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e vulkanen van Java zijn in den laatsten tijd 
( l/| y weder roerig. Na de laatste geweldige uitbarsting 
' ƒ . I van, den Kloet (Oost-Java) in het jaar 1919, 
I jyl waarbij het plaatsje Blitar zeer veel geleden heeft, 

I* trad er wel een tijdperk van rust in, maar, zooals 
overal in de natuur, was die rust slechts schijn

baar. In September van het jaar 1923 werd een verhoogde 
werking van den Kawa Baroe (Nieuwe Krater) van den

De Papandajan, gezien van Garoet uit.

Papandajan (West-Java) opgemerkt. Daarna vertoonde de 
Lamongan (Oost-Java) teekenen van leven en vrij plotseling, 
zonder dat men op iets ergs verdacht was, had men de ramp 
in het Wonosobosche (Midden-Java), waar bij de uitbarsting 
van den berg Bisma deze een gedeelte van den top verloor 
en een 30 meter breede lavastroom zich langs de helling naar 
beneden wierp. De daarmee gepaard gaande geweldige aard
schokken deden het plaatsje Wonosobo ernstig lijden. Ver
scheidene dorpen werden vernietigd en honderden Inlanders 
vonden den dood. Die plotselinge werking van den Bisma, 
welke bijna geheel niet vooraf aangekondigd werd, wijst er 
wel op, hoe verraderlijk vulkanen kunnen zijn en dat uiterste 
waakzaamheid dus geboden is.

Na de bovenvermelde Kloetramp werd door het Neder- 
landsch-Indisch Gouvernement besloten tot de instelling 
van een s^ecialen vulkanologischen dienst als onderdeel van 
den ,,Opsporingsdienst”. Die Vulkanologische Dienst doet 
waarnemingen, ten einde door het verzamelen van 
voldoende gegevens, in staat te geraken de bevolking tijdig 
te kunnen waarschuwen voor groote catastrophes, ten ge
volge van vulkanische uitbarstingen en daarmede samen
hangende verschijnselen, als. modderstroomen (=lahars), 
overstroomingen (=bandjirs), enz. Wetenschappelijke bestu- 
deering en registreering der verschijnselen spelen daarbij een 
groote rol. Aan de systematische waarnemingen is groot nut 
verbonden. Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te Garoet kon 
o. a., wat den Papandajan betreft, in het bezit worden gesteld 
van een kaart, waarop de gevaarlijke zone bij een eventuêele 
uitbarsting van genoemden vulkaan staat aangegeven. Die 
gevaarlijke zone is in beeld gebracht door een nauwkeurige 
studie van vroegere uitbarstingen, waarvan men nog de 
sporen vindt in de omgeving der bergen, door luchtfotografie 
en door tal van andere hulpmiddelen, .waarvan de beschrij
ving hier echter achterwege wordt gelaten. Het in kaart 
brengen van gevaarlijke «ones is of wordt door den Vul- 
kanplogischen Dienst gedaan voor alle vulkanen op Java.

Het is te verwachten, dat over een tiental jaren zoovele 
gegevens beschikbaar zijn, dat belangrijke conclusiën voor de 
veiligheid te maken zullen zijn. De wetenschap vordert en 
ook op dit gebied wordt door gezette studie veel bereikt. Men 
weet reeds veel van vulkanen, maar toch zou men nog 
oneindig veel meer willen weten en het is dus noodig, dat 
meergenoemde Dienst den arbeid steeds voortzet.

Voor de Buitenbezittingen kan men niet zooveel doen aan
de bewaking der vulkanen als 
op Java. De vulkanen van Java 
worden vrij geregeld bezocht 
door geologen van den Dienst; 
die in de Buitenbezittingen 
slechts in bijzondere gevallen, 
want het bezoek aan die vulka
nen moge belangrijk zijn, ook 
het uitwerken der gegevens, het 
bekend maken van vulkanolo- 
gische berichten en mededee- 
lingen, het bijhouden van de 
literatuur, het onderzoek op Java 
zelf, de samenwerking met den 
Meteorologischen Dienst, enz., 
vordert veel tijd en brengt veel 
onkosten mede. Terwijl men 
ten slotte niet alles kan doen 1

De reeds bovengenoemde Ka
wa Baroe van den Papandajan 
heeft nu enkele weken geleden 
wederom verhoogde teekenen
van leven gegeven en al is 
het niet zeker en ook niet te 

hopen, dat het tot een uitbarsting zal komen, toch moet 
men die verschijnselen niet onderschatten. De telegrammen 
van den 15den Dec. en volgende dagen, uit Weltevreden 
ontvangen, doen vermoeden, dat deze uitbarsting van den 
Kawa Baroe wel iets meer is geweest dan een loos alarm. Een 
goed opgeleid mantri van den Vulkanologischen Dienst,

Het hoofdgebouw van hotel Villa Pauline, dat bij een 
ev,entueele uitbarsting veel kans loopt verwoest te worden, 

een man dus, die aan vulkanische verschijnselen gewend is, 
gaf het alarmsignaal en nam de vlucht. Geen wonder, dat de 
geheele bevolking der omliggende streek zich eveneens door 
de vlucht trachtte te redden. Een later telegram meldde, 
dat een waarnemer van meergenoemden Dienst om het 
leven kwam bij het controleeren van de uitstroomende 
verstikkende gassen. De gasontwikkeling moet dus belang
rijk toegenomen zijn.

In verband met deze berichten en de mogelijkheid dus, dat 
de Papandajan nog wel meer van zich zal laten hooren in de 
eerstkomende tijden, is het interessant het een en ander van 
dien vulkaan aan onze lezers mede te deelen.

De Papandajan dan is een groote vulkaan, gelegen ten 
Zuidwesten van het plaatsje Garoet in de Preanger-Regent
schappen op het eiland Java. Hij ligt op ruim 2660 M. hoogte. 
De laatst bekende groote uitbarsting had plaats op den twaalf

Suifatoren, fumarolen enz., van dichtbij gezien.

den Augustus van het jaar 1772, dus ruim 152 jaren geleden. 
Daarbij werd een gedeelte van den kraterwand weggeslagen 
en werden veertig dorpen verwoest; voorts verloren ongeveer 
3000 Inlanders het leven.» Sindsdien bleef de krater werk
zaam, maar tot een nieuwe groote uitbarsting kwam het niet. 
Wel is het opmerkelijk, dat sedert 1917 de werking en de 
rookontwikkeling sterk vermeerderden.

Voor toeristen, die de Preanger bezoeken, is een tocht naar 
de kraters van den Papandajan een van de meest interessante 
die gemaakt kan worden. De krater is het gemakkelijkst te 
bereiken vanuit Garoet, eindpunt van de spoorweglijn 
Tjibatoe—Garoet en hoofdplaats van de gelijknamige 
Assistent-Residentie. Van uit Garoet in Zuidwestelijke rich
ting ziende, heeft men al dadelijk het uitzicht op den krater 
door het weggeslagen gedeelte van den wand. Per auto kan 
men zich naar Tjisoeroepan doen brengen. De 13 paal (1 paal 
= 1,5-K. M.) lange weg daarheen is voor autoverkeer uit
stekend geschikt, ofschoon er dikwerf zeer groote hellingen, 
vooral in de nabijheid van Tjisoeroepan, worden aangetrof
fen. Die weg leidt langs Bajongbong en verschillende andere 
zeer welvarende dessa’s (= dorpen). Te Tjisoeroepan kan 
men zich in het bekende berghotel Villa Pauline voorzien 
van paarden en tandoe’s (= draagstoelen) voor den verderen 
tocht naar den krater. Het is aan te raden de benoodigde 
transportmiddelen reeds den dag tevoren te bestellen. Het 
Hotel zorgt dan, dat alles gereed is voor den tocht, dat koelies 
als geleiders van de paarden en als dragers der tandoe’s, 
zoomede een bevoegde gids aanwezig zijn. De weg, vanaf 
Tjisoeroepan bergopwaarts naar den krater leidend, is smal, 
aan beide zijden door hooge. dichte hagen omzoomd en in 
den aanvang niet zeer steil. Bij een klein meer, aan den lin
kerkant van het pad gelegen, wordt gewoonlijk een tijdlang 
halt gehouden ten einde koelies en paarden eenige rust te 
gunnen.

Den toch’t vervolgende treedt men een oerwoud binnen. 
De twee volgende mijlen van het pad, dat daar doorheen

Een eerste aanblik van den krater van den Papandajan. Op den achtergrond Een der wellen met kokend-heete modder
het intact gebleven deel van den kraterwand. ' van den Papandajan.
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leidt, zijn zeer onregelmatig; op verscheidene punten komt 
men geheel onverwacht aan zéér steile hellingen, terwijl 
daarbij de vele losse steenen en rotsblokken, van vorige 
erupties afkomstig, de beklimming zeer bemoeilijken. Mooie 
oude boomen, bamboestruiken en palmen groeien in dit 
oerbosch, dat tot nu toe door menschenhanden niet werd 
beroerd. De vrij zeldzame vleeschetende bekerplanten dur
ven zich vertoonen tot aan dit door menschen begane pad 
door het woud. Wilde aardbeien en frambozen groeien hier 
en wijzen er op, dat het op deze hoogte van den berg wel zoo 
koud is als in Europeesche landen. Langs sommige gedeelten 
van den boschweg zijn hagen van ketjoeboengs, die in den 
bloeitijd met haar sneeuwwitte enkele en dubbele trompet
vormige bloemen de eenigszins sombere donkerte van het 
woud weten op te vroolijken.

Het laatste gedeelte van het pad gaat over den ouden 
lavastroom van 1772, welke in allerlei grillige vormen is 
uitgevloeid en nu een zwarte,versteende massa is, een wilde 
chaos van verval, van troostelooze eenzaamheid en onvrucht
baarheid, met slechts hier en daar een enkel struikje; een 
groot verschil met het pad door het bosch. En wat is het hier 
stil I Doodstil! Zelfs geen vogel of ander dier doet zich meer 
hooren. Het maakt angstig 1

Ten slotte komt men aan een groote open ruimte: het 
groote gat, in den kraterwand geslagen bij de uitbarsting van 
1772. Hier moeten paarden en tandoe’s achtergelaten worden 
en van hieraf wordt de tocht te voet voortgezet. Al zeer 
spoedig krijgt men een overzicht over den sissenden, borre
lenden en snorrénden krater bodem, welke aan drie zijden 
wordt begrensd door den 200 a 300 meter hoogen, steilen 
overgebleven kraterwand. Uit ontelbare spleten en openingen 
van den bodem stijgen zwaveldampen omhoog. Het ontsnap
pen hiervan gaat gepaard met een dof loeiend en sissend 
geluid. De Inlanders hebben om dit geluid aan den krater 
den naam gegeven van „Papandajan”, hetgeen „smidse” 
beteekent, welke naam dus treffend juist is gekozen. De 
aanblik van den krater is overweldigend grootsch en schoon. 
De bodem vertoont vele kleurschakeringen : rood, blauw, 
wit, grijs, groen, geel, paars, oranje en bruin komen in bonte 
afwisseling voor. De gids, dien men van Hotel Villa Paulina 
mede gekregen heeft, waarschuwt de toeristen steeds dicht 
bij hem te blijven en toch vooral geen steenen uit den grond 
te lichten, aangezien door het gevormde gat dampen zouden 
ontsnappen en er allicht dan aanleiding gegeven zou wor
den tot de vorming van een nieuwen solfator. Onder zijn 
geleide kan men onder gunstige omstandigheden een wande
ling doen tusschen de zichzelve opbouwende zwavelzuilen 
der solfatoren, de als stoomketels sissende en razende fuma- 
rolen en de borrelende modder bronnen. De richting van den 
wind moet zulks echter toelaten. Is die richting naar den 
staandegebleven wand toe, dan is die wandeling onmogelijk. 
De dampen, door den krater ontwikkeld, kunnen dan niet 
spoedig genoeg optrekken, stuiten tegen den wand af en slaan 
dan naar beneden. Men zou dan door die giftige gassen zeer 
spoedig bedwelmd geraken. Ook de waarschuwing van den 
gids om steeds te letten op de plekken, waar men zijn voeten 
zet, is niet overbodig, want de grond is dikwijls week, 
vooral in de nabijheid van de modderwellen. Jaren geleden 
is het voorgekomen, 
dat een dame, die zich 
niet aan zijn wenken 
hield, bij zulk een wan
deling omkwam.

Het pad, dat men 
volgt, leidt onder meer 
langs een zeer groote 
modderbron, waarvan 
de inhoud kokend heet 
is. In het midden van 
den poel ziet men de 
modder opborrelen zoo- 
als men dit kokende 
pap in een pan kan 
zien doen. Boven den 
poel hangt een nevel 
van waterdamp ver
mengd met zwavelgas- 
sen. De grond in den 
omtrek is week en 
gloeiend. Boort men 
bijvoorbeeld met een 
bergstok een gaatje in 
dien bodem, dan spuit 
onmiddellijk een vrij 
krachtige heete stroom 
zwaveldamp omhoog.

Dicht nabij den Pa- 
pandajan ontspringt de 
Tji (= rivier) Parpeg- 
poeg, die, door de dam
pen en poelen verhit en 
vertroebeld, in water
valletjes stroomt over 
de door den ouden la- - 
vastroom gevormde 
trappen, dwars door 
het reeds vermelde oer- 
woud.-Een paar verstik
te bosschen, de’ Goe- 
noengKoembang en de 
Goenoeng Bohok, treft 
men aan op den achter 
den vulkaan gelegen 
rug,welke’n rand vormt 
van twee andere ruime 

3an TAiense 7Aolenaer. — ©e Tandarts.
Molenaer was een bekend schilder, die omstreeks 1610 te Haarlem werd geboren en aldaar 19 September 1668 overleed. 

Hij werkte behalve in zijn geboorteplaats ook te Amsterdam en te Heemstede.

kraters, westwaarts van den werkenden gelegen. — Van 
het punt op den top, waarop een geografisch signaal *is ge
plaatst (2660 Meter), heeft men een onvergelijkelijk schoon 
uitzicht, zoowel naar het Noorden, als over de bergreeksen, 
die naar het Zuiderstrand afloopen.

Heeft men een tijd genoten van dat uitzicht, dan wordt het 

8en staaltje van interessante architectuur. 
Het zeldzame netgewelf van het Peterskerkje te Branden
burg (Duitschland). Voor zoover wij weten, vindt men in 
geen enkel ander gebouw een dergelijke ingewikkelde en 

tevens interessante verbinding der zuilen.

raadzaam den terugtocht te aanvaarden, teneinde zich in 
Hotel Villa Paulina te restaureeren. Aldaar bieden de Inlan
ders U grillig gevormde stukken zwavel en gekleurde steenen, 
waarbij men dikwerf schitterend mooie kristalvormingen 
kan waarnemen, voor een kleinigheid te koop aan. Als souve
nir van den tocht is zulk een steentje of stuk zwavel wel 
aardig, ofschoon de indruk, dien de tocht zelf op den toerist 
gemaakt heeft, ook zonder dat aandenken, niet licht ver
vaagt.

Van Hotel Villa Paulina naar Garoet tcrugkeerende, kan 
men een andere route kiezen en wel langs de dessa’s Semarang 
en Trogong. De weg tot Trogong heeft niet zoovele en steile 
hellingen. Bij Trogong echter komt men op den hoofdweg 
van Lélés naar Garoet en treft men daar de bekende vrij 
steile helling van Trogong aan, die ongeveer 2 KM. lang is. 
Langzamerhand zijn wij in de bewoonde wereld teruggekeerd, 
doch verkeeren nog steeds bij het binnenrijden van Garoet 
onder den in druk van de machtige natuurtafereelen van 
dezen tocht.

H. L. F. V.

H ET WOND ER VAN 
DE BROEIKAS

Onze aarde zeilt, gelijk ons bekend is, vrij door het wereld
ruim. Daarin heerscht echter een temperatuur die naar 

de berekening van Svante Arrhenius lager is dan 200 gra
den onder nul. En toch is het warm op de aarde. Wij voelen 
ons op onze ster warm en behaaglijk.

Ja, zullen de meesten zeggen, dat is niet te verwonderen : 
wij hebben toch de vrijgevige warmtebron der zon tot onze 
verwarming. Het is juist dat de zon geweldige warmte
hoeveelheden naar de aarde zendt, en niemand behoeft zich 
er over te verwonderen, dat wij in den vollen zonneschijn 
niet bevriezen. Maar hoe zit het, wanneer de zon het punt 
der aarde, waar wij wonen, niet meer bereikt ? Hoe komt het, 
dat onze nachten heet zijn, dat in de lange, lange winter
nachten de temperatuur der aardoppervlakte niet op een 
onverdraaglijke wijze afkoelt ?

Hier begint het wonder. De aarde reist niet naakt en ont
bloot door het wereldruim, maar bezit een beschuttend om
hulsel, zij draagt een fraaien, dikken pels, dien zij aan getrok
ken heeft, zooals ieder welgesteld mensch doet, wanneer hij 
zich in groote koude moet begeven. Zulk een pels ziet 
er natuurlijk anders uit, dan een die door menschenhanden 
uit dierenvellen vervaardigd wordt. Maar zijn doel is het
zelfde, hij moet de warmte, die op het bedekte lichaam aan
wezig is, daar bewaren.

En dat verricht bij onze aarde de luchtlaag.
De groote Fransche natuurkundige Fourier "ham reeds 

omstreeks 1800 aan, dat de luchtlaag der aarde een gewich
tige rol speelt bij het behoud der warmte. Pouillet en Tyn- 
dall hebben zijn ideeën verder ontwikkeld. Beter dan met 
een pels, is de werking van de luchtlaag te vergelijken met 
het glasdak van een broeikas. Glas heeft de merkwaardige 
eigenschap de zoogenaamde lichtende warmte door te 
laten, terwijl het de donkere warmte niet doorlaat. Lichtende 
warmte, dat is de warmte welke wij met ons oog kunnen 
waarnemen, wordt door de zon neergestraald ; de warmte 
die een kachel uitstraalt is donker. Ook de weerkaatsing- 
stralen der aarde zijn donker. Deze worden door den lucht
mantel tegengehouden, die wel is waar ook iets van de 
neerstralende lichtende warmte opslorpt.

Het wonder van de broeikas is eens in zijn uitgestrekte 
grootheid door Lang- 
ley aangetoond. Hij 
vervaardigde een kist, 
waarvan de wanden 
dik met watten bekleed 
waren en die dus uit
stekend tegen warmte
verlies was gewapend. 
Een der wanden werd 
met glas af gedekt. De
ze kist werd op den 
4200 meter hoogen Pi- 
kes Peak in Colorado 

, den 9en Sept. 1881 om 
1 uur veertig minuten 
des namiddags opge
steld, zoodat de juist 
om dien tijd bijzonder 
intensieve zonnestra
len recht op den glas
wand der kist vielen. 
Terwijl in de omgeving 
slechts 14 tot 16 graden 
gemeten werd, vond 
Langley dat de tempe
ratuur in de kist tot 
113 graden steeg.

Wanneer de atmos
feren niet deze warm- 
tebehoudende (eigen
schappen hadden, dan 
zou de gemiddelde tem
peratuur op aarde zoo 
laag zinken dat de ak
kers geen genoegzaam 
voedsel voor de men
schen zouden kunnen 
opleveren. Ook het on
derscheid tusschen de 
verschillende klimaten 
zou grooter en veel 
scherper worden. Kort
om, wij zouden ons op 
aarde zoo onbehaaglijk 
voelen, als een heer die 
in een slede zit en zijn 
pels verloren heeft.
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De Konlngsschat van Basra.
Een scène uit ^ovengenoemde kinderoperette, die door de Haghezangers gedurende de 

Kerstvacantie in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam werd opgevoerd.

De actie van het P.T. en T.-personeel.
Voor het hoofdoostkantoor te Amsterdam demonstreerden de vorige week een aantal postbeambten met een 
handwagen waarop een doodkist was gepiaatst, waaraan plakkaten gehecht waren met de woorden: Hier 

rust de bestaansmogelijkheid van het Post-, Telegraaf- en Telephoonpersoneel.

De heer E. C. v. Erven Dorens
Dr. G. Heeringa, 

predikant bij de Doopsge
zinde Gemeente te Hengelo, 
herdacht 7 Jan. 1.1. zijn 25- 

jarig ambtsjubileum.

De heer N. Koppens 
te Winschoten, die 1 Januari 
1.1. zijn 30-jarig jubileum 

De wedstrijden werden van 25—28 December 1.1. te Haarlem vierde als voorzanger en zijn 
gehouden. De heer Wolthekken uit Assen (links) won den titel, 25-jarig jubileum ais leeraar 

maar stond hem af aan den heer Kleerekooper (rechts). der Vereeniging G.G.K.

Om het kampioenschap biljarten van Nederland. De kop van een voor
wereldlijk dier, 

een dezer dagen in Friesland opge
graven. De slagtanden wegen41/2 K.G. 
Ten einde de grootte te demonstreeren 
is een emmer tussche n de kaken gezet.

die winnaar werd in de klasse solo- 
amateur van denBekerritover200K.M. 
dien de Motorclub „Noord-Holland" 

de vorige week Zondag hield.

P. A. Romijn.
Den 8sten Januari herdenkt de heer P. A. Ro
mijn den dag waarop hij vóór 25 jaar tot burge- 

s meester van de Rijp werd geïnstalleerd.

Vondels „Gijsbrecht van Aemstel”.
Der traditie getrouw werd den len Januari 1.1. in den Stadsschouwburg te Amsterdam Vondels „Gijsbrecht van 
Aemstel" opgevoerd. De drie voornaamste rollen brengen wij hierboven in beeld. Links: Louise Kooimans als Ba- 

deloch. Midden: Albert van Dalsum als Gijsbrecht. Rechts: Johan Kaart Jr. als Vosmaer, de Spie.

Prof. dr. J. Vaickenier Suringar 
aan wien op zijn verzoek eervol ontslag 
is verleend ais hoogleeraar aan de Land- 

bouwhoogeschool te Wageningen.

De Haagsche Bruiloft van Kloris en Roosje,
den len Januari door net Rotterdamsch Hofstad-Tooneel in den Koninklijken Schouwburg 

te ’s-Gravenhage opgevoerd. (X) Annie van Ees als Pieternel.

De nieuwe verkeersregeling op de Maasbrug te Rotterdam.
De tramsporen zijn naar het midden der brug verlegd. Hierover gaat uitsluitend het snelverkeer, als trams, 
auto’s. De rechter en linker kant is voor langzaam verkeer (hand-, sleeperswagens, fietsers). Aan weerszijden 

is ruimte voor voetgangers.
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evrouw Wauchope wreef een alluminium pan, 
die reeds erg glom, nog eens op, en zette deze 
daarna met een zucht op de plank neer.

Hoe ontzettend veel werk viel er toch in 
een huishouden te doen, tenminste als je alles 
netjes wilde hebben. Natuurlijk bestonden er

heel veel mensphen, die het met den Franschen slag deden, 
en dan kostte het niet zooveel tijd, maar zooiets kón zij 
nu eenmaal niet. Mevrouw Wauchope was erg bang, dat 
haar dochter Eve er eveneens op zulk een oppervlakkige 
manier over dacht : wat ze ook zei, het hielp niets, want 
deze scheen er nu eenmaal ontzettend het land aan te heb
ben. Weliswaar was het niet altijd prettig, maar het waren 
nu eenmaal dingen, die gedaan moes
ten worden.

Op dezen bewusten morgen, het was 
Zaterdag, had zij het buitengewoon 
druk. Dat kon haar echter niet sche
len, want het grootste gedeelte van 
het werk had zij reeds achter den rug 
en elk oogenblik konden de huisge- 
nooten binnenkomen en de lunch ge
bruiken, die zij altijd zoo smakelijk 
vonden.

Mevrouw Wauchope was juist klaar 
met het dekken van de tafel, toen 
zij de voordeur hoorde openen, en 
kort daarop Eve 4e keuken binnen
stormde.

„Waar zijn de anderen?” vroeg haar 
moeder, maar hield plotseling op, daar 
Eve met een eenigszins verwarde uit
drukking op haar gezicht de verschil
lende geuren opsnoof.

„O, mams,” riep ze uit, „je hebt 
toch geen warme lunch voor ons 
klaargemaakt ? Kan alles misschien 
niet voor het souper dienen ? U moet 
weten, dat vader, Bill en ik de Mor- 
gans ontmoetten aan den trein, en ze 
willen hebben, dat wij met hen mee 
in den auto naar het nieuwe huis gaan, 
dat ze gekocht hebben en daar lun 
chen. Ze hebben den heelen morgen ge
probeerd ons aan de telefoon te krijgen 
doch dat is niet gelukt’. Ze hopen, 
dat u het niet kwalijk zult nemen, dat 
u zoo laat gewaarschuwd wordt, maar 
misschien hindert ’t niet voor ’n keer. 
Ze zullen dadelijk hier zijn, en ik ben 
vooruit gegaan om het u te vertellen.”

„Beste kind, waar zitten je her
sens ?” riep haar moeder eenigszins 
boos uit na deze mededeeling van 
haar dochter. „Je wilt me toch niet 
zeggen, dat jullie geen van allen thuis 
komen koffiedrinken, nu ik me den 
heelen morgen heb afgesloofd om een 
behoorlijken maaltijd voor jullie klaar 
te maken ?”

„Maar moeder, we konden toch niet 
weten, dat de Morgans ons zouden 
uitnoodigen,” protesteerde Eve. „Het 
komt zoo zelden voor, .dat wij kans 
krijgen in een auto te zitten. Toe moe
dertje, zeg, dat je meegaat.”

„Natuurlijk, dat is net iets voor mij 
om er uit te loopen en al het werk 
achter me te laten liggen,” zei haar 
moeder, terwijl ze moeite deed haar 
verontwaardiging te verbergen. Het 
gelukte haar de tranen, die op het
punt stonden los te breken, in te houden en zij slaagde er 
zelfs in een geforceerden glimlach te voorschijn te roepen.

„Het spreekt vanzelf, dat jullie moeten gaan, het is alleen 
maar erg jammer, dat me dit op het laatste oogenblik wordt 
verteld. Maak nu maar, dat je wegkomt, en amuseer je.”

Eve, geheel opgelucht, vertrok.
Toen mevrouw Ransome, haar buurvrouw, even later 

binnenkwam om een paar eieren te leenen, wachtte haar een 
vreemd schouwspel. In de keuken hing een heerlijke braad
lucht, maar mevrouw Wauchope zelf zat heel treurig met een 
kopje thee voor zich aan de tafel.

Het duurde niet lang, of ze deed verslag van hetgeen 
er gebeurd was. Mevrouw Ransome was heel verontwaardigd 
over hetgeen ze hoorde.

„Je hebt je huisgenooten bedorven, Helen 1” riep ze uit. 
„Volkomen verwend.... Ze zijn er zoo aan gewoon, dat jij 
voor ze ploetert en slooft, dat ze het de natuurlijkste zaak van 
de wereld vinden. Gewoonlijk gaat mijn echtgenoot Zater
dags golf-spelen, maar hij is zoo behoorlijk om me dit altijd 
van te voren te vertellen.”

Eensklaps scheen mevrouw Wauchope een idee te krijgen.
„Jij hebt het vandaag dus ook eenzaam thuis, blijf daarom 

bij me en lunch met me. Alles is klaar en ik heb het gas alleen 
maar even op te draaien.”

Mevrouw Ransome, die heel veel van lekker eten en drin
ken hield, zoolang zijzèlf de moeite van het klaarmaken maar 
niet had, nam de uitnoodiging gretig aan.

Terwijl ze aan den maaltijd zaten, gaf ze aan haar veront
waardiging nog meer lucht.

„Ze verdienen je niet,” zuchtte ze. „Zooals ik zooeven 
al zei, ze waardeeren je totaal niet. Hoewel ik lang niet zulk 
een goede huisvrouw als jij ben, word ik meer geapprecieerd. 
Ik neem het er ook zoo nu en dan eens van, en ga een paar 
dagen uit logeeren, zoodat ze het zelf maar moeten bol
werken.”

„Dat zou ik ook zoo graag eens willen doen,” antwoordde 
haar vriendin. „In welk een toestand zou ik hethuis echter
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niet aantreffen, als ik weer terugkwam.” Ze dacht aan haar 
dochter Eve en schudde het hoofd. „Nee, dat kan niet 
gebeuren. Ik zo.u in dien tijd geen oogenblik rust hebben.” 

„En je familie evenmin,” merkte mevrouw Ransome 
snibbig op, ,,en dat zou juist uitstekend voor hen zijn. Dan 
zou het hun eerst duidelijk worden, hoeveel je voor ze doet. 
Eve’s vacantie begint de volgende week, en zij kan wel eens 
wat van je werk overnemen. Bovendien hoef je toch niet lang 
weg te blijven. Je hebt me meer dan eens verteld, dat je 
zuster je telkens uitnoodigt om bij haar te komen.”

„Ik denk niet, dat ik er zin in heb,” zei mevrouw Wau
chope, doch ze protesteerde niet meer zoo heftig als eyen van 
te voren. Ze was moe en het idee er een poosje tusschen uit 
te kunnen gaan, kwam haar heel verleidelijk voor.

Eensklaps zei ze heel positief, terwijl ze zich hooger 
oprichtte :

„Ik geloof maar, dat ik het doen zal. Ik stuur een telegram 
aan mijn zuster en vertrek Maandag. Het zal heusch de moeite 
waard zijn te zien, höè ze het zonder een onbetaalde werk
vrouw redden.”

Haar man en hun zoon Bill waren aan het station om haar 
af te halen toen ze terugkeerde van een afwezigheid, die haar 
eindeloos had toegeschenen.

De eerste paar dagen waren vlug genoeg omgegaan. Het 
was heerlijk geweest Mary weer te zien, en er was zooveel 
waarover ze hadden moeten praten. Toen het eerste nieuwtje 
er echter af was en haar zuster, die een schatrijk huwelijk had 
gedaan, telkens afwezig was om met haar vrienden bridge te 
spelen, begon ze zich erg eenzaam te gevoelen. Hoewel zij 
eerst van plan was geweest veertien dagen weg te blijven, 
reduceerde zij dit tot tien dagen. Ze vertelde Mary dat haar 
familie het niet langer zonder haar kon stellen, en dat zij 
daarom den duur van haar bezoek iets moest inkrimpen. 
Het was echter een feit dat ze thuis geen van allen er in hun 
brieven een woord van gezegd hadden, dat ze haar misten. 
Ze schenen zich allen opgewekt te voelen, maar natuurlijk 

kon de moeder tusschen de regels 
doorlezen.

„Hebben jullie me gemist?” vroeg 
ze haar man, en ze bewonderde zijn 
onzelfzuchtigheid,toen hij antwoordde: 

„Dat spreekt vanzelf. Wij vonden 
het echter allemaal heel prettig, dat 
jij ook eens vacant ie hadt. Over het 
algemeen is het best gegaan en Eve 
heeft zich schitterend gehouden.”

Met haar arm in dien van haar 
echtgenoot, bereidde de moeder zich 
op het ergste voor. Wat kwam het er 
op aan, of* het huis in een vreeselijk 
slordigen toestand zou verkeeren, wan
neer ze tenminste de dagen voordat 
ze nog terugkeerde, hadden geteld.

Bij de woning aangekomen was zij 
er verbaasd over, welk een keurigen 
indruk deze maakte. Alles glom nog 
even mooi, als op den dag, toen zij 
vertrok. Eve was zoo opgeruimd als 
altijd, en scheen zich totaal niet te 
hebben laten terneerslaan door de zor
gen van het huishouden. Ze begroette 
haar moeder stormachtig en nam haar 
triomfantelijk mee naar boven om zich 
te verkleeden.

„Maak voort, mams,” drong ze aan, 
„want we hebben te uwer eere een 
heerlijk souper klaargemaakt. Er staat 
een kan warm water in uw kamer 
boven. Ik moet nu weggaan, anders 
brandt de boel aan.”

Eve verdween en toen haar moeder 
alleen was, wierp ze een blik door de 
kamer. Alles zag er ook hier even 
keurig uit. Er knetterde een heerlijk 
vuurtje in den haard en er stond een 
vaas bloemen op haar toilettafel.

De koperen kan, waarin het warme 
water was gebracht, glom zoo, dat ze 
wel een spiegel geleek.

Er was zooveel nieuws aan te hoo- 
ren en te vertellen, dat het eigenlijk 
niet voor na ’t souper was, toen het tot 

’ mevrouw Wauchope doordrong, hoe 
verrukkelijk alles haar gesmaakt had. 
Hoe was Eve er in geslaagd een kuiken
tje met die lastige bewerkelijke saus 
zoo heerlijk te bereiden ?

Eensklaps begreep ze, dat haar 
thuiskomst eigenlijk volstrekt niet ge
weest was, zooals zij het zich had voor
gesteld. Haar familie was heel blij 
haar weer terug te hebben, maar uit 
niets bleek, dat ze haar gemist hadden. 
Wat een nonsens had die mevrouw 
Ransome toch verteld.

Door haar afwezigheid had ze haar man en kinderen niets 
geleerd .... tenzij alleen het feit, dat haar werk totaal niet 
waard was geapprecieerd te worden.

Later trokken Eve en Bill zich in de keuken terug .... 
moeder moest niets doen pp den eersten avond, dat ze weer 
thuis was .... en mevrouw Wauchope was ook te veel teleur
gesteld om zich te verzetten.

„Je ziet er moe uit, oudje,” zei haar man teeder. „Ik geloof 
niet, dat je lang genoeg rust hebt genomen. Nu je er eenmaal 
zat, had je best nog een weekje weg kunnen blijven.”

Dat was meer dan moeder verdragen kon. Ze stond op en 
zei vaag : „Dat komt alleen van die lange reis. Morgen zal ik 
wel weer heelemaal in orde zijn. Ik ga maar naar bed.”

Toen haar man even later boven kwam om te hooren, of zij 
misschien nog iets noodig had, schrok hij ontzettend haar in 
een hevige huilbui aan te treffen : Helen, die zoolang hij zich 
kon herinneren, nooit geschreid had. Wat kon er aan de 
hand zijn ? Vond zij het na den heerlijken tijd, dien zij bij 
haar zuster had doorgebracht, zóó vreeselijk weer in haar 
eigen huis terug te keeren ? Niet voor de eerste maal verweet 
hij zich niet in staat te zijn geweest meer geld te verdienen, 
opdat zijn vrouw een dienstmeisje kon houden .... Hij had 
er evenwel geen flauw idee van gehad, dat zij aan al die huise
lijke bezigheden zóó ontzettend het land had....
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„Toe zeg me, wat 
je scheelt,” drong 
hij aan, hoewel hij 
dit in zijn hart maar 
al te goed begreep. 
„Helen, vind je het 
erg akelig weer te
rug te zijn ?”

„Akelig?” Niet
tegenstaande haar 
tranen had zij kun
nen lachen om zijn 
totaal gemis aan be
grijpen.

„Ik heb ontzet
tend naar huis ver
langd,” srfikte ze. 
„Het is alleen, om
dat ik duidelijk zie, 
dat jullie me heele- 
maal niet gemist 
hebben.... alles is 
even goed geloopen, 
alsof ik er was .... 
Het huis ziet er on
berispelijk schoon 
uit. Eve heeft leeren 
koken, en ik had 
even goed voor al
tijd weg kunnen 
blijven.” ,

„O, jij dwaze 
vrouw I”' Hij was 
zoo opgelucht door 
haar antwoord, dat 
hij haast alles be
dierf door bijna in 
lachen uit te bar
sten „Als |e het eens 
wist.... hoe we je 
gemist hebben. Je 
kunt je niet voor
stellen in welke moeilijkheden we hebben verkeerd. Het was 
eenvoudig afschuwelijk, maar we hebben alles dapper ver
dragen, omdat we jouw pleizier niet wilden bederven.”

Met zijn zakdoek veegde hij haar tranen af.
„Stel je voor, dat je voor altijd weggebleven was . . . 

Ik had onmogelijk nog zulk een week kunnen doorkomen.”
Als een klein kind kroop ze tegen hem aan.
„Vertel me er alles van,” commandeerde ze. „Ik moet de 

kleinste kleinigheid weten.”

Winter in het öngadin.
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den gegaan en heeft 
hemel en aarde be
wogen om gedaan 
te krijgen, dat me
vrouw Tarrant haar 
zou komen helpen; 
gisteren en ’t groot
ste gedeelte van van
daag zijn ze hard 
aan het werk ge
weest. We hebben 
je heelemaal niet 
bedrogen — want 
later hadden wij het 
je toch verteld — 
maar ze is zoo lang 
gebleven, dat ze het 
souper van van
avond zelfs nog heeft 
klaargemaakt.” Hij 
lachte ondeugend. 
„Maar verbeeld je 
nu maar niet, dat er 
geen werk voor jou 
is overgebleven ... 
Ze beweerde, dat het 
wel een week zou 
duren, voordat alles 
weer heelemaal in 
orde was. Ze heeft 
alleen maar een zoo
genaamde opper
vlakkige schoon
maak gehouden.”

Den volgenden 
morgen was me
vrouw Wauchope 
heel vroeg bij de 
hand. Dat moest een
voudig, want er was 
nog zoo verrukke

lijk veel voor haar te doen. Er uitziende als een frisch jong 
meisje in haar groot katoenen schort, zette ze haar familie 
een heerlijk ontbijt voor, zoodat, toen ze allen naar hun 
werk waren gegaan, ze den hemel dankten, dat moeder weer 
terug was.

Met een stralenden glimlach begon zij de kachel in de keu
ken aan te maken. Ze begreep dat er voor het werk, dat haar 
vandaag wachtte, heel wat warm water zou .noodig zijn . . .

En haar hart bonsde van vreugde, toen ze luisterde naar 
de verhalen over kachels, die niet wilden branden, gerechten, 
die oneetbaar waren, kamers die er hadden uitgezien als hooi
schuren, terwijl dag in dag uit de verzuchting had geklonken: 
„O, wanneer komt moeder terug?”

„Toen wij evenwel gisteren je telegram ontvingen, waarbij 
je berichtte, dat je den volgenden dag thuis zóu zijn, kwamen 
wij allemaal in actie, en konden wij niet begrijpen, hoe we zoo 
onhandig hadden kunnen zijn. Eve is hals over kop naar Lon

Winter in hel Sngadin, 
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|1 üstekend. Maak je maar niet ongerust, ik 
I f I' za^ me we^ redden,” zei Tilly nog over haar 
. I • ij* schouder. „Ik ben hier weliswaar nooit 
| vroeger geweest, doch ik zal het wel vinden. ’’

Toen zij de zaal binnentrad, ontdekte zij, 
dat er slechts één persoon in het vertrek aanwezig was. 
. . . . Aan een der lessenaars zat de man, waarover 
ze kort geleden zooveel gesproken hadden, namelijk 
Wilfred Trench, de schrijver van „Diavaleen”, 
de analyst van vrouwenkarakters .... en tegenover 
hem stond, zonder dat zij er zich een van beiden van 
bewust waren .... het meisje, dat het onderwerp van 
studie zou vormen voor een van zijn eerstvolgende 
boeken.

Tilly maakt haar programma op.
Een glans van vreugde kwam in Tilly’s oogen, 

en haar hart klopte met wilde slagen, want thans zou 
zij de kans hebben met den auteur over zijn werk 
„Diavaleen” te'spreken. Zonder er zich ten volle van 
bewust te zijn, had zij reeds lang naar een dergelijke 
gelegenheid verlangd.

Ze bedacht zich geen oogenblik en nam plaats in een 
grooten leunstoel vlak tegenover dien van Wilfred 
Trench. Ieder ander meisje van Tilly’s leeftijd zou zich 
verre van op haar gemak hebben gevoeld door het 
allesbehalve vriendelijke voorkomen van den schrijver, 
doch dit was met haar allesbehalve het geval. Indien 
hij in haar het meisje had herkend uit het restaurant., 
dan liet hij hiervan toch nietszbemerken. Haar mooie 
kleur was hem het allereerst opgevallen en hij had 
zich zitten af vragen of ze een jonge vrouw uit aris
tocratische kringen was, of een bijzonder handig 
surrogaat daarvan. Hij had er zich toen echter niet 
verder in verdiept, daar hij nog voldoende andere 
dingen aan zijn hoofd had.

Daar zat ze nu tegenover hem, en het kwam hem 
voor, alsof ze op het punt was haar mond te openen. 
Het was een allerbekoorlijkst rood mondje, toebe- 
hoorend aan een zelfbewust jong persoontje, dat 
zeer zeker niet van intellect ontbloot was. Haar hart... 
als zij er zooiets op nahield .... werd volkomen in 
bedwang gehouden door haar hersenen, dacht hij bij 
zichzelf.

„U is Wilfred Trench, is het niet ?” begon ze. „Een 
vriend van mij wees me U zoojuist in het restaurant 
aan. Ik wilde u even vertellen, dat ik bijna al uw 
boeken heb gelezen .... met inbegrip natuurlijk van 
„Diavaleen”. "

Er zweefde een glimlach om de lippen van den 
toegesprokene.

„Dat doet me buitengewoon veel genoegen. Verlangt 
u voor uw verzameling mijn handteekening of is het 
een gewoon interview ?”

„Het gaat om geen van beiden, daar ik voor derge- en verschillende menschen te ontmoeten. Ik wil niet
lijke dingen geen tijd heb. Nee, het lag slechts in mijn 
bedoeling u te willen verzoeken eens een boek te 
schrijven over een werkelijk aardig en lief meisje. 
Ik wil hiermede niet zeggen een saai persoontje, doch 
iemand, die, niettegenstaande ze alle mogelijke zwak
heden in haar karakter heeft; toch door alles heen 
goed blijft. Ik wreet natuurlijk dat u erg knap is en 
dat duizenden menschen uw werken gelezen hebben, 
maar het is zoo vreeselijk jammer, dat in geen van uw 
boeken ooit een werkelijke aantrekkelijke heldin 
voorkomt. Ik kijk veel liever naar een schilderij van 
iemand die mooi is dan naar dat van een leelijke vrouw, 
en ik denk er precies zoo over ten opzichte van boeken. 
Als ik bij voorbeeld ooit in staat zou zijn een novelle 
te schrijven, dan koos ik een hoofdpersoon, die wat 
mij betreft alle mogelijke ondeugden mocht hebben, 
doch die ook eenige goede hoedanigheden bezat, 
welke allemaal aan het eind te voorschijn kwamen, 
en waardoor iedereen toch van haar hield. Uw „Diava- 
leen” heeft totaal niets liefs, doch ze is gewoonweg 
afschuwelijk, en ik geloof niet, dat er zulke vreeselijke 
menschen kunnen bestaan.”

Daar ze even ophield om adem te scheppen, had 
Trench de gelegenheid iets in het midden te brengen.

„Dank u, u is buitengewoon eerlijk,” zei hij. „Is u 
een schrijfster, als ik vragen mag •?”

„Ik ? Oh, nee, ik ben aan het tooneel, al zoo
lang als ik me herinneren kan/’

„Dat had ik niet gedacht,” zei hij, terwijl hij haar 
thans critisch bekeek.

„Ja, ik speel in een operette, waarin gedanst wordt, 
én ik heb er het land aan .... Ik denk niet, dat u 
wat van het tooneelleven afweet. Het is ook een 
bestaan, waarover het niet de moeite waard is veel te 
schrijven, want het is niets dan klatergoud.”

„Integendeel, ik ben er juist van op de hoogte,” 
antwoordde Trench. „Ik ben namelijk zélf eenigen 
tijd acteur geweest.”

„Oh ! Waar heeft u gespeeld ?”
„Toen ik een jonge man was, studeerde ik aan de 

academie, en daarna ging ik op reis met de Bensons, 
waar ik meestal karakterrollen te vertolken kreeg. 
Het is een buitengewoon interessante periode voor 
mij geweest.”

„Maar U deedt het niet voor uw brood !” merkte 
Tilly op. „Dat maakt een enorm verschil, want 
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portret wij hierboven afbeelden, als nummer één uit den strijd.

wanneer je iets te doen hebt, eenvoudig omdat het 
moet, dan ga je dit op het laatst haten. Het is de 
grootste illusie van mijn leven er eens vandaan te 
kunnen komen.”

,,En wat zou u dan willen beginnen ?”
Trench keek haar onafgebroken aan, en Tilly was 

zich hiervan bewust, doch ze voelde niet den minsten 
angst of verlegenheid, en ze antwoordde openhartig:

„Het is mijn bedoeling in het leven vooruit te 
komen, en veel geld in mijn bezit te krijgen, want dat 
zal van zulk een onuitsprekelijk groot belang voor mij 
zijn. Mijn grootste verlangen is veel te kunnen reizen 

met den vinger aangewezen kunnen worden door een 
zeker soort menschen, die zullen zeggen: „Kijk, daar 
heb je het meisje, dat vroeger aan het tooneel was, 
enz.” Niet, dat ik me over iets heb te schamen, doch 
ik wil die periode eens kunnen vergeten. Op mijn 
eigen manier wensch ik volop van het leven te genie
ten, iets wat natuurlijk onmogelijk kan zonder geld 
en macht. Ik lijk in heel veel opzichten op uw „Diava- 
leen”, moet ik u bekennen, en daarom is het, dat dit 
boek me zoo woedend maakte. U weet volgens mij 
te veel van meisjes, zooals ik ben, af... . Waar heeft 
u die kennis opgediept ?”

„Door ze te bestudeeren,” antwoordde Trench 
rustig. „En dus,” vervolgde hij, „uw grootste illusie 
is veel geld te kunnen bezitten ? Weet u zeker, dat 
u dan gelukkig zou zijn ?”

„Ik heb niet over „geluk” gesproken,” verbeterde 
Tilly. „Dat woord heb ik er buiten gelaten. Je voelt je 
alleen gelukkig, wranneer je verliefd bent en nog geen 
ontgoocheling gekend hebt. Trouwens, ik heb ook niet 
de minste bedoeling dit te zijn. Het eenige, wat ik 
vraag, is tevredenheid, iets wat men bereiken kan, 
wranneer men zakken vol geld heeft, en niemand ver
antwoording van zijn daden behoeft te doen. Natuur
lijk is volmaakte vrijheid een der eerste vereischten.” 
Toen brak ze plotseling af en zei: „Ik ben bang, dat 

ik te veel praat, doch dat is een soort ziekte van mij. 
Wanneer ik eenmaal begin, weet ik van geen op
houden.”

Trench glimlachte.
„U is zonder twijfel zeer openhartig. Is dat ook een 

van uw karaktertrekken ?”
„Tot op zekere hoogte, ja, doch ik kan me niet 

herinneren ooit zoo ronduit met iemand anders gespro
ken te hebben. Ik heb met u het gevoel, alsof ik u al 
jaren en jaren gekend heb en dat komt natuurlijk 
door het lezen van al uw boeken. Bovendien weet ik 
zeker, dat al zou ik u andere dingen vertellen, u onmid
dellijk ontdekte, dat ik de waarheid niet sprak. Ik 
bedoel hiermede, dat ik tegenover u niet zou kunnen 
huichelen, want dat zou even belachelijk zijn, als 
te weigeren je te ontkleeden, wanneer je voor je huis
dokter staat.”

„Dat is heel verstandig geredeneerd, en ik hoop van 
harte, dat u in het leven bereiken zult, wat u zoo vurig 
verlangt,” zei Trench op beleefden toon. Hij scheen 
zich buitengewoon te amuseeren om haar groots 
naïveteit.

„Dank u wel,” zei Tilly ernstig. „Zoodra ik er toe 
in staat ben, hoop ik een reis naar Egypte te maken.”

„Ik vrees, dat heel weinig Engelsche tooneel- 
gezelschappen naar dat land vertrekken, daar derge
lijke tochten gewoonlijk alleen door filmartisten 
worden ondernomen.”

„Wanneer ik naar het Oosten ga,” zei Tilly, „zal 
het niet op die manier zijn, doch ik zal mijn in trek 
nemen in het duurste hotel en een heele sensatie 
teweeg brengen. Niemand zal weten, dat ik het ben, 
behalve u, en ik vermoed niet, dat u me ooit zult 
verraden. Ik vertel u dit allemaal natuurlijk alleen 
strikt vertrouwelij k. ”

Lachend antwoordde Trench: „U kunt mij vol
komen vertrouwen, en als u ooit zoo ver weggaat, 
schrijf , me dan een paar regeltjes, zoodat we onze 
kennismaking kunnen voortzetten. U moet namelijk 
weten, dat ik het grootste gedeelte van het jaar zelf 
daar woon ! Hier heeft u mijn adres.” Bij de laatste 
woorden overhandigde hij haar zijn kaartje. „Ik 
heb een villa in Helorean. En heeft u al besloten, waar 
u zult logeeren ? Shepheard en Demiramis zijn de 
twee beste hotels.”

Tilly knikte vertrouwelijk. „Den een of anderen dag 
zal ik daar komen, en ik zal u dan schrijven. En 
wanneer ik in Egypte ben geweest, en daarna, als 
ik een rijke weduwe ben, zal ik alle andere landen 
bezoeken, en daar zoo lang blijven, als ik zelf slechts 
wil. Ik denk echter, dat ik altijd weer naar Egypte 
zal. terugkeeren, tenminste zoo stel ik het me op het 
oogenblik voor.”

„Maar dan is u getrouwd,” merkte Trench op.
„Oh, nee, nog niet!” Zeliet een vroolijken, onbezorg- 

den lach hooren. „Ik zei: als ik een rijke weduwe 
ben. Ik ben van plan later een heel ouden, rijken man 
te nemen, zoodat ik het verdere van mijn leven, 
wanneer hij gestorven is, volkomen vrij zal zijn.”

Trench *s doordringende oogen keken Tilly opnieuw 
onderzoekend aan, doch zij was niet bang voor zijn 
blikken. Niettegenstaande haar ideeën, om in het leven 
iets te bereiken, wreed en zelfzuchtig waren, was zij 
zich hiervan toch ten volle bewust, waarvoor zij ook 
rondweg uitkwam.

„Tusschen twee haakjes,” zei Trench. „Het komt 
mij voor, alsof ik al heel veel van u afweet, daar u 
me in een korten tijd aardig wat confidenties heeft 
gedaan. Maar zou u zoo vriendelijk willen zijn mij 
nu uw naam te zeggen ?”

'Terwijl hij sprak, keek Tilly naar de deur. Powlett 
was teruggekomen en stond op haar te wachten. Het 
door haar gezochte onderhoud met Trench had dus 
nu een einde genomen, en ze schoof haar stoel ach
teruit.

„Dien kunt u vinden op het programma van de 
operette „Schattekind”, welke opgevoerd wordt in het 
Hall Mark Theater,” antwoordde zij. „De dames Snell, 
Devereux, Stewart, Williams, Seymour, etc. Mijn 
werkelijke naam is echter : Tilly Maakhaast. Ik hoop, 
dat u me niet kwalijk zult nemen, dat ik zoo brutaal 
ben geweest u zoo lang op te houden. En schrijft u 
alsjeblieft voor de verandering eens een boek over een 
werkelijk aardig meisje ? Mijn vriend wacht op me, 
dus ik moet gaan. Adieu 1”

Ze verdween uit de leeszaal. Trench keek haar na, 
terwijl er $en eigenaardige glimlach om zijn lippen 
speelde .... een mond, die buitengewoon teeder of 
heel hard kon zijn. Hij volgde haar slanke figuurtje met 
de oogen en mompelde :

„Tilly Maakhaast, een naam, die uitstekend bij haar 
past ! Zij is een heel eigenaardig persoontje en ik 
vraag me af, of we elkaar ooit nog eens zullen ont
moeten.” (Wordt vervolgd).



11 PANORAMA

Vdr? Heinde en Verre

door Z. H. Paus Pius XI op 24 December. Links: De Paus ( 4>) geeft de drie traditioneele slagen met den gouden hamer op de Heilige Deur, die daarna openvalt. Rechts: De Paus 
gaat het eerst de geopende deur knielende binnen. In de rechterhand heeft hij het kruis, in de andere een brandende kaars.

Brigadier van Be veren,

Ter Hall's nieuwste revue

Ir. R. A. v. Sandick

,,’t Kan Verkeeren”. — De finale, voorstellend „de Volkenbond”.

de veteraan van de Haagsche 
Bereden Politie, heeft de vorige 
week afscheid genomen van 

zijn corps.

De Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant 
werd de vorige week officieel door Z.Exc. Minister Aalberse (x) 

te Oudenbosch geopend.

Voor de film.
De bekende cabaret-artisten Louisette en Armand Haagman tijdens een 

scène voor „Mille Colonnes" te Amsterdam.

was 1 Januari 1.1. 25 jaar hoofdre
dacteur van het Weekblad „De In
genieur44, orgaan van het Koninklijk 

Instituut van Ingenieurs.

Een auto-wedstrijd voor kinderen.
Een aardig snapshot gemaakt tijdens een te Rome gehouden 

autowedstrijd voor kinderen.

Hierboven treffen onze abonné’s thans het laatste (vierde) drietal bekende kerken van ons land aan. Van heden af kan men ons nu opgeven in welke plaats zij te vinden zijn. Wij 
verwachten de antwoorden gaarne tot uiterlijk 27 Januari e.k. aan ons adres: Red. „Panorama”, Doezastraat, Leiden. Als prijzen hebben wij beschikbaar: een van 125.—; 
een van f 15.—; twee van f 5.— en vier van f 2.50. Bovendien nog Vijf reproducties van de kleurenbijiagen „Het Stadhuis te Middelburg'* en „Kerstnacht" (zie ons Kerst
nummer), opgeplakt op houtcarton. gevernist en geëncadreerd in fraaie lijst, en nog een aantal troostprijzen bestaande uit keurige gravures. Aangezien deze prijzen 
worden toegekend aan hen, die het grootste aantal goede antwoorden zenden, verdient het aanbeveling dat men ook zijn oplossing inzendt, al weet men ze niet 

allemaal. De naam van de kerken behoeft niet te worden opgegeven. Het is voldoende indien men alleen de plaats noemt waarin zij staan.
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Van eieren, die geen eieren waren.
Kan in het algemeen worden geconstateerd, dat 

industrie en handel zich gaarne neerleggen bij de bepa
lingen van Warenwet en Koninklijke Besluiten, op grond 
van die wet uitgevaardigd, er zijn helaas enkele firma’s, 
die door toepassing van listige kunstgrepen door de 
mazen van het net trachten te sluipen.

De Warenwet wil, dat de aanduidingen van de waren 
van dien aard zijn, dat het publiek reeds in den naam 
van de waar eene aanwijzing vindt omtrent hare samen
stelling.

Vandaar dan ook dat in de reeds verschenen Konink
lijke Besluiten het gebruik van fantasie-namen is be
perkt. Wie een waar met een fantasie-naam wil aan
duiden — een naam n.1. waaruitxde aard en de samen
stelling niet duidelijk blijken — moet daarvoor vergun
ning hebben van de Kroon.

Dit staat ook in het Meelbesluit, dat 17 Januari ’25 
in werking treedt.

Maar nog in dezen tijd is het mogelijk, dat een fabri
kant den volgenden „truc” toepast. Hij bracht „eier- 
pudding” in den handel, waarin. geen bestanddeelen 
van eieren aanwezig waren en hem is toen aan het ver
stand gebracht, dat dit niet aanging. Na lang aarzelen 
gaf hij' zich gewonnen. Maar kort daarna verscheen het
zelfde artikel weer op de markt; het heet nu niet meer 
,,eier-pudding” maar „eira-pudding”.

Iets soortgelijks doet een collega van dien listeling. 
Hij verkocht „room-pudding” en dit is hem afgeleerd. 
Nu noemt hij hetzelfde goedje „roma-pudding”.

Tot 17 Januari a.s. zal het niet scherp toeziende publiek 
„eira”- en ,,roma”-pudding kunnen koopen.

Wij hebben er een sterk vermoeden van, dat dit den 
18en Januari niet meer het geval zal zijn. Vergissen 
we ons hierin, dan zal de kantonrechter in de gelegenheid 
worden gesteld den bedoelden listigaards forsche boeten 
op te leggen.

Bontmanteltje van Bisam voor jonge meisjes. Kraag, 
manchetten en rand van taupe-kleurig nutria.

Warmteverschil tusschen (aas- en 
ölectrisch fiicht.

Het verschil in warmte-ontwikkeling tusschen gas
licht en electrisch licht is volgens nauwkeurige onderzoe
kingen zeer groot. Men vond als gevolg*van gedane 
waarnemingen, dat een electrische booglamp van 4000 
kaarsen lichtsterkte per minuut slechts 142.5 warmte- 
eenheden uitstraalt.

Om hetzelfde lichteffect met gas te verkrijgen, zou men 
200 Argandbranders moeten aansteken die per minuut 
echter 15000 warmte-eenheden ontwikkelen. Hieruit 
blijkt, dat bij verlichting met gas de lucht niet alleen in 
zeer sterke mate verontreinigd wordt, doch tevens ruim 
100 maal meer verwarmd wordt dan door electrische 
verlichting van gelijke sterkte.

öen middel om vuur beter te doen branden.
Een uitstekend middel om vuur, dat dreigt uit te 

gaan, weer beter te doen branden, bestaat hierin, dat 
men van een weinig colophonium gebruik maakt.

In elk huishouden komt het wel eens voor, dat men 
door laat bezoek, door een onverwachten zieke of dooreen 
andere oorzaak, een kachel die men wilde laten uitgaan, 
gaarne weer zou zien opvlammen zonder moeite van uit
halen en aanmaken.

Daartoe is colophoniumeen 
probaat middel. Een stukje 
ter grootte van een noot op 
het smeulende vuur geworpen 
is voldoende om na verloop 
van slechts weinig seconden 
het vuur helder te doen bran
den. De substantie smelt en 
verspreidt zich daarbij over 
het uitdoovende brandmate
riaal op zoodanige wijze, dat 
vlam en hitte snel toenemen 
en langen tijd op de ge 
wenschte hoogte blijven.

Links: origineele casaqueblouse van pastelblauw peau de pêche met 
satijnen vest en heupstuk met ingeknipte steekzakjes en lange zijden 
franje. Dit model is ook zeer fraai in wit met citroen-geei. Rechts: 
Casaqueblouse van witte wolcrêpe of van chineesche zijde met lange 
mouwen, rondgeknipt plat stuk en voorpand met ingestreken plooien 

en volant garnéering.

De verstandige vorm van 
familieleven zou zijn, indien 
ieder lid volkomen en geheel 
zelf leefde en de anderen 
leven liet zonder dat de een 
tegenover den ander heersch- 
zuchtig optrad of zich dat 
liet welgevallen. Ouders die 
aan het huis deze richting 
geven, kunnen met volle recht 
verlangen, dat de kinderen 
zich naar de gewoonten van 
het huis voegen, zoolang zij 
er nog in zijn. Ellen Key.

Bram-Geneugten.
Tiet hondje en de fuchsia.

Dit is een verhaal van een zeer onopgevoed hondje.
Het was zoo klein, dat het was als een kop met een 

staart eraan, en het zat of liever het lag pp den zeer kost-- 
baren bekleeden arm van de dame, die het eveneens zeer 
kostbare hondje als onmisbaar toilet-onderdeel overal — 
zeer openlijk op straat en zeer besmuikt in de tram, 
omdat er eigenlijk geen honden in de tram mogen, — 
meetorste. Het hondje legde zijn vochtig zwart snoetje 
tusschen zijn fijn gewelfde fluweelige pootjes en gluurde 
met zijn slimme bruine oogjes tusschen de lange haren 
van het afhangende vossenbont door.

De dame sprak. Zij sprak veel en haastig en fluiste
rend tot een heer met een deftigen witten baard die 
telkens knikte van „ja zeker”.

Naast de dame zat een dikke jongen met een school- 
tasch en vuile geschaafde bloote knieën, die met oogen 
als thee-schoteltjes staarde naar het minuscule hondje.

’t Lijkt wel ’n groote muis, jéemien joosje, zoo’n beest 
effe mee magge naar school, onder de natuurkunde-les... 1

Wilde pret-mogelijkheden kriebelden zijn verbeelding. 
Voorzichtig peilde hij even de oplettendheid van de 
dame .... stak dan aarzelend een vinger uit... . Het 
hondje béét met grappige driftige kauw-beweginkjes.

Bij de volgende halte stond de jongen op ... .
Een oud best je met een rijk bloeiende fuchsia-in-een-pot 

in ’r arm geklemd, schoof op zijn plaats.
Dommelig zat het oudje in elkaar geknakt.
Futloos het magere vogelkopje op de ingevallen borst 

gezonken, de moede oogen half dicht.
De knokige rechterhand omklemde stijf een groenig 

verschoten naaldparapluie, waarvan een balein mal- 
onwijs naar buiten piekte.

Weelderig hing de veelbloemige fuchsia over • het 
tusschen vier houtjes gespannen touwtje, uitdagend 
bengelden de paars-roode klokjes boven de trillende 
neusvleugels van het hondje.

De dame sprak, rad, overtuigend in dringend gefluister.
Het oude vrouwtje slaperig, door het zoemend bewegen 

van de tram, knikkebolde suffig ....
Het hondje .... keek verontwaardigd naar de brutale 

fuchsia .... met trillende neusvleugels snoof hij ... . 
hij hapte met nijdige rukjes, speelsch bekauwden zijn 
scherpe tandjes de roode bloem.... Het spelletje 
beviel hem.... Toen gebeurde het vreeselijke....

Met zachte knor-geluidjes van genot at het hondje de 
heele fuchsia op ... . kaal geplukt stak zielig de rest 
uit den bloempot.

Toen kwam de halte van de dame.
Zij streek haar handschoenen glad en had opeens 

aandacht voor het hondje.
Toen zag ze de verwoesting....
„O, kijk eens . . ..” fluisterde ze verschrikt tot den 

deftigen heer en drukte het kleine wit-gehandschoende 
handje tegen de gemaquilleerde lippen.

De heer deed, wat deftige heeren in zoo’n geval plegen 
te doen. Hij nam z’n beurs uit z’n zak ....

De passagiers aan den overkant hadden met spanning 
op dit moment gewacht, in gniffelend vóórvoelen van het 
incident.

„Hoeveel? ...” vroeg de heer met z’n oogen. Voor hem 
was hiermede de zaak al afgedaan.

Toen werd het vrouwtje wakker. Ze ging wat verzitten, 
boog den bloempot recht.... toen zag ze ... .

In mummelend niet-begrij- 
pen keek ze de andere passa
giers als hulpzoekend aan.

„Dat’hep dat hondje f’n 
die dame gedaan, hij heppum 
heelegaar opgevrete, tisson- 
de,” hielp ’n juffrouw naast ’r.

Haastig wilde de dame haar 
den gulden in de bevende 
hand duwen, maar het oudje 
deed of ze het niet zag.

„Ik heb ’m gekrege uit de 
tuin f’n me dochter,” klaagde 
ze bedroefd .... „et was de 
laatste die d’r nog was, — en 
nou issie kepot.” £

j»

Een ideaal te stellen, waar
van men niet kan aannemen, 
dat de geheele ’ menschheid 
het ooit kan bereiken, stompt 
het idealiteitsgevoel af. Dan 
leert men het ideaal als het 
onuitvoerbare beschouwen en 
landt aldus bij het practisch 
materialisme aan.

Zelden dwaalt iemand door 
overmaat van bescheiden
heid.
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ul je mij bloemen brengen, kleintje ?" vroeg 
hij toen aan Allietta.

„Als mijnheer het beveelt en Pano het 
veroorlooft ?”

„Ben je ook bang voor mij, Allietta ?"
Het meisje schudde lachend haar zwarte krullen, 
„De Senorita daar/' zei ze, op Isabella wijzend, 

„heeft mij ook een kettinkje gegeven. De Moeder 
Gods hangt eraan, die zorgt voor Allietta."

Ontroerd streelde Don Miguel het kind over haar . 
bruin voorhoofd.

„Je kunt gerust komen, kleintje. Mijn dochter 
Isabella en ik zullen je verwachten," en aan Pano, die 
in een druk gesprek met Don José gewikkeld was, 
beval hij kort:

„Nog deze week verwacht ik Allietta bij mij thuis. 
Komt ze niet, dan heb je de gevolgen aan jezelf te 
wijten. Hoop niet op toegevendheid voor lieden van 
jouw slag. Doe je echter wat ik verlang, dan zal ik 
je vorstelijk beloonen."

Hij wierp een goudstuk in den hoed van den ouden 
man, wiens blikken weer in verstandhouding Don 
José zochten, toen maakte Pano een diepe buiging.

„De genadige heer heeft slechts te bevelen," zei hij 
onderdanig.

Met zijn staf joeg hij toen de schaar meisjes die de 
castagnetten reeds weer in beweging brachten, uit 
elkaar.

Allietta had onwillekeurig in Emine’s armen be
scherming gezocht, die supérieur glimlachend, maar 
toch teeder, haar jonger makkertje omarmde.

„Wat een bekoorlijk groepje," fluisterde Reedern 
tegen Josa, die de oude zigeunerin Zozo wegduwde, 
omdat zij haar uit de lijnen van haar hand de toekomst 
voorspellen wilde.

Josa’s blik .hing aan de beide meisjes, terwijl de 
oude vrouw, de zwarte oogen droomerig in de verte 
gericht, bijna plechtig verkondigde :

„Trots, mijn trots ! Blonde dochter van een vreemd 
land! Een reuzehand schrijft in je hart: „Verloochen!" 
Nu is 't de tijd der rozen — voordat zij ontbladeren, 
pluk je aan den rand de bloem „Verderf"; als je ver
standig het gebod van het uur benut."

„Wat praat je zonderling, vrouw," kwam het 
bevend over Josa's lippen.

Gisbert drong de zigeuners weg om naderbij te 
komen. Josa's verontrust gezicht maakte hem uit 
zijn humeur.

„Wat wil die oude Sibylle?" vroeg hij geprikkeld.
Zozo verhief dreigend haar groote, bruine hand tegen 

Gisbert:

„Geiuk in doornen zal er nog voor*je komen,
Indien, je ook het woordje „verloochenen" leert, 
Wee u, indien u verraad wilt plegen, ’
Een schrijnend wee zal dan slechts je liefde zijn."

„Dat mensch is gek, ga mee," riep Gisbert uit, Josa 
met zich meetrekkend.

De oude zigeunerin balde dreigend haar vuist, en 
de ruwe, mannelijke trekken van de vrouw vertrokken 
van haat. Snel trad zij op Isabella toe, die met Cle- 
mens von Abercron in den kring der danseressen 
stond te schertsen, en zei langzaam, met haar hand 
naar de ondergaande zon wijzend:

„Nu is de dag voorbij, nu groet de avond
met lichtende juweelen uit zijn gouden oogen.
Voordat over Andalusië een nieuwe lente komt,
Zul je uit liefde met den vreemdeling trouwen."

Een warme blos steeg er op in Isabella's gezicht. 
Clemens riep echter vroolijk lachend :

„Toe, mevrouw de koningin, voorspel ook mijn 
levensloop eens."

„Goud, mijnheer, ligt er aan uw voeten," sprak de 
vrouw aarzelend. „Haast u, de korrels te verzamelen, 
opdat de wind ze niet wegdraagt tot een leed voor uw 
heele leven."

„Dank je wel voor de waarschuwing," riep Clemens 
vroolijk uit. „Goud is mij steeds welkom."

Zijn oogen keken schalks naar Isabella, die reeds 

met Gerta op den weg wachtte, maar zij beantwoordde 
zijn blik niet.

In gedachten verzonken stond zij daar, en toen Don 
José naar haar toe kwam en haar zijn arm aanbood 
om haar den steilen weg naar beneden af te helpen, 
schitterden haar oogen ongeduldig, en zij wendde zich 
plotseling af om met Gerta snel haar vader te volgen, 
die zich met den ouden graaf jYbercron langzaam 
verwijderde.

Rolf von Reedern wras de eenige die nog in den 
kleinen kring was achtergebleven. Hij stond afscheid 
nemend voor Emine en Allietta en hield de kleine 
handen der meisjes in de zijne.

„Houden jelui van elkaar ?" vroeg hij.
„Ja, heel erg," antwoordden de meisjes als uit éen 

mond.
„Maar jelui zijn zoo verschillend. Jij, Emine, lacht 

en Allietta weent wanneer zij danst. Zijn jelui zus
ters ?"

„Neen, mijnheer, wij zijn van niemand, behalve 
van Pano, onzen koning."

Toen trad Zozo op hem toe...

„ïVrme kinderen," kwam het medelijdend uit Rolfs 
mond, en zich naar de meisjes over buigend die elkan
der vast omarmd hielden, vroeg hij hartelijk :

„Kan ik niets voor jelui doen ? Verlangen jelui om 
weg te komen van Pano ? De mooie, blonde dame, die 
bij mij was, zou jullie graag willen helpen."

Emine begon luid te lachen.
„Neen, Senor," riep zij met schitterende oogen. 

„Ik zou nergens anders willen zijn dan in het Albaycin, 
en steeds maar dansen en vroolijk zijn. Goud zou ik 
willen hebben en kettingen en edelsteenen, maar weg 
zou ik niet willen."

Reedern gaf het meisje een geldstuk, dat zij juichend 
en diep buigend in ontvangst nam.

„En jij ?" vroeg hij aan Allietta, met zijn hand over 
de zwarte haren van het kind strijkend.

„Ik zou graag ver, heel ver weg willen," mompelde 
Allietta, „ver weg over de sneeuw van de bergen heen, 
daarheen, mijnheer, waar uw vaderland is."

Reedern» schrok. Onderzoekend keek hij het mooie 
kind aan, maar helder en rein keken de groote oogen 
hem aan. Ontroerd drukte hij Allietta's hand, toen 
hij troostend zei:

„Ik zal eraan denken, Allietta, maar nu: vaarwel, en 
als je rozen hebt, breng ze dan maar bij mij, je weet 
dat ik ze noodig heb."

„Voor de mooie, blonde dame, ik weet het," kwam 
het treurig over Allietta's lippen, en toen vervolgde zij 
langzaam en aarzelend:

„Ik wil u voor haar alle rozen brengen."
De verdrietige klank in de stem van het kind greep 

Rolf von Reedern aan.
Bijna teeder knikte hij tegen Allietta en wendde zich 

toen om, teneinde heen te gaan. Toen trad Zozo, de 
oude zigeunervrouw, gebiedend op hem toe. Spierwit 
haar viel als een mantel over haar rug, als een profetes 
stond zij voor hem en plechtig sprak ze:

„Zij is als een nocturne, tot wie u spreekt. Maan der 
manen, ster der sterren. Zij lijkt de droom der droomen, 
boven haar jong hoofd flikkert een ster, maar de ster 
dooft uit, als de rozen verwelken, als uit een doornige 
wildernis ‘geen rozeknop meer komt. In uw hand, 
mijnheer, liggen de rozen."

Rolf staarde geheel in de war de oude vrouw aan, 

die, zonder het haar aangeboden muntstuk aan te 
nemen, trots wegging.

Nog eenmaal knikte hij tegen de beide meisjes, die, 
elkaar nog steeds innig vasthoudend, schuchter terug 
groetten, toen ging hij snel de anderen achterna.

Een zigeuners jongen diende als gids door de wilder
nis der cactussen. Hij leidde het kleine gezelschap 
langs den bodem van het dal, tot aan de brug van de 
Darro, waarachter het steile voetpad, de Guesta del 
rey chico, naar den Alhambraberg voerde.

Voordat zij de brug bereikten kwam ineens uit het 
dichte struikgewas der cactussen Pano, de zigeuner- 
koning, tevoorschijn, trad dicht op Don José y Tama- 
gno toe, die geheel in gedachten verzonken voortliep, 
en fluisterde geheimzinnig tegen hem:

„Pano heeft u herkend, Senor, Pano heeft een 
goed geheugen1."

„Zwijg!" riep Don José dreigend tegen den zigeuner.
„Pano zou u graag willen spreken, mijnheer."
Het verzoek klonk 'deemoedig, maar toch loerde er 

verholen boosaardigheid in de zwarte oogen van den 
zigeuner.

„Ik heb geen tijd. Ga opzij."
„Pano zal zes nachten lang bij den muur van den 

„Roode Burcht" op u wachten. Als u niet komt, mijn
heer, zal Pano naar de Casa del Tendilla gaan en 
spreken. Het ga u goed, mijnheer."

De zigeuner was, voordat de Spanjaard kon ant
woorden, verdwenen.

Don José stond een oogenblik besluiteloos, alsof 
hij den ouden man wilde terugroepen, maar hij schudde, 
alsof hij ontevreden was over zichzelf, het hoofd, 
en vervolgde toen zijn weg, dé anderen na, die 
bewonderend om zich heen kijkend het steile door 
muren en ruwe rotsblokken begrensde pad volgden, dat 
door met klimop begroeide bogen van oud-moorsche 
aquaducten overspannen was. De zon was ondergegaan.

In een violet waas breidde Granada zich wijd in de 
Vega uit, beheerscht door den als met roode rozen 
geborduurden sneëuwmantei van de Siërra Nevada. 
De donkere Cypressen verhieven zich als sombere 
fakkels geheimzinnig in den avond, en om den „Roode 
Burcht" gloeide nog eenmaal, als een vlammend ge
schenk, het laatste avondrood.

Toen bedekte de schemering hem met haar diepe 
grauwheid.

Zwaar hing zij als een dreigende wolk boven 
Granada.

Gisbert von Hohenwald was ten prooi aan een zon
derlinge stemming. De gedachte, dat de vrouw die hij 
aanbad, slechts een danseres was, kwelde hem meer, 
dan hij zichzelf wel bekennen wilde.

Malette bleef voor hem evenals voor alle anderen 
onzichtbaar.

Tevergeefs had hij dag en nacht op den „Roode 
Burcht" op haar komst gewacht. Hoe vaak had hij 
gedacht haar in haar zwarten sluier in de schemering 
van den „Roode Burcht" te zien. Ja, eens, op een 
sterrenloozen nacht, toen hij in diep gepeins verzon
ken op een stuk ouden muur van den Vela-toren zat, 
had hij zelfs tastbaar haar nabijheid bespeurd. Hij was 
opgesprongen om haar tegen te houden, maar reeds 
zag hij haar waaienden rooden sluier in het donker van 
den nacht verdwijnen. Zij vluchtte voor hem, de 
vrouw met het roode masker, slechts de fijne Irisgeur 
bleef achter," en hij, Gisbert, vond niet den moed de 
vluchtende te volgen. En nu zou hij haar zien dansen ! 
De vrouw, die hem heilig was, doorboord en beoor
deeld door honderden oogen. Die gedachte was hem 
onverdraaglijk. In een langen, hartstochtelijken brief 
had hij Madame de Maravet gesmeekt van haar voor
nemen af te zien. Hij wist niet meer met welke vurige 
woorden hij haar bezworen had, hij wist alleen nog 
maar vaag, dat zijn brief een vreemd, innig-verlangend 
stamelen geweest was, een brief, als hij er nooit een had 
mogen schrijven.

Hij had er geen antwoord op gekregen, en dat zei 
hem genoeg.

En nu kwam de dag van Malettê's optreden steeds 
nader.

De oude graaf, Josa's vader, drong er op aan te 
vertrekken. Het was nog niet genoeg, dat het zonder 
linge gedrag van Gisbert graaf Geza verontrustte, hij 
zag ook met een zeker wantrouwen den dagelijks 
inniger wrordenden omgang aan van zijn beide jongere 
kinderen met de Tendillas. Ook Reedern was een ge
regelde gast op het slot van den Conde, en hoe graag 
de oude graaf Gerta ook in het gezelschap van Roif 
wist, voor de Tendillas had hij een onbedwingbaren 
afschuw, als Voor iets onheilspellends.

(Wordt vervolgd).
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VOOR f. 2700 —
Toen bloosde sij...

Een jong vrouwtje bleef even achter bij haar man om 
een etalage van* een hoedenwinkel te bewonderen. Na 

eenige oogen blikken dacht zij weer 
den arm van haar echtgenoot te 
grijpen, en ze zei:

„Je bent niets aardig meer. Je 
blijft niet eens even kijken naar 
dingen waar ik van houd. Je trekt 
je er niets van aan hoe ik gekleed 
ben. Je houdt niet meer van me. 
In de afgeloopen week heb ik niet 
éen kus van je gehad, en..."

, „Het spijt mij vreeselijk, me
vrouw, maar dat is mijn onge- 
zei de mai), zich omkeerend.

,,Mijn scheermes snijdt heelemaal niet meer.”
Zij: „Onzin! Probeer me nu niet wijs te maken, dat 

je gezicht harder is dan het blikje zalm dat ik er van
morgen mee opengemaakt heb.”

Chauffeur: „Wat is er hier aan de hand?”
„Een fietser overreden door een auto.” 

Chauffeur: „Zullen de menschen dan noo’it inzien dat 
fietsen en wandelen een gevaarlijke sport is?”

Mevrouw: „U schisef dat u goed met babies kunt om
gaan. Welke ondervinding heeft u?”

Aspirant kinderjuffrouw: „Ik was zelf eens een baby, 
mevrouw.”

luk, niet mijn schuld,”
Zij had den man nog nooit in haar leven gezien.

Of dit, of dat, elk heeft al iet 
Tot ’s naasten klein of groot verdriet.

De man die met alle geweld Slachtoffer (tot roover): „Zou je 
me geen bewijsje willen geven voor 

m zijn open haard houtblokken het geld dat je me ontstolen hebt?

TAaannacht.
De maan heeft weer haar teeder licht, 
De lucht haar blauwe oneindigheid, 
De nacht zijn kinder-klaar gezicht, 
Zijn onbewustheid van den Tijd.

De gevels wachten langs de gracht, 
Geduldig en zich spiegelend diep 
In 7 water, dat den stillen nacht 
Ten avond tot zijn vrede riep.

De boomen zijn nog kaal, de stad 
Leunt eenzaam tegen weg en dijk, 
Alsof zij nooit de vreugd bezat 
Van zon, die maakt haar dagen rijk.

Ik ben alleen en voel hoe stil
De nacht mijn onrust over wint,
Totdat ik, — moe van de' eigen wil, —
Mij eind'lijk in zijn vree hervind.

Jan J. Zeldenthuis.

Van ons boekenplankje.
Er nest H. Starling: De werking van den alcohol op 

den mensch. Vertaald onder toezicht en met een voor
woord van Prof. Dr. W. Storm van Leeuwen. In dit zeer 
interessante geïllustreerde werk wordt critisch en van een 
zuiver objectief wetenschappelijk standpunt de invloed 
onderzocht dien de alcohol — ook wanneer deze met mate 
gebruikt wordt — op het menschelijk lichaam uitoefent. 
Een nuttig boek! — Leiden, A. W. Sijthoff’s Uitg. Mij.

Guglielmo Ferrero: De ondergang van de oude bescha
ving. — Dit is een actueel boek: in de bolsjewieksche 
revolutie ziet de schrijver een parallel van hetgeen in de 
derde en vierde eeuw onzer jaartelling in het Romeinsche 
Rijk heeft plaatsgegrepen. Een interessante, boeiende be
schouwing. Zutfen, W. J. Thieme & Cie.

Insulinde. — Schetsen van Land en Volk van Nederlandsch 
Oost-Indië. Samengesteld door D. Wouters en J. v. Hulzen. 
Een bundel hoogst belangwekkende bijdragen over onze ko
loniën die niemand, die op ontwikkeling aanspraak maakt, 
ongelezen mag laten. — Groningen, P. Noordhoff.

Vader: „Waarom vechten jelui?' 
Zoontje: „Wim zegt dat als ik een 

hgnd had en hij had er ook een, 
de zijne vast sterker zou zijn dan 
de mijne/’

Gastvrouw: „Dag Jan! En waar is 
je broer?*

Jan: „Eén van ons kon maar ko
men, en daarom hebben wij geloot.*

„En jij hebtgewonnen? Wat leuk!" 
„Neen, ik heb niet gewonnen. Ik 

heb het verloren !*
Wa‘

DE WONDERDOKTER KNIKKEBEEN.
r waren eens een broertje en een zusje, Frits en Liesje geheeten. Ze waren heel 
arm, maar toch zouden ze nog wel gelukkig geweest zijn als niet hun moedertje 
hoe langer hoe zieker geworden was. De arme vrouw 
werd geheel lam. De kinderen schreiden dikwijls, maar 
toen ze zagen, dat moeder daardoor nog bedroefder 
werd, vatten ze weer moed en troostten haar.

Intusschen klopten nood en honger aan hun deur, want 
geen kruimeltje brood meer in huis en in het tuintje 
groeide slechts het onkruid steeds hooger en weliger. De 
kinderen zelf waren nog veel te klein om te werken. Frits 
had weliswaar reeds vaak geprobeerd een lichte betrek
king te krijgen maar overal lachte men, schudde het hoofd 
en zeide : „Wacht nog maar wat, knaapje, je moet nog 
eerst groeien en sterk worden.”

Zoo zaten de kinderen in de kamer bij elkaar en schrei
den bitter.

„Maar wat geeft het, of we al schreien, Liesje,” zei 
Frits eindelijk, „we moeten helpen, niet huilen ! Er zijn 
zooveel meikruiden. Zou er dan niet een te vinden zijn 
om onze moeder beter te maken ?”

„Maar waar moeten wij het vinden in het groote woud? 
Ja — als ik nu maar wist, waar mijn peettante woont, die 
zou ons stellig wel kunnen vertellen waar zulk kruid groeit!”

„Wie is dan je peettante ?”
„Weet je dat niet, Frits? Toen ik ter wereld kwam, 

zoo heeft moeder mij verteld, 
kamer binnen gekomen/ heeft

is de fee der Onschuld de 
mij uit de wieg genomen, 
mij aan haar hart gedrukt 
en gekust. Toen heeft zij 
moeder verzocht mijn peet te mo
gen worden, heeft mij gezegend 
en gezegd dat ik naar haar toe 
moest komen, als ik in nood was.”

„En dat verfel je me nu pas ? We hadden reeds lang 
naar haar toe moeten gaan,” riep Frits vol vreugde uit en 
sprong van zijn stoel op.

„Maar Frits, wij weten immer niet den weg naar haar. 
Zij woont in het groote woud, zei moeder. Maar het 
woud is zoo uitgestrekt,” zuchtte Liesje.

„Ga toch mee, Lies je — wees niet bang! We zullen haar 
wel vinden en als jij niet wilt, dan ga ik alleen !” riep 
de knaap.

„Neen, broertje-lief, ik laat je niet alleen gaan. Maar 
wie zal voor moeder zorgen ?”

„Wel — buurvrouw!” En de kinderen gingen verheugd naar moeder en vertelden haar 
alles. Doch de arme vrouw wilde de kinderen niet laten gaan. — Maar toen buurvrouw zei: 
„Ga maar kinderen, ik zal wel voor je moeder zorgen,” liet ze hen eindelijk weggaan.

Het was een mooie, zonnige ochtend, toen broer en zuster hand in hand de hut verlieten

„Wacht nog maar wat, knaapje, 
je moet nog eerst groeien en sterk 

worden.”

er was

Aan Voorzat een
weerskanten van de kleine gouden poort 

‘ duif.

en naar het groote woud gingen. Doch de kinderen keken links noch rechts maar liepen 
aldoor rechtuit het bosch in. Toen de zon hoog aan den hemel stond, gingen ze zitten bij 
een koele beek, dronken het heldere water en aten een stukje brood.

„Zou het nog ver zijn naar de fee der Onschuld,” zei Liesje en doopte haar handen in het 
klare beekje. Doch wat schrokken de kinderen, toen de beek hun 
antwoordde: „Kinderen, volgt mij maar, dan zijt ge spoedig daar!” 

Toen de kinderen een beetje van den schrik bekomen waren 
riepen ze: „Dank je wel, lief beekjeI” vatten elkaar bij de hand 
en liepen, het beekje volgend, verder.

Het was- reeds avond geworden en de maan keek glim
lachend en verbaasd op de beide kleinen neer. Eindelijk zei 
Liesje : „Broertje, ik kan niet verder, ik ben zoo moe.”

„Nog maar een klein eindje, zusje ! Zie je daar dat witte 
huis?” riep Frits, nam haar bij de hand en trok haar mee.

En waarlijk, ze waren er nu toch! — Daar stond een 
snoezig, klein wit kasteeltje. En rondom het huis lag een 
tuin, vol met witte leliën en geurende viooltjes. En daar
omheen was een gouden hek met een gouden poort.

„Hier woont ze stellig,” zei Frits.
De kinderen gingen nu naar de kleine gouden poort 

en wilden haar 
openen. Maar aan 
weerskanten zat 
een duif. Beide 
dieren riepen te
gen de kinderen :

„Koekerikoe! 
[koekerikoe!

Waar moet en jelui 
[saam naartoe? 

doe je hier zoo met 
[je twee 

’t huis van onze On- 
[schuldfee?”

De wonderdokter Knikkebeen.

De kinderen antwoordden :
„Wij willen onzen nood haar klagen
En tevens goeden raad haar vragen.
Vliegt dus heen, duifjes mijn
En zegt dat Liesje en Frits er zijn !”

Toen vlogen de duifjes naar een venster, tikten 
er met hun snavel tegen aan en riepen :

„Koekerikoe — koekerikoe!
Het hek is gesloten, de deur is toe!
Kom, meesteres, hoor naar ons fluiten
Zie, Frits en Liesje staan daar buiten.”

De deur ging open en de Fee der Onschuld kwam naar buiten. Ze droeg een lang, wit 
kleed en op haar hoofd glansde een schitterende ster. Maar nog mooier schitterden haar 
stralende oogen eri haar blonde lokken vielen tot ver over haar middel neer.

(Slot volgt). OOM TOM.
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