem trouw. Hij won. Hij 
behaalde een reeks overwinningen, hij won steeds en leverde eersterangs 
gevechten. Maar toen liep hij onverwachts in een hinderlaag. Het koper, dat hij 
omsingeld had, versloeg hem. Het waren onbekende koperreserves die hem in 
de rug aanvielen en hem vernietigend versloegen. Hij verloor veel bloed en was 
gedwongen een lening te sluiten bij de reserves van het syndicaat. De 
maalstroom had hem te pakken. S. Woolf zoog zijn borst vol lucht en stak in zee 
– maar de maalstroom zoog. S. Woolf kon geweldig zwemmen, maar kwam 
niet van zijn plaats. Als hij achteromkeek, moest hij constateren dat hij terrein 
verloren had. S. Woolf bleef wanhopig zwemmen en bezwoer, als hij weer in 
rustig water kwam, voorlopig op adem te komen en zich niet aan verdere 
avonturen te wagen.  
 Dat waren S. Woolfs zorgen, waarvan niemand hem kon verlossen.  
 Vorig jaar was het hem nog gelukt een bevredigende balans tevoorschijn te 
toveren. Hij genoot nog steeds het volledige vertrouwen van het syndicaat.  
 De tijden waren moeilijk, de ramp in oktober had de markt verwoest en S. 
Woolf kreeg grijze haren als hij aan de komende januari dacht.  
 Het ging om leven en dood.  
 Geld! Geld! Geld!  
 Hij kwam drie à vier miljoen dollar tekort. Naar verhouding een kleinigheid. 
Twee, drie geslaagde coups en hij had weer grond onder zijn voeten.  
 Daar ging het om, en S. Woolf verdedigde zich heldhaftig.  
 Hij stortte zich voorlopig in een minder gevaarlijk oorlogje, maar toen de 
zomer kwam en hij maar weinig terreinwinst geboekt had, was hij gedwongen 
een groter gevecht aan te gaan. S. Woolf aarzelde niet in het vuur te gaan. Hij 
probeerde het nog een keer met de katoen en legde de hand tegelijkertijd op het 
tin. Als die reuzenspeculaties ook maar enigszins lukten, was hij gered.  
 Maandenlang leefde hij in slaapwagens en scheepshutten.  
 Hij bereisde Europa en Rusland om stellingen te bespieden die een 
bestorming loonden. Zijn persoonlijke uitgaven beperkte hij zoveel mogelijk. 



Geen extratreinen en salonwagens meer, want S. Woolf nam genoegen met een 
gewone eersteklascoupé. In Londen en Parijs ontsloeg hij zijn koninginnen, die 
grote bedragen verslonden. Ze verdedigden hun vestingen met het schuim op 
hun bleke lippen. Ze hadden er alleen niet aan gedacht dat ze tegen S. Woolf 
vochten, die al een jaar rekening hield met de mogelijkheid van een plotselinge 
liquidatie van zijn hofhouding en de godinnen al maanden door detectives liet 
volgen. Hij bewees met voortreffelijk gespeelde verontwaardiging dat ze 10 
mei, 15 mei en 16 mei – op die en die datum – met meneer X en Y daar en daar 
geweest waren – op kleine “vakantiereisjes” – hij liet spreekmachines alle 
gesprekken die gevoerd waren voor de ontzette meisjes herhalen en hij liet zien 
dat er in de vloeren en plafonds gaten geboord waren en dat achter iedere 
opening dag en nacht een oog en een oor geloerd hadden – tot de koninginnen 
hartkrampen kregen. Toen zette hij ze op straat.  
 Hij waarde als een furie door Europa en ontsloeg een heleboel van zijn 
bevelhebbers en agenten.  
 Hij verkocht de mijnen in Westfalen en de ijzersmelterijen in België, hij trok 
zijn geld terug uit de zware industrie, waar het maar kon en kocht andere 
effecten, die momenteel betere perspectieven boden. Met brutale 
meedogenloosheid riep hij de grondspeculanten in Londen, Parijs en Berlijn ter 
verantwoording die in Biskaje en de Azoren belegd hadden en door de crisis 
achterop waren geraakt met betalen. Ze maakten een diepe val. Een menigte 
kleine banken versplinterde. S. Woolf kende geen genade en vocht voor zijn 
leven. In Petersburg had hij voor de aardige fooi van drie miljoen roebel een 
houtconcessie van honderd miljoen roebel verworven, die een rendement van 
twintig procent opleverde. Hij veranderde de onderneming in een naamloze 
vennootschap en trok de helft van het syndicaatskapitaal terug. Maar onder 
zulke geslepen voorwaarden, dat het syndicaat in de toekomst bijna dezelfde 
inkomsten had. De manipulaties waren op het randje van het wettelijk 
toelaatbare – maar voor het uiterste geval had hij zijn fooien bij de hand. Hij 
maakte geld, waar hij maar kon.  
 Een man als S. Woolf kon – bij een ononderbroken scherpe mobilisering van 
alle ervaringen en alle kennis – alleen op zijn instinct vertrouwen. Net zoals een 
wiskundige in het woud van gecompliceerde formules verloren was, als hij 
toegaf aan de gedachte dat hij in het begin een fout gemaakt had, zo bleef een 
man als S. Woolf alleen overeind door de overtuiging dat alles wat hij gedaan 
had het enig juiste was. S. Woolf volgde zijn instinct. Hij moest overwinnen en 
hij geloofde het.  
 De Europese klopjacht liet geen tijd over voor iets anders. Maar hij kon het 
niet over zijn hart verkrijgen naar Amerika terug te gaan zonder een bezoek aan 
zijn vader. Hij gaf een feest van drie dagen, waaraan heel Szentes deelnam. 
Hier in zijn geboortestreek, in hetzelfde Hongaarse gehucht waar een arme 



vrouw hem ter wereld gebracht had, zouden de eerste onrustbarende 
telegrammen hem inhalen.  
 Een paar van zijn kleine speculaties waren mislukt en de voorposten van zijn 
leger waren verslagen. Het eerste telegram stak hij doodgemoedereerd in zijn 
wijde Amerikaanse broekzak. Bij het tweede hoorde hij plotseling de zangers 
niet meer, alsof hij bij vlagen doof geworden was, en bij het derde liet hij de 
paarden inspannen om naar het station te rijden. Hij had geen oog voor het 
welbekende, zonovergoten landschap en zijn oog keek in de verte, tot New 
York, in Mac Allans gezicht!  
 In Boedapest wachtte hem een nieuwe jobstijding: de Cotton Corner was niet 
langer te handhaven zonder enorme verliezen en de agent wilde weten of hij 
verkopen moest. S. Woolf aarzelde. Hij wankelde, maar niet uit berekening, 
maar uit onzekerheid. Drie dagen geleden had hij nog miljoenen aan de katoen 
verdiend en toch had hij geen baal onder de prijs verkocht. Waarom niet? Hij 
kende de katoen, want hij had drie jaar uitsluitend in de katoen gewerkt. Hij 
kende de markt, Liverpool, Chicago, New York, Rotterdam, New Orleans – 
iedere afzonderlijke broker – hij kende de wet van de koersen, dook dagelijks in 
het woud van getallen van de beurzen, legde zijn oor te luisteren in de wereld 
en ontving dagelijks ontelbare draadloze telegrammen, die door de lucht 
gingen en die alleen degenen opnemen en ontcijferen konden die met cijfers 
vertrouwd waren. Hij was als een seismograaf die de fijnste bevingen 
optekende en hij registreerde iedere fluctuatie van de markt.  
 In Boedapest nam hij de exprestrein naar Parijs en pas in Wenen gaf hij de 
agenten in Liverpool opdracht om te verkopen. Daarbij verloor hij bloed – het 
was een ingenomen vesting! – maar hij had opeens de moed niet meer om alles 
te riskeren.  
 Een uur later had hij al spijt van die opdracht, maar kon er niet toe komen 
die te herroepen. Voor het eerst in zijn werkzame leven wantrouwde hij zijn 
instinct.  
 Hij voelde zich mat en slap als na een orgie, besluiteloos en afwachtend. Hij 
had het gevoel alsof er een verlammend gif in zijn bloed gekomen was. Boze 
voorgevoelens deden hem huiveren en soms had hij een lichte koorts. Hij 
dommelde weg, maar werd al gauw weer wakker. Hij droomde dat hij via zijn 
office-apparaat met de vertegenwoordigers van de grote steden sprak en 
allemaal – de een na de ander – riepen ze door de telefoon dat alles verloren 
was. Hij werd wakker, toen de stemmen zich tot een klaaglijk onheilskoor 
verenigden. Maar wat hij gehoord had, was niets anders dan het geluid van de 
trein, die bij een bocht geremd had. Hij zat te staren in de koude lamp aan het 
plafond van de coupé. Daarna pakte hij zijn notitieboek en begon te rekenen. 
Terwijl hij zat te rekenen, sloop er een verlamming door zijn armen en benen en 
kroop naar zijn hart: hij durfde de verliezen in Liverpool niet in harde getallen 
op te schrijven.  



 ‘Ik mag niet verkopen!’ zei hij tegen zichzelf. ‘Ik wil telegraferen, zodra de 
trein stopt. Waarom hebben ze geen telefoon in de trein, die achterlijke figuren? 
Als ik nu verkoop, ben ik dood, als het tin geen veertig procent opbrengt en dat 
kan niet! Ik moet alles riskeren, dat is de laatste mogelijkheid!’  
 Hij sprak Hongaars! Ook dat was vreemd, want gewoonlijk deed hij zaken in 
het Engels, de enige taal waarin je goed over geld kon praten.  
 Maar toen de trein plotseling stopte, hield een verlamming hem op het 
kussen. Hij besefte dat zijn hele leger met alle reserves nu onder vuur lag. En hij 
geloofde niet aan deze veldslag, nee! Zijn hoofd zat vol getallen. Overal waar 
hij keek stonden wachtposten met zeven of acht cijfers. Escortes, bedragen met 
een enorme lengte. Die getallen waren allemaal accuraat gedrukt, koud, uit ijzer 
gesneden. Die getallen verschenen helemaal vanzelf, ze veranderden 
willekeurig, ze zwenkten van debet naar credit of verdwenen plotseling, alsof 
ze uitgewist waren. Een verwarrende caleidoscoop, waarin de getallen 
rammelden. Als maliënkolders rammelden ze neer, minuscuul, of glommen 
gigantisch groot eenzaam en duister dreigend door de lege, zwarte ruimte. Ze 
lieten hem baden in het koude zweet en hij was bang krankzinnig te worden. 
Zo groot en gruwelijk was hun woede, dat hij in zijn hulpeloosheid huilen 
moest.  
 Opgejaagd door getallen en halfdood kwam hij in Parijs aan. Na een paar 
dagen kwam hij weer een beetje tot rust. Het verging hem als een man die 
zonder ziektesymptomen plotseling op straat in elkaar zakt en, al is hij na een 
paar uur weer hersteld, toch steeds angstig aan dat symptoom van verval 
denkt.  
 Een week later merkte hij dat zijn instinct hem niet bedrogen had.  
 De Cotton Corner was, nadat hij hem verkocht had, in andere handen 
overgegaan. Een consortium had het verworven, een week vastgehouden en 
met een miljoenenwinst verkocht.  
 S. Woolf was des duivels! Als hij zijn instinct gevolgd was, had hij nu vaste 
grond onder zijn voeten gehad!  
 Dat was zijn eerste grote fout. Maar de volgende dagen maakte hij de 
tweede. Hij hield het tin te lang vast. Drie dagen te lang en verkocht het toen. 
Hij won nog steeds, maar drie dagen eerder zou zijn winst tweemaal zo groot 
geweest zijn. Hij won twaalf procent, maar drie dagen eerder zou hij 
vijfentwintig procent gewonnen hebben. Vijfentwintig! En hij was in het zicht 
van de haven geweest! S. Woolf werd grauw in zijn gezicht.  
 Hoe kwam het dat hij nu de ene fout na de andere maakte? De katoen 
verkocht hij een week te vroeg, het tin drie dagen te laat. Hij was onzeker 
geworden, anders niet. De handen van S. Woolf waren voortdurend bezweet en 
beverig. Op straat ging hij soms onderuit, bevangen door een plotselinge 
duizeligheid, en vaak ontbrak hem de moed om een plein over te steken.  



 Het was oktober. Het was op de kop af 10 oktober, een jaar na de ramp. Hij 
had nog drie maanden de tijd en er was nog steeds een kleine kans dat hij zich 
kon redden. Maar hij moest een paar dagen rust nemen om bij te komen.  
 Hij ging op reis naar San Sebastian.  
 Maar net toen hij daar drie dagen verbleef en zijn toestand al zoveel beter 
was dat de dames hem weer begonnen te interesseren, kreeg hij een telegram 
van Allan: zijn persoonlijke aanwezigheid in New York was absoluut 
noodzakelijk. Allan verwachtte hem met de eerste boot.  
 S. Woolf nam de eerste trein.  
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Op een dag in oktober had tot Allans grote verwondering Ethel Lloyd belet bij 
hem gevraagd.  
 Ze kwam binnen en wierp een snelle blik door de kamer. ‘Bent u alleen, 
meneer Allan?’ vroeg ze glimlachend.  
 ‘Ja, juffrouw Lloyd, helemaal alleen.’  
 ‘Dat is goed.’ Ethel lachte zachtjes. ‘Wees niet bang, ik ben geen afperser. Pa 
stuurt me naar u. Ik moet u een brief geven, als u tenminste alleen bent.’  
 Ze haalde een brief uit haar jaszak.  
 ‘Dank u,’ zei Allan en nam de brief in ontvangst.  
 ‘Het maakt misschien een vreemde indruk,’ vervolgde Ethel levendig, ‘maar 
pa is in meer dingen wat eigenaardig.’ En Ethel begon spontaan en 
ongegeneerd te babbelen, zoals ze gewend was, en had Allan, die zuinig met 
woorden was, al gauw betrokken in een gesprek waarvan zij grotendeels de 
kosten droeg. ‘U bent in Europa geweest?’ vroeg ze. ‘Ja, wij hebben iets leuks 
gedaan van de zomer, met zijn vijven: twee heren en drie dames. We zijn met 
een woonwagen naar Canada gereden. De hele tijd in de frisse lucht. Geslapen 
in de openlucht, zelf gekookt, prachtig! We hadden een tent bij ons en een 
roeibootje op het dak van de wagen. – Dat zijn zeker plannen?’  
 Met haar gebruikelijke vrijmoedigheid liet Ethel haar blik door de kamer 
gaan, met een nadenkende glimlach op haar fraai gewelfde, levendig rood 
gekleurde lippen. (Dat was op het moment mode.) Ze droeg een zijden mantel 
met de kleur van rijpe pruimen, een kleine, rode hoed, die een tikje lichter was 
en waarvan een blauwgrijze struisvogelveer tot op haar schouder hing. Door 
het matte, fletse blauwgrijs van haar kleding leken haar ogen veel blauwer dan 
ze waren. Als donker staal.  
 Allans werkkamer was ontstellend nuchter. Een versleten tapijt, een paar 
leren stoelen, die nu eenmaal onmisbaar waren, en een brandkast. Een half 
dozijn werktafels met stapels papieren, verzwaard met brokken staal. Kasten 
met rollen en mappen. Een berg papieren, schijnbaar willekeurig over de kamer 
verspreid. De muren van de grote kamer waren helemaal bedekt met enorme 



plattegronden, die de afzonderlijke bouwterreinen voorstelden. Met de 
nauwkeurig aangegeven zeediepten en het met Oost-Indische inkt ingetekende 
tunneltracé zagen ze eruit als tekeningen van hangbruggen.  
 Ethel glimlachte. ‘Wat hebt u alles prima in orde!’ zei ze.  
 De nuchterheid van de ruimte stelde haar niet teleur. Ze dacht aan “pa’s” 
bureau, waar de hele inrichting bestond uit een schrijftafel, een stoel, een 
telefoon en een kwispedoor.  
 Toen keek ze Allan in de ogen. ‘Ik denk, meneer Allan, dat uw werk het 
interessantste is wat een mens ooit gedaan heeft!’ zei ze met een blik vol 
oprechte bewondering. Maar plotseling sprong ze verrukt op en klapte in haar 
handen.  
 ‘God, wat is dat?’ riep ze enthousiast. Haar blik was door het raam gegaan 
en ze zag New York liggen.  
 Uit duizend platte daken stegen dunne, witte stoompluimen op naar de zon, 
kaarsrecht. New York werkte, New York was onder stoom als een machine die 
uit alle ventielen fluit. De ruiten in de gevels van de opeengepakte 
wolkenkrabbers flitsten. Diep beneden in de schaduw van het Broadway-ravijn 
kropen mieren, punten en minuscule karretjes. Van bovenaf gezien zagen die 
huizenblokken, straten en binnenplaatsen er als cellen uit, raten van een 
bijenkorf, en onwillekeurig kwam je op de gedachte dat de mensen die cellen 
met een soortgelijk dierlijk instinct bouwden als bijen hun raten. Tussen twee 
groepen witte wolkenkrabbers zag je de Hudson en daarop voer een minuscuul 
stoomschip, een stuk speelgoed met vier schoorstenen, een oceaanreus van 
50.000 ton.  
 ‘Is het niet prachtig?’ riep Ethel telkens weer.  
 ‘Hebt u New York nog nooit van bovenaf gezien?’  
 Ethel knikte. ‘Jawel,’ zei ze, ‘ik ben er een paar keer met Vanderstyfft 
overheen gevlogen. Maar in de machine tocht het zo, dat je de hele tijd je sluier 
vast moet houden en niets ziet.’  
 Ethel praatte natuurlijk en eenvoudig en er ging eenvoud en hartelijkheid 
van haar uit. En Allan vroeg zich af, waarom hij zich in haar nabijheid nooit 
helemaal op zijn gemak voelde. Hij kon niet zonder terughoudendheid met 
haar babbelen. Misschien irriteerde hem alleen haar stem. In het algemeen zijn 
er in Amerika twee soorten vrouwenstemmen: een zachte, die heel diep in de 
keel klinkt (zo sprak Maud) en een scherpe, ietwat nasale, die kittig en 
opdringerig klinkt. Zo was Ethels stem.  
 Toen ging Ethel weg. Bij de deur vroeg ze Allan nog of hij bij gelegenheid 
niet een dagje keer mee wilde op haar jacht.  
 ‘Ik heb tegenwoordig veel vergaderingen, die al mijn tijd in beslag nemen,’ 
excuseerde Allan zich en scheurde Lloyds brief open.  
 ‘Nou, een andere keer dan! Good bye!‘ riep Ethel vrolijk en ging weg.  



 De brief van Lloyd bevatte maar een paar woorden. Hij was niet 
ondertekend: Houd S.W. in de gaten.  
 S.W. was S. Woolf. Allan hoorde plotseling het bloed in zijn oren suizen.  
 Als Lloyd hem waarschuwde, was daar een reden voor. Was het Lloyds 
instinct, dat argwaan had opgevat? Lloyds spionnen? Kwade voorgevoelens 
vervulden hem. Hij hield zich niet met geldzaken bezig en had zich nooit om de 
afdeling van S. Woolf bekommerd. Dat was een zaak van het bestuur en het 
was al die jaren uitstekend gegaan.  
 Hij riep direct Rasmussen, de vervanger van S. Woolf, bij zich. Heel 
onopvallend vroeg hij hem een commissie in te stellen om samen met hem, 
Rasmussen, de huidige financiële situatie van het syndicaat te onderzoeken. Hij 
wilde binnenkort het werk hervatten en weten welke bedragen er de komende 
tijd beschikbaar waren.  
 Rasmussen was een gedistingeerde Zweed, die zijn Europese beleefdheid na 
een verblijf van twintig jaar in Amerika behouden had.  
 Hij boog en vroeg: ‘Wilt u de voorstellen voor de commisie vandaag nog 
hebben, meneer Allan?’  
 Allan schudde zijn hoofd. ‘Zoveel haast is er niet bij, Rasmussen. 
Morgenochtend is goed. Kun je voor die tijd een keus maken?’  
 Rasmussen glimlachte. ‘Vast wel!’  
 Die avond sprak Allan met succes op een vergadering van afgevaardigden 
van de vakbond.  
 Die avond schoot Rasmussen zichzelf dood.  
 Allan verbleekte, toen hij het hoorde. Hij riep ogenblikkelijk S. Woolf terug 
en verordende direct een geheime inspectie. De telegraaf werkte dag en nacht. 
De inspectie stuitte op een onontwarbare chaos. Er kwamen verduisteringen 
aan het licht, waarvan de omvang op het moment nog niet vastgesteld kon 
worden, en die door valse boekingen en geraffineerde manipulaties verdoezeld 
waren. Of Rasmussen of S. Woolf of anderen daarvoor verantwoordelijk waren, 
was niet direct vast te stellen. Verder werd ontdekt dat de balans van vorig jaar 
gecamoufleerd was en dat het reservefonds een tekort van zes à zeven miljoen 
dollar vertoonde.  
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S. Woolf voer over de oceaan zonder ook maar een moment te vermoeden dat 
hij vergezeld werd door twee detectives.  
 Hij was tot de overtuiging gekomen dat het het beste was om Allan van de 
verliezen op de hoogte te brengen. Alleen voegde hij eraan toe dat die verliezen 
door andere, winstgevende transacties tot een futiliteit gereduceerd konden 
worden. Daarna voelde hij zich vrijer. Toen hij radiotelegrafisch van 
Rasmussens zelfmoord hoorde, kreeg hij koude rillingen. Hij joeg het ene 



telegram na het andere naar New York. Hij verklaarde dat hij voor Rasmussen 
instond en direct een herziening zou organiseren. Allan antwoordde dat hij niet 
meer hoefde te telegraferen, maar na aankomst in New York ogenblikkelijk bij 
hem moest komen.  
 S. Woolf voelde niet dat het mes voor hem al klaar lag. Hij hoopte nog steeds 
dat hij de herziening persoonlijk kon leiden en een uitweg zou vinden. 
Misschien was de dode Rasmussen zelfs zijn redding! Hij was om op het droge 
te komen tot alles bereid – als het moest tot een schurkenstreek. En zijn zonden 
tegenover de dode Rasmussen kon hij immers weer goedmaken tegenover 
diens nabestaanden.  
 Nauwelijks had het stoomschip in Hoboken aangelegd, of Woolf zat al in zijn 
car op weg naar Wallstreet. Hij vroeg meteen belet bij Allan.  
 Allan liet hem wachten, vijf minuten, tien minuten, een kwartier. Woolf keek 
vreemd op. En iedere minuut verminderde de moed waarmee hij zich tot zijn 
nek had volgepompt. Toen Allan hem eindelijk binnenliet, verborg hij zijn 
geschokte zelfvertrouwen onder een astmatisch gesnotter, dat bij hem heel 
natuurlijk klonk.  
 Met zijn stijve hoed achterop zijn hoofd en zijn sigaar in zijn mond kwam hij 
binnen en begon al in de deuropening te praten. ‘Ik moet wel zeggen dat u uw 
mensen laat wachten, meneer Allan!’ ratelde hij verwijtend, met een vette lach, 
en nam zijn hoed af om zijn voorhoofd af te vegen. ‘Hoe gaat het met u?’  
 Allan stond op. ‘Daar ben je dan, Woolf!’ zei hij rustig, zonder een 
verraderlijke klank in zijn stem, terwijl hij met zijn blik iets op zijn werktafel 
zocht.  
 Allans toon gaf Woolf weer moed en hij zag weer licht, maar plotseling kreeg 
hij koude rillingen, toen hij besefte dat Allan hem tutoyeerde. Die 
vertrouwelijkheid was ooit zijn diepste wens geweest, maar leek nu geen goed 
teken.  
 Hij liet zich kreunend in een stoel vallen, beet de punt van een nieuwe sigaar 
af, dat zijn tanden ervan klapperden en stak die aan.  
 ‘Wat is uw commentaar op Rasmussen, meneer Allan?’ begon hij, naar adem 
snakkend, terwijl hij de lucifer zwaaide tot die doofde en hem op de grond 
gooide. ‘Zo’n buitengewoon begaafde man! Doodzonde! Hij had ons nog heel 
wat narigheid kunnen bezorgen, bij God! Zoals ik in mijn telegram al zei: ik 
draai ervoor op!’  
 Hij brak af, getroffen door Allans blik. Die blik was koel, meer niet. Hij was 
zo zonder ieder menselijk medeleven en menselijke belangstelling, dat hij 
beledigend was en S. Woolf ogenblikkelijk de mond snoerde.  
 ‘Rasmussen is een hoofdstuk op zichzelf,’ antwoordde Allan op zakelijke 
toon en pakte een stapel telegrammen van tafel, ‘laten we meteen terzake 
komen en over jou praten, Woolf!’  
 Om Woolfs oren floot een ijzige wind.  



 Hij boog voorover, tuitte zijn lippen en knikte, als iemand die een standje 
krijgt en zijn fout toegeeft. Daarna haalde hij diep adem en zei met een ernstige, 
felle blik: ‘Ik heb u in een telegram al gezegd, meneer Allan, dat ik deze keer 
geen gelukkige hand heb gehad. De katoen heb ik een week te vroeg verkocht, 
omdat ik me door mijn agent in Liverpool, die idioot, bang heb laten maken. 
Het tin te laat. Ik vind de verliezen heel vervelend, maar die kunnen weer 
goedgemaakt worden. Het is niet leuk om toe te moeten geven dat je een 
stommiteit begaan hebt, neemt u dat maar van me aan!’ besloot hij, terwijl hij 
kreunend rechtop in zijn stoel ging zitten en zacht lachte. Maar dat lachen, dat 
zelfkritisch en toegeeflijk moest klinken, lukte hem niet erg.  
 Allan maakte een ongeduldige beweging met zijn hoofd. Hij kookte 
inwendig van woede en verontwaardiging. Misschien had hij nooit iemand 
meer gehaat dan deze harige astmaticus van een vreemd ras op dit ogenblik. 
Nu, na een jaar – een ellendig, verloren jaar – waarin hij met uiterste 
krachtsinspanning alles weer op het goede spoor gezet had, moest die 
misdadige beursspeculant alles weer overhoopgooien! Hij had geen reden om 
hem zacht aan te pakken en daarom maakte hij zijn man meedogenloos en snel 
af. ‘Daar gaat het niet om,’ antwoordde hij even rustig als eerst en sperde alleen 
zijn neusvleugels open. ‘Het syndicaat zal geen minuut aarzelen om je te 
dekken, als je in dienst van de maatschappij verlies lijdt. Maar –‘ en Allan liet 
zijn werktafel waarop hij leunde los, kwam overeind en keek Woolf aan met 
ogen die niets dan pupil en beheerste moordlust waren – ‘je balans van vorig 
jaar was bedrog, meneer! Bedrog! Je hebt voor eigen rekening gespeculeerd en 
zeven miljoen dollar achterovergedrukt!’  
 S. Woolf ging door de grond. Hij werd asgrauw. Hij kreeg het Spaans 
benauwd. Hij greep met zijn vlezige hand naar zijn hart en viel naar lucht 
snakkend achterover. Zijn mond stond sprakeloos en onnozel open en zijn 
bloeddoorlopen ogen puilden uit zijn hoofd.  
 Allan verschoot van kleur; hij werd bleek en rood van inspanning om zich te 
beheersen. Daarna voegde hij er even rustig en koel aan toe: ‘Je kunt het zelf 
zien.’ En hij wierp Woolf nonchalant de stapel telegrammen voor de voeten, dat 
ze op de grond dwarrelden.  
 S. Woolf lag nog steeds naar lucht snakkend in zijn stoel. De grond zakte 
onder hem weg, zijn voeten werden wolken, zijn reutelende ademhaling klonk 
hem als het ruisen van een waterval in de oren. Hij was zo overrompeld, zo 
verdoofd door deze peilloze val, dat de belediging van het nonchalante 
neergooien van de telegrammen helemaal niet tot hem doordrong. Zijn grauwe 
oogleden zakten als deksels over zijn ogen. Hij zag niets. Hij zag nacht, 
ronddraaiende nacht, dacht dat hij zou sterven, smeekte om dood te gaan... en 
daarna werd hij weer wakker en begon te begrijpen dat er geen leugen meer 
was die hem op het droge zou helpen.  
 ‘Allan –?’ stamelde hij.  



 Allan zweeg.  
 S. Woolf dook weer de draaikolk in, kwam proestend boven en sloeg ten 
slotte zijn ogen op, ingevallen ogen, rot zoals bij vissen die lang liggen. Daarna 
ging hij hoestend rechtop zitten. ‘We stonden er wanhopig slecht voor, Allan,’ 
stamelde hij en zijn borstkas kromp ineen van luchtgebrek, ‘ik wilde geld 
maken – geld, tot iedere prijs –!’  
 Allan stond verontwaardigd op. Ieder die wanhoopt heeft recht op een 
leugen. Maar hij had geen medelijden met deze man, hij voelde niets voor hem, 
niets, niets dan haat en woede. Hij wilde korte metten met hem maken en hem 
dan lozen! Zijn lippen waren sneeuwwit van opwinding, toen hij antwoordde: 
‘Je hebt bij de Bank van Boedapest anderhalf miljoen ten name van Wolfsohn 
gedeponeerd, in Petersburg een miljoen en in Londen en bij Belgische banken 
tijdelijk twee à drie miljoen. Je hebt voor eigen rekening zaken gedaan en 
uiteindelijk je nek gebroken. Ik geef je de tijd tot morgenavond zes uur. Geen 
minuut eerder en geen minuut later laat ik je arresteren.’  
 Woolf stond wankelend op, lijkbleek, om in een instinctieve 
verdedigingsdrang op Allan in te slaan. Maar hij kreeg geen hand omhoog. Zijn 
hele lichaam was verlamd en beefde verschrikkelijk. Plotseling was hij weer een 
paar seconden heel helder bij bewustzijn. Hij bleef hijgend staan met 
zweetdruppels op zijn grauwe gezicht, en staarde naar de grond. Zijn ogen 
registreerden werktuiglijk de namen van een aantal Europese banken die op de 
telegrammen daar beneden stonden. Zou hij Allan zeggen waarom hij zich met 
die speculaties ingelaten had? Zou hij zijn motieven uiteenzetten? Dat het hem 
helemaal niet om geld te doen was geweest? Maar Allan was te eenvoudig, te 
simpel om te begrijpen waarom een mens naar macht verlangen kon – hij die 
macht bezat zonder ernaar te streven, die zonder het te weten, zonder het te 
willen gewoon macht bezat! Die machinebouwer had maar drie gedachten in 
zijn hoofd, hij had nooit over de wereld nagedacht en begreep niets. Ja, en zelfs 
als hij de wereld begreep, zelfs dan zou hij tegen een granieten muur botsen, 
tegen de muur van de grove, burgerlijke opvatting van eerlijkheid, die bij kleine 
dingen terecht, maar bij grote dingen dom was, tegen dat begrip zou hij 
opbotsen en er niet doorheen komen. Allan zou hem niet minder verachten en 
vervloeken. Allan! Ja, dezelfde Allan die vijfduizend mensen op zijn geweten 
had, Allan, die het volk miljarden uit de zakken haalde, zonder zeker te weten 
of hij zijn beloften na kon komen. Ook Allans uur zou nog slaan, dat voorspelde 
hij! Die man veroordeelde hem nu en dacht daar het recht toe te hebben! S. 
Woolfs hoofd werkte wanhopig. Een uitweg! Redding! Een mogelijkheid! Hij 
herinnerde zich Allans bekende goedmoedigheid. Waarom werd hijzelf met 
haaientanden aangepakt? Goedmoedigheid en barmhartigheid waren 
verschillende dingen.  
 Zo diep dacht de wanhopige man na, dat hij secondenlang alles om zich 
heen vergat. Hij hoorde niet dat Allan zijn bediende verzocht een glas water te 



brengen, omdat meneer Woolf zich niet lekker voelde. En hoe langer hij 
nadacht, hoe bleker en valer hij werd.  
 Hij dronk het hele glas leeg, haalde diep adem en keek Allan aan. Plotseling 
leek alles minder erg. Als hij Allan eens kon vermurwen? En hij zei, heel 
beheerst en met een lage stem: ‘Luister eens, Allan, dat meen je toch niet 
serieus? We werken nu al zeven, acht jaar samen en ik heb voor het syndicaat 
miljoenen verdiend...’  
 ‘Dat was je werk.’  
 ‘Zeker! Luister, Allan, ik geef toe dat het een ontsporing was. Het ging me 
niet om geld. Ik zal het je uitleggen. Je moet mijn motieven weten... Maar dat 
meen je toch niet serieus, Allan? Het kan nog goedkomen! En ik ben de enige die 
het goed kan maken... Als je mij laat vallen, dan valt het syndicaat...’  
 Allan wist dat S. Woolf de waarheid sprak. Die zeven miljoen kon wat hem 
betreft de duivel halen, maar het schandaal was een ramp. Desondanks bleef hij 
onverbiddelijk.  
 ‘Dat is mijn zaak,’ antwoordde hij.  
 Woolf schudde zijn borstelige buffelhoofd. Hij kon zich niet voorstellen dat 
Allan hem echt wilde laten vallen. Dat was onmogelijk. En hij deed nog een 
poging om het Allan uit te leggen. Maar die ogen riepen in hun zwijgende taal 
dat er van deze man geen mededogen en genade te verwachten was. Niets. 
Absoluut niets. Plotseling besefte hij dat Allan een Amerikaan was, als 
Amerikaan geboren was, terwijl hijzelf een Amerikaan geworden was, en Allan 
was sterker.  
 Het sprankje hoop dat hij zich voorgespiegeld had, was ijdel. Hij was 
verloren. En opnieuw zat hij diep in de ellende.  
 ‘Allan!’ schreeuwde hij opeens in wanhoop, ‘dat kun je niet willen. Nee! Dat 
is mijn dood! Dat kun je niet willen!’  
 Hij vocht nu niet meer tegen Allan, hij vocht tegen het noodlot. Maar het 
noodlot had Allan naar het front gestuurd, een koelbloedige vechter, die van 
geen wijken wist.  
 ‘Dat kun je niet willen, Allan!’ bleef hij herhalen. ‘Dat is mijn dood!’ En hij 
schudde zijn vuisten onder Allans gezicht.  
 ‘Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen.’ Allan keerde zich naar de deur.  
 Op het gezicht van S. Woolf stond het koude zweet als slijm en zijn baard 
plakte.  
 ‘Ik zal het geld vergoeden, Allan –!’ schreeuwde hij wild en zijn armen 
maaiden door de lucht.  
 ‘Tommy rot!’ riep Allan en ging de deur uit.  
 Woolf sloeg zijn handen voor zijn gezicht en viel met een doffe klap op zijn 
knieën als een verslagen stier.  
 Een deur knalde dicht.  
 Allan was weg.  



 Er ging een stuiptrekking door de dikke rug van S. Woolf. Hij stond 
halfverdoofd op. Zijn borst schudde van een tranenloze snik. Hij pakte zijn 
hoed, streek met zijn hand over het vilt en liep langzaam naar de deur.  
 Bij de deur bleef hij nog een keer staan. Allan was in de kamer hiernaast en 
zou hem horen, als hij riep. Hij deed zijn mond open, maar er kwam geen 
geluid uit. Het maakte ook niets uit. Want het had niets te betekenen.  
 Hij ging weg. Hij knarsetandde van woede, vernedering en ellende. Tranen 
van woede sprongen in zijn ogen. O, wat haatte hij Allan nu! Hij haatte hem zo, 
dat hij bloed op zijn tong proefde... Ook Allans uur zou nog slaan...  
 Als een dode man ging hij met de lift naar beneden.  
 Hij stapte de car in. ‘Riverside Drive!’  
 De chauffeur, die het gezicht van zijn baas nauwelijks had kunnen zien, 
dacht: ‘S. Woolf is kapot!’  
 Ineengedoken, grauw, met ingevallen ogen zat Woolf in de wagen, zonder 
iets te horen en te zien. Hij rilde van het koude zweet en kroop in zijn mantel 
als een mossel in zijn schelp. Af en toe dacht hij verbitterd: ‘Hij heeft me 
neergemaaid. Hij heeft me afgeslacht. Iets anders kon hij niet denken.  
 Het werd nacht en de chauffeur stopte om te vragen of hij niet naar huis 
moest rijden.  
 S. Woolf dacht ingespannen na. Daarna zei hij toonloos: ‘De 110e.’  
 Dat was het adres van Renée, momenteel zijn maitresse. Hij had niemand 
met wie hij praten kon, geen vriend en geen kennis, en daarom reed hij naar 
haar.  
 Woolf was bang dat hij zich tegenover de chauffeur verraden had en 
vermande zich. Voor het huis van Renée stapte hij uit en zei bedaard en wat 
bazig als altijd: ‘Blijf hier wachten!’  
 Maar de chauffeur dacht: ‘Toch ben je kapot!’  
 Renée gaf geen teken van blijdschap dat hij terug was. Ze zat te mokken. Ze 
had zich dood verveeld en ze deed ongelukkig. Ze was zo met haar eigen 
hoogmoedige, verwende en eigenzinnige persoontje bezig, dat zijn 
verstoordheid haar helemaal niet opviel.  
 Over die mate van vrouwelijk egoïsme moest Woolf luid lachen. En dat 
lachen, waarin veel wanhoop lag, bracht hem terug naar de toon waarop hij 
altijd met Renée omging. Hij sprak Frans met haar. Die taal leek een ander 
mens van hem te maken. Secondenlang – heel korte seconden – vergat hij zelfs 
dat het afgelopen met hem was. Hij maakte grapjes met Renée, noemde haar 
een klein, verwend kind, zijn boze popje, zijn kleinood en speelgoed en gaf met 
zijn koude, vochtige lippen een kus op haar mooie, volle lippen. Renée was een 
buitengewone schoonheid, een roodblonde Française uit Lille, die hij vorig jaar 
uit Parijs geïmporteerd had. Hij loog haar voor dat hij een pracht van een sjaal 
en de mooiste veren uit Parijs had meegebracht, en er ging een lichte glans over 



Renées gezicht. Ze gaf opdracht de tafel te dekken en kletste over al haar 
zorgen en buien.  
 O, ze haatte dat New York, ze haatte dat volk van Amerikanen, die een dame 
met uiterste consideratie en uiterste onverschilligheid behandelden. Ze haatte 
het om “op haar etage te zitten” en te wachten. Oh, mon dieu, oui, ze was veel 
liever een kleine modiste in Parijs gebleven...  
 ‘Misschien kun je binnenkort terug, Renée,’ zei Woolf met een glimlach die 
onder Renées lage voorhoofd doorwerkte.  
 Aan tafel kon hij geen hap door zijn keel krijgen, maar hij dronk een heleboel 
bourgogne. Hij dronk en hij dronk en werd warm in zijn hoofd, maar niet 
dronken.  
 ‘Laten we muziek en dansers bestellen, Renée,’ zei hij. Renée telefoneerde 
met een Hongaars restaurant in de joodse wijk en een halfuur later waren de 
dansers en muzikanten er.  
 De primas van de kapel kende Woolfs smaak en had een mooi jong meisje 
meegebracht, dat direct uit de Hongaarse provincie kwam. Het meisje heette 
Juliska en zong een volksliedje, zo zacht, dat ze nauwelijks te horen was.  
 Woolf beloofde de troep honderd dollar, op voorwaarde dat er geen seconde 
pauze zou zijn. Zonder onderbreking wisselden muziek, liederen en dansen 
elkaar af. Woolf lag als een lijk in zijn stoel en alleen zijn ogen glansden. Hij 
slurpte voortdurend rode wijn en werd toch niet dronken. Renée zat met 
opgetrokken benen in een leunstoel, gehuld in een prachtige, vermiljoenrode 
sjaal en met haar ogen half gesloten, als een rode panter. Ze keek nog steeds 
verveeld. Juist haar onvergelijkelijke indolentie had hem geprikkeld. Kwam je 
te dichtbij, dan werd ze kwaadaardig als een krankzinnige, tot ten slotte de hel 
uit haar laaide.  
 De knappe jonge Hongaarse die de smarte primas meegebracht had, beviel S. 
Woolf. Hij keek vaak naar haar, maar ze ontweek zijn blik schuw. Daarop 
wenkte hij de primas en fluisterde hem iets toe. Even later verdween Juliska.  
 Precies om elf uur verliet hij Renée. Hij gaf haar een van zijn briljanten 
ringen cadeau. Renée liefkoosde zijn oor met haar lippen en vroeg fluisterend, 
waarom hij niet bleef. Hij gebruikte het oude excuus dat hij moest werken en 
Renée fronste haar voorhoofd en vertrok haar mondje.  
 Juliska zat al in Woolfs huis te wachten. Ze beefde, toen hij haar aanraakte. 
Haar haar was bruin en zacht. Hij schonk een glas wijn voor haar in en ze nipte 
er gehoorzaam van en zei slaafs: ‘Op uw gezondheid, meneer!’ Daarna zong ze 
op zijn verzoek haar kleine, melancholieke volksliedje, weer zo zacht dat ze 
nauwelijks te horen was.  
 Két lánya volt a falunak – zong ze – két virága; mind a kettö úgy vágyott a 
boldogsagra...  
 Twee meisjes had het dorp en twee bloemen. Allebei verlangden ze naar het 
geluk; de een brachten ze naar het huwelijksaltaar en de ander naar het kerkhof.  



 In zijn jeugd had S. Woolf het lied honderd keer gehoord. Maar vandaag 
maakte het hem neerslachtig. Hij hoorde er zijn hele hopeloosheid in. Hij zat en 
dronk en kreeg tranen in zijn ogen. Hij huilde uit medelijden met zichzelf en de 
tranen liepen langzaam over zijn wasachtige, pafferige wangen.  
 Na een tijdje snoot hij zijn neus en zei zacht: ‘Dat heb je goed gedaan. Wat 
kun je verder nog, Juliska?’  
 Ze keek hem aan met treurige bruine ogen, die aan de ogen van een lama 
deden denken. Ze schudde haar hoofd. ‘Niets, meneer,’ fluisterde ze 
moedeloos.  
 Woolf lachte nerveus. ‘Dat is niet veel,’ zei hij. ‘Luister eens, Juliska, ik geef je 
duizend dollar, maar dan moet je doen wat ik zeg.’  
 ‘Ja, meneer,’ antwoordde Juliska onderdanig en angstig.  
 ‘Kleed je dan uit. Ga maar naar de kamer hiernaast.’  
 Juliska boog haar hoofd: ‘Ja, meneer.’  
 Terwijl ze haar kleren uittrok, bleef S. Woolf in zijn stoel onbeweeglijk voor 
zich uit zitten staren. ‘Als Maud Allan nog leefde, had ik nog hoop,’ dacht hij. 
En hij bleef zitten en zijn ongeluk broeide donker boven hem. Toen hij na enige 
tijd opkeek, zag hij Juliska uitgekleed en half in de portière gewikkeld in de 
deuropening staan. Hij was haar helemaal vergeten.  
 ‘Kom maar dichterbij, Juliska.’ Juliska deed een stap naar voren. Haar 
rechterhand hield nog steeds de portière vast, alsof ze dat laatste omhulsel niet 
op wilde geven.  
 S. Woolf bekeek haar met een kennersblik en het naakte meisjeslichaam 
bracht hem op andere gedachten. Hoewel ze nog geen zeventien jaar oud was, 
was Juliska toch al een vrouwtje. Haar bekken was breder dan de kleren deden 
vermoeden, haar dijen waren ronde zuilen, haar borsten klein en stevig. Haar 
huid was donker. Ze was als uit aarde gebakken en in de zon gedroogd.  
 ‘Kun je dansen?’ vroeg S. Woolf.  
 Juliska schudde haar hoofd. Ze keek niet op. ‘Nee, meneer.’  
 ‘Heb je nooit bij de wijnoogst gedanst?’  
 ‘Dat wel, meneer.’  
 ‘Heb je de csardas gedanst?’  
 ‘Ja, meneer.’  
 ‘Dans dan de csardas!’  
 Julika keek hulpeloos om zich heen. Daarna danste ze, meer uit angst dan 
voor het hoge loon. Ze maakte onhandig de bewegingen van armen en benen. 
Ongekleed kon ze met haar lichaam niets beginnen. Ze trippelde alsof ze op 
scherven liep. Haar ogen stonden vol water en haar wangen brandden van 
schaamte. Ach, haar voeten, die niet helemaal schoon waren, waar moest ze die 
laten?  
 Ze was prachtig. Vele jaren had S. Woolf die roerende schuchterheid niet 
meer gezien. Hij kon niet genoeg naar haar kijken. ‘Dans maar, Juliska!’  



 En Juliska hief onhandig haar benen en handen en de tranen drupten uit 
haar achterovergegooide hoofd op haar borst. Toen stond ze stil en beefde.  
 ‘Waar ben je bang voor, Juliska?’  
 ‘Ik ben niet bang, meneer.’  
 ‘Kom dan dichterbij.’  
 Juliska kwam voetje voor voetje dichterbij. ‘Nu doet hij het,’ dacht ze en ze 
dacht aan het geld.  
 Maar S. Woolf deed het niet. Hij trok haar op zijn knie. ‘Wees maar niet bang 
en kijk me aan.’ Ze deed het en haar blik flakkerde en brandde. S. Woolf kuste 
haar op haar wang. Hij drukte haar tegen zich aan in een opwelling van 
vaderlijke gevoelens en de tranen sprongen in zijn ogen. ‘Wat wil je hier in New 
York gaan doen?’  
 ‘Dat weet ik niet.’  
 ‘Wie heeft je hier gebracht?’  
 ‘Mijn broer. Maar nu is hij naar het westen.’  
 ‘Wat doe je nu?’  
 ‘Ik zing met Gyula.’  
 ‘Laat Gyula maar gaan en zing niet meer met hem. Hij is een schurk. Je kunt 
ook helemaal niet zingen.’  
 ‘Nee, meneer.’  
 ‘Ik zal je geld geven en doe je dan wat ik zeg?’  
 ‘Ja, meneer.’  
 ‘Goed. Je moet Engels leren. Je moet mooie, eenvoudige kleren kopen een 
een baan zoeken als verkoopster. Let goed op wat ik zeg. Ik zal je tweeduizend 
dollar geven, omdat je zo mooi danst. Daar kun je drie jaar van leven. Je moet 
naar een avondschool gaan. Boekhouden leren, stenograferen en 
machineschrijven. De rest komt dan vanzelf. Wil je dat doen?’  
 ‘Ja, meneer,’ antwoordde Juliska angstig, want ze vond Woolf griezelig. Ze 
had gehoord dat er in New York veel jonge meisjes vermoord werden.  
 ‘Kleed je maar weer aan.’ En S. Woolf stak een hand vol bankbiljetten naar 
Juliska uit. Maar ze durfde die niet aan te nemen. Zodra ik die pak, slaat hij me 
neer, dacht ze.  
 ‘Neem ze dan,’ zei S. Woolf glimlachend. ‘Ik heb het geld niet meer nodig, 
want morgenavond klokslag zes uur ben ik dood.’  
 Juliska huiverde.  
 S. Woolf lachte nerveus. ‘Hier heb je nog twee dollar. Neem de eerste auto 
die je ziet en rijd naar huis. Geef Gyula honderd dollar en zeg dat ik niet meer 
gegeven heb. Vertel niemand dat je geld hebt. Het allerbelangrijkste in de 
wereld is geld hebben – maar de anderen mogen er niets van weten. Neem het 
maar.’ Hij stopte de biljetten in haar hand.  
 Juliska ging weg zonder te bedanken.  



 Zodra S. Woolf alleen was, verslapte zijn gezicht. ‘Stom wijf,’ mompelde hij. 
‘Ze redt het toch niet.’ Hij had spijt van het geld. Hij rookte een sigaar, dronk 
een cognac en liep in zijn kamers op en neer. Hij had alle lampen aangedaan, 
omdat hij niet de minste schaduw verdroeg. Voor een Japanse lakkast bleef hij 
staan en maakte haar open. Ze zat vol haarlokken, blonde, gouden en rode 
meisjeslokken. Iedere lok had net als een apothekersflesje een etiket. Er stond 
een datum op. En Woolf las die vloed van haren en lachte vol minachting. Want 
hij minachtte en verafschuwde vrouwen, net als alle mannen die veel omgegaan 
zijn met vrouwen die zichzelf verkopen.  
 Maar het gelach maakte hem achterdochtig. Het herinnerde hem aan een 
gelach dat hij ooit ergens gehoord had. Toen viel hem in dat zijn oom zo 
gelachen had, precies zo, en die oom had hij het meeste gehaat. Dat was 
vreemd.  
 En weer liep hij op en neer. Maar de muren en meubels verbleekten steeds 
meer. De kamers werden groter en leger. Hij kon niet meer tegen het alleenzijn 
en reed naar de club.  
 Het was drie uur ’s nachts. De straat was verlaten. Maar drie huizen verder 
stond een auto met pech. De chauffeur kroop onder de motor. Maar zodra 
Woolf wegging, reed de auto achter hem aan. Woolf lachte bitter. Spionnen van 
Allan? Bij de club gaf hij de chauffeur twee dollar fooi en stuurde hem naar 
huis.  
 ‘Wat is hij kapot, Lord!’ dacht de chauffeur.  
 Op de club waren nog drie pokertafels bezet en Woolf ging bij een kennis 
zitten. Vreemd, wat voor kaarten hij vandaag in handen kreeg! Kaarten die je 
anders nooit zag. ‘Daar zijn Juliska’s tweeduizend dollar weer,’ dacht hij en 
stak het geld in zijn broekzak. Om zes uur werd het spel afgebroken en Woolf 
begon lopend aan de lange weg naar huis. Achter hem liepen twee pratende 
mannen met schoppen op hun schouders. Bij zijn huis trof hij een aangeschoten 
werkman, die langs de huizen zwalkte en zacht en vals zong als een 
dronkeman.  
 ‘Have a drink?’ zei Woolf tegen hem.  
 Maar de dronkeman reageerde niet. Hij had zijn mond vol onbegrijpelijke 
woorden en waggelde voorbij.  
 ‘Allans metamorfosen!’  
 Thuis dronk hij een whisky, die zo sterk was, dat hij ervan rilde. Hij was niet 
dronken, maar in een bewusteloze toestand geraakt. Hij nam een bad en viel in 
het bad in slaap en werd pas wakker toen de bediende bezorgd aanklopte. Hij 
trok van top tot teen nieuwe kleren aan en ging het huis uit. Nu was het 
klaarlichte dag. Tegenover zijn huis stond een auto en Woolf ging ernaartoe om 
te vragen of de wagen vrij was.  
 ‘Ik ben besteld,’ zei de chauffeur en Woolf glimlachte minachtend. Allan 
omgaf hem, Allan had hem omsingeld. Uit een deur kwam een gentleman met 



een kleine, zwarte map onder zijn arm en volgde hem aan de andere kant van 
de straat. Plotseling sprong Woolf op een tram en dacht op die manier aan 
Allans detectives ontkomen te zijn.  
 Hij dronk koffie in een saloon en zwierf de hele ochtend door de straten.  
 New York was aan de twaalfurige race begonnen. New York was in de race, 
aangevoerd door zijn gangmaker: de daad. Auto’s, cars, bestelwagens, mensen, 
alles racete. De viaductbanen denderden. De mensen renden uit huizen, 
wagens, tramcars, ze renden uit gaten in de grond tevoorschijn, uit de 
tweehonderdvijftig kilometer lange tunnelbuizen van de subway. Ze waren 
allemaal sneller dan Woolf. ‘Ik blijf achter,’ dacht hij. Hij ging sneller lopen, 
maar desondanks haalden ze hem allemaal in. Ze waren splinters, atomen, 
gloeiend door wederzijdse wrijving, en bezaten niet meer eigen beweging dan 
de moleculen van alle dingen. En de stad ging haar donderende gang. Om de 
vijf minuten passeerde hem een grijze, elektrische reuzenbus, die Broadway 
afreed als een olifant met een brandende fakkel onder zijn staart. Dat waren de 
ontbijtbussen, waarin je een kop koffie en een sandwich kon nemen op weg 
naar kantoor. Maar tussen de voortrazende mensen liepen grote, brutale 
spoken rond die schreeuwden: Verdubbel je inkomen! – Waarom nog dik zijn? 
– Wij maken je rijk, schrijf briefkaarten! – Easy Walker! – Make your own terms – 
Stop having fits! – Drunkards saved secretly – Dubbele kracht! –: affiches! – Dat 
waren de grote dompteurs, die deze trappelende menigte beheersten. Woolf 
glimlachte een verzadigde, bevredigde glimlach. Hij, die de reclame tot kunst 
verheven had!  
 Vanuit de Battery zag hij drie citroengele reclame-aëroplanen, die achter 
elkaar boven de baai kruisten om de klanten te vangen die op weg naar New 
York waren. Op hun gele vleugels stond Wannamaker – Uitverkoop!  
 Wie van al die duizenden wemelende mensen om hem heen zou erbij 
stilstaan dat hij twaalf jaar geleden de “vliegende affiche” opgericht had?  
 Hij was verkleefd met New York, aangezogen door de centripetale kracht 
van het malende monster. De hele dag. Hij lunchte, dronk koffie en nam een 
glaasje cognac hier en daar. Zodra hij bleef staan, werd hij duizelig en daarom 
liep hij steeds maar door. Om vier uur kwam hij in Central Park, half verdoofd, 
zonder te denken. Hij passeerde de luchtschiphal van de Chicago-Boston-New 
York Airship Co. en verliet de paden. Het begon te regenen en het park was 
helemaal verlaten. Hij dommelde onder het lopen half in, maar plotseling werd 
hij met een schok wakker, geschrokken van zijn manier van lopen. Hij liep 
gebukt, sloffend, met doorgezakte knieën, helemaal zoals de oude Wolfsohn 
voorbijslofte, die het lot op deemoed afgericht had. En een stem in hem had 
gefluisterd – zo duidelijk: de zoon van een aflegger!  
 De schrik maakte hem wakker. Waar was hij? Central Park. Waarom was hij 
hier? Waarom was hij niet weg, ja, verduiveld – waarom was hij er niet 
vandoor? Waarom bleef hij de hele dag plakken in New York? Wie had hem dat 



bevolen? Hij keek op zijn horloge. Het was een paar minuten over vijf. Hij had 
dus nog een uur de tijd, want Allan hield woord.  
 Zijn hoofd begon snel te denken. Hij had vijfduizend dollar op zak. Daar kon 
hij ver mee komen. Hij wilde vluchten. Allan zou hem niet in handen krijgen. 
Hij keek om – niemand te zien. Het was hem dus gelukt om Allans detectives af 
te schudden. Die triomf verlevendigde hem en hij begon bliksemsnel te 
handelen. In een barbershop liet hij zijn baard afscheren en terwijl de kapper 
aan het werk was, dacht hij over zijn vluchtplan. Hij bevond zich op Columbus 
Square. Hij wilde met de subway naar de 200th Street rijden, een eindje lopen 
en dan een trein pakken.  
 Tien minuten voor zes verliet hij de kapperszaak. Hij kocht nog sigaren en 
zeven minuten voor zes liep hij de trap af naar de subway.  
 Tot zijn verrassing zag hij op het perron van het Columbus Square Station 
onder de wachtenden een kennis staan, een medepassagier van de laatste 
zeereis. De man keek hem zelfs aan, maar – triomf! – hij herkende hem niet. En 
toch had hij met die man iedere dag poker gespeeld in de rooksalon.  
 Over een van de sporen ratelde bliksemsnel een exprestrein voorbij, die het 
station met lawaai en wind vulde. Woolf werd ongeduldig en keek op zijn 
horloge. Vijf minuten!  
 Maar plotseling kon hij de passagier van daarnet niet meer zien. Toen hij 
omkeek, zag hij hem achter zijn rug staan, verdiept in de Herald. En 
tegelijkertijd was Woolf in al zijn ledematen verlamd. Een vreselijke gedachte 
werd in hem wakker! Als die passagier eens een van Allans detectives was, die 
hem al – vanaf Cherbourg gevolgd was –? Het was nog drie minuten voor zes. 
Woolf deed een paar stappen opzij en keek heimelijk naar de passagier. Die las 
rustig door, maar in de krant zat een scheur en door die scheur staarde een 
scherp oog!  
 In zijn diepste zielennood keek S. Woolf in dat oog. Het was voorbij! Op dat 
ogenblik vloog de trein binnen en S. Woolf sprong tot ontzetting van de 
wachtenden de rails op. Een hand met gespreide vingers greep naar hem.  
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S. Woolf werd twee minuten voor zes door de wielen van de subway 
verpletterd en een halfuur later was heel New York al vol opgewonden 
geschreeuw.  
 ‘Extra! Extra! Here you are! Hya! Hya! All about suicide of banker Woolf! All about 
Woolf!’  
 De krantenjongens raasden voorbij als wilde paarden en in de straten waar 
Woolf vandaag gezworven had, weergalmde zijn naam.  
 ‘Woolf! Woolf! Woolf!’  
 ‘Woolf in drie stukken gesneden!’  



 ‘De tunnel verslindt Woolf!’  
 ‘Woolf! Woolf! Woolf!’ Iedereen had honderdmaal zijn 50-horsepower-
wagen over Broadway zien rijden met de zilveren draak, die bromde als een 
oceaanstomer. Iedereen kende zijn borstelige buffelschedel. S. Woolf was een 
deel van New York en nu was hij dood. S. Woolf, die het grootste vermogen 
beheerde dat een mens ooit had gehad. De bladen die het syndicaat gunstig 
gestemd waren, schreven: Ongeluk of zelfmoord? De vijandige bladen: Eerst 
Rasmussen! – Nu Woolf!!  
 ‘Woolf, Woolf, Woolf!’ De krantenboys blaften de naam en stootten 
rookwolken uit in de mistige straat. Het klonk als het hese huilen van wolven 
die hun buit verscheurden.  
 Allan hoorde van Woolfs verschrikkelijke dood vijf minuten nadat het 
gebeurd was. Een detective sprak hem door de telefoon.  
 Verstoord en niet in staat tot werken liep hij in zijn werkkamer op en neer. 
De straten stonden vol mist en alleen de wolkenkrabbers staken boven de zee 
van mist uit, somber belicht door de dalende zon. New York raasde en huilde 
in de diepte: het schandaal was in volle gang! Pas na geruime tijd was hij in staat 
met de chef van het persbureau en het interim-hoofd van de financiële afdeling 
te overleggen. De hele nacht door werd hij achtervolgd door de laatste indruk 
van Woolf, hoe die lijkbleek en naar adem snakkend in de stoel lag...  
 ‘Ja, het is de tunnel,’ zei Allan tegen zichzelf. Hij voelde zich omringd door 
dreiging en ongeluk en huiverde. Hij zag een hopeloze tijd aanbreken. ‘Nu gaat 
het jaren duren –’ dacht hij en liep slapeloos op en neer.  
 De dood van Woolf hield die nacht duizenden wakker. Toen Rasmussen 
zelfmoord gepleegd had, waren ze nerveus geworden. Maar Woolfs dood 
schrikte de hele wereld op. Het syndicaat wankelde! Alle grote banken ter 
wereld namen met miljarden in de tunnel deel, de industrie met miljarden en 
het volk tot aan de krantenverkopers met miljarden. Koortsachtige opwinding 
heerste van San Francisco tot Petersburg en van Sidney tot Kaapstad. De pers 
van alle werelddelen wakkerde de bezorgdheid aan. De aandelen van het 
syndicaat daalden niet, ze stortten in! Woolfs dood was het begin van de “grote 
aardbeving”.  
 De vergadering die belegd was door de grootaandeelhouders duurde twaalf 
uur en leek een verbitterde, helse veldslag, waarin vroeger bedachtzame 
mensen elkaar verscheurden. Het syndicaat moest op 2 januari honderden 
miljoenen rente en aflossingen betalen, enorme bedragen, waarvoor 
onvoldoende dekking bestond.  
 De vergadering gaf een communiqué uit waarin ze verklaarde dat de 
financiële situatie momenteel niet gunstig was, maar dat er nog hoop bestond 
op een sanering. Dat communiqué bevatte in gebrekkig versluierde vorm de 
hele fatale waarheid.  



 De volgende dag waren tien-dollar-shares voor één dollar te koop. Een leger 
van privépersonen, die jaren geleden meegesleept waren door de algemene 
speculatiewoede, was geruïneerd. Meer dan een dozijn slachtoffers eiste die 
eerste dag. De banken werden bestormd. Niet alleen degenen van wie de hoge 
deelname aan het syndicaat bekend was, maar ook velen die er niets mee te 
maken hadden, werden van ’s morgens tot ’s avonds belegerd en de klanten 
namen hun tegoed op. Een hele reeks instellingen zag zich gedwongen de 
loketten te sluiten, omdat de contanten op waren. De crisis van 1907 was hierbij 
vergeleken kinderspel. Een paar kleine banken vielen al bij de eerste 
bestorming om. Maar zelfs de grote banken schudden op hun grondvesten in 
de branding die ze te verduren kregen. Tevergeefs probeerden ze de publieke 
opinie met bekendmakingen gerust te stellen. De New York City Bank, Morgan 
Co., Lloyd en American betaalden in de loop van drie dagen duizelingwekkend 
hoge bedragen uit. De telegrafisten vielen om van vermoeidheid. De 
bankpaleizen waren de hele nacht verlicht als bij dag en directeuren, kassiers en 
secretarissen kwamen dagenlang niet uit de kleren. Het geld werd steeds 
duurder. Nadat de paniek van 1907 de rentevoet voor daggeld van 80 naar 130 
procent opgedreven had, ging het nu van 100 tot 180 procent! Het was soms 
niet eens meer mogelijk om duizend dollar te lenen. “New York City” werd 
door Gould overeind gehouden, Lloyds Bank verdedigde zichzelf tot het 
uiterste en American kreeg ondersteuning van de Bank of London. Afgezien 
van deze bank was er geen cent bij Europese banken te krijgen: die banken 
gingen met koortsachtige haast in de verdediging. Aan de beurzen van New 
York, Parijs, Londen, Berlijn en Wenen heerste een ongekende déroute. Een 
legioen firma’s schortte de betalingen op. Er ging geen dag voorbij zonder 
faillissementen en geen dag zonder slachtoffers. Woolfs dood werd een 
epidemie en dagelijks sprongen geruïneerde mensen voor de treinen van de 
subway. Het financiële lichaam van vijf werelddelen had een gapende wond 
opgelopen en dreigde dood te bloeden. De handel, het verkeer en de industrie, 
de grote machine van de moderne wereld, die met miljarden gestookt werd en 
die miljarden uitspuwde, draaide nog maar traag en moeizaam, zodat het erop 
leek dat ze zomaar ineens helemaal stil kon blijven staan.  
 De tunnelterreinmaatschappij, die zich met de koop en verkoop van 
bouwterreinen voor de tunnelstation bezighield, stortte in één klap in en 
ontsloeg ontelbare werknemers.  
 De kranten waren dezer dagen oorlogsjournalistiek.  
 De tunnel verslindt steeds meer!  
 Mr. Harry Stilwell, bankier, Chicago, pleegt zelfmoord. – Beursmakelaar 
Williamson, 26th Street, vergiftigt zichzelf en zijn gezin. – Fabrikant Klepstedt, 
Hoboken, springt voor de subway. Het bericht dat de oude Jakob Wolfsohn in 
Szentes zich opgehangen had, ging totaal onopgemerkt voorbij.  



 Het was de paniek! Die sprong over op Frankrijk, Engeland, Duitsland, 
Oostenrijk en Rusland. Duitsland werd het eerst door paniek overvallen en 
verkeerde binnen een week in dezelfde onrust, angst en verschrikking als de 
Verenigde Staten.  
 De industrie, die zich nog maar nauwelijks van de gevolgen van de 
oktoberramp hersteld had, zat aan de grond. De aandelen, die door de tunnel 
tot ongehoorde bloei gekomen waren – ijzer, staal, cement, koper, kabels, 
machines, kolen – werden door de instortende tunnelaandelen mee de diepte in 
gesleurd. De kolenkoningen en mijnbaronnen hadden aan de tunnel een 
vermogen verdiend, maar wilden nu geen rooie cent riskeren. Ze verlaagden de 
lonen, voerden werktijdverkorting in en zetten duizenden arbeiders op straat. 
Degenen die werk hadden, verklaarden zich solidair met hun kameraden. Ze 
gingen in staking, vastbesloten deze keer tot hun laatste snik te strijden en zich 
niet weer te laten paaien met beloften die gebroken zouden worden, zodra de 
zon weer scheen. Waren de tijden goed, dan waren ze goed genoeg om de 
miljoenen te helpen vermeerderen; waren ze slecht, dan werden ze op straat 
gezet. De mijnen mochten vol water lopen en de hoogovens vol slakken!  
 De staking begon net als alle andere. Hij vlamde op in de bekkens van Lille, 
Clermont-Ferrand en Saint-Étienne en sloeg over naar het Moezel-, Saar- en 
Roergebied en naar Silezië. De Engelse mijnwerkers en hoogovenarbeiders in 
Yorkshire, Durham en Zuid-Wales hielden een solidariteitsstaking. Canada en 
de Verenigde Staten sloten zich aan. De spookachtige vonk sprong over de 
Alpen naar Italië en over de Pyreneeën naar Spanje. Duizenden van de 
bloedrode en lijkgele fabrieken aller landen stonden stil. Hele steden waren 
dood. De hoogovens doofden en de mijnpaarden werden uit de schachten 
gehaald. De stoomschepen lagen met hele vloten, schoorsteen aan schoorsteen, 
in de haven. Iedere dag kostte een vermogen. Maar doordat de paniek ook geld 
onttrok aan de andere industrieën, groeide het miljoenenleger van werkelozen 
iedere dag verder aan. De toestand werd kritiek. De spoorwegen, elektrische 
centrales en gasfabrieken zaten zonder steenkool. In Amerika en Europa reed 
nog geen tiende deel van de treinen meer en het transatlantische 
scheepvaartverkeer was bijna helemaal gestaakt.  
 Het kwam tot excessen. In Westfalen ratelden de machinegeweren en in 
Londen leverden de dokwerkers een bloedige veldslag met de politie. Dat was 
8 december. De straten bij de West India Docks waren die avond zowel met 
dode arbeiders als dode politiemannen bedekt. Op 10 december riep de Engelse 
arbeidersunion de algemene staking uit. De Franse, Duitse, Russische en 
Italiaanse bonden volgden en uiteindelijk sloot de Amerikaanse Union zich 
erbij aan.  
 Dat was de moderne oorlog. Geen kleine voorpostengevechten, maar een 
complete veldslag! In gesloten fronten stonden arbeiders en kapitaal tegenover 
elkaar.  



 Al na een paar dagen werden de verschrikkingen van die strijd zichtbaar. De 
statistieken van de criminaliteit en de kinder- en zuigelingensterfte stegen 
huiveringwekkend. Het voedsel voor miljoenen mensen lag te verrotten en te 
bederven in spoorwegwagons en scheepsruimen. De regeringen riepen de 
militairen te hulp. Maar de troepen, die samengesteld waren uit proletariërs, 
boden passief verzet, ze werkten en kwamen niet in actie, en het was niet het 
moment voor strenge represailles. Tegen Kerstmis zaten de grote steden: 
Chicago, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Hamburg, Wenen en Petersburg 
helemaal zonder licht en werden bedreigd door hongersnood. De mensen leden 
kou in hun woningen en wie zwak en ellendig was, ging te gronde. Iedere dag 
waren er grote branden, plunderingen, sabotages en diefstallen. Het spook van 
de revolutie dreigde...  
 De Internationale Arbeidersliga gaf geen duimbreed toe en eiste wetten die 
de arbeiders tegen de willekeur van het kapitaal beschermden.  
 Temidden van deze onrust en verschrikking stond het tunnelsyndicaat nog 
altijd overeind. Het was een wrak vol gaten, dat in zijn voegen kraakte, maar 
het stond overeind!  
 Dat was het werk van Lloyd. Lloyd had een vergadering met de grote 
schuldeisers belegd en was in eigen persoon verschenen, wat hij wegens zijn 
ziekte al twintig jaar niet meer gedaan had. Het syndicaat mocht niet omvallen! 
De tijden waren wanhopig en de val van het syndicaat zou onnoemelijk veel 
onheil in de wereld veroorzaken. De tunnel was nog te redden, als er 
verstandig gehandeld werd! Zou er nu een tactische fout gemaakt worden, dan 
was zijn lot bezegeld, eens en voor altijd, en de ontwikkeling van de industrie 
zou twintig jaar teruggezet worden. De algemene staking kon geen drie weken 
meer duren, want de arbeiderslegioenen stonden voor de hongerdood, het geld 
zou terugkomen en de crisis zou in de lente voorbij zijn. Er moesten offers 
gebracht worden. De grote schuldeisers moesten uitstel van betaling verlenen 
en geld voorschieten. Maar de aandeelhouders en share-eigenaars moesten op 2 
januari hun rente tot de laatste heller en pfennig uitbetaald krijgen, wilde er 
geen nieuwe paniek uitbreken.  
 Lloyd zelf bracht als eerste grote offers. Daardoor slaagde hij erin het 
syndicaat overeind te houden.  
 Deze vergadering was geheim. De kranten verkondigden de volgende dag 
dat de sanering van het syndicaat werd voorbereid en dat de maatschappij op 2 
januari zoals altijd aan haar verplichtingen tegenover de aandeelhouders en 
share-eigenaars zou voldoen.  
 De fameuze 2e januari naderde.  
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Op 1 januari waren alle theaters, concertzalen en restaurants in New York altijd 
overvol.  
 Maar dit jaar was 1 januari dood. Alleen in een paar grote hotels heerste 
gewone drukte. De trams reden niet. De viaductbanen en de subway lieten 
maar enkele treinen rijden, die door ingenieurs bestuurd werden. In de haven 
lagen de opgelegde oceaanreuzen met gedoofde vuren in de dokken, ingepakt 
in mist en ijs. De straten waren ’s avonds donker, er brandde maar één op de 
drie lampen en de reclametableaus, die anders met de regelmaat van 
vuurtorens opflitsten, waren gedoofd.  
 Al om middernacht stond er een dichte rij mensen voor het 
syndicaatsgebouw, bereid om de nacht wakend door te brengen. Ze wilden 
allemaal hun vijf, tien, twintig of honderd dollar rente redden. Het gerucht ging 
dat het syndicaat 3 januari zijn poorten zou sluiten, en niemand voelde er iets 
voor om zijn geld te riskeren. Er kwamen er steeds meer.  
 De nacht was heel koud, twaalf graden onder nul. Fijne sneeuw zeefde als 
wit zand uit de diepzwarte lucht en onttrok de bovenste verdiepingen van de 
zwijgende wolkenkrabber aan het gezicht. Rillend en klappertandend schoven 
de wachtenden bij elkaar om warm te worden en stookten elkaar op met 
angsten, vermoedens en gesprekken over het syndicaat, aandelen en shares. Ze 
stonden zo dicht op elkaar, dat ze heel goed staande hadden kunnen slapen, 
maar niemand deed een oog dicht. De angst hield hen wakker. De deuren van 
het syndicaat konden uiteindelijk best gesloten blijven. Dan waren al hun 
shares opeens volkomen waardeloos! Met blauwe gezichten van de kou en 
ogen vol angst en bezorgdheid wachtten ze hun lot af.  
 Het geld! Het geld! Het geld!  
 Hun levenswerk, zweet, inspanning, vernederingen, slapeloze nachten, 
grijze haren en een geschokt gemoed! Meer nog: hun oude dag en een paar 
rustige laatste jaren voor hun dood! Als ze verloren, was alles voorbij, twintig 
jaar van hun leven weggegooid, nacht, ellende, vuil en armoede...  
 De angst en opwinding groeiden van minuut tot minuut. Als ze hun 
spaargeld kwijtraakten, zouden ze Mac Allan, die kampioen zwendelaar, 
lynchen.  
 Tegen de morgen kwamen er steeds grotere drommen mensen. De rij stond 
tot aan Warren Street. Zo brak de grauwe dag aan.  
 Om acht uur ging er plotseling een beweging door de menigte: in het stille, 
door rokende kilte omgeven syndicaatsgebouw gingen de eerste lichten aan!  
 Klokslag negen uur gingen de zware kerkdeuren van het gebouw open. De 
menigte drong het luisterrijke voorportaal binnen en vandaar de helverlichte 
kassaruimten. Een legioen frisgewassen, uitgeslapen beambten wemelde achter 
de kleine loketten. De verzilvering van de coupons verliep bliksemsnel. Aan 
alle loketten werden door snelle vingers de dollarbiljetten op de marmeren 
plaat uitgeteld en het kleingeld rinkelde. Alles werd rustig afgehandeld. Wie 



geholpen was, werd door de opdringende menigte vanzelf naar de uitgang 
gedrongen.  
 Kort na tien uur stokte de zaak. Drie loketten gingen tegelijk dicht, omdat het 
wisselgeld op was. Het publiek werd onrustig en de beambten achter de 
overige loketten werden door tien, twintig ongeduldigen tegelijk bestormd. 
Daarop deelde de directie mee dat de loketten vijf minuten gesloten werden. En 
of de dames en heren gepast wilden betalen, omdat de uitbetaling anders te 
veel vertraging zou ondervinden. De loketten gingen dicht.  
 De toestand van de wachtenden in de lokettenhal was allesbehalve 
aangenaam. Want de menigte, die door de kranten op 30.000 mensen werd 
geschat, drong van buiten gelijkmatig op. Zoals een boomstam door het 
mechaniek van een houtzagerij in de zaag geschoven wordt, zo gelijkmatig 
werd de rij mensen het syndicaatsgebouw in geperst en – in stukken verdeeld – 
door de uitgang naar Wallstreet geduwd. Een man zet zijn voet op de eerste 
granieten tree. Na een minuut duwt de opdringende menigte hem op en hij 
staat met twee voeten op de eerste granieten tree. Na tien minuten is hij boven 
en wordt langzaam door het voorportaal gemalen. Na nog eens tien minuten 
wordt hij de lokettenhal in geduwd. Hij is een onderdeeltje zonder eigen 
beweging geworden en duizenden voor hem en na hem maken precies dezelfde 
bewegingen in precies dezelfde tijd.  
 Maar door de stremming was de reusachtige lokettenhal na een paar 
minuten stampvol. De mensen in het voorportaal werden gedeeltelijk de trap 
naar de bovenverdiepingen op gedrukt.  
 Maar de wachtenden voor de loketten konden hun positie niet langer 
vasthouden en hadden het prettige vooruitzicht na tien uur wachten van de 
loketten weggedrukt en naar de uitgang geduwd te worden. Dan konden ze 
weer achteraan aansluiten.  
 Ze hadden allemaal de nacht doorwaakt, vreselijke kou geleden, niet 
ontbeten, ze waren in tijdnood en konden ruzie op hun kantoor of in hun zaak 
verwachten – hun humeur kon niet slechter. Ze schreeuwden en floten, en het 
lawaai zette zich voort door de hal tot op straat.  
 Er ging een enorme opwinding door de menigte.  
 ‘De loketten gaan dicht!’  
 ‘Het geld is op!’  
 En het gedrang werd ongeduldiger en gewelddadiger. Kleren werden 
afgescheurd en mensen die geen lucht kregen, schreeuwden en vloekten. Maar 
velen, die opgeduwd werden en tot hun borst boven de hoofden uitstaken, 
huilden luide verwensingen.  
 Voor de loketten kwamen de massa’s zo in de verdrukking, dat ze dreigden 
te stikken. Er klonk geschreeuw en gevloek. Een chauffeur sloeg met zijn vuist 
de ruit van een loket in en schreeuwde rood van woede: ‘Mijn geld, 



zwendelaars! Ik heb hier driehonderd dollar! Geef me mijn driehonderd dollar, 
vuile dieven en afzetters!’  
 De beambte binnen keek de schreeuwlelijk bleek en afwijzend aan: ‘U weet 
heel goed dat de shares niet aflosbaar zijn. U kunt uw rente opvragen, dat is 
alles.’  
 De ruiten rinkelden opeens aan alle kanten en de klerken begonnen nu weer 
koortsachtig snel geld uit te tellen. Alleen was het te laat. Het geschreeuw dat 
opging, toen de betaling weer begon, werd door de samengeperste massa 
mensen in de hal en het voorportaal verkeerd opgevat, en het gedrang werd 
nog erger.  
 Wie bij de uitgang kon komen, ging er zo snel mogelijk vandoor. Alleen 
lukte dat maar een enkeling. Plotseling begonnen de deuren van de loketten te 
kraken en de menigte werd de kassaruimte ingedrukt. De klerken en beambten 
vluchtten, nadat ze zo goed en zo kwaad als het ging hun boeken, cassettes en 
geld meegegrist hadden. De menigte raasde naar binnen en in een mum van 
tijd waren de eikenhouten loketwanden ingedrukt. Op die manier was lucht 
ontstaan. De menigte rende door alle denkbare deuren naar buiten. Maar nu 
werd de druk van achteren des te sterker en de massa’s mensen werden naar 
binnen geperst. Maar daar troffen ze tot hun grote verbazing een verwoeste en 
geplunderde bank aan. Omvergegooide lessenaars, verstrooide papieren, 
uitgevloeide inkt en hopen kleingeld en vertrapte dollarbiljetten.  
 Maar één ding was duidelijk: ze waren hun geld kwijt! Weg! Foetsie! Hun 
geld, hun hoop, alles!  
 Het hele gebouw huilde van woede en verontwaardiging. De mensen 
begonnen te vernielen wat vernield kon worden. Tafels en stoelen kraakten en 
er ging een fanatiek gejuich op bij iedere vernieling.  
 Het syndicaatsgebouw werd bestormd!  
 Dertigduizend mensen – en volgens velen meer – drongen naar binnen en 
werden de trappen naar de bovenverdiepingen op geworpen. De weinige 
bewakers die de orde moesten handhaven stonden volkomen machteloos. De 
vreedzame mensen zochten ergens een uitweg, maar de woedende mensen 
zochten ergens houvast om hun woede te koelen.  
 Het gebouw was op deze 2e januari bijna totaal verlaten en de meeste 
verdiepingen stonden helemaal leeg. Om geld te besparen was besloten om 
alleen de noodzakelijkste ruimten aan te houden en de vrijgekomen 
verdiepingen te verhuren. De meeste afdelingen waren al naar Mac City 
verhuisd en andere zouden daarheen gaan, maar de aan advocaten en bedrijven 
verhuurde etages waren vandaag nog niet in vol bedrijf.  
 De tweede en derde verdieping lagen vol pakken brieven, rekeningen, 
kwitanties en plannen die de eerste dagen van het jaar naar de nieuwe bureaus 
overgebracht moesten worden.  



 In zijn zinneloze woede begon het gepeupel die pakken door het raam op 
straat te gooien en het trappenhuis ermee te vullen.  
 Tot op de zevende verdieping verschenen plotseling gezichten voor alle 
ramen.  
 Drie brutale jonge kerels, monteurs, kwamen zelfs naar Allan op de 32e 
verdieping.  
 ‘Mac moet ons geld teruggeven! Hallo!’ Dat was een betoverend idee!  
 ‘Go on boy – we willen naar Mac!’  
 De liftboy weigerde de luidruchtige en brutale kerels naar boven te brengen. 
Daarop gooiden ze hem de lift uit en gingen naar boven. Ze lachten en trokken 
gezichten tegen de liftboy, die huilde van woede. De lift ging hoger en hoger – 
en opeens werd het heel rustig. Vanaf de twintigste verdieping klonk het lawaai 
alleen nog als ver straatrumoer.  
 De lift passeerde lege gangen. Ze zagen maar weinig mensen, maar de 
weinigen die ze zagen leken niet te vermoeden wat daar beneden, twintig en 
vijfentwintig verdiepingen lager gebeurde. Een beambte deed rustig de deur 
van zijn bureau dicht en op de 30e verdieping zaten twee heren met een sigaar 
in hun mond op een vensterbank lachend te praten.  
 De lift hield stil en de drie monteurs stapten eruit en brulden: ‘Mac! Mac! 
Mac, waar ben je? Kom naar buiten, Mac!’  
 Ze gingen alle deuren langs en bonsden erop.  
 Maar plotseling verscheen Allan in een deuropening en ze staarden de man 
die ze zo vaak op de foto gezien hadden, geschrokken aan en konden geen 
woord uitbrengen.  
 ‘Wat willen jullie?’ vroeg Allan verstoord.  
 ‘Ons geld willen we!’  
 Allan dacht dat ze dronken waren.  
 ‘Loop naar de hel!’ zei hij en gooide de deur in het slot.  
 Ze stonden naar de deur te staren. Ze waren gekomen om Mac hoe dan ook 
hun geld afhandig te maken, en nu hadden ze geen cent gekregen en werden 
ook nog naar de hel gestuurd.  
 Ze overlegden en besloten naar beneden te gaan.  
 Naar de hel liepen ze niet, nee, maar door het vagevuur moesten ze wel! Op 
de twaalfde verdieping vlogen ze door rook en op de achtste suisde er een 
brandende lift vol vuur en vlammen aan hen voorbij.  
 Verstoord en half waanzinnig van angst bereikten ze het voorportaal, waar 
de golf naar buiten vluchtende mensen hen mee op straat trok.  
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Niemand wist hoe het gebeurd was. Niemand wist wie het gedaan had. 
Niemand had het gezien. Maar toch was het gebeurd...  



 Op de derde verdieping klom plotseling een man op het raamkozijn. Die 
man hield beide handen als een megafoon voor zijn mond en schreeuwde 
onophoudelijk uit alle macht tegen de nog steeds het gebouw binnendringende 
mensenmenigte: ‘Brand! Het gebouw staat in brand! Achteruit!’  
 Die man was James Blackstone, een bankklerk die door de massa mensen 
naar de derde verdieping geduwd was. Eerst hoorde niemand hem, want 
iedereen rondom hem stond te schreeuwen. Maar toen het gegil automatisch 
herhaald werd, keken er steeds meer gezichten omhoog en ineens begreep de 
straat wat Blackstone op de derde verdieping riep. Ze verstonden niet alles, 
alleen het enige alarmerende woord ‘Brand!’ De straat zag ineens ook dat wat 
er als koude nevel uitzag, die grijze damp waarin Blackstone stond, geen koude 
nevel was, maar rook. De rook werd dichter en ging in brede, trage slierten het 
raam uit om boven Blackstones hoofd snel omhoog te wervelen. Maar toen 
begon de rook snel dichter te worden, te rollen, te ploffen en Blackstone 
verdween bijna helemaal. Maar Blackstone bleef op zijn post. Hij was een 
mechanisch gillend alarmsignaal, dat de met enorme, blinde energie 
opdringende massa langzaam tot stilstand en ten slotte tot de terugtocht 
dwong.  
 Het was aan Blackstones omzichtigheid te danken dat er geen enorme ramp 
gebeurde. Zijn noodkreet bracht de zinneloos geworden massa tot bezinning. In 
het gebouw bevonden zich op dat moment vele duizenden. Ze stroomden naar 
de uitgangen, maar stuitten daar op een muur van mensen. Het leek eerst of de 
mensen op straat nieuwsgierig wilden kijken wat er nu zou gebeuren. Maar ten 
slotte, opgezweept door Blackstones geschreeuw, keerden ze om en stootten 
honderdvoudig Blackstones noodkreet uit: ‘Achteruit, het gebouw staat in 
brand!’ De menigte werd de zijstraten in geperst, ze vloeide weg.  
 Over de brede, granieten trappen van het gebouw rende een wilde waterval 
van hoofden, armen en benen en draaikolken van mensen, die de straat op 
rolden, overeind kwamen en ontzet vluchtten. Ze hadden allemaal gezien, 
terwijl ze de trappen af stroomden – daarbinnen – het verschrikkelijke: de 
brandende liften! Drie, vier, vol brandende pakken papier, die hoog opschoten 
en waaruit het vuur droop.  
 Blackstone was plotseling weer zichtbaar in de rook. Hij werd snel groter en 
opeens kwam hij dichterbij: hij was gesprongen! Blackstone viel in een groep 
vluchters en het was een wonder dat er niemand gewond werd. De vluchters 
sprongen uiteen als vuil waarin een blok steen valt. Ze kwamen allemaal 
bliksemsnel weer overeind en alleen Blackstone bleef liggen. Ze droegen hem 
weg, maar hij herstelde zich snel, want hij had alleen een voet verstuikt.  
 Van Blackstones eerste noodkreet tot zijn sprong waren er nog geen vijf 
minuten voorbijgegaan. Tien minuten later wemelde het in de Pine Street, 
Wallstreet, Thomas Street, Cedar Street, Nassau Street en Broadway van 



brandweerploegen, walmende stoomspuiten en ambulances. Alle kazernes van 
New York spuwden brandweerploegen uit.  
 Kelly, de commandant van de brandweer, zag onmiddelijk dat de zakenwijk 
in groot gevaar was. Hij riep zelfs “District 66” te hulp, dat wil zeggen 
Brooklyn, wat sinds de grote brand van de Equitable Buildings niet meer 
gebeurd was. De noordelijke doorgang van de Brooklyn Bridge werd gesloten 
en acht stoomspuiten met de bijbehorende ploegen vlogen over de spookachtig 
in de winternevel hangende Brooklyn Bridge naar Manhattan. Het 
tunnelgebouw walmde uit alle hoeken en gaten als een reuzenoven met 32 
verdiepingen. Het was omgeven door oorlogssignalen, waarschuwende, 
huiveringwekkende trompetsignalen, schel klokgelui en trillerende fluitjes.  
 Het vuur was aangestoken op de derde verdieping en in de liften, die de 
hoogte in gestuurd waren. Niemand kon later zeggen wie die duivelse streek 
geleverd had.  
 De brandende liften stortten neer als bergbeklimmers die aan een steile wand 
geen kracht meer hebben, de een na de ander. Uit het souterrain spetterde na 
iedere val een wolk gloeiend stof op. In het voorportaal en in de liftschacht 
dreunden kanonschoten en knetterde snelvuur: de hitte rukte met gekraak de 
planken van de bekleding van de schacht uit de schroeven. De liftschacht werd 
een huilende zuil gloeiende lucht, die de brandende pakken brieven mee naar 
boven trok. Ze sloeg door de lichtkoepel heen en een fontein van vonken schoot 
uit het dak omhoog. De building veranderde in een vulkaan, die brandende 
stukken papier en gloeiende pakken brieven spuwde, die als raketten de lucht 
in gingen en als projectielen over Manhatten floten.  
 Maar rond de gloeiende krater daarboven cirkelde in drieste nabijheid een 
vliegmachine, als een roofvogel wiens nest in brand stond: fotografen van de 
Edison Bio, die van het met sneeuw bedekte hooggebergte van wolkenkrabbers 
met de actieve vulkaan in het midden vanuit vogelperspectief 
cinematografische opnamen maakten.  
 Vanuit de liftschacht kroop het vuur door de deuren de afzonderlijke 
verdiepingen in.  
 De ruiten sprongen met een scherpe knal en versplinterden op de 
tegenoverliggende gebouwen. De ijzeren raamkozijnen werden door de hitte 
gebogen en naar buiten geslingerd en wervelden met het hol snorrende geluid 
van aëroplaanpropellers door de lucht. Het zink waarmee de ramen en 
dakgoten gesoldeerd waren, smolt en drupte als gloeiende regen neer. (Voor 
die klompjes zink werd later veel geld neergeteld!)  
 Kelly leverde een heldhaftige strijd. Hij rolde vijfentwintig kilometer 
brandslang uit en spoot uit honderdtwintig spuiten honderdduizenden gallons 
water in het brandende gebouw. In totaal kostte deze brand vijfentwintig 
miljoen gallons water en de stad New York honderddertigduizend dollar – 
dertigduizend meer dan de grote brand van het Equitable Building in 1911.  



 Kelly vocht tegen het vuur en tegelijkertijd tegen de kou. De brandkranen 
vroren vast en de slangen barstten. Het ijs lag een voet dik op straat. Het sloeg 
een dikke mantel om het brandende gebouw. De Pine Street was bedekt met 
een laag ijskorrels van een voet dik, want de wind verwaaide het water en 
veranderde het in lavasteentjes van ijs, die op straat regenden.  
 Kelly had de vijand met zijn bataljons omsingeld en sloeg acht uur lang alle 
uitvallen af. Op de daken rondom vochten Kelly’s bataljons, half stikkend in de 
rook en met ijsklompen bedekt bij een temperatuur van min tien graden. 
Tussen hen schoten journalisten heen en weer en de cinematografen draaiden 
met verstijfde handen aan de slingers. Ook zij werkten tot ze niet meer konden.  
 Het gebouw was van beton en ijzer en kon niet afbranden, al gloeide het zo, 
dat er massa’s ruiten in de omgeving sprongen. Het brandde wel helemaal uit.  
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Allan vluchtte over het dak van de Mercantile Safe Co., dat acht verdiepingen 
beneden hem lag.  
 Hij had een paar minuten nadat de brutale kerels hem met hun geschreeuw 
naar buiten gelokt hadden gemerkt dat er brand uitgebroken was. Toen Lion 
struikelend van angst en opwinding naar hem toe kwam rennen, had hij zijn jas 
al aan en zijn hoed al op. Hij was bezig brieven van de tafels te grissen en in zijn 
zakken te steken.  
 ‘Het gebouw staat in brand, sir!’ hoestte de Chinees. ‘De liften staan in 
brand!’  
 Mac gooide hem de sleutel toe. ‘Maak de brandkast open en schreeuw niet!’ 
zei hij. ‘Het gebouw is onbrandbaar.’ Allan zag geel in zijn gezicht, verdoofd 
door het nieuwe ongeluk dat hem trof. ‘Dit is het einde!’ dacht hij. Hij was niet 
bijgelovig. Maar na alle slagen van het noodlot drong zich de gedachte aan hem 
op dat er een vloek op de tunnel rustte. Heel werktuiglijk, zonder precies te 
weten wat hij deed, veegde hij tekeningen, plattegronden en documenten bij 
elkaar.  
 ‘De kleine pen met de drie tanden, Lion, alleen niet grienen!’ zei hij en 
verward en verdoofd herhaalde hij een paar keer: ‘Alleen niet grienen...’  
 De telefoon rinkelde. Het was Kelly, die tegen Allan zei dat hij via de 
oostelijke muur naar het dak van de Mercantile Safe Co. moest afdalen. Van 
minuut tot minuut rinkelde de telefoon – het was de hoogste tijd! – tot Allan het 
apparaat uitzette.  
 Hij ging de tafels lang en de rekken, trok plattegronden en documenten 
tevoorschijn en gooide ze naar Lion.  
 ‘Dat moet allemaal in de brandkast, Lion! Vooruit!’  



 Lion was half waanzinnig van angst. Maar hij durfde geen kik meer te geven, 
alleen zijn lippen bewogen, alsof hij een oude huisgod aanriep. Met een blik 
opzij had hij zich ervan overtuigd dat het gezicht van zijn baas op onweer 
stond, een hagelbui, en hij paste er wel voor op om hem te irriteren.  
 Plotseling werd er geklopt. Vreemd! In de deuropening verscheen Strom, de 
Duitse Rus. Hij stond in de deuropening, in een korte jas en zijn hoed in de 
hand, niet onderdanig en niet opdringerig. Hij stond erbij alsof hij van plan was 
geduldig te wachten, en hij zei: ‘Het wordt tijd, meneer Allan.’ Het was Allan 
een raadsel hoe Strom boven gekomen was, maar hij had geen tijd om daarover 
na te denken. Het schoot hem te binnen dat Strom in New York was om met 
hem over de inkrimping van het legioen ingenieurs te praten.  
 ‘Ga maar voor, Strom,’ zei hij stuurs. ‘Ik kom wel.’ En hij groef verder in de 
stapels papieren. Buiten walmde de rook langs de ramen en in de diepte huilde 
de signalen van de brandweer.  
 Na een tijdje viel Allans blik weer op de deur: Strom stond nog steeds 
zwijgend te wachten met zijn hoed in de hand.  
 ‘Ben je er nog?’  
 ‘Ik wacht op u, meneer Allan,’ antwoordde de bleke Strom bescheiden en 
beslist.  
 Plotseling drong een rookwolk de kamer binnen en met de rook verscheen er 
een brandweerofficier met een witte helm op zijn hoofd. Hij hoestte en riep: 
‘Kelly stuurt me. Over vijf minuten kunt u het dak niet meer op, meneer Allan!’  
 ‘Ik heb nog net vijf minuten nodig,’ antwoordde Allan en ging door met het 
verzamelen van papieren.  
 Op dat moment was het knippen van een fotografisch apparaat te horen, en 
toen ze zich omdraaiden, zagen ze een fotograaf, die Allan in het vizier had.  
 De officier met de witte helm deinsde van verbazing een stap achteruit.  
 ‘Waar komt u vandaan?’ vroeg hij verbluft.  
 De fotograaf knipte de verblufte officier. ‘Ik ben achter u aan geklommen,’ 
antwoordde hij.  
 Allan moest ondanks zijn neerslachtigheid hard lachen. ‘Lion, stop maar, 
afsluiten! Nou, kom mee!’  
 Zonder een blik achterom in zijn werkkamer te werpen ging hij de deur uit.  
 De gang was een dikke, duistere massa bijtende walm. Het was de hoogste 
tijd. Onafgebroken roepend bereikten ze de smalle ijzeren trap en het dak, 
waarop aan drie kanten grijze muren van rook omhoogwervelden en het 
uitzicht belemmerden.  
 Ze kwamen juist boven op het moment dat de glazen koepel instortte en er 
zich midden in het dak een krater opende, die rook, vonkenregens, 
vuurklompen en brandende papierresten uitspuwde. Die aanblik was zo 
ontzettend, dat Lion luid begon te jammeren.  



 Maar de fotograaf was verdwenen. Hij fotografeerde de krater. Hij richtte 
zijn lens boven New York, naar beneden in de ravijnen van de straten, en op de 
groep op het dak. Hij was zo als een gek aan het fotograferen, dat de officier 
zich ten slotte gedwongen zag hem in zijn kraag te grijpen en naar de ladder te 
slepen.  
 ‘Stop, you fool!’ schreeuwde de officier woedend.  
 ‘Zei u fool?’ antwoordde de fotograaf verontrust. ‘Dat zal ik u betaald zetten. 
Ik fotografeer hier zolang als ik wil. U hebt helemaal geen recht –‘  
 ‘Now shut up and go on!’ schreeuwde de officier.  
 ‘Zei u shut up? Ook dat zal ik u betaald zetten. Mijn naam is Harrison van de 
Herald. U hoort nog van me.’  
 ‘Mijne heren, hebt u handschoenen? Anders blijft uw vlees aan de ijzeren 
ladders hangen.’  
 De officier beval de fotograaf als eerste naar beneden te gaan.  
 Maar de fotograaf wilde juist de daling fotograferen en protesteerde.  
 ‘Vooruit,’ zei Allan. ‘Ga van het dak af. Doe geen domme dingen!’  
 De fotograaf gooide zijn riem over zijn schouder en klom over de 
borstwering.  
 ‘Alleen u hebt het recht om me van uw dak weg te jagen, meneer Allan,’ zei 
hij, diep beledigd, terwijl hij langzaam afdaalde. En toen alleen nog zijn hoofd 
te zien was, voegde hij eraan toe: ‘Maar dat u over domheden begint, valt me 
tegen, meneer Allan. Van u had ik dat niet verwacht.’  
 Na de fotograaf ging Lion naar beneden, die angstig naar beneden keek, 
daarna Strom, daarna Allan en als laatste ging de officier.  
 Ze moesten acht verdiepingen naar beneden, ongeveer honderd treden. Er 
was hier weinig rook, maar verder naar beneden waren de treden zo dik met ijs 
bedekt, dat ze nauwelijks meer vastgehouden konden worden. Onophoudelijk 
stoof er water op, dat ogenblikkelijk bevroor tot korrels op de kleren en de 
gezichten.  
 De daken en ramen in de buurt waren vol nieuwsgierige mensen, die naar de 
afdaling keken, die er gevaarlijker uitzag dan ze was.  
 Ze kwamen allemaal heelhuids aan op het dak van de Mercantile Safe Co. en 
daar stond de fotograaf al te wachten en aan de camera te zwengelen.  
 Het dak leek een gletscher en een kleine ijsberg kwam naar Allan toe. Het 
was commandant Kelly. Tussen de twee oude bekenden werden de volgende 
woorden gewisseld, die nog dezelfde avond in alle kranten stonden.  
 Kelly: ‘I am glad I got you down, Mac!’  
 Allan: ‘Thanks, Bill!’  
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Bij deze enorme brand, een van de grootste branden van New York, verloren 
wonderlijk genoeg maar zes mensen het leven: kassamedewerker Joshua 
Gilmor, die met kassier Reichhardt en chef-kassier Webster in de kluis door het 
vuur overvallen werden. De tralies worden doorgezaagd en tot ontploffing 
gebracht en Reichhardt en Webster gered. Als ze Gilmor eruit willen trekken, 
worden de tralies bedolven onder een lawine van puin en ijs. Gilmor vroor aan 
de tralies vast.  
 De architecten Capelli en O’Brien. Springen van de 15e verdieping en spatten 
uiteen op straat. Brandweerman Riwet, voor wiens voeten ze te pletter vallen, 
krijgt een shock en sterft drie dagen later.  
 Commander Day. Door een instortende vloer van de derde verdieping de 
diepte in gesleurd en door het puin gedood.  
 De Chinese groom Sin. Bij het puinruimen gevonden, opgesloten in een 
ijsklomp. Tot ieders niet geringe ontzetting komt, als de ijsklomp kapotgeslagen 
wordt, de vijftienjarige Chinees tevoorschijn in zijn mooie blauwe jas en met op 
zijn hoofd de pet met de letters A.T.S.  
 Heldhaftig was het gedrag van machinist Jim Buttler. Buttler drong het 
brandende gebouw binnen en bluste doodgemoedereerd de acht ketelbranden, 
terwijl boven hem de brand woedde. Hij voorkwam een ketelontploffing, die 
noodlottig had kunnen worden. Jim deed zijn plicht en vroeg geen lof. Maar hij 
was niet zo gek om het aanbod van een manager af te wijzen, die hem voor een 
maandelijkse gage van 2000 dollar door heel Amerika sleepte en hem in 
concerthalls liet optreden.  
 Drie maanden lang zong Buttler iedere avond zijn liedje:  
 
Ik ben Jim, de machinist van de A.T.S.  
De vlammen laaien boven me,  
Maar ik zeg: Jim, je moet gaan blussen...  
 
Het lawaai en de geur van brand vervulden New York.  
 Terwijl de walm van de brand nog over Downtown gleed en er verkoolde 
stukken papier uit de grijze hemel regenden, brachten de kranten de brandende 
building, Kelly’s strijdende bataljons, de foto’s van de bij de brand 
verongelukten en de afdaling van Allan en zijn begeleiders.  
 Het syndicaat werd doodverklaard. De brand was een crematie eerste klas. 
De schade was ondanks de verzekeringen enorm. Noodlottiger was echter de 
chaos die het razende gepeupel en de brand hadden aangericht. Miljoenen 
brieven, kwitanties en plattegronden waren vernietigd. Volgens de 
Amerikaanse wet moeten algemene vergaderingen de eerste dinsdag van het 
jaar gehouden worden. Die dinsdag viel vier dagen na de brand, en het 
syndicaat ging op die dag failliet.  
 Dat was het einde.  



 Nog op de avond van het faillissement kwam er voor het Central Park Hotel, 
waarin Allan was gaan wonen, een troep gepeupel bij elkaar om te fluiten en te 
joelen. De manager was bang voor zijn ruiten en liet Allan brieven zien waarin 
gedreigd werd het hotel op te blazen als het Allan nog langer onderdak 
verleende.  
 Met een bittere, minachtende glimlach gaf Allan de brieven terug. ‘Ik begrijp 
het.’ Hij verhuisde onder een andere naam naar Palace. Maar de volgende dag 
moest hij ook Palace weer verlaten. Drie dagen later wilde geen hotel in New 
York hem meer hebben. Dezelfde hotels die vroeger iedere regerende vorst de 
deur gewezen hadden als Allan de kamers had willen hebben, sloten hun 
deuren voor hem.  
 Allan was gedwongen New York te verlaten. Hij kon niet naar Mac City 
verhuizen, omdat er gedreigd was de tunnelstad in brand te steken, zodra hij 
zich er liet zien. Daarom reed hij met de nachttrein naar Buffalo. De Mac Allan 
Steel Works werden door de politie bewaakt. Maar Allans aanwezigheid kon 
ondertussen niet lang geheim blijven. Er werd gedreigd de Steel Works op te 
blazen. Om aan geld te komen had Allan de fabriek tot en met de laatste spijker 
aan mrs. Brown, die rijke woekeraarster, verpand. Ze waren zijn eigendom niet 
meer en hij mocht ze niet in gevaar brengen.  
 Hij ging naar Chicago. Maar ook in Chicago waren er honderdduizenden die 
aan de tunnel geld verloren hadden. Ook daar werd hij weggejaagd. De ruiten 
van het hotel werden ’s nachts kapotgeschoten.  
 Allan was vogelvrij. Kortgeleden was hij nog een van de machtigste mannen 
ter wereld, door alle heersers overladen met onderscheidingen, eredoctor van 
een groot aantal universiteiten, erelid van alle belangrijke academies en 
wetenschappelijke instituten. Jarenlang was hij toegejuicht en soms nam het 
enthousiasme vormen aan die aan de persoonsverheerlijking uit vroeger tijden 
herinnerde. Kwam Allan toevallig een keer in een hotelzaal, dan riep meteen de 
een of andere enthousiaste stem: ‘Mac Allan is in de zaal! Three cheers for Mac!’ 
Een meute journalisten en fotografen had hem dag en nacht op de hielen 
gezeten. Hij kon geen woorden zeggen en geen beweging maken zonder dat het 
publiek het hoorde en zag.  
 Na de ramp was hij gedekt. Het ging immers maar om drieduizend 
mensenlevens! Maar nu ging het om geld, het publiek was in het hart geraakt en 
toonde hem zijn geslepen gebit.  
 Allan had het volk miljoenen en miljarden ontstolen! Alland had voor zijn 
krankzinnige project de spaarcenten van de kleine man geplunderd! Allan was 
niet meer en niet minder dan een highway robber, een straatrover! Hij en die 
mooie S. Woolf! Hij had de hele farce met die tunnel alleen maar geënscèneerd 
om een reuzenafzet voor zijn allaniet te creëren – per jaar een miljoen pure 
winst! Kijk tegenwoordig maar naar de Allan Steel Works in Buffalo, my dear: 
een complete stad! En Allan had zijn geld natuurlijk in veiligheid gebracht voor 



het misging! Iedere liftboy en paardentramkoetsier riep zo hard als de mensen 
het wilden horen dat Mac de grootste schurk aller tijden was!  
 In het begin waren er nog kranten die partij kozen voor Allan. Maar het 
regende bij de redactie dreigementen en niet mis te verstane tekenen – meer 
nog: niemand kocht die kranten meer. Ja, verdomme, de mensen wilden toch 
niet lezen wat ze persoonlijk niet dachten en daar ook nog voor betalen? En de 
kranten die verdwaald waren, draaiden bij en probeerden het goed te maken. 
Afwezig was S. Woolf, de roemloos ten onder gegane, die de gave bezat om 
fooien met de juiste hoogte in de juiste hand te stoppen.  
 Allan dook in verschillende steden op, maar telkens moest hij weer 
verdwijnen. Hij was gast van Vanderstyfft in Ohio, maar ziedaar: een paar 
dagen later gingen drie voorraadschuren van Vanderstyffts modelfarm in 
vlammen op. De predikers in de gebedshuizen maakten gebruik van de 
conjunctuur, noemden Allan de antichrist en deden goede zaken. Niemand 
durfde Allan meer op te nemen. Op Vanderstyffts farm kreeg hij een telegram 
van Ethel Lloyd.  
 ‘My dear Mr. Allan,’ telegrafeerde Ethel, ‘papa vraagt u om op ons landgoed 
Turtle River, Manitoba, te komen wonen, zo lang als u wilt. Pa zou het heel fijn 
vinden als u zijn gast wilde zijn. U kunt daar op forel vissen en er zijn goede 
paarden. Vooral Teddy kan ik u aanbevelen. Wij komen in de zomer bij u. New 
York begint al rustiger te worden. Well, I hope you have a good time. Yours truly 
Ethel Lloyd.’  
 In Canada vond Allan eindelijk rust. Niemand kende zijn verblijfplaats. Hij 
was verdwenen. Een paar kranten die van sensationele leugens leefden, 
brachten het opzienbarende nieuws dat hij zelfmoord gepleegd had.  
 De tunnel verslindt Mac Allan!  
 Maar degenen die hem kenden en wisten dat hij een kat met negen levens 
was, voorspelden dat hij al gauw weer op zou duiken. En inderdaad keerde hij 
eerder naar New York terug dan iemand gedacht had.  
 De ineenstorting van het syndicaat had nog honderden mee de diepte in 
gesleurd. Veel particulieren en bedrijven die door de eerste klap getroffen 
waren, hadden zich nog kunnen handhaven als ze een paar weken tijd 
gekregen hadden. De tweede klap haalde hen omver. Maar over de hele linie 
waren de gevolgen van het bankroet minder fataal dan gevreesd was. Het 
bankroet kwam niet onverwacht. Bovendien was de algemene situatie zo slecht, 
dat ze nauwelijks nog slechter kon worden. Het was de treurigste en ellendigste 
tijd in honderd jaar. De wereld was twintig jaar teruggezet in haar 
ontwikkeling. De staking begon te verlopen, maar handel, verkeer en industrie 
lagen nog altijd op apegapen. Tot in Alaska, tot in de bergen van de Baikal en 
de wouden aan de Kongo was de verdoving doorgedrongen. Op de Missouri-
Mississippi, de Amazone, de Wolga en de Kongo lagen levenloze stoomschepen 
en lichters.  



 De asiels voor daklozen waren overvol en in de grote steden waren hele 
wijken verpauperd. Overal honger en ellende.  
 Het was dwaasheid om te beweren dat Allan schuldig was aan deze 
toestand. Allerlei soorten economische crisis speelden mee. Maar het werd 
beweerd. De kranten hielden niet op Allan te beschuldigen. Ze riepen dag en 
nacht dat hij het volk met valse voorwendsels het geld uit de zakken geklopt 
had. Na een bouwtijd van zeven jaar was er nog geen derde deel van de tunnel 
voltooid. Nooit, maar dan ook nooit had hij gedacht de bouw in vijftien jaar te 
kunnen voltooien en hij had tegenover het volk schaamteloos gelogen!  
 Ten slotte verscheen er half februari in de kranten een verzoek tot opsporing 
van Mac Allan, bouwer van de Atlantic Tunnel. Allan werd ervan verdacht 
bewust misbruik van vertrouwen gemaakt te hebben.  
 Drie dagen later weergalmde New York weer van het geroep van de 
krantenverkopers: ‘Mac Allan in New York! Meldt zich bij het gerecht!’  
 De curator van het syndicaat stelde een enorme borgtocht beschikbaar, 
evenals Lloyd, maar Allan wees beide aanbiedingen af. Hij bleef in de “Tombs”, 
in het huis van bewaring in de Franklin Street. Iedere dag werd hij een paar uur 
bezocht door Strom, in wiens handen hij het beheer van de tunnel gelegd had 
en dan vergaderden ze.  
 Strom had met geen gezichtsuitdrukking en geen woord laten blijken dat hij 
het betreurde dat Allan in deze hachelijke toestand geraakt was en hij 
glimlachte niet eens bij het weerzien. Hij bracht verslag uit, verder niets.  
 Allan was zo ingespannen bezig, dat hij zich niet hoefde te vervelen. Hij 
legde een voorraad hersenen aan, die later (later!) in spierkracht omgezet zou 
worden. Tijdens zijn internering in de “Tombs” werkte hij de bouwmethode uit 
voor de voortzetting van de tunnel met één enkele buis. Behalve Strom ontving 
hij alleen zijn advocaten en verder niemand.  
 Ethel Lloyd liet een keer zeggen dat ze gekomen was, maar hij wees haar af.  
 Het proces tegen Allan begon op 3 april. Al weken van tevoren was iedere 
plaats in de rechtszaal bezet. Er werden enorme bedragen betaald voor het 
reserveren van een plaats. Er werd brutaal en schaamteloos mee geknoeid. 
Vooral de dames gedroegen zich als gekken: ze wilden allemaal zien hoe Ethel 
Lloyd zich zou gedragen!  
 De president was de meest gevreesde rechter van New York, dr. Seymour.  
 Mac Allan werd bijgestaan door de beste vier advocaten van de Verenigde 
Staten: Boyer, Winsor, Cohen en Smith.  
 Het proces duurde drie weken, en drie weken lang verkeerde Amerika in 
enorme opwinding en spanning. Het proces was de minutieuze geschiedenis 
van de oprichting van het syndicaat, de financiering, de bouw en het beheer 
van de tunnel. Ook alle ongevallen en de oktoberramp werden uitvoerig 
behandeld. Dames die bij het voorlezen van onovertroffen gedichten in slaap 



vielen, bleven bij al die details, die niemand kon begrijpen die niet met de 
materie vertrouwd was, klaarwakker.  
 Ethel Lloyd ontbrak nog geen uur. De hele duur van de zitting zat ze, 
oplettend luisterend, bijna onbeweeglijk op haar stoel.  
 Allan wekte grote sensatie en ook enige teleurstelling. De mensen hadden 
verwacht dat hij er na de slagen van het lot gebroken en moe uit zou zien, om 
dan medelijden met hem te kunnen hebben. Maar daar bedankte Allan voor en 
hij zag er net zo uit als vroeger. Gezond, rossig van haar, breedgeschouderd en 
met precies dezelfde manier om schijnbaar verstrooid en onverschillig te 
luisteren. Hij sprak nog steeds het brede, langzame en sobere Amerikaans van 
de westelijke staten, dat soms nog aan de paardenjongen van Uncle Tom 
herinnerde.  
 Groot opzien baarde ook Hobby, die als getuige opgeroepen was. Zijn 
uiterlijk en zijn hulpeloze manier van praten waren schokkend. Was deze 
grijsaard Hobby, die ooit op een olifant over Broadway reed?  
 Allan brak zijn eigen nek. Tot grote schrik van zijn vier advocaten, die al 
gezworen hadden dat hij vrijgesproken zou worden.  
 Het punt in het proces waar alles om draaide was natuurlijk de door Allan 
opgegeven bouwtijd van vijftien jaar. En op de zeventiende dag van het proces 
naderde dr. Seymour voorzichtig dat netelige punt.  
 Na een korte pauze begon hij heel onschuldig: ‘U verplichtte zich om de 
tunnel binnen vijftien jaar te bouwen, dus om na vijftien jaar de eerste treinen te 
laten rijden?’  
 Allan: ‘Ja.’  
 Dr. Seymour, luchtig en daarbij afkeurend naar het publiek kijkend: ‘Was u 
ervan overtuigd dat u de bouw in die tijd kon voltooien?’  
 Iedereen verwachtte nu dat Allan de vraag met ja zou beantwoorden. Maar 
dat deed Allan niet. Zijn vier advocaten kregen bijna een beroerte, toen hij de 
fout begin om de waarheid te spreken.  
 Allan antwoordde: ‘Overtuigd was ik niet. Maar ik hoopte me onder gunstige 
omstandigheden aan de termijn te kunnen houden.’  
 Dr. Seymour: ‘Hield u rekening met die gunstige omstandigheden?’  
 Allan: ‘Ik was natuurlijk voorbereid op het een of andere probleem. De bouw 
kon eventueel twee, drie jaar langer duren.’  
 Dr. Seymour: ‘U was er dus van overtuigd dat u de bouw niet in vijftien jaar 
zou kunnen voltooien?’  
 Allan: ‘Dat zei ik niet. Ik zei dat ik het hoopte, als alles goed ging.’  
 Dr. Seymour: ‘Gaf u de termijn van vijftien jaar op om het project 
gemakkelijker te kunnen starten?’  
 Allan: ‘Ja.’  
 (De advocaten werden lijkbleek.)  
 Dr. Seymour: ‘Uw waarheidsliefde strekt u zeer tot eer, meneer Allan.’  



 Mac sprak de waarheid en moest de consequenties zelf aanvaarden.  
 Dr. Seymour begon zijn summing-up. Hij sprak van twee uur ’s middags tot 
twee uur ’s nachts. Dames die wit van woede werden, als ze in een winkel vijf 
minuten moesten wachten, bleven tot het einde zitten. Hij ontrolde heel het 
huiveringwekkende panorama van onheil dat de tunnel in de wereld 
teweeggebracht had: de ramp, de staking en het bankroet. Hij beweerde dat 
twee mensen als Mac Allan in staat waren de hele wereldeconomie te ruïneren. 
Allan keek hem verbaasd aan.  
 De volgende dag om negen uur ’s morgens begonnen de pleidooien van de 
advocaten, die tot laat in de nacht duurden. De advocaten wrongen zich in 
bochten om de juryleden onder hun kin te kietelen...  
 Toen kwam de langverwachte dag. Duizenden mensen omringden het 
gerechtsgebouw. Ze hadden door Allan allemaal twintig, honderd of duizend 
dollar verloren. Ze eisten een slachtoffer en kregen het.  
 De leden van de jury durfden Allans schuld absoluut niet te ontkennen. Ze 
hadden geen zin om met een dynamietbom de lucht in te vliegen of op de trap 
van hun huis neergeschoten te worden. Ze oordeelden Allan schuldig aan 
bewuste misleiding van het publiek, kortom: aan bedrog. Weer ontbrak S. 
Woolf, de roemloos ten onder gegane, met zijn invloedrijke gouden handen.  
 Het vonnis luidde zes jaar en drie maanden gevangenisstraf.  
 Het was een van die Amerikaanse vonnissen die Europa niet begrijpen kan. 
Het was bepaald door de druk van het volk en de huidige toestand. Ook 
politieke motieven speelden mee. De verkiezingen stonden voor de deur en de 
republikeinse regering wilde de democratische partij paaien. Allan hoorde het 
vonnis onbewogen aan en ging direct in hoger beroep.  
 Het publiek zat echter een paar minuten stijf van schrik.  
 Maar toen zei een verontwaardigde, bevende vrouwenstem: ‘Er heerst geen 
rechtvaardigheid meer in de Verenigde Staten. De rechters en de juryleden zijn 
door de scheepvaartmaatschappijen omgekocht!’  
 Dat was Ethel Lloyd. Die opmerking kostte haar een klein vermogen en 
daarbij tienduizend dollar aan advocaten. En omdat ze het gerechtshof tijdens 
het proces, dat enorm opzien baarde, nog een keer beledigde, kreeg ze drie 
dagen gevangenisstraf wegens smaad. Ethel betaalde vrijwillig geen cent. Ze 
liet beslag leggen op een deel van haar vermogen. En ze gaf de deurwaarder 
twee paar handschoenen met briljanten.  
 ‘Ben ik u nog meer schuldig?’ vroeg ze.  
 ‘Nee, dank u,’ antwoordde de ambtenaar en vertrok met de handschoenen.  
 Maar toen het moment kwam dat Ethel naar de bajes moest, had ze geen zin. 
Drie dagen jail? No, sir! Ze ging ervandoor aan boord van haar stoomjacht Gold 
Carp om twintig mijl van de kust te kruisen, waar niemand haar iets kon 
maken. Ieder uur sprak ze radiotelegrafisch met haar vader. De radiostations 
van de kranten vingen alle gesprekken op en New York amuseerde zich een 



weeklang. De oude Lloyd lachte zich tranen over zijn dochter en verafgoodde 
haar nog meer. Maar omdat hij zonder Ethel niet leven kon, vroeg hij haar 
uiteindelijk om terug te komen. Hij voelde zich niet lekker. Direct wendde Ethel 
de steven van de Gold Carp naar New York en daar viel ze prompt in handen 
van het gerecht.  
 Ethel zat drie dagen en de kranten telden de uren tot haar invrijheidstelling. 
Ethel kwam er lachend uit en werd door een vloot automobielen ontvangen en 
in triomf naar huis gebracht.  
 Maar ondertussen zat Allan in de staatsgevangenis van Atlanta. Hij verloor 
de moed niet, want hij nam het vonnis niet serieus.  
 In juni begon de revisie van het proces.  
 Het enorme proces werd heropend. Het vonnis werd echter gehandhaafd en 
Allan keerde naar Atlanta terug.  
 De zaak-Allan kwam voor het Supreme Court. En na weer drie maanden 
vond het laatste proces plaats. Het werd serieus en het ging om Allans hoofd.  
 De financiële crisis was ondertussen verflauwd. Handel, verkeer en industrie 
begonnen zich te herstellen. Het volk was zijn fanatieke haat verloren. Aan 
honderd tekenen bleek dat er iemand aan het werk was om in Allans zaak orde 
te scheppen. Er werd beweerd dat het Ethel Lloyd was. De kranten brachten 
positievere artikelen. De jury’s waren heel anders samengesteld.  
 Allans uiterlijk wekte bevreemding, toen hij voor het Supreme Court 
verscheen. Zijn gelaatskleur was vaal en ongezond en zijn voorhoofd zat vol 
diepe groeven, die zichtbaar bleven als hij sprak. Hij was grijs geworden aan 
zijn slapen en sterk vermagerd. De glans in zijn ogen was gedoofd. Soms leek 
hij er niet bij met zijn gedachten.  
 De opwinding van de laatste maanden en de processen hadden hem er niet 
onder kunnen krijgen. Maar de gevangenschap in Atlanta had zijn gezondheid 
ondermijnd. Geïsoleerd van het leven en van activiteit moest een man als Allan 
te gronde gaan, zoals een machine vastroest, als ze te lang stilstaat. Hij werd 
rusteloos en sliep slecht. Nachtmerries kregen greep op hem, waardoor hij ’s 
morgens gepijnigd opstond. De tunnel achtervolgde hem met verschrikkingen. 
Het donderde in zijn dromen en de oceaan stroomde de tunnelbuizen binnen 
en duizenden dreven als verdronken dieren de tunnelmonden uit. De tunnel 
zoog als een trechter: hij verslond machinehallen en huizen, de tunnelstad gleed 
de afgrond in, stoomschepen, water en aarde, New York begon te kantelen en te 
zinken. New York stond in lichterlaaie en hij vluchtte over de daken van de 
smeltende stad. Hij zag S. Woolf in drie stukken gesneden en alledrie leefden en 
smeekten hem om genade.  
 Het Supreme Court sprak Allan vrij. De vrijspraak werd met groot gejuich 
ontvangen. Ethel Lloyd zwaaide met haar zakdoek als met een vlag. Allan 
moest onder escorte naar zijn wagen gebracht worden, omdat de mensen hem 



anders in stukken hadden gescheurd om een aandenken te hebben. De straten 
rondom het gebouw galmden ervan: ‘Mac Allan! Mac Allan!’  
 De wind blies weer uit een andere richting.  
 Maar Allan dacht nog maar aan één ding, dat hij met zijn laatste restje 
energie nastreefde: eenzaamheid, geen mensen...  
 Hij begaf zich naar Mac City.  
 

Zesde deel 

1 
 
De tunnel was dood.  
 Een stap galmde ver in de lege tunnelbuizen en een stem maakte rumoer als 
in een kelder. In de stations zongen dag en nacht gelijkmatig zacht de machines, 
bediend door zwijgzame, verbitterde ingenieurs. Soms rammelde er een trein 
naar binnen of naar buiten. Alleen in de onderzeese kloof groeven nog altijd de 
arbeiders van de Pittsburg Refining and Smelting Co. De tunnelstad was 
verlaten, bestoft en uitgestorven. De lucht, die anders vervuld was van het 
malen van de betonmolens en het hameren van ploegen, was stil en de aarde 
beefde niet meer. In de haven lagen rijen dode stoomschepen. De 
machinehallen, die vroeger glinsterden als sprookjespaleizen, waren ’s nachts 
op een paar na zwart als ruïnes en levenloos. Het schitterlicht van de haven was 
gedoofd.  
 Allan bewoonde de vijfde verdieping van het kantoorgebouw. Zijn ramen 
keken uit op een zee van sporen, die zich leeg en bestoft uitstrekte. De eerste 
weken verliet hij het gebouw helemaal niet. Daarna bracht hij een paar weken 
in de tunnelbuizen door. Hij ging met niemand anders om dan met Strom. 
Vrienden had hij niet in Mac City. Hobby had zijn landhuis allang verlaten. Hij 
had zijn beroep opgegeven en een farm in Maine gekocht. In november had 
Allan een vergadering van drie uur met de oude Lloyd, die zijn laatste hoop de 
bodem insloeg. Ontmoedigd en bitter ging hij nog dezelfde dag met een 
stoomschip van het syndicaat de zee op. Hij bezocht de stations in de oceaan en 
in Europa en de kranten schreven er korte berichten over. Maar niemand las ze. 
Mac Allan was net zo dood als de tunnel en nieuwe namen schitterden over de 
wereld.  
 Toen hij in de lente naar Mac City terugkeerde, bekommerde geen mens zich 
daarom. Alleen Ethel Lloyd.  
 Ethel wachtte een paar weken op zijn bezoek aan haar vader. Maar toen hij 
niets van zich liet horen, schreef ze hem een kort, vriendelijk briefje: ze had 
gehoord dat hij weer hier was. Pa en zij zouden het fijn vinden als hij hen bij 
gelegenheid eens opzocht. Duizend groeten!  



 Alleen gaf Allan geen antwoord.  
 Ethel was verbaasd en beledigd. Ze liet de beste detective van New York bij 
zich komen en gaf hem opdracht ogenblikkelijk inlichtingen over Allan in te 
winnen. De volgende dag bracht de detective verslag uit: Allan werkte dag in, 
dag uit in de tunnel. Tussen zeven en twaalf uur ’s avonds kwam hij gewoonlijk 
terug. Hij leefde volkomen geïsoleerd van de wereld en had na zijn terugkeer 
geen mens binnengelaten. De weg naar hem leidde via Strom, en Strom was 
nog onverbiddelijker dan een cipier.  
 Nog dezelfde dag verscheen Ethel tegen de avond in de dode tunnelstad om 
bij Allan belet te vragen. Ze kreeg te horen dat ze zich tot de heer Strom kon 
wenden. Ethel, die daar al op rekende, had al haar voorbereidingen getroffen. 
Die meneer Strom zou ze wel aankunnen! Ze had Strom bij Allans proces 
gezien. Ze haatte en bewonderde hem tegelijkertijd. Ze verafschuwde zijn 
onmenselijke kilte en minachting voor mensen, maar bewonderde zijn moed. 
Vandaag zou hij met Ethel Lloyd te maken krijgen! Ze had zich er speciaal op 
gekleed met een bontjas van Siberische zilvervos, en vossenkop en -klauwen op 
haar muts. Ze trok haar verleidelijkste en zegevierendste gezicht en was ervan 
overtuigd dat ze Strom ogenblikkelijk zou verblinden.  
 ‘Heb ik de eer met meneer Strom te spreken?’ begon ze met haar vleiendste 
stem. ‘Mijn naam is Ethel Lloyd. Ik wou graag op bezoek bij meneer Allan.’  
 Maar Strom vertrok geen spier. Noch haar almachtige naam, noch de 
zilvervos, noch haar mooie, glimlachende lippen maakte op hem enige indruk. 
Ethel had het ontmoedigende gevoel dat haar bezoek hem dodelijk verveelde.  
 ‘Meneer Allan is in de tunnel, juffrouw Lloyd,’ zei hij koeltjes. Zijn blik en de 
brutaliteit waarmee hij loog wekten Ethels verontwaardiging en ze legde 
ogenblikkelijk haar lieftallige masker af en werd bleek van woede.  
 ‘U bent een leugenaar!’ antwoordde ze met een zachte, verontwaardigde 
lach. ‘Daarnet zeiden ze dat hij hier was.’  
 Strom wond zich niet op. ‘Ik kan u niet dwingen om me te geloven, 
goedendag!’ antwoordde hij. Dat was alles.  
 Zoiets had Ethel Lloyd nog nooit meegemaakt. Bevend en bleek van woede 
antwoordde ze: ‘U zult nog wel een keer aan me denken, meneer! Tot nu toe 
heeft nog niemand me zo onbeschaamd durven behandelen! Op een dag zal ik, 
Ethel Lloyd, u de deur wijzen! Hoort u?’  
 ‘Ik zal dan minder woorden verspillen dan u, juffrouw Lloyd,’ antwoordde 
Strom koel.  
 Ethel keek naar zijn ijzige glasogen en zijn dode gezicht. Ze had zin om hem 
regelrecht te zeggen dat hij geen gentleman was, maar ze beheerste zich en 
zweeg. Ze wierp hem haar verachtelijkste blik toe (wat een blik, goede God!) en 
liep weg.  



 En terwijl ze met tranen van woede in haar ogen de trap afliep, dacht ze: ‘Hij 
is ook waanzinnig geworden, die basilisk! De tunnel maakt iedereen 
waanzinnig, Hobby, Allan – ze hoeven er maar een paar jaar te zijn.’  
 Ethel huilde van boosheid en teleurstelling, toen ze in haar wagen terugreed 
naar New York. Ze had zich voorgenomen al haar kunsten uit te spelen tegen 
die Strom, achter wie Allan zich verschanste, maar zijn onbeschaamd kille blik 
had haar plannen meteen van tafel geveegd. Ze huilde van woeden over haar 
slechte tactiek. ‘Nou, die vent zal nog wel eens aan Ethel Lloyd denken!’ zei ze 
wraakzuchtig en lachte kwaad. ‘Ik zal de hele tunnel opkopen, alleen om die 
vent eruit te kunnen gooien. Just wait a little!’  
 Aan tafel zat ze vanavond bleek en zwijgzaam tegenover haar vader.  
 ‘Geef meneer Lloyd de juskom aan!’ commandeerde ze de bediende. ‘Sta je 
soms te slapen?’  
 En de bediende, die Ethels buien heel goed kende, volgde haar bevel op en 
durfde geen spier te vertrekken.  
 De oude Lloyd keek schuw in de kille, heerszuchtige ogen van zijn knappe 
dochter.  
 Ethel liet zich door hindernissen niet afschrikken. Ze had een oogje op Allan. 
Ze had zich voorgenomen om hem te spreken te krijgen en zwoer dat ze dat 
hoe dan ook zou doen. Maar voor geen prijs zou ze zich nog een keer tot Strom 
wenden. Ze verafschuwde hem. En ze was ervan overtuigd dat ze ook zonder 
die Strom, die geen heer was, haar doel zou bereiken.  
 De volgende avond was de oude Lloyd genoodzaakt alleen te dineren. Zij 
reed iedere dag om vier uur ’s middags naar Mac City en kwam om half elf met 
de avondtrein terug. Maar van zes tot negen zat ze in een taxi, die ze uit New 
York naar Mac City had laten komen, op tien passen van de hoofdingang te 
wachten. In een bontmantel gehuld zat ze in de wagen, bibberend van de kou, 
vreemd avontuurlijk opgewonden en vernederd door de rol die ze speelde, te 
turen door de bevroren ruiten, waarin ze van tijd tot tijd gaten moest ademen. 
Ondanks een paar booglampen, die glanzende gaten in de nacht scheurden, 
was het buiten aardedonker en alleen het warrige net van de sporen glinsterde 
dof. Zo gauw zich iets bewoog of er iemand aankwam, keek Ethel heel scherp 
uit haar ogen en haar hart bonsde.  
 De derde avond zag ze Allan voor het eerst. Hij kwam met een heer dwars 
over het tracé en ze herkende hem onmiddellijk aan zijn loop. Maar de heer die 
hem begeleidde, was Strom. Ethel verwenste hem. De twee liepen vlak langs de 
auto en Strom keerde zijn gezicht naar het glinsterende, verijsde raampje. Ethel 
verbeeldde zich dat hij geraden had wie er in de wagen zat en ze was al bang 
dat hij Allan op de automobiel opmerkzaam zou maken. Alleen liep Strom 
door, zonder een woord tegen Allan te zeggen.  
 Een paar dagen later kwam Allan al om zeven uur terug uit de tunnel. Hij 
sprong van een langzaam rijdende trein en stapte zonder haast over de rails. 



Steeds dichterbij kwam hij en stil en nadenkend vervolgde hij zijn weg. Juist 
toen hij zijn voet op de treden naar de ingang zette, opende Ethel het portier 
van de auto en riep zijn naam.  
 Allan bleef een ogenblik staan en keek om. Daarna maakte hij aanstalten om 
de trap op te gaan.  
 ‘Allan!’ riep Ethel nog een keer en rende naar hem toe.  
 Allan keerde zich naar haar toe en wierp een snelle blik onder haar sluier.  
 Hij droeg een wijde, bruine mantel, een sjaal en hoge laarzen, die vol vuil 
zaten. Zijn gezicht was mager en hard. Even keken ze elkaar zwijgend aan.  
 ‘Ethel Lloyd?’ vroeg Allan langzaam, met een lage, onverschillige stem.  
 Ethel werd verlegen. Ze had Allans stem maar onduidelijk in haar 
herinnering en nu herkende ze zijn stem. Ze aarzelde om haar sluier op te 
lichten, omdat ze voelde dat ze rood geworden was.  
 ‘Ja,’ zei ze onzeker, ‘ik ben het,’ en trok de sluier op.  
 Allan keek haar met ernstige, heldere ogen aan. ‘Wat doet u hier?’ vroeg hij.  
 Maar toen vond Ethel haar zelfbeheersing terug. Ze zag in dat haar zaak 
verloren was, als ze deze seconde niet de juiste toon trof. En die trof ze 
instinctief. Ze lachte zo blij en hartelijk als een kind en zei: ‘Het ontbreekt er nog 
maar aan dat je me op mijn kop geeft, Allan! Ik moet met je spreken en omdat je 
niemand toelaat, heb ik twee uur lang in deze wagen op de loer gezeten.’  
 Allans blik veranderde niet. Maar zijn stem klonk niet onvriendelijk, toen hij 
vroeg of ze binnen wilde komen.  
 Ethel haalde opgelucht adem. Het gevaarlijke ogenblik was voorbij. Ze 
voelde zich opgewekt en licht en gelukkig, toen ze de lift in stapte.  
 ‘Ik heb je geschreven, Allan,’ zei ze glimlachend.  
 Allan keek haar niet aan. ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij verstrooid en keek 
naar de grond, ‘maar eerlijk gezegd had ik toen –‘ En Allan mompelde iets wat 
ze niet verstond. Op hetzelfde moment stopte ook de lift. Lion deed de deur 
naar Allans woning open. Ethel deed heel blij en verrast, toen ze Lion terugzag.  
 ‘Daar hebben we onze oude Lion!’ riep ze en stak haar hand uit naar de 
oude, dunne Chinees als naar een goede bekende. ‘Hoe gaat het, Lion?’  
 ‘Thank you,’ fluisterde de verblufte Lion nauwelijks hoorbaar en boog 
sloffend.  
 Allan vroeg Ethel hem een ogenblik te verontschuldigen en Lion bracht haar 
naar een grote, goedverwarmde kamer en verdween meteen weer. Ethel 
knoopte haar jas open en trok haar handschoenen uit. De kamer maakte een 
nuchtere en smakeloze indruk. Blijkbaar had Allan de meubels telefonisch bij 
een warenhuis besteld en de inrichting aan een stoffeerder overgelaten. Daar 
kwam bij dat de gordijnen juist weggehaald waren, waardoor je de kala 
raamkozijnen zag, zwarte rechthoeken met drie, vier koud glanzende sterrren 
erin. Na geruime tijd kwam Lion terug en serveerde thee met toast. Daarna 



kwam Allan binnen. Hij had zich omgekleed en de hoge laarzen voor schoenen 
verwisseld.  
 ‘Ik sta tot uw beschikking, juffrouw Lloyd,’ zei hij ernstig en rustig en nam in 
een stoel plaats. ‘Hoe gaat het met meneer Lloyd?’ En Ethel zag aan zijn gezicht 
dat hij haar niet nodig had.  
 ‘Met vader gaat het goed, dank u,’ antwoordde ze verstrooid. Ze kon Allan 
nu duidelijk zien. Hij was erg grijs geworden en zag er jaren ouder uit. Zijn 
scherpere gelaatstrekken waren volkomen bewegingloos, vol verborgen 
verbittering en stille koppigheid. Zijn ogen waren koud, zonder leven en 
ontoegankelijk voor de blik van anderen.  
 Ethel had nu, als ze met overleg gehandeld had, eerst een gesprek over 
koetjes en kalfjes met Allan gevoerd, om hem en zichzelf geleidelijk met de 
situatie vertrouwd te maken. Ze had zich ook voorgenomen om over Strom te 
klagen, maar toen ze Allan zo veranderd, vreemd en afwijzend voor zich zag, 
liet ze zich leiden door een impuls. Haar hart zei dat er een mogelijkheid moest 
zijn om Allan te pakken en vast te houden.  
 En ogenblikkelijk sloeg ze een hartelijke en vertrouwde toon aan, alsof ze 
vroeger intieme vrienden geweest waren. ‘Allan,’ zei ze met een lichtende blik 
in haar blauwe ogen en stak haar hand naar hem uit. ‘Je weet niet hoe blij ik ben 
je terug te zien.’ Ze had moeite om haar opwinding te verbergen.  
 Allan gaf haar een hand die ruw en hard geworden was. Hij glimlachte een 
beetje, maar in zijn ogen stond een stille, goedmoedige minachting voor dat 
soort vrouwelijke sympathie.  
 Daar bekommerde Ethel zich niet om. Ze was nu niet meer van haar stuk te 
brengen.  
 Ze keek Allan aan en schudde haar hoofd. ‘Je ziet er niet goed uit, Allan,’ 
vervolgde ze. ‘Het leven dat je tegenwoordig leidt, is niets voor je. Ik begrijp 
heel goed dat je een tijdje rust en eenzaamheid nodig had, maar ik denk niet dat 
dat op den duur goed voor je is. Wees niet boos dat ik dat zeg. Je hebt nu je 
werk nodig – je mist de tunnel! Verder niets!’  
 Dat was de waarheid en ze raakte Allan diep in zijn hart. Allan zat Ethel aan 
te staren. Hij gaf geen antwoord en deed ook niet de minste poging om haar te 
onderbreken.  
 Ethel had hem overrompeld en ze maakte zoveel mogelijk gebruik van zijn 
verbazing. Ze praatte nu zo snel en opgewonden, dat hij haar zonder onbeleefd 
te worden niet meer in de rede had kunnen vallen. Ze maakte hem verwijten, 
dat hij helemaal niet meer met vrienden omging, dat hij zich in deze dode stad 
begroef; ze vertelde over haar incident met Strom, ze praatte over Lloyd, over 
New York, over kennissen en kwam steeds weer op de tunnel terug. Wie moest 
de tunnel voltooien, als hij het niet deed? Wie kon de wereld die taak 
toevertrouwen? En afgezien daarvan wilde ze hem duidelijk zeggen: hij zou te 
gronde gaan, als hij zijn werk binnenkort niet weer opnam...  



 Allans grijze ogen waren donker en somber geworden, zoveel woede, pijn, 
bitterheid van verlangen had Ethel in hem losgemaakt.  
 ‘Waarom zegt u dat allemaal?’ vroeg hij, en een onwillige blik trof Ethel.  
 ‘Ik heb helemaal geen recht je dat te zeggen, dat weet ik best,’ antwoordde 
ze, ‘of het moest het recht van een vriendin of kennis zijn. Maar ik zeg het, 
omdat –‘ Ethel kon echter geen reden aangeven en vervolgde: ‘Ik verwijt je 
alleen maar dat je je hier in die lelijke kamer begraaft, in plaats van hemel en 
aarde te bewegen om de tunnel af te bouwen.’  
 Allan schudde begrijpend zijn hoofd en glimlachte berustend. ‘Juffrouw 
Lloyd,’ antwoordde hij, ‘ik begrijp niets meer van u. Ik heb hemel en aarde 
bewogen en ik probeer iedere dag nog al het mogelijke. Voorlopig is een 
hervatting van het werk niet mogelijk.’  
 ‘Waarom niet?’  
 Allan keek haar verbaasd aan. ‘We hebben geen geld,’ zei hij kortaf.  
 ‘Maar wie kan er voor geld zorgen, als jij het niet kunt?’ zei Ethel uitdagend, 
met een lachje. ‘Zolang u hier binnen blijft zitten, zal niemand je geld geven.’  
 Allan begon genoeg te krijgen van het gesprek. ‘Ik heb alles geprobeerd,’ 
antwoordde hij en Ethel hoorde aan zijn stem dat ze hem begon te vervelen.  
 Ze pakte haar handschoenen, en terwijl ze haar linker handschoen aantrok, 
vroeg ze: ‘Heb je ook met papa gesproken?’  
 Allan knikte en ontweek haar blik.  
 ‘Met meneer Lloyd? Jazeker.’ antwoordde hij.  
 ‘En?’  
 ‘Meneer Lloyd gaf me niet de minste hoop meer,’ antwoordde hij en keek 
Ethel aan.  
 Ethel lachte op haar zachte, kinderlijke manier.  
 ‘Wanneer,’ zei ze, was dat, Allan?’  
 Allan dacht na. ‘Dat was afgelopen herfst.’  
 ‘Ja, in de herfst,’ vervolgde Ethel en deed verbaasd. ‘Toen waren papa’s 
handen gebonden. Nu ligt de zaak heel anders –‘ En Ethel Lloyd gaf hem nu de 
volle laag – ‘Papa zei tegen mij: “Ik zou de bouw misschien over kunnen 
nemen. Maar ik kan natuurlijk niet naar Allan toe stappen. Allan zou bij mij 
moeten komen.”’ Dat zei ze luchtigjes.  
 Allan bleef stil en in zichzelf gekeerd zitten. Hij gaf geen antwoord. Met die 
onverwachte mededeling had Ethel hem in vuur en vlam gezet. Het bloed steeg 
naar zijn gezicht. Plotseling hoorde hij het denderen van de arbeid in zijn oren. 
Zou het mogelijk zijn? Lloyd –? Zijn opwinding was zo groot, dat hij op moest 
staan.  
 Hij zweeg een tijdje. Daarna keek hij Ethel aan. Ze knoopte haar 
handschoenen dicht en die bezigheid leek haar helemaal in beslag te nemen.  



 Ethel stond op en glimlachte tegen Allan. ‘Papa heeft me overigens geen 
opdracht gegeven om je dat te vertellen, Allan. Hij mag niet weten dat ik hier 
geweest ben,’ zei ze zachter en stak haar hand naar hem uit.  
 Allan keek haar met een dankbare, warme blik aan. ‘Het was inderdaad heel 
aardig van u om me op te zoeken, juffrouw Lloyd,’ antwoordde hij en drukte 
haar de hand.  
 Ethel lachte zachtjes. ‘Tot je dienst,’ zei ze, ‘ik had dezer dagen niets te doen 
en ik dacht: eens kijken wat Allan aan het doen is. Good bye!’ En Ethel ging weg.  

2 
 
Vanavond was Ethel aan het diner in zo’n uitstekend humeur, dat het hart van 
de oude Lloyd openging. En na het eten sloeg ze haar armen om zijn hals en 
zei: ‘Heeft mijn lieve, kleine pa morgenochtend tijd om met mij iets belangrijks 
te bespreken?’  
 ‘Vandaag nog, als je wilt, Ethel.’  
 ‘Nee, morgen. En wil mijn lieve paatje alles doen wat zijn Ethel van hem 
vraagt?’  
 ‘Als ik het kan, lieve kind.’  
 ‘Je kunt het, pa.’  
 De volgende dag kreeg Allan een eigenhandige, uiterst vriendschappelijke 
uitnodiging van Lloyd, die duidelijk de stijl van Ethel verraadde.  
 ‘We zullen helemaal onder ons zijn,’ schreef Lloyd, ‘met zijn drieën.’  
 Allan trof Lloyd in een uitstekend humeur. Hij was nog meer verschrompeld 
en Allan kreeg de indruk alsof hij een beetje kinds begon te worden. Zo was hij 
Allans bezoek van vorige herfst volkomen vergeten. Hij vertelde weer alle 
details van Ethels processen en lachte zich tranen, toen hij schilderde hoe Ethel 
de autoriteiten een hak had gezet door op zee te gaan zeilen. Hij kletste over 
alle nieuwe dingen die in de loop van de herfst en winter gebouwd waren, over 
schandalen en verkiezingen. Al begonnen zijn hersenen in verval te raken, hij 
zat nog vol leven en vol belangstelling voor al het nieuwe, listig en met 
boerenslimheid. Allan praatte verstrooid, want hij was te zeer met zijn eigen 
gedachten bezig. Ondertussen kreeg hij geen kans om het gesprek op de tunnel 
te brengen. Lloyd legde hem plannen voor sterrenwachten voor die hij 
verschillende landen wilde schenken, en juist toen Allan op het punt stond het 
gesprek op het onderwerp te brengen dat hem ter harte ging, kwam de 
bediende zeggen dat miss Lloyd de heren aan het diner verwachtte.  
 Ethel was gekleed als voor een hofbal. Ze schitterde. Alles aan haar was 
glans, frisheid en voornaamheid. Zonder de ontsierende, woekerende 
huiduitslag op haar kin was ze de mooiste vrouw van New York geweest. Allan 
was vreemd verrast, toen hij haar zag. Want hij had nog nooit gezien hoe mooi 



ze was. Nog meer verbluft was hij door het acteertalent dat ze bij de begroeting 
demonstreerde.  
 ‘Daar ben je dan, Allan!’ riep ze uit en keek Allan met stralende en oprechte 
blauwe ogen aan. ‘Wat hebben we elkaar lang niet gezien! Waar heb je al die 
tijd uitgehangen?’  
 Lloyd zei afkeurend: ‘Ethel, wees niet zo nieuwsgierig!’  
 En Ethel lachte. Aan tafel was ze in een opperbest humeur.  
 Ze aten aan een grote, ronde, mahoniehouten tafel, die twee meter in 
doorsnee was en die Ethel zelf iedere dag met bloemen versierde. Lloyds hoofd 
zag er grotesk uit, als een bruine mummieschedel, tussen de bergen bloemen. 
Ethel bemoeide zich aan één stuk door met haar vader. Hij mocht alleen eten 
wat zij goed voor hem vond, en hij lachte kinderlijk, als hij van haar iets niet 
mocht. Alles wat hij lekker vond, hadden de doktoren verboden.  
 Hij zat te watertanden, toen Ethel hem wat kreeftenmayonaise voorzette.  
 ‘Laten we vandaag niet zo streng zijn, dad,’ zei ze, ‘want meneer Allan is te 
gast.’  
 ‘Komt u maar heel vaak, meneer Allan,’ lachte Lloyd hikkend. ‘Ze is aardiger 
voor me, als u er bent.’  
 Bij iedere gelegenheid die zich voordeed, liet Ethel Allan blijken hoe blij ze 
was met zijn bezoek.  
 Na het diner dronken ze koffie in een hoge zaal, die een palmenhuis leek. In 
een kolossale, echte renaissancehaard, een prachtig en kostbaar stuk werk, 
gloeiden blokken beukenhout, die er net echt uitzagen. Ergens klaterde een 
onzichtbare fontein. Het was hier zo donker, dat je de ander alleen als silhouet 
zag. Lloyd moest zijn ontstoken ogen ontzien.  
 ‘Zing eens iets voor ons, kind,’ zei Lloyd en stak een grote, zwarte sigaar aan. 
Die sigaren werden speciaal voor hem in Havana gemaakt en waren de enige 
luxe die hij zich veroorloofde.  
 Ethel schudde haar hoofd. ‘Nee, dad. Allan houdt niet van muziek.’  
 De bruine mummischedel van Lloyd keerde zich naar Allan. ‘Houdt u niet 
van muziek?’  
 ‘Ik heb er geen gevoel voor,’ antwoordde Allan.  
 Lloyd knikte. ‘Waarom zou u ook?’ begon hij met de bedachtzame 
gewichtigheid van de ouderdom. ‘U moet denken en u hebt geen muziek nodig. 
Bij mij was het vroeger precies zo. Maar toen ik ouder werd en de behoefte 
opkwam om te dromen, hield ik er ineens wel van. Muziek is alleen voor 
kinderen, vrouwen en wekelingen –‘  
 ‘Foei, vader!’ riep Ethel vanuit haar schommelstoel.  
 ‘Ik geniet het voorrecht van de ouderdom, meneer Allan,’ vervolgde Lloyd 
praatlustig. ‘Overigens heeft Ethel aan mijn muzikale ontwikkeling gewerkt – 
mijn kleine Ethel, die daar nu om haar vader zit te lachen!’  
 ‘Is papa niet lief?’ interrumpeerde Ethel, terwijl ze Allan aankeek.  



 Toen – na kort, opgewonden gebekvecht tussen vader en dochter, waarbij 
Lloyd jammerlijk het onderspit delfde – begon Lloyd helemaal uit zichzelf over 
de tunnel.  
 ‘Hoe gaat het met de tunnel, meneer Allan?’  
 Uit al zijn vragen was duidelijk op te maken dat Ethel van tevoren alles met 
haar vader besproken had en dat Lloyd het hem gemakkelijk wilde maken 
“hem te benaderen”.  
 ‘De Duitsers willen nu een regelmatige luchtschipverbinding opzetten,’ zei 
Lloyd. ‘U moet gauw weer verder met uw werk, meneer Allan!’  
 Het ogenblik was gekomen. En Allan zei luid en duidelijk: ‘Als u erachter 
gaat staan, meneer Lloyd, begin ik morgen.’  
 Daarop antwoordde Lloyd bedachtzaam: ‘Ik had u allang een voorstel willen 
doen, meneer Allan. Ik dacht er zelfs over u te schrijven, toen u op reis was. 
Maar Ethel zei: “Wacht tot Allan zelf naar je toe komt.” Ze vond het niet goed.’  
 En Lloyd lachte stiekem, dat hij Ethel een streek geleverd had. Maar opeens 
vertoonde zijn gezicht een uiterst verbaasde uitdrukking, want Ethel sloeg 
plotseling verontwaardigd met haar vlakke hand op de leuning van haar stoel, 
stond met een heel bleek gezicht op en riep met felle ogen: ‘Vader! Hoe durf je 
zoiets te zeggen!’  
 Ze pakte de sleep van haar jurk op, liep weg en sloeg de deur zo hard dicht, 
dat de zaal ervan dreunde.  
 Allan zat er bleek en zwijgend bij: Lloyd had haar verraden!  
 Maar Lloyd draaide verbaasd zijn hoofd heen en weer.  
 ‘Wat heb ik misdaan?’ stamelde hij. ‘Het was maar een grapje. Het was 
helemaal niet zo bedoeld. Wat heb ik dan voor ergs gezegd? O, wat kan ze boos 
worden!’ Hij herstelde zich en deed moeite om weer een vrolijke en 
betrouwbare indruk te maken. ‘Nou, ze komt wel weer terug,’ zei hij rustiger. 
‘Ze is doodgoed, meneer Allan. Maar ze is onberekenbaar en humeurig, net als 
haar moeder vroeger. Maar ziet u, na een tijdje komt ze terug en dan knielt ze 
naast me, ze aait me en ze zegt: ‘Neem me niet kwalijk, pa, ik heb vandaag een 
slechte dag.’  
 Ethels stoel schommelde nog steeds. Het was doodstil. De onzichtbare 
fontein ruiste en borrelde. Op straat toeterden de automobielen als 
stoomschepen in de mist.  
 Lloyd keek naar Allan, die er zwijgend bij zat, en vervolgens met gespitste 
oren naar de deur. Na een tijdje schelde hij om de bediende.  
 ‘Waar is miss Lloyd?’ vroeg hij.  
 ‘Miss Lloyd is naar haar kamer gegaan.’  
 Lloyd boog zijn hoofd. ‘Dan zien we haar vandaag niet meer, Allan,’ zei hij 
na een tijdje zacht en terneergeslagen. ‘Dan zie ik haar morgen ook niet. En een 
dag zonder Ethel is voor mij een verloren dag. Ik heb niemand anders.’  



 Lloyd schudde zijn kleine, kale hoofd en was nog niet op zijn gemak. ‘Belooft 
u me morgen terug te komen, meneer Allan, dan kunnen we Ethel tot bedaren 
brengen. Wie begrijpt zo’n meisje? Wist ik maar wat ik verkeerd gedaan heb.’  
 Lloyd sprak op een treurige toon. Hij was diep terneergeslagen. Daarna 
zweeg hij en keek met gebogen hoofd voor zich uit. Hij maakte een ongelukkige 
en wanhopige indruk.  
 Na een tijdje stond Allan op en vroeg Lloyd om hem te verontschuldigen.  
 ‘Ook uw humeur is door mijn domheid bedorven,’ zei Lloyd en gaf Allan 
een kleine had, die zacht was als een meisjeshand. ‘Ze had zich er zo op 
verheugd dat u kwam! Ze was in zo goed humeur! De hele dag noemde ze me 
dad!’  
 En Lloyd bleef alleen in de halfdonkere palmenzaal zitten, heel klein in de 
grote ruimte, en staarde voor zich uit. Hij was een oude, eenzame man.  
 Ondertussen verscheurde Ethel van woede en schaamte in haar kamer een 
half dozijn zakdoeken en stootte onsamenhangende verwijten tegen haar vader 
uit. ‘Hoe kon vader dat zeggen... hoe kon hij... wat moet Allan nu van me 
denken...’  
 Allan trok zijn jas aan en ging het huis uit. Op straat stond Lloyds 
automobiel te wachten, maar hij sloeg het aanbod af. Hij liep langzaam de 
avenue af. Het sneeuwde, de sneeuw viel in stille, witte vlokken en Allans pas 
was onhoorbaar op het sneeuwtapijt.  
 Allan had een bittere, verstarde glimlach op zijn lippen. Hij had het 
begrepen! Zijn karakter was eenvoudig en open en hij dacht zelden over de 
motieven van zijn medemensen na. Hij had geen passies en daardoor begreep 
hij de passies van anderen niet. Hij had geen raffinement en daardoor 
verwachtte hij bij anderen geen intriges en raffinement.  
 Hij had er niets bijzonders in gezien, dat Ethel hem in de tunnelstad had 
opgezocht. Ze was jaren geleden immers veel bij hem thuis gekomen en was 
met hem bevriend. Hij had er een vriendendienst in gezien, dat ze bij hem 
kwam en verraadde dat Lloyd bereid was hulp te bieden. Maar nu doorzag hij 
Ethel opeens. Haar persoonlijk moest hij dankbaar zijn! Hij moest de indruk 
krijgen dat zij, Ethel, haar vader tot een groot financieel waagstuk had 
overgehaald. Kortom: van Ethel Lloyd zou het afhangen of hij door kon gaan 
met bouwen of niet – maar Ethel Lloyd stelde haar voorwaarden. Hijzelf was de 
prijs. Ethel wilde hem! Maar, bij God, Ethel kende hem niet!  
 Allans pas werd steeds langzamer. Hij had het gevoel dat hij wegzonk in 
sneeuw, nacht, bitterheid en teleurstelling. Zijn laatste hoop was Lloyd geweest. 
Onder deze omstandigheden hoefde hij daar niet aan te denken! Op een 
ellendige manier was vanavond zijn laatste hoop vervlogen...  
 De volgende morgen kreeg hij een telegram van Lloyd, waarin de oude man 
hem dringend verzocht vanavond te komen eten. Ik zal Ethel vragen met ons te 



dineren en ik weet zeker dat ze geen nee zal zeggen. Ik heb haar vandaag nog niet 
gezien, telegrafeerde Lloyd.  
 Allan telegrafeerde terug dat hij vanavond onmogelijk kon komen, omdat er 
grote hoeveelheden water in de noordelijke tunnelbuis gestroomd waren. Dat 
was de waarheid, alleen was zijn aanwezigheid niet noodzakelijk geweest.  
 Dag in, dag uit was hij in de dode tunnelbuizen en hij was gehecht aan de 
duisternis daarbinnen. De gedwongen passiviteit vrat aan hem.  
 Ongeveer een week later, op een heldere winterdag, kwam Ethel Lloyd naar 
Mac City.  
 Ze kwam juist naar Allans bureau, terwijl hij met Strom vergaderde. Ze was 
in een sneeuwwitte bontmantel gehuld en zag er fris en stralend uit. ‘Hallo, 
Allan,’ begon ze zonder omhaal, alsof er niets gebeurd was. ‘Wat prachtig dat 
ik je hier tref! Papa stuurt me om je af te halen!’ Ze negeerde Strom volledig.  
 ‘Dit is meneer Strom,’ zei Allan, verbluft door Ethels zelfverzekerheid en 
ongegeneerdheid.  
 ‘Ik had al de eer,’ mompelde Strom, boog en liep weg.  
 Ethel nam er helemaal geen notitie van.  
 ‘Ja,’ vervolgde ze vrolijk, ‘ik kom je afhalen, Allan. Vanavond speelt het 
filharmonisch orkest en papa wil graag dat je meegaat naar het concert. Mijn 
auto staat beneden.’  
 Allan keek haar rustig aan.  
 ‘Ik moet nog werken, juffrouw Lloyd,’ zei hij.  
 Ethel keek hem onderzoekend aan en deed bedroefd.  
 ‘Mijn God, Allan,’ riep ze, ‘ik zie dat je nog steeds boos op me bent! Ik was 
natuurlijk niet aardig, maar luister: was het dan zo aardig van pa om zoiets te 
zeggen? Helemaal alsof ik tegen jou intrigeerde? – Nou, papa zei dat ik je 
vandaag per se mee moest nemen. Als je nog moet werken, wacht ik wel. Het is 
heerlijk weer en ik ga wel even wandelen. Maar ik kan toch op je rekenen? Ik 
zal pa meteen telefoneren...’  
 Allan wilde nee zeggen. Maar toen hij Ethel aankeek, wist hij dat dat een nee 
haar trots dodelijk zou beledigen en dat zijn hoop daardoor voor altijd 
vervlogen was. Maar hij kon er ook niet toe komen om ja te zeggen en daarom 
antwoordde hij ontwijkend: ‘Misschien, dat kan ik nu nog niet zeggen.’  
 ‘Voor zessen kun je wel een besluit nemen?’ vroeg Ethel vriendelijk en 
bescheiden.  
 ‘Ik denk het wel. Maar ik denk niet dat het kan.’  
 ‘Tot ziens, Allan!’ riep Ethel vrolijk. ‘Ik vraag het nog een keer om zes uur en 
ik hoop dat ik dan geluk heb.’  
 Klokslag zes uur stond Ethel weer voor het gebouw.  
 Allan zei dat het hem speet en Ethel reed weg.  
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Allan had al zijn schepen achter zich verbrand.  
 Ondanks het hopeloze van de situatie besloot hij nog een laatste poging te 
doen. Hij wendde zich tot de regering, wat hij al eerder en zonder succes had 
gedaan. Hij bleef drie weken in Washington en was te gast bij de president. De 
president gaf hem een diner en hem werd eer en respect bewezen als een 
afgezette vorst. Alleen kon de regering voorlopig niet aan een deelname aan de 
tunnel denken.  
 Daarop probeerde Allan het een laatste keer bij de banken en de financiële 
grootmachten. Ook geen succes. Sommige banken en grote kapitalisten gaven 
hem echter te verstaan dat ze eventueel deel zouden nemen, als Lloyd het 
initiatief nam. Zo kwam Allan weer bij Lloyd terug.  
 Lloyd onthaalde hem heel vriendelijk. Hij ontving hem in zijn stille 
werkkamer. Hij sprak met hem over de beurs en de wereldmarkt, schilderde 
hem haarfijn de petroleum, het staal, de suiker, de katoen en de vrachttarieven. 
Een ongehoorde baisse na een ongehoorde hausse. De wereld liep altijd nog 
tien jaar achter in haar economische ontwikkeling, hoe wanhopig haar 
inhaalpogingen ook waren.  
 Zodra Allan Lloyd kon onderbreken, ging hij recht op zijn doel af. Hij gaf 
een beeld van de houding van de regering en Lloyd luisterde met gebogen 
hoofd.  
 ‘Dat is allemaal waar. Ze hebben u niets wijsgemaakt, meneer Allan. U kunt 
tenslotte nog drie tot vijf jaar wachten.’  
 Er ging een zenuwtrek over Allans gezicht. ‘Dat kan ik onmogelijk!’ riep hij. 
‘Drie tot vijf jaar! Ik heb mijn hoop op u gesteld, meneer Lloyd!’  
 Lloyd wiegde zijn hoofd nadenkend heen en weer. ‘Het gaat niet,’ zei hij 
vastbesloten en perste zijn lippen op elkaar.  
 Ze zwegen. Het was afgelopen.  
 Toen Allan afscheid wilde nemen, vroeg Lloyd of hij wilde blijven dineren. 
Allan was besluiteloos – maar hij kon nu niet bij Lloyd weggaan. Al was het 
volstrekt onzinnig, hij maakte zichzelf wijs dat er nog altijd een beetje hoop 
was.  
 ‘Ethel zal niet weten wat ze ziet! Ze heeft geen idee dat u hier bent!’  
 ‘Ethel – Ethel...’ Nu Lloyd de naam van zijn idool eenmaal genoemd had, 
kon hij nergens anders meer over praten. Hij stortte voor Allan zijn hart uit.  
 ‘Stel u voor,’ zei hij, ‘Ethel was twee weken weg met het jacht, toen het weer 
zo slecht was. Nu had ik de telegrafist omgekocht – ja, omgekocht, want zo 
moet ik dat bij Ethel doen – maar hij telegrafeerde niet. Ethel had me doorzien. 
Ze is in een slecht humeur en we hebben weer ruzie gemaakt. Maar iedere dag 
dat ik Ethel niet zie is voor mij een kwelling. Ik zit op haar te wachten. Ik ben 
een oude man, meneer Allan, en ik heb alleen nog maar mijn dochter.’  



 Ethel stond perplex, toen ze Allan plotseling binnen zag komen. Ze fronste 
haar voorhoofd, maar daarna ging ze hem snel tegemoet en gaf hem blij een 
hand, terwijl ze een beetje bloosde.  
 ‘Jij hier, Allan? Wat fijn! – Ik was niet zo te spreken over je – wekenlang, dat 
moet ik zeggen om eerlijk te zijn.’  
 Lloyd giechelde. Hij wist dat Ethel nu weer in een goed humeur zou zijn.  
 ‘Ik kon toen niet mee naar het concert.’  
 ‘Allan, je liegt toch niet? Pa, hoor Allan toch eens liegen. Hij wilde niet! Je 
wilde niet, Allan. Zeg het maar eerlijk.’  
 ‘Goed: ik wilde niet.’  
 Lloyd trok een geschrokken gezicht. Hij zag de bui al hangen. Ethel was in 
staat om een bord stuk te slaan en de kamer uit te lopen. Hij was verbaasd, toen 
Ethel alleen maar lachte.  
 ‘Zie je, pa, zo is Allan. Hij zegt altijd de waarheid.’  
 En Ethel was de hele avond vrolijk en aardig.  
 ‘Luister eens, Allan, beste vriend,’ zei ze bij het afscheid. ‘De volgende keer 
mag je niet zo lelijk tegen me doen – dat zou ik je nooit vergeven.’  
 ‘Ik zal mijn best doen,’ antwoordde Allan schertsend.  
 Ethel keek hem aan. De toon waarop hij dat zei beviel haar niet. Maar dat liet 
ze niet merken en ze zei glimlachend: ‘Nou, we zullen zien.’  
 Allan stapte in Lloyds wagen en sloeg zijn jas om zich heen. Hij keek 
peinzend voor zich uit en zei: ‘De oude Lloyd zal niets zonder haar doen – en 
alles voor haar doen.’  
 Een paar avonden later stapte hij met Ethel de loge van Lloyd in het Madison 
Square Palace in.  
 Ze kwamen binnen tijdens het concert en hun binnenkomst baarde zoveel 
opzien, dat de ouverture Egmont bijna helemaal verloren ging.  
 ‘Ethel Lloyd en – Mac Allan!!’  
 Ethels avondjurk vertegenwoordigde een vermogen. Ze had de fantasie van 
de drie beste couturiers van New York opgezweept. De avondjurk bestond uit 
een weefsel van zilverborduursel en hermelijn en liet haar hals en nek prachtig 
uitkomen. In haar haar droeg ze een bos reigerveren aan een briljanten 
sierspeld.  
 Ze waren alleen. Want Ethel had het klaargespeeld om Lloyd, die zijn 
uitgaanskleren al aan had, op het laatste moment thuis te laten, omdat het erop 
leek dat hij niet lekker was. Ze had hem my dear little dad and pa genoemd, my 
honey-father, zodat Lloyd in zijn apenliefde overgelukkig was dat hij in zijn stoel 
drie uur op zijn dochter mocht wachten.  
 Ethel wilde alleen met Allan gezien worden en ze wilde licht in de loge. In de 
pauze werden alle kijkers op de loge gericht en er klonken stemmen: ‘Mac 
Allan! – Mac Allan!’  



 Allan kreeg zijn glans terug op het moment dat hij zich aan de zijde van een 
miljonaire vertoonde. Hij trok zich beschaamd verder terug in de loge.  
 Maar Ethel keerde zich naar hem toe met een intieme glimlach, die niet mis 
te verstaan was, en daarna boog ze zich over de balustrade, liet haar mooie 
tanden en haar mooie glimlach zien en incasseerde de triomf.  
 Allan doorstond deze scène alleen met inspanning van al zijn krachten. Hij 
dacht aan de avond dat hij met Maud in de tegenoverliggende loge had zitten 
wachten tot Lloyd hem bij zich riep. Hij herinnerde zich duidelijk Mauds 
doorschijnende, roze oor en haar van opwinding blozende wangen, en de 
dromerige blik waarmee ze voor zich uit keek. En even duidelijk herinnerde hij 
zich de stem van Ethel, toen ze ze hem voor het eerst een hand gaf en zei: ‘How 
do you do, Mr. Allan?’ Hij vroeg zich in gedachten af: zou je willen dat Lloyd 
toen niet gekomen was en dat het werk aan de tunnel nooit begonnen was? – 
En hij schrok van zichzelf, toen zijn innerlijke stem antwoordde: “Nee!” – Zelfs 
voor Maud en Edith had hij zijn werk niet opgegeven.  
 De volgende dag stegen de tunnelaandelen al zeven procent. Een 
schaamteloze krant bracht ’s morgens het bericht dat Ethel Lloyd zich de 
volgende maand met Mac Allan zou verloven.  
 ’s Middags bracht een andere krant Ethels dementi.  
 Miss Lloyd verklaarde: ‘De man die dat bericht verspreidde, is de grootste 
leugenaar die er bestaat. Ik ben een goede vriendin van Mac Allan. Dat is de 
waarheid en daar ben ik trots op.’  
 Maar de krantenschrijvers lagen in een hinderlaag. Na een paar weken ging 
het met doorzichtige toespelingen doorspekte bericht door de bladen, dat Mac 
Allan weer naar New York verhuisd was.  
 Dat was waar, maar had absoluut niets met Allans betrekkingen tot Ethel 
Lloyd te maken. Allan verhuisde naar het gebouw van het tunnelstation 
Hoboken. Aan dat gebouw werd nog gewerkt en het werd volgens Hobby’s 
ontwerp uitgevoerd. Het bestond uit een middendeel van dertig verdiepingen 
met een front van vijftig ramen, met aan beide kanten tien ramen brede torens 
van vijfentwintig verdiepingen. Het middendeel en de torens rustten op 
kolossale bogen, die direct naar de stationshal leidden. De torens waren met het 
brede middendeel verbonden door twee paar bruggen. Voor de afwisseling zou 
het gebouw zuilen op de daken krijgen, vrolijke daktuin-arcaden.  
 Het gebouw was klaar tot de zesde verdieping – en boven de dertigste en 
negentwintigste. Daartussen rees het gecompliceerde traliewerk van de 
ijzerconstructie op, waarin overdag minuscule mensjes klauterden en 
hamerden.  
 Allan woonde op de eerste verdieping, vlak boven de grote middelste boog 
van de hal. Hij had zijn werkkamer ingericht in de grote restaurantzaal, die een 
prachtig uitzicht op de Hudson en het waterfront bood.  



 Ethel had per se iets willen bijdragen aan de aankleding van de ongastvrije 
reuzenzaal, waarvan de aanblik een mens melancholiek moest maken. Ze had 
wagonladingen kamerplanten uit haar kassen in Massachusetts laten komen. Ze 
had persoonlijk stapels tapijten in de auto aangevoerd.  
 Ze vond dat Allan er niet goed uitzag. Zijn huid was vaal en ongezond. Hij 
werd snel grijs. Hij sliep slecht en at weinig.  
 Ethel stuurde een kok van haar vader naar hem toe, een Franse artiest, die 
aan de hand van iemands uiterlijk een spijskaart samenstellen kon die hem 
beviel. Ze zei verder dat hij aan niets meer behoefte had dan aan frisse lucht, 
omdat de tunnelbuizen zijn bloed vergiftigd hadden. Zonder er veel woorden 
aan vuil te maken, verscheen ze iedere dag klokslag zes uur met haar 
ivoorkleurige car en maakte met Allan een rit van precies een uur. Allan liet 
haar begaan. Soms zeiden ze tijdens de rit geen woord.  
 Het gerucht over een spoedige verloving dook telkens weer in de kranten op. 
Het gevolg was dat de aandelen van het syndicaat begonnen te stijgen. (Lloyd 
had in stilte voor tien miljoen aandelen laten opkopen, toen ze bijna gratis te 
krijgen waren en verdiende nu al een vermogen!)  
 De aandelen zware industrie herstelden zich. In alle dingen – de kleinste – 
was verbetering zichtbaar. Alleen al het feit dat Ethels car iedere dag om zes 
uur voor het station Hoboken stond beïnvloedde de wereldbeurs.  
 Allan had genoeg van de komedie, die hij pijnlijk en beschamend vond, en 
besloot te handelen.  
 Tijdens een ritje deed hij Ethel een huwelijksaanzoek.  
 Maar Ethel lachte geamuseerd en keek Allan met grote, verbaasde ogen aan. 
‘Zeg geen onzin, Allan!’ riep ze.  
 Allan stond op en tikte op de ruit achter de chauffeur. Hij was doodsbleek.  
 ‘Wat wil je, Allan?’ vroeg Ethel geschrokken en ongelovig en kreeg een kleur. 
Hij liep zonder te groeten weg.  
 Allan zwierf een paar uur door bossen en velden, knarsetandend van woede 
en schaamte. Het was uit met die intrigante. Uit! Nooit, nooit van zijn leven zou 
ze zijn gezicht meer zien! De duivel kon haar halen...  
 Ten slotte kwam hij bij een spoorwegstation en reed naar Hoboken terug. 
Midden in de nacht kwam hij aan. Hij bestelde meteen zijn auto en begaf zich 
naar Mac City.  
 Dagenlang leefde hij in de tunnel. Hij wilde geen mensen en geen licht zien.  
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Ethel Lloyd maakte een tocht met haar jacht en bleef een week op zee. Ze had 
Vanderstyfft uitgenodigd en zeurde zo, dat hij bijna overboord sprong en een 
dure eed zwoer dat hij Ethel voortaan uit de weg zou gaan.  



 Terug in New York reed ze nog dezelfde dag naar station Hoboken en vroeg 
naar Allan. Ze zeiden dat hij in de tunnel werkte. Onmiddellijk joeg Ethel een 
telegram naar Mac City. Ze vroeg Allan of hij haar wilde vergeven. Zijn 
aanzoek had haar overvallen en ze had in haar hulpeloosheid een grote 
domheid begaan. Ze vroeg hem morgenavond te komen dineren. Ze verwachtte 
niet eens antwoord en daaruit kon hij concluderen dat ze beslist op hem 
rekende.  
 Allan voerde nogmaals de zware strijd. Hij kreeg Ethels telegram in de 
tunnel. Hij las het in het licht van een bestofte gloeilamp. Een dozijn van die 
lampen zag hij in de duisternis van de tunnelbuis glanzen, verder niets. Hij 
dacht aan de dode tunnelbuizen. Hij zag ze! Die in Amerika, in Europa en op de 
oceaan. Hij zag al die duizend machines nutteloos draaien. Hij zag de 
ontmoedigde ingenieurs in de eenzame stations, uitgeput door de eentonigheid 
van het werk. Vele honderden hadden hem al verlaten, omdat ze het eentonige 
werk niet meer uithielden. Zijn ogen brandden. Terwijl hij Ethels telegram 
opvouwde, begon het in zijn oren plotseling te ruisen. Hij hoorde de treinen 
door de tunnel donderen, de tunneltreinen, die triomfantelijk van Amerika naar 
Europa raasden. Ze ratelden en ruisten in zijn hersenen en bedwelmden hem 
met hun razende tempo...  
 Ethel ontving hem met grappige verwijten: hij wist toch dat ze een verwend, 
humeurig nest was! – Van die dag af stond haar car weer klokslag zes uur voor 
het tunnelstation. Ethel veranderde voortaan haar tactiek. Eerst had ze Allan 
met attenties overladen. Dat deed ze nu niet meer. Daarentegen wist ze Allan 
tot het vervullen van haar kleine wensen te bewegen.  
 Ze zei: ‘Blanche speelt morgen. Ik zou er graag heen gaan, Allan.’  
 Allan zorgde voor een loge en zag Blanche spelen, al verveelde het hem, een 
hysterische vrouw van huilkrampen in lachkrampen over te zien gaan.  
 Van nu af aan zag New York Allan en Ethel Lloyd vaak samen. Ethel reed 
bijna dagelijks over Broadway in Allans car. En Allan zat zelf achter het stuur, 
net als in de tijd dat zijn gezondheid nog niet verslechterd was. Achterin zat 
Ethel Lloyd, in jassen en vlotte sluiers gehuld om zich heen te kijken.  
 Ethel drong erop aan dat Allan haar een keer meenam in de tunnel. Allan 
vervulde ook die wens.  
 Toen de trein over het tracé naar beneden vloog, schreeuwde Ethel van 
plezier en in de tunnel was ze één en al verwondering.  
 Ze had de hele tunnelliteratuur bestudeerd, maar haar fantasie was in 
technisch opzicht niet zo geschoold dat ze zich een heldere voorstelling van de 
tunnelbuizen had kunnen maken. Ze voelde niet wat vierhonderd kilometer in 
een bijna donkere tunnel betekende. Het donderen dat de trein omgaf en dat zo 
sterk was dat je moest schreeuwen om jezelf verstaanbaar te maken, maakte 
haar op een aangename manier aan het schrikken. De stations maakten dat ze 
luide kreten van bewondering slaakte. Ze had zich niet kunnen voorstellen 



welke enorme machines hier dag en nacht stonden te werken. Dat waren 
machinehallen onder zee! En de ventilatie, die je bijna aan stukken blies!  
 Na een paar uur gloeide er een rood licht als een lichtbaken in de duisternis.  
 De trein stopte. Ze waren bij de rampkloof aangekomen. Bij de aanblik van 
de kloof verstomde Ethel. Wat betekende het voor haar, te weten dat de kloof 
zestig tot tachtig meter diep was en honderd meter breed en dat duizend 
mensen dag en nacht erts ontgonnen?  
 Maar nu zag ze dat zestig tot tachtig meter een huiveringwekkende diepte 
was, een diepte van twintig etages. Diep beneden in de stofwolk die het 
zichtbare deel van de kloof vulde, twintig etages diep gloeiden menigten 
booglampen en daaronder wemelde het – dat waren mensen! Plotseling steeg er 
een kleine stofwolk op en een kanonschoot rolde door de kloof de tunnel in.  
 ‘Wat was dat?’  
 ‘Ze hebben gesteente tot ontploffing gebracht.’  
 Daarna stapten ze in een goederenlift en gingen omlaag. Ze passeerden de 
booglampen en de mensen leken snel loodrecht naar hen omhoog te komen. Ze 
waren beneden en nu bleef Ethel zich verbazen over de hoogte, waaruit ze 
kwamen. De tunnelmond leek een kleine, zwarte poort. Reuzenschaduwen, 
schaduwen van torenhoge demonen bewogen op de wanden heen en weer...  
 Ethel kwam verward en verrukt uit de tunnel terug en vertelde Lloyd de 
hele avond hoe het daarbinnen was en dat de sluizen van het Panamakanaal 
kinderspel waren in vergelijking met de tunnel.  
 De volgende dag wist heel New York dat Ethel met Allan in de tunnel was 
geweest. De kranten brachten interviews van vele kolommen.  
 Twee dagen later maakten ze de verloving van Allan en Ethel bekend. Hun 
dubbelportret verscheen.  
 Eind juni vond de bruiloft plaats. Dezelfde dag richtte Ethel Lloyd een 
pensioenfonds van acht miljoen dollar op voor de mensen van de tunnel. De 
bruiloft werd met vorstelijk vertoon gevierd in de grote feestzaal van Atlantic, 
hetzelfde hotel waar negen jaar eerder de beroemde meeting in de daktuin 
plaatsgevonden had. Drie dagen lang leverde het sensationele huwelijk stof aan 
de kranten. De Sunday Mirror hield zich diepgaand bezig met Ethels trousseau. 
Tweehonderd paar schoenen! Duizend paar zijden kousen! Ethels ondergoed 
werd tot in de details beschreven. En als Allan in die dagen de kranten had 
gelezen, had hij gezien wat een enorm geluk de voormalige paardenjongen van 
Uncle Tom had, nu hij een Ethel Lloyd mee naar huis kon nemen, die met 
briljanten bezette jarretels droeg.  
 Al jaren had New York niet zo’n schitterend gezelschap bij elkaar gezien als 
bij deze bruiloft. Maar de mensenschuwe oude Lloyd was er niet. Hij was met 
zijn arts met de Gold Carp weggevaren.  
 Ethel schitterde. Ze droeg de Rosy Diamond en zag er jong, stralend, 
opgewekt en gelukkig uit.  



 Allan leek ook gelukkig. Hij maakte grapjes en lachte zelfs: niemand mocht 
de algemene mening bevestigd zien dat hij zich aan Ethel verkocht had. 
Niemand zag hoe erg hij het vond om komedie te moeten spelen. Hij dacht aan 
Maud, en woede en afkeer gaven hem een benauwd gevoel. Niemand zag het. 
Om negen uur reed hij met Ethel naar Lloyds huis, waar ze de eerste weken 
wilden wonen. Ze spraken geen woord en Ethel verwachtte ook niet dat Allan 
iets zei. Allan lag in de wagen, moe en uitgeput, en keek met half gesloten ogen 
onverschillig naar de drukke straat vol dansende lichtjes. Een keer deed Ethel 
een poging zijn hand vast te houden, maar die hand was koud en levenloos.  
 Bij 33rd Street werd haar car opgehouden en moest een minuut stoppen. 
Daar viel Allans oog op een enorme affiche, waarvan de bloedrode letters in de 
straat oplichtten:  
 Tunnel! Honderdduizend man!  
 Hij deed zijn ogen open, zijn pupillen verwijdden zich, maar desondanks 
verliet de verschrikkelijke en verlammende psychische vermoeidheid hem geen 
seconde.  
 Ethel had de palmenzaal laten verlichten en vroeg Allan haar nog even 
gezelschap te houden.  
 Ze verkleedde zich niet. Ze zat in haar glinsterende trouwjurk op een stoel, 
met de Rosy Diamond op haar voorhoofd, rookte een sigaret en sloeg van tijd 
tot tijd haar lange wimpers op om onopvallend naar Allan te kijken.  
 Allan liep op en neer, alsof hij alleen was, en keek als hij nu en dan inhield 
verstrooid naar de meubels en de bloemen.  
 Het was heel stil in de zaal. De verborgen fontein kabbelde en babbelde. 
Soms ritselde er geheimzinnig een plant, die zich uitstrekte. Je dacht de 
woorden te verstaan die op straat gezegd werden.  
 ‘Ben je erg moe, Mac?’ vroeg Ethel na een lang stilzwijgen. Ze vroeg het heel 
zacht en deemoedig.  
 Allan bleef staan en keek Ethel aan.  
 ‘Ja,’ zei hij toonloos, terwijl hij tegen de schoorsteenmantel leunde. ‘Er waren 
zoveel mensen.’ Van hem naar haar was het maar tien passen, maar toch leken 
ze mijlenver van elkaar verwijderd. Nog nooit was een bruidspaar eenzamer 
geweest.  
 Allan zag er vaal en grauw uit in zijn gezicht. Zijn ogen waren zonder glans 
en uitgeblust. Hij had geen kracht meer om te doen alsof. Maar Ethel leek nu 
eindelijk een mens geworden, een mens met een hart dat voelen en lijden kon.  
 Ze stond op en ging op hem af. ‘Mac!’ riep ze zacht.  
 Allan keek op.  
 ‘Luister eens, Mac,’ begon ze met haar zachtste stem, ‘ik moet met je praten. 
Luister. Ik wil niet dat je ongelukkig bent, Mac. Ik wil juist met heel mijn hart 
dat je gelukkig wordt – zo goed en zo kwaad als het gaat. Denk niet dat ik zo 
dwaas ben om aan te nemen dat je mij uit liefde getrouwd hebt. Nee, zo dwaas 



ben ik niet. Ik heb niet het recht om eisen aan je hart te stellen en dat doe ik ook 
niet. Je bent net zo vrij en ongebonden als vroeger. Je hoeft ook geen moeite te 
doen om mij te laten geloven dat je een beetje van me houdt, nee! Dan zou ik 
me schamen. Ik vraag niets van je, helemaal niets, Mac. Alleen het recht, dat ik 
al weken heb, altijd een beetje in je buurt te mogen zijn...’  
 Ethel hield in. Maar Allan zei niets.  
 En Ethel vervolgde: ‘Ik speel nu geen komedie meer, Mac. Dat is voorbij. Ik 
moest komedie spelen om je te krijgen, maar nu ik je heb, hoef ik dat niet meer. 
Nu kan ik volkomen eerlijk zijn en je zult zien dat ik niet alleen maar een 
humeurig en vervelend schepsel ben, dat de mensen kwelt. Luister, Mac, ik 
moet je alles zeggen, dan leer je me kennen... Ik vond je leuk, toen ik je voor het 
eerst zag. Je werk, je durf, je energie bewonderde ik. Ik ben rijk en ik wist als 
kind al dat ik rijk was. Mijn leven moest groots en meeslepend worden, dacht ik 
bij mezelf. Ik dacht dat niet duidelijk, maar ik voelde het. Op mijn zestiende 
droomde ik dat ik met een prins zou trouwen en op mijn zeventiende wilde ik 
mijn geld aan de armen geven. Dat was allemaal onzin. Op mijn achttiende had 
ik al geen vastomlijnd plan meer. Ik leefde net als andere jonge mensen met 
rijke ouders. Maar dat werd al gauw verschrikkelijk vervelend. Ik was niet 
ongelukkig, maar ik was ook niet echt gelukkig. Ik leefde bij de dag, amuseerde 
me en doodde de tijd zo goed mogelijk. Ik dacht in die tijd helemaal niets, zo 
lijkt het nu tenminste. Toen kwam pa met jouw project. Uit pure 
nieuwsgierigheid drong ik erop aan dat pa me in zou wijden, want die twee 
deden heel geheimzinnig. Ik bestudeerde met Hobby jouw plannen en deed of 
ik alles begreep. Jouw project interesseerde me enorm, eerlijk waar. Hobby 
vertelde me over je en wat voor prachtige vent je was en ten slotte werd ik heel 
nieuwsgierig naar je. Nou, ik zag je. Ik had een respect voor je zoals ik nog voor 
niemand had gehad. Ik vond je geweldig! Zo eenvoudig, zo sterk en gezond als 
je eruitzag. En ik wou dat je ook aardig tegen mij was. Maar je was heel 
onverschillig. Wat heb ik vaak aan die avond gedacht! Ik wist dat je getrouwd 
was, Hobby had me alles verteld, en het kwam ook helemaal niet in me op – 
toen – dat ik meer zou kunnen worden dan een vriendin. Maar later begon ik 
jaloers op Maud te worden. Neem me niet kwalijk dat ik haar naam noem. 
Overal waar je kwam, was jouw naam te horen. En ik dacht: waarom zou je niet 
de plaats van Maud in kunnen nemen? Dat zou prachtig zijn. Dan zou het ook 
zin hebben om rijk te zijn. Dat kon niet, ik zag het in en wou tevreden zijn als ik 
me tot je vrienden kon rekenen. Om dat te bereiken kwam ik toen vaker bij 
jullie, alleen daarom. Want al smeedde ik idiote plannen: hoe ik het aan moest 
leggen om jou verliefd op mij te laten worden, zo verliefd dat je je vrouw en 
kind in de steek zou laten, ik bedoelde het toch niet serieus en geloofde er zelf 
niet in. Maar ook vriendschappelijk kwam ik niet dichter bij je, Mac. Je sloot je 
af, je had geen tijd en geen aandacht voor me. Ik ben niet sentimenteel, Mac, 
maar toen was ik heel, heel ongelukkig!  



 Toen kwam de ramp. Echt, ik had alles gegeven om het verschrikkelijke 
ongedaan te maken. Ik zweer het je! Het was wreed en ik leed er toen 
verschrikkelijk onder. Maar ik ben een egoïst, Mac, een grote egoïst. En terwijl 
ik nog huilde om Maud, drong het tot me door dat je nu vrij was, Mac. Je was 
vrij. En vanaf dat ogenblik probeerde ik je te benaderen. Mac, ik wilde jou hebben! 
De staking, de afsluiting, het faillissement, dat kwam me allemaal gelegen – het 
lot werkte ineens mee. Ik drong er maandenlang bij pa op aan dat hij zich voor 
jou in zou zetten. Maar pa zei: “Het is onmogelijk.” Afgelopen januari 
bestormde ik hem opnieuw. Maar pa zei: “Het is absoluut onmogelijk.” Toen 
zei ik tegen pa: “Het moet mogelijk zijn, pa. Denk na, zorg dat het mogelijk 
wordt!” Ik maakte het pa, van wie ik houd, verschrikkelijk moeilijk. Eindelijk 
stemde hij toe. Hij wilde je schrijven en je hulp bieden. Maar toen dacht ik na. 
Wat dan? dacht ik. Mac zal pa’s hulp aannemen en een paar keer bij ons eten – 
en dan begraaft hij zich weer in zijn werk en je ziet hem niet meer. Ik zag in dat 
ik maar één wapen tegen je had – en dat was het geld en de naam van pa. Neem 
me niet kwalijk, Mac, dat ik zo openhartig ben. Ik aarzelde niet om dat wapen 
te gebruiken. Ik vroeg pa alleen maar te doen wat ik wilde, één keer in zijn 
leven, zonder naar mijn redenen te vragen. Ik dreigde mijn lieve, oude paatje 
dat ik bij hem weg zou gaan en dat hij me nooit meer zou zien, als hij me niet 
gehoorzaamde. Dat was slecht van me, maar ik kon niet anders. Ik had pa toch 
niet in de steek gelaten, want ik houd van hem en bewonder hem, maar ik 
maakte hem bang. Mac, en de rest weet je. Het was niet goed van me – maar er 
was voor mij geen andere weg naar jou! Ik heb eronder geleden, maar ik wilde 
tot het uiterste gaan. Toen je me in de car de aanzoek deed, had ik meteen ja 
willen zeggen. Maar ik wilde toch ook dat je een beetje moeite voor me deed, 
Mac –‘  
 Ethel sprak halfluid en vaak fluisterde ze alleen maar. Ze glimlachte erbij, 
zacht en lief, ze trok haar mondhoeken naar beneden en fronste, dat ze er 
treurig uitzag, ze schudde haar mooie hoofd en ze keek dwepend naar Allan 
op. Vaak moest ze even stoppen, omdat ze het moeilijk had.  
 ‘Luister je, Mac?’ vroeg ze nu.  
 ‘Ja,’ zei Allan zacht.  
 ‘Dat moest ik je allemaal vertellen, Mac, heel open en eerlijk. Nu weet je het. 
Misschien kunnen we ondanks alles goede kameraden en vrienden worden?’  
 Ze keek Allan met een dweperige glimlach in de ogen, die moe en afgetobd 
waren zoals eerst. Hij nam haar mooie hoofd in zijn beide handen en knikte.  
 ‘Ik hoop het, Ethel,’ antwoordde hij en zijn bleke lippen beefden.  
 En Ethel volgde haar gevoel en vlijde zich een moment tegen zijn borst. 
Daarna kwam ze met een diepe zucht overeind en glimlachte verward.  
 ‘Nog één ding, Mac,’ begon ze nog een keer. ‘Nu ik je dat gezegd heb, moet 
ik je alles zeggen. Ik wilde je hebben en nu heb ik je. Maar luister: nu wil ik dat 
je me vertrouwt en van me houdt! Dat is nu mijn taak! Geleidelijk, Mac, luister je, 



dat is mijn zaak en ik geloof dat het me zal lukken. Want als ik er niet in 
geloofde, zou ik doodongelukkig zijn. – – Welterusten nu, Mac!’  
 En langzaam en moe, haast duizelig, ging ze de zaal uit.  
 Allan bleef bij de haard staan en verroerde zich niet. Terwijl hij met 
vermoeide ogen door de zaal keek waarin hij een vreemde was, kreeg hij het 
idee dat zijn leven naast deze vrouw uiteindelijk toch minder troosteloos zou 
zijn als hij gevreesd had.  
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Tunnel! 
 Honderdduizend man! 
 Ze kwamen. Farmhands, mijnwerkers, dagloners en landlopers. De tunnel 
trok hen aan als een reuzenmagneet. Ze kwamen uit Ohio, Illinois, Iowa, 
Wisconsin, Kansas, Nebraska en Colorado, uit Canada en Mexico. 
Exprestreinen raasden door de Verenigde Staten. Uit North Carolina, 
Tennessee, Alabama en Georgia stroomden de zwarte bataljons aan. Vele 
duizenden van het grote leger dat eens door de tunnelramp verjaagd was, 
keerden terug.  
 Uit Duitsland, Engeland, België, Frankrijk, Rusland, Italië, Spanje en 
Portugal stroomden ze naar de bouwterreinen.  
 De dode tunnelsteden ontwaakten. In de groene, stoffige reuzenhallen van 
glas gloeiden weer de bleke manen; de kranen bewogen weer; witte wolken 
stoom joegen voorbij, de zwarte walm kookte net als vroeger. In het ijzeren 
vakwerk van de nieuwbouw klauterden schimmen en het wemelde boven en 
onder van mensen. De aarde beefde, gillend en bruisend spuwden de 
puinsteden weer stof, stoom, zwarte walm, licht en vuur in de lucht.  
 De slapende stoomschepen in de kerkhoven van de havens van New York, 
Savannah, New Orleans en San Francisco, van Londen, Liverpool, Glasgow, 
Hamburg, Rotterdam, Oporto en Bordeaux braakten plotseling weer rook door 
hun schoorstenen en de lieren ratelden. De verlaten hoogovens maakten weer 
veel lawaai, bestofte locomotieven kwamen uit hun hangars en haalden adem. 
De liftkooien van de mijnen rammelden met verhoogde snelheid in de 
schachten naar beneden. De grote machine, die zich sinds de crisis langzaam 
voortgesleept had, zette zich in beweging. De asiels van de werkelozen en de 
zalen van de hospitalen liepen leeg en de landlopers verdwenen van de 
landwegen. De banken en beurzen waren luidruchtig opgewonden, alsof er 
granaten in de lucht ontploften. De industrie-aandelen stegen en moed en 
ondernemingszin kwamen terug. De tunnelaandelen kwamen weer tot eer en 
aanzien.  
 ‘Lloyd neemt de tunnel over!’  
 Lloyd alleen! Eén man!’  



 De tunnel haalde diep adem. Als een reuzenpomp begon hij mensenlijven op 
te zuigen en uit te spuwen en al op de zesde dag werkte hij in zijn oude tempo. 
In de tunnelbuizen donderden de boormachines, de gloeiende, woedende 
neushoorns van allaniet reden weer in het schelle licht van de schijnwerpers 
voor- en achteruit. Alsof er niets gebeurd was. Staking, ramp – alles was 
vergeten. Allan zweepte iedereen op tot het oude, helse tempo en ook hij stond 
er niet meer bij stil dat het ooit anders was geweest.  
 Het Amerikaanse tracé was het gemakkelijkste te verwezenlijken. De kloof 
van het ongeluk nam tachtig dubbele kilometers gesteente op. Dag en nacht 
rolde er een lawine van gesteente en puin de diepte in. Een driehonderd meter 
brede dam kwam eroverheen. Die was overtrokken met rails en zonder 
ophouden vlogen de treinen met gesteente de tunnelbuizen uit om hun inhoud 
te storten. Het noordelijke gedeelte was na een jaar vol en vlak en droeg 
reusachtige machinehallen met dynamo’s, koelmachines en ozonapparaten. Vijf 
jaar na de hervatting van het werk waren de tunnelbuizen van Amerika en de 
Bermuda’s elkaar zover genaderd, dat Allan draadloos met Strom, die op de 
Bermuda’s het bevel voerde, door het gesteente heen telefoneren kon. Hij liet 
richtgangen boren en de hele wereld wachtte vol spanning op het ogenblik dat 
de tunnelbuizen samen zouden komen. Er waren zelfs in wetenschappelijke 
kringen mensen die betwijfelden of de tunnelbuizen wel bij elkaar zouden 
komen. De reusachtige steenmassa’s, de hitte, de enorme massa’s ijzer en 
elektrische energie moesten de precisie-instrumenten wel ontregelen. Maar al 
toen de richtgangen elkaar op vijftien kilometer genaderd waren, registreerden 
de seismografen de ontploffingen in de tunnelbuizen. In het vijftiende bouwjaar 
kwamen de richtgangen bij elkaar. De berekeningen leverden de een verticale 
afwijking van dertien meter en een horizontale van tien meter op, verschillen 
die kinderlijk eenvoudig geëlimineerd konden worden. Twee jaar later waren 
de dubbele tunnelbuizen Amerika-Bermuda’s doorgebroken en met gewapend 
beton bekleed.  
 Dat was een enorm voordeel: de treinen konden ijzer, cement, rails en 
manschappen naar de Bermuda’s vervoeren.  
 De tunnelaandelen stegen twintig procent. Het geld van het volk kwam 
terug.  
 Moeilijker verliep de bouw van het Franse tracé, dat Allan voorlopig als een 
enkele buis liet aanleggen. Hier stroomde de tunnel in het veertiende bouwjaar 
vol modder. De tunnelbuis was op een van de “plooien” in de oceaan gestoten. 
Drie kilometer van de geboorde tunnelbuis moest prijsgegeven worden, 
inclusief kostbare machines en apparaten. Een twintig meter dikke muur van 
gewapend beton werd tegen de binnendringende massa modder en water 
gebouwd. Bij die overstroming met modder verloren 
tweehonderdtweeënzeventig mensen het leven. Maar de tunnelbuis werd in 
een grote boog om de gevaarlijke plaats heen geleid. Daar stuitte hij weer op 



massa’s modder, maar die werden na wanhopige inspanningen weerstaan. Vijf 
kilometer van dit deel van het tracé kostte het reusachtige bedrag van zestig 
miljoen dollar. De tunnelbuis werd in het eenentwintigste bouwjaar voltooid.  
 Na de voltooiing van de Franse en Amerikaanse tracés werden de 
bouwkosten aanmerkelijk lager. Van maand tot maand konden er bataljons 
arbeiders afgestoten worden. Desondanks verslond de tunnel nog miljarden. 
Ethel had haar hele reusachtige vermogen in de tunnel gestoken, tot de laatste 
cent. Ze was straatarm op de dag dat de tunnel niet voltooid zou worden. Lloyd 
zelf was zo sterk bij de bouw betrokken, dat hij al zijn strategische financiële 
vernuft moest gebruiken om overeind te blijven.  
 Het zwaarste werk vroegen de Atlantische tracés met hun enorme 
afmetingen. Dag en nacht, jaar in, jaar uit streden bezwete mensenmassa’s 
tegen het gesteente. Hoe verder ze doordrongen, hoe moeilijker het transport en 
de levensmiddelenverzorging werden, vooral doordat ook deze tracés 
voorlopig grotendeels als één enkele tunnel gebouwd werden. Hier was de 
vijand van de tunnelmen niet het water, maar de hitte. De tunnelbuizen 
daalden hier tot een diepte van zesduizend meter onder de zeespiegel. De hitte 
was zo enorm, dat voor de bekisting geen hout meer gebruikt kon worden, 
maar alleen nog ijzer. De luchtkwaliteit in de warme, diepe en lange 
tunnelbuizen was des te slechter, omdat alleen een dubbele tunnelbuis voor een 
enigermate voldoende ventilatie kan zorgen. Om de tien kilometer moesten er 
stations in het gesteente uitgeboord worden waarin dag en nacht koelmachines, 
ozonapparaten en luchtpompen werkten.  
 Het was het zwaarste en reusachtigste werk dat mensen ooit volbracht 
hadden.  
 Van twee kanten vraten de boormachines steeds dieper. Dikke Müller vanaf 
de Azoren en Strom vanaf de Bermuda’s. Strom leverde bovenmenselijke 
inspanningen. Hij was niet geliefd bij zijn mensen, maar ze bewonderden hem. 
Hij was iemand die dagenlang zonder eten, drinken en slaap kon. Hij was bijna 
dagelijks in de tunnelbuis en gaf urenlang leiding aan het boren. Soms kwam 
hij dagen de gloeiende tunnelbuis niet uit. Zijn mensen gaven hem de naam “de 
Russische duivel”.  
 Iedere dag spuwden de tunnelbuizen vierduizend wagons gesteente op de 
Azoren en de Bermuda’s uit. Er waren enorme terreinen gevormd. Klippen, 
zandbanken, ondiepten en eilanden waren tot een continent verbonden. Het 
was volkomen nieuw land dat Allan gecreëerd had. Zijn havenarchitecten 
hadden de modernste havens, pieren en golfbrekers, dokken en vuurtorens 
gebouwd. De grootste stoomschepen konden aanleggen. Zijn stadsarchitecten 
hadden nieuwe steden uit het puin getoverd. Er waren hotels, banken, 
warenhuizen, kerken en scholen – allemaal splinternieuw! Eén ding hadden 
Allans vijf nieuwe steden gemeen: ze hadden helemaal geen vegetatie. Ze 
stonden op puin van gneis en graniet, als een verblindende spiegel in de zon en 



een stofwolk in de wind. Maar over tien jaar zouden ze even groen zijn als 
andere steden, want er waren pleinen, tuinen en parken gepland zoals in 
Londen, Parijs en Berlijn. Zijn archtecten importeerden de aarde met 
scheepsladingen, Chili stuurde salpeter en de zee leverde het zeewier. Zijn 
architecten importeerden planten en bomen. En inderdaad waren er hier en 
daar al spookachtige parken te zien met stoffige palmen en bomen en een 
jammerlijk litteken van gras.  
 Allans steden hadden wel iets anders. Ze bezaten de rechtste straten ter 
wereld en de mooiste stranden van alle werelddelen. Ze leken op elkaar als 
broers. Ze waren allemaal stekken van Amerika, vooruitgeschoven forten van 
de Amerikaanse mentaliteit, gepantserd door wilskracht en gevuld met 
activiteit.  
 Mac City had tegen het einde van de bouwperiode al meer dan een miljoen 
inwoners.  
 Herhaaldelijk gebeurden er kleine en grotere ongelukken en rampen bij de 
bouw. Maar ze waren niet groter en talrijker dan bij andere grote technische 
projecten. Allan was voorzichtig en angstig geworden. Hij had niet meer de 
sterke zenuwen van vroeger. In het begin was het hem niet op honderd mensen 
aangekomen, maar nu drukte ieder mensenleven dat de tunnel eiste op zijn ziel. 
De tunnelbuizen lagen vol veiligheidsapparaten en meetapparaten en bij de 
minste aanwijzing dat voorzichtigheid geboden was, vertraagde hij het tempo. 
Allan was grijs geworden, old gray Mac heette hij nu. Zijn gezondheid was 
ondermijnd. Hij sliep bijna niet meer en was voortdurend bezorgd dat er een 
ongeluk kon gebeuren. Hij was een eenzame man geworden, en zijn enige 
ontspanning bestond uit een eenzame avondwandeling in zijn park. Wat er in 
de wereld gebeurde, interesseerde hem nauwelijks meer. Van de schepper van 
de tunnel was hij slaaf van de tunnel geworden. Zijn hersenen kenden geen 
andere associaties meer dan machines, wagentypes, stations, apparaten, 
getallen, kubieke meters en paardenkrachten. Bijna alle menselijke gevoelens 
waren bij hem afgestompt. Hij had nog één vriend en dat was Lloyd. Die twee 
waren ’s avonds vaak bij elkaar. Dan zaten ze in hun stoel, rookten en zwegen.  
 In het achttiende bouwjaar brak er een grote staking uit, die twee maanden 
duurde en die Allan verloor. Het was alleen aan de koelbloedigheid van Strom 
te danken dat een tweede paniek en massahysterie in de kiem gesmoord werd. 
Op een dag werd het in de tunnelbuis niet minder dan vijf graden warmer. Het 
verschijnsel was onverklaarbaar en voorzichtigheid was geboden. De arbeiders 
weigerden de tunnel in te rijden. Ze waren bang dat het gesteente ieder 
ogenblik kon openbreken om gloeiend lava op hen te spuwen. Er waren 
mensen die de onzinnige gedachte verspreidden dat de tunnelbuis het 
gloeiende binnenste van de aarde naderde. Veel wetenschappers waren van 
mening dat de as van de tunnel de krater van een onderzeese vulkaan raakte. 
De werkzaamheden werden onderbroken en er werd nauwkeurig onderzoek 



naar de samenstelling van de zeebodem ingesteld. De temperatuur op de 
zeebodem werd gemeten, maar er werd geen spoor van een vulkaan of van 
warme bronnen gevonden.  
 Strom koos vrijwilligers en bleef vier weken dag en nacht in de tunnelbuis. 
“De Russische duivel” gaf het pas op, toen hij bewusteloos in elkaar zakte. Een 
week later was hij weer in de “hel”.  
 De mensen werkten hier volkomen naakt. Als vuile, besmeurde salamanders 
gleden ze daar beneden in de tunnelbuis heen en weer, half bewusteloos en 
overeind gehouden door stimulerende middelen.  
 In het vierentwintigste bouwjaar, toen de beide tunneleinden volgens 
berekening zestig kilometer van elkaar verwijderd waren, slaagde Strom erin 
door het gesteente draadloos met dikke Müller op de Azoren te spreken. Na zes 
maanden moordend werk waren beide tunnelbuizen zover gevorderd, dat ze 
zich vlakbij elkaar moesten bevinden. Maar de seismografen registreerden geen 
enkele ontploffing, al waren er bij Müller dertig per dag. Door alle kranten ging 
het opwindende telegram dat de tunnelbuizen elkaar gemist hadden. De 
ingenieurs in de beide richtgangen stonden voortdurend met elkaar in 
verbinding. De afstanden van de Azoren en de Bermuda’s waren tot op de 
meter berekend, boven en onder de zeespiegel. Het kon dus maar om een 
afstand van een paar kilometer gaan. Er waren speciaal gevoelige apparaten 
gebouwd, die hittebestendig waren, maar die apparaten reageerden niet.  
 IJlings kwamen er geleerden uit Berlijn, Londen en Parijs. Enkelen gingen 
zelfs de kokende tunnelbuizen in, maar zonder resultaat.  
 Allan liet tunnelbuizen schuin omhoog en schuin omlaag boren en een 
netwerk van zijtunnels aanleggen. Het was helemaal een mijn. Het werk in het 
donker en de onzekerheid waren hels en uitputtend. De hitte maaide de 
mensen neer als een epidemie. Bijna dagelijks werden er mensen krankzinnig. 
Al persten de pompen onophoudelijk gekoelde lucht de tunnel in, de wanden 
bleven toch heet als tegenkachels. Verblind door stof en hitte hurkten de 
ingenieurs, helemaal naakt en bedekt met stof en vuil, in de tunnelbuizen om 
de meetapparaten te bekijken.  
 Het was het verschrikkelijkste stuk werk en het opwindendste, en Allan deed 
geen oog meer dicht.  
 Ze zochten vier maanden lang, want het boren van de zijtunnels nam veel 
tijd in beslag.  
 De wereld lag in een kramp van spanning. De tunnelaandelen begonnen te 
dalen.  
 Maar op een nacht werd Allan door Strom opgebeld, en toen hij door de 
tunnelbuis kroop, kwam Strom hem tegemoet, druipend van het zweet, smerig 
en nauwelijks nog menselijk. En voor het eerst zag Allan die koele kikker 
opgewonden en zelfs glimlachend.  
 ‘We zijn Müller op het spoor,’ zei Strom.  



 Aan het einde van een omlaaglopende tunnelbuis, waar de lucht door de 
slang floot en voor koeling zorgde, stond een meetapparaat onder een 
mijnlamp en er lagen twee beroete gezichten naast.  
 Het meetapparaat registreerde om 2:01 gedurende één minuut een 
schommeling van een millimeter. Müller moest over precies een uur weer voor 
een ontploffing zorgen, en de vier hurkten een uurlang in ademloze opwinding 
voor het apparaat. Precies om 3:02 beefde de naald weer.  
 De kranten kwamen met extra-edities! Als Müller een zware misdadiger 
geweest was, wiens spoor gevolgd werd door een meute detectives, had de 
sensatie niet groter kunnen zijn.  
 Van nu af aan was het werk gemakkelijk. Twee weken later stond vast dat 
Müller zich onder hen bevond. Mac telefoneerde en vroeg hem “boven te 
komen”. En Müller liet de tunnelbuis de hoogte in gaan. Na weer twee weken 
waren ze zo dicht bij elkaar, dat het apparaat zelfs het werk van de boren 
registreerde. Na drie maanden hoorden ze met eigen oren de ontploffingen van 
de springstof. Heel dof en fijn als een donder in de verte. Na nog eens dertig 
dagen hoorden ze de boren. En toen kwam de grote dag waarop een boorgat de 
twee tunnelbuizen verbond.  
 De arbeiders en ingenieurs juichten.  
 ‘Waar is Mac?’ vroeg dikke Müller.  
 ‘Hier ben ik!’ antwoordde Allan.  
 Dat gesprek stond nog dezelfde avond in alle extra-edities die op New York, 
Chicago, Berlijn, Parijs en Londen neerregenden.  
 Ze hadden vierentwintig jaar lang gewerkt – het was het grootste moment in 
hun leven – en toch hadden ze geen zin gesproken! Een uur later kon Müller 
een gekoelde fles Münchens bier naar Allan sturen en de volgende dag konde 
ze door een gat naar elkaar kruipen – allemaal oververmoeid, zwetend, naakt, 
smerig en zesduizend meter onder de zeespiegel.  
 Allans terugreis door de tunnelbuis was een triomftocht. De bataljons 
arbeiders die hier in het donker groeven, schreeuwden en juichten.  
 ‘Neem je pet af voor Mac, Mac is onze man...’  
 Maar achter Allan donderden al weer de boren tegen het gesteente.  

6 
 
Ethel was uit ander hout gesneden dan Maud. Ze wilde geen buitenstaanster 
blijven, maar verhuisde naar het lawaaiige middelpunt van het werk. Ze volgde 
zelfs een reguliere ingenieurscursus, “om mee te kunnen praten”.  
 Vanaf de dag dat ze Allan de hand gereikt had, verdedigde ze haar rechten 
op een waardige manier.  
 Het leek haar genoeg als ze Allan wat de lunch betreft met rust liet. Maar om 
vijf uur, precies om vijf uur was ze er – of Allan nu in New York was of in 



Tunnel City, dat maakte niets uit – en zette stil, zonder een woord te zeggen, 
thee. Allan vergaderde met een ingenieur of een architect, daar bemoeide Ethel 
zich absoluut niet mee.  
 Ze was geruisloos bezig in haar hoekje of in de kamer ernaast, en als de thee 
klaar was, zei ze: ‘Mac, er is thee.’  
 En Allan moest komen, alleen of in gezelschap, dat maakte Ethel niets uit.  
 Om negen uur stond ze met de car voor de deur en wachtte geduldig tot hij 
kwam. De zondagen moest hij bij haar zijn. Hij kon vrienden uitnodigen of een 
bende ingenieurs laten komen, wat hij maar wilde. Ethel had een gastvrij huis. 
Je kon komen en gaan, wanneer je wilde. Ze had een wagenpark van vijftien 
automobielen ter beschikking, dat iedere gast ieder uur van de dag en de nacht 
bracht waarheen hij wilde. Veel zondagen kwam Hobby ook van zijn boerderij 
naar hen toe. Hobby produceerde per jaar twintigduizend kippen en God weet 
hoeveel eieren. De wereld interesseerde hem niet meer. Hij was religieus 
geworden en ging naar bedehuizen. Soms keek hij Allan ernstig aan en zei: 
‘Denk aan je zielenheil, Mac –!’  
 Als Allan op reis ging, ging Ethel mee. Ze was herhaaldelijk met hem in 
Europa, op de Azoren en de Bermuda’s.  
 De oude Lloyd had een stuk land gekocht bij Rawley, veertig kilometer ten 
noorden van Mac City, en daar een reusachtig landhuis, een soort kasteel, voor 
Ethel laten bouwen. Het land reikte tot aan zee en lag midden in een park met 
oude bomen, die Lloyd door Japanse hoveniers voor de overplanting had laten 
preparen en naar Rawley had laten brengen.  
 Lloyd kwam iedere dag op bezoek en verbleef van tijd tot tijd een hele week 
bij zijn dochter, van wie hij idolaat was.  
 In het derde jaar van hun huwelijk kreeg Ethel een zoon. Die zoon! Hij werd 
door Ethel als een heiland beschermd. Het was Macs kind waarvan ze hield, 
zonder er veel woorden aan vuil te maken, en hij moest over twintig jaar het 
werk van zijn vader overnemen en vervolmaken. Ze voedde hem zelf en zij 
leerde hem de eerste woorden zeggen en de eerste stappen zetten.  
 De eerste jaren was de kleine Mac tenger en gevoelig. Ethel noemde hem 
“temperamentvol en aristocratisch”. Het derde jaar groeide hij in de breedte, 
zijn schedel werd dik en hij kreeg zomersproeten. Zijn blonde haar werd 
vuurrood: hij veranderde in een echte kleine paardenjongen. Ethel was 
gelukkig. Ze hield niet van tengere en gevoelige kinderen; ze moesten sterk en 
stevg zijn en flink schreeuwen, dat de longen groeiden – precies als de kleine 
Mac. Zij die nooit bang geweest was, leerde nu de angst kennen. Ze zat ieder 
uur in angst om haar kind. Ze fantaseerde veel over ontvoeringen die 
plaatsgevonden hadden, waarbij kinderen van miljonairs ontvoerd, verminkt 
en verblind waren. Ze liet op de begane grond van haar huis een kluis bouwen, 
als in een bank. In die kluis moest de kleine Mac met het kindermeisje slapen. 
Zonder haar mocht hij het park niet uit. Twee gedresseerde politiehonden 



gingen met hem mee en altijd doorzocht een detective de omgeving in een 
straal van drie mijl. Als ze hem meenam, reden er twee tot de tanden 
bewapende detectives in de wagen mee. De chauffeur moest heel langzaam 
rijden en Ethel gaf hem een keer midden op straat in New York een draai om 
zijn oren, omdat hij hundred miles an hour reed.  
 Iedere dag moest een dokter de kleine, die flink opgroeide, onderzoeken. Het 
kind hoefde maar te kuchen of ze stuurde een telegram naar een specialist.  
 Overal zag Ethel gevaren voor haar kind. Die konden uit de zee opstijgen en 
zelfs uit de lucht konden misdadigers neerdalen om de kleine Mac te 
ontvoeren.  
 In het park was een grote wei, die volgens Ethel “ideaal” was “om met 
vliegtuigen te landen”. Ethel liet er een groep bomen planten, zodat iedere 
aeroplaan die probeerde te landen jammerlijk te pletter zou slaan.  
 Ethel doneerde een enorm bedrag voor de uitbreiding van het hospitaal, dat 
ze Maud Allan Hospital doopte. Ze stichtte de beste kindertehuizen van de hele 
wereld in alle vijf de tunnelsteden. Uiteindelijk was ze bijna bankroet en de 
oude Lloyd zei: ‘Ethel, je moet bezuinigen!’  
 Ethel liet de plek waar Maud en Edith gedood waren omheinen en in een 
bloemperk veranderen, zonder Allan daar een woord over te zeggen. Ze wist 
heel goed dat Allan Maud en de kleine Edith nog niet vergeten was. Er waren 
momenten dat ze hem ’s nachts urenlang op en neer hoorde lopen en zachtjes 
hoorde praten. Ze wist ook dat hij in zijn bureau zorgvuldig een veelgelezen 
dagboek bewaarde: Het leven van mijn kleine dochtertje Edith en wat ze zei.  
 De doden hadden hun rechten en Ethel dacht er niet aan die te beknotten.  
 

Slot 
 
De boormachines verpletterden het gesteente in de Atlantische tunnelbuis en 
iedere dag kwamen de tunneleinden dichter bij elkaar. De laatste dertig 
kilometer waren dwangarbeid. Allan was gedwongen tien dollar per twee uur 
te betalen, want geen mens wilde de “krater” in. Over de bekleding van deze 
tunneltracés moest een net van koelbuizen gespannen worden. Na een jaar 
vreselijk werk was ook deze tunnelbuis voltooid.  
 De tunnel was klaar. De mensen waren eraan begonnen en de mensen 
hadden hem voltooid. Van zweet en bloed was hij gebouwd, ongeveer 
negenduizend mensen had hij verslonden en hij had onnoemelijk onheil 
veroorzaakt, maar nu was hij er. En niemand was verbaasd.  
 Vier weken later ging de onderzeese pneumatische exprespost aan het werk.  
 Een uitgever bood Allan een miljoen dollar, als hij de geschiedenis van de 
tunnel wilde schrijven. Allan weigerde. Hij schreef alleen twee kolommen voor 
de Herald.  



 Allan deed zich niet bescheidener voor dan hij was. Maar hij benadrukte 
telkens weer dat hij alleen met hulp van uitstekende mannen als Strom, Müller, 
Olin-Mühlenberg, Hobby, Harriman, Bärmann en honderd anderen de bouw 
had kunnen voltooien.  
 Ik moet wel bekennen, schreef hij, dat de tijd me ingehaald heeft. Al mijn machines 
boven en onder de grond zijn verouderd en ik ben gedwongen ze in de loop der tijd door 
moderne te vervangen. Mijn boren, waar ik ooit zo trots op was, zijn ouderwets 
geworden. De tunnel door de Rocky Mountains is in minder tijd geboord dat ik het had 
gekund. Snelle motorschepen varen tegenwoordig in tweeënhalve dag van Engeland 
naar New York en Duitse reuzenluchtschepen vliegen in zesendertig uur over de 
Atlantic. Ik ben nog steeds sneller dan zij en hoe sneller zeeschepen en luchtschepen 
worden, hoe sneller ik word! Ik kan de snelheid gemakkelijk opvoeren tot 300 à 400 
kilometer per uur. Daarbij vragen snelle schepen en luchtschepen bedragen die alleen de 
rijken kunnen betalen. Mijn prijzen zijn betaalbaar. De tunnel behoort aan het volk, de 
koopman en de immigrant. Ik kan momenteel veertigduizend mensen per dag vervoeren. 
Over tien jaar, als de buizen allemaal verdubbeld zijn, tachtig- tot honderdduizend. 
Over honderd jaar zal de tunnel het verkeer niet meer aankunnen. Het is de taak van 
het syndicaat, voor die tijd parallelle tunnelbuizen aan te leggen, die betrekkelijk 
eenvoudig en goedkoop geproduceerd kunnen worden.  
 En Allan kondigde in zijn eenvoudig en onbeholpen geschreven artikel aan 
dat hij precies over zes maanden, op 1 juni van het zesentwintigste bouwjaar, 
de eerste trein naar Europa zou laten rijden.  
 Om die termijn te kunnen halen, zweepte hij de ingenieurs en manschappen 
op tot een dolle finish. Maanden raasden er treinen vol oude dwarsliggers en 
rails aan. De sporen voor de tunneltreinen werden aangelegd en proefritten in 
alle tunnelbuizen gemaakt. Een bataljon machinisten werd opgeleid, waarvoor 
Allan mensen koos die aan hoge snelheden gewend waren: automobiel- en 
motorfietscoureurs en vliegtuigpiloten.  
 In de stations Biskaje en Mac City waren de afgelopen jaren spookachtige 
reuzenhallen opgetrokken: de tunnelwagonfabrieken. Die wagons zorgden 
voor een nieuwe sensatie. Ze waren iets hoger dan pullmancars, maar bijna 
tweemaal zo lang en dubbel zo breed. Slagschepen die op een kiel van vier 
dubbele stellen dikke wielen liepen en gyroscopen, koelers, reservoirs, kabels 
en buizen en een heel organisme in hun buik hadden. De restauratiewagons 
waren staatsiezalen. (Cinematografische en muzikale uitvoeringen moesten de 
reis door de tunnel verkorten.)  
 Heel New York bestormde station Hoboken om in die nieuwe wagons 
tenminste tot Mac City te rijden. De tunneltreinen zelf waren sinds een paar 
weken al voor drie maanden volgeboekt.  
 Zo brak 1 juni aan...  



 In New York hingen de vlaggen uit. In Londen, Parijs, Berlijn, Rome, Wenen, 
Peking, Tokio en Sydney hingen de vlaggen uit. De hele beschaafde wereld 
vierde Allans eerste rit als een volksfeest.  
 Allan wilde om twaalf uur ’s nachts vertrekken en 2 juni om twaalf uur ’s 
nachts (Amerikaanse tijd) in Biskaje aankomen.  
 Al dagen van tevoren reden er exprestreinen van Berlijn, Londen en Parijs 
naar Biskaje en van alle grote steden van de Verenigde Staten naar Mac City. 
Hele vloten stoomschepen zetten koers naar de Azoren en de Bermuda’s. Op 1 
juni vlogen vanaf de vroege morgen ieder uur twintig treinen naar Mac City, 
vol met mensen die met eigen ogen wilden zien hoe de eerste vliegers van 
Amerika naar Europa de tunnel in doken. De grote hotels in New York, 
Chicago, San Francisco, Parijs, Berlijn en Londen organiseerden banketten, die 
om tien uur begonnen en achtentwintig uur zouden duren. De Edison Bio wilde 
in al die hotels zijn reuzentunnelfilm vertonen, die zes volle uren duurde. In de 
variétés en concerthalls traden koren van voormalige tunnelmen op, die 
tunnelliederen zongen. Op straat werden miljoenen ansichtkaarten met Allans 
portret verkocht. Miljoenen tunnel charms: kleine, in metaal gevatte 
steensplinters uit de tunnelbuizen.  
 Allan startte klokslag twaalf uur ’s nachts. De reusachtige hal van station 
Hoboken, de grootste ter wereld, was tot de laatste vierkante voet gevuld met 
opgewonden mensen en allemaal rekten ze zich om een blik op de machtige 
tunneltrein te werpen, die klaarstond om te vertrekken. Grijs was hij als stof en 
helemaal van staal.  
 De trein, die inclusief de aangedreven wagen uit zes wagons bestond, was 
helder verlicht, en de gelukkigen die dichtbij genoeg stonden keken in de 
prachtige salons. Het waren salonwagons. Vermoedelijk zou Ethel de eerste reis 
meegaan, want ondanks fantastisch hoge prijzen waren er passagiers 
afgewezen. Kwart voor twaalf werden de ijzeren rolluiken neergelaten. De 
spanning van de menigte groeide per minuut. Tien voor twaalf stapten er vier 
ingenieurs in de locomotief, die aan een torpedoboot met twee ronde ogen op 
zijn scherpe boeg deed denken. Allan kon nu ieder ogenblik verschijnen.  
 Allan kwam vijf voor twaalf. Toen hij het perron op stapte, ging er zo’n 
donderend geschreeuw door de hal, dat je had kunnen denken dat station 
Hoboken instortte.  
 Als jonge man was Allan de bouw begonnen en nu stond hij daar, 
sneeuwwit, afgeleefd en met vale, wat papperige wangen en goedmoedige, 
grijsblauwe kinderogen. Met hem kwam Ethel eraan met de kleine Mac aan de 
hand. Achter haar een kleine, gebogen man met een opgezette jaskraag en een 
wijde reismuts, die diep over zijn gezicht zakte. Hij was nauwelijks groter dan 
de kleine Mac en de mensen dachten dat hij een gekleurde groom was. Het was 
Lloyd.  



 De mummie van een meter hoog gaf Ethel en de kleine Mac een hand en 
klom behoedzaam in de wagon: Lloyd was dus de passagier. Geen keizer of 
koning, niet de president van de republiek, maar de grootmacht Lloyd, het geld, 
was de eerste passagier!  
 Ethel bleef met de jongen achter. Ze had de kleine Mac meegebracht uit 
Rawley om hem dit grote moment mee te laten maken. Allan nam afscheid van 
zijn zoon en Ethel, en Ethel zei: ‘Well, good bye, Mac. I hope you will have a nice 
trip!’  
 De gyroscopen begonnen te roteren en vulden de hal met een hol, fluitend 
geluid. De vergrendelingen gingen automatisch open, toen de gyroscopen het 
vereiste toerental bereikt hadden – en de trein gleed onder oorverdovend 
gejuich van de menigte de hal uit. De schijnwerpers slingerden hun bleke 
lichtbundels over Hoboken, New York en Brooklyn, de sirenes van de 
stoomschepen in de dokken, op de Hudson, in de baai en op East River 
toeterden en huilden, de telefoons rinkelden, de telegraaftoestellen ratelden – – 
New York, Chicago en San Francisco begonnen te bruisen en het gejuich van de 
hele wereld begeleidde Allan op zijn reis. Tegelijkertijd hielden alle technische 
bedrijven op de wereld vijf minuten stil, evenals alle scheepsschroeven die op 
dit moment de wereldzeeën doorploegden en tegelijkertijd huilden en 
toeterden alle fluiten en sirenes van alle spoortreinen en stoomschepen die 
onderweg waren: een brutale, geweldige schreeuw van de arbeid, die haar 
eigen werk bejubelde.  
 De oude Lloyd liet zich uitkleden en ging in bed liggen.  
 Ze waren onderweg. –  
 In de hotels hadden duizenden mensen om tien uur gedineerd en 
opgewonden over de komende start gesproken. Muziekkapellen speelden. De 
koorts steeg en steeg. De mensen werden geëxalteerd en zelfs poëtisch. De 
tunnel werd “de grootste menselijke activiteit aller tijden” genoemd. “Mac 
Allan heeft het epos van ijzer en elektriciteit gedicht.” Ja, Mac Allan werd 
gezien zijn lotgevallen in de vijfentwintig jaar van de bouw zelfs “de Odysseus 
van de moderne techniek” genoemd.  
 Tien minuten voor twaalf vlamde het projectiescherm van de Edison Bio op 
en daarop stond te lezen: Stilte!  
 Direct werd alles volkomen stil. En onmiddellijk begon de telecinematograaf 
te werken. In alle wereldsteden op aarde was op hetzelfde moment de hal van 
station Hoboken te zien, die zwart zag van de mensen. Iedereen zag de 
geweldige tunneltrein, iedereen zag hoe Allan afscheid nam van Ethel en zijn 
zoon – de toeschouwers zwaaien met hun hoed: de trein glijdt de hal uit...  
 Er klonk een onbeschrijfelijk, donderend gejuich dat minutenlang aanhield. 
De mensen klommen op de tafels, honderden champagneglazen werden 
gebroken en vertrapt. De muziek zette het tunnellied in: Three cheers and a tiger 
for him! ... Maar het lawaai was zo oorverdovend, dat niemand een toon hoorde.  



 Daarna verscheen er een tekst op het doek: De vijfentwintig hoofden. Allan 
toen hij aan de bouw begon, Allan zoals hij er nu uitzag. Een tweede orkaan 
van enthousiasme brak los. Hobby, Strom, Harriman, S. Woolf, dikke Müller en 
Lloyd. Daarna begon de eigenlijke film. Die begon met de meeting op de 
daktuin van Atlantic en de eerste spa in de grond, en voerde de toeschouwers 
in de loop van de nacht met onderbrekingen door alle fasen van de bouw, en 
telkens als Allans beeltenis verscheen, klonk er nieuw, enthousiast gejuich. De 
reuzenfilm liet de ramp zien en de staking. Je zag Mac Allan weer door de 
megafoon het legioen arbeiders toespreken (en de fonograaf bracht gedeelten 
van zijn toespraak!), de optocht van de tunnelmen en de grote brand. Alles.  
 Na een uur, om 1 uur, verscheen er op het projectiescherm een telegram: 
Allan is de tunnel in gereden. Enorm enthousiasme van de menigte! Vele gewonden in 
het gedrang!  
 De film ging verder. Maar om het halfuur werd hij onderbroken door 
telegrammen: Allan passeert de 100 kilometer – – de 200 – Allan stopt een minuut. 
Niemand keek meer naar de film. Iedereen rekende, sloot een weddenschap of 
schreeuwde! Zou Allan precies op tijd de Bermuda’s bereiken? Allans eerste rit 
was een race geworden, een race van een elektrische trein en niets anders. De 
recordduivel heerste! Het eerste uur had Allan het record voor elektrische 
treinen verbeterd, dat de treinen Berlijn-Hamburg gevestigd hadden. Het 
tweede uur had hij de wereldrecords van de vliegmachines benaderd en het 
derde uur had hij ze verslagen.  
 Om vijf uur bereikte de spanning een tweede hoogtepunt.  
 Op het projectiescherm verscheen telecinematografisch doorgeseind de door 
de felle zon verlichte hal van het Bermudastation: wemelend van de mensen, 
die allemaal gespannen in dezelfde richting keken. Om 5.12 duikt de grijze 
tunneltrein op en vliegt binnen. Allan stapt uit, praat met Strom, en Strom en 
Allan stappen weer in. Na vijf minuten rijdt de trein weer door. Een telegram: 
Allan bereikt Bermuda met twee minuten vertraging.  
 Sommige deelnemers aan het banket gingen nu naar huis, maar de meesten 
bleven. Ze bleven meer dan vierentwintig uur wakker om Allans rit te volgen. 
Velen hadden ook een kamer in een hotel gehuurd en gingen een paar uur 
slapen, met het verzoek hen ogenblikkelijk te wekken “als er iets gebeurde”. Op 
de straten regenden al de extra-edities neer. –  
 Allan was onderweg.  
 De trein vloog door de tunnelbuizen, dat het mijlen voor en achter hem 
dreunde. De trein helde in de bochten over als een meesterlijk geconstrueerd 
zeiljacht: de trein zeilde. De trein steeg, als het omhoog ging, gelijkmatig en 
rustig als een vliegmachine: de trein vloog. De lichten in de donkere tunnel 
waren scheuren in de duisternis, de seinen bont glinsterende sterren, die zich in 
de ronde boegvensters van de voortsuizende torpedoboot stortten en de lichten 
van de stations waren voorbijdwarrelende zwermen meteoren. De 



tunnelmannen (verschanst achter de ijzeren roldeuren van de stations), stevige 
kerels, die de grote oktoberramp met droge ogen meegemaakt hadden, huilden 
van vreugde, toen ze “old Mac” voorbij zagen vliegen.  
 Lloyd liet zich om acht uur wekken. Hij nam een bad, ontbeet en rookte een 
sigaar. Hij lachte, want het beviel hem hier. Eindelijk werd hij niet gestoord, 
eindelijk was hij weg bij de mensen en ergens waar niemand kon komen. Soms 
wandelde hij door zijn appartement met flitsende lichten, twaalf kamers, die de 
machine achter zich aan sleepte en die gevuld waren met kostbare, van ozon 
verzadigde lucht. Om negen uur telefoneerde Ethel naar hem en hij praatte tien 
minuten met haar. (Don’t smoke too much, pa! zei Ethel.) Daarna las hij de 
telegrammen. Plotseling bleef de trein staan. Ze stopten in het grote station in 
de “warme tunnelbuis”. Lloyd keek door een kijkgat en kon een groep mensen 
rondom Allan onderscheiden.  
 Lloyd dineerde, sliep en weer stopte de trein en de ramen van zijn salon 
waren open: hij keek door een glazen wand uit op een blauwe zee en aan de 
andere kant op een onafzienbare menigte mensen, die enthousiast schreeuwde. 
De Azoren. Zijn bediende kwam zeggen dat ze veertig minuten vertraging 
hadden, doordat er een oliereservoir lekgeraakt was.  
 Daarna werden de ramen weer gesloten. De trein stortte zich de diepte in en 
de kleine, oude, uitgedroogde Lloyd begon te fluiten van plezier, wat hij al 
twintig jaar niet gedaan had.  
 Vanaf de Azoren bestuurde Strom de trein. Hij schakelde de maximale 
stroom in en de snelheidsmeter steeg naar tweehonderdvijfennegentig 
kilometer per uur. De ingenieurs werden onrustig, maar Strom, die door de 
hitte in de tunnelbuizen wel zijn haren kwijt kon raken, maar niet zijn zenuwen, 
wilde geen half werk leveren.  
 ‘Het zou een blamage zijn, als we te laat kwamen,’ zei hij. De trein reed zo 
hard, dat hij stil leek te staan: de lichten dwarrelden hem als vonken tegemoet.  
 Finisterre.  
 
In New York werd het weer nacht. De hotels liepen vol. Het enthousiasme 
kende geen grenzen, toen het telegram de enorme snelheid meldde. Zou de 
vertraging goedgemaakt worden of niet? De weddenschappen namen 
onzinnige vormen aan.  
 De laatste vijftig kilometer bestuurde Allan de trein.  
 Hij had vierentwintig uur niet geslapen, maar de opwinding hield hem op de 
been. Bleek en uitgeput zag hij eruit, meer nadenkend dan blij: er gingen veel 
dingen door zijn hoofd...  
 Over een paar minuten moesten ze aankomen en ze telden de kilometers en 
seconden. De seinen zwiepten voorbij en de trein steeg...  
 Plotseling verblindde een wreed, wit licht hun ogen. De dag brak aan. Allan 
zette de trein stil.  



 Ze waren met twaalf minuten vertraging in Europa aangekomen.  
 
 


