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Amsterdam schijnt overstroomd, te oordeelen naar het ge- 
bouw van de Bijenkorf, dat tot aan de 3e verdieping in 't water 
staat. Bovendien lijkt het nog in brand te staan. Het raadsel 
van deze ramp wordt opgelost, als men het plaatje omkeert 
en het spiegelbeeld van 't gebouw in het natte asphalt ziet.

De heer H, v. Boeyen is be
noemd tot voorzitter van den 
Radioraad als opvolger van 
wijlen dr. Th. de Visser.

Dik Trom kent iedereen, en wie hem nog niet kende, 
kon hem in hoogsteigen persoon zien te Amsterdam, 
waar hij arriveerde, nu in de vacantiemaand 
een bewerking van het naar hem genoemde boek 
in den Schouwburg wordt vertoond.

Duizenden hebben de grootste Aronskelk ter wereld, 
waarvan wij vorige week reeds een foto publiceerden, 
in het Arboretum der Landbottwhoogeschool te Wa
peningen bezocht. Ter vergelijking plaatsen wij hier 
nog twee foto's van deze wonderlijke bloem; de onder- 
staande werd genomen toen de plant 148 c.M, hoog 
was (4 Juli); rechts de bloem in vollen bloei (22 Juli). 

In het Brabanfsche dorpje Nuenen, waar de groote 
schilder Vincent van Gogh enkele jaren heeft ge' 
werkt, is een monument, ontworpen door Hildo 
Krop, ter zijner nagedachtenis onthuld. Bij de ont
hulling werd o.a. gesproken door mevr. Duquesne— 
v. Gogh (in 't midden), zuster van den schilder.



No. 10

Door een hond be
groet te worden bij 
zijn thuiskomst is 

voor iederen dierenlief
hebber iets prettigs. Want 
honden zijn trouwe ka
meraden, en hun vriend
schap is bestendiger dan 
die van menig mensch. 
Uw hond is altijd blij en 
uitgelaten als ge van uw 
werk terugkomt — en ’t 
is te hopen, dat ge dat 
ook van uw familieleden 
kunt zeggen. Is het u 
tegengeloopen op een of 
andere manier in den 
loop van den dag, uw 
hond brengt u weer in 
een verzoenende stem
ming. Hij besnuffelt u 

zenuwachtig als om 
zich nog eens extra 
te overtuigen, dat 

i|L het „de baas” of
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Een treurende vriend bezoekt het 
graf van zijn gestorven kameraad.

Een niet overbodige waarschuwing!

De opvolger mag mee treuren.

...........Illllll...... . .................

Niet te verwonderen dus, dat wanneer het tra
gische is geschied, het laatste woef-waf is verklon
ken en het hondenlichaam stijf is geworden, er 
tal van menschen zijn, die het gewoon niet over 
hun hart kunnen verkrijgen den trouwen huisge
noot aan den vuilnisman mee te geven of „te 
laten ophalen.” Dat is te koud, dat getuigt 
van weinig dankbaarheid en van gebrek aan 
dierenliefde. Waarom zou men de resten van 
Hector, Bello en Fokkie ook niet netjes 
onder de aarde wegleggen en een steen zetten 
op de plaats waar zijn botjes rusten ?

Deze gedachte schijnt zich van vele hon
denliefhebbers, hondenvereerders kan men 
beter zeggen, te hebben meester gemaakt en 
zoo komt het, dat men bij vele steden heele 
hondenkerkhoven aantreft.

De bij dit artikel gereproduceerde foto’s zijn 
genomen op een hondenbegraafplaats nabij 
Berlijn. Veel toelichting behoeven zij niet.

De „nagelaten betrekkingen” onderhouden 
de graven met zorg en menige inscriptie op 
een grafsteen getuigt van de heldendaden, 
die de gestorven hond heeft verricht.

. ■■ *

DieHenen Hunde 
werden gebeten 

zumSchutze <1 
der Pflanzen . 
das Beinchen : 
nichtzuheben *

Hondenbegraafplaatsidylle,

Vooral honden, die in den oorlog zijn geweest 
en hij gewon den trans port of bij het overbrengen 
van berichten goede diensten bewezen hebben, 
worden in Duitschland in eere gehouden. Voorts 
getuigt menige oorlogsblinde, die in zijn verder 
leven aan een schranderen hond een trouwen bege
leider had, van zijn genegen dankbaarheid.

De woelige dieren, die, toen ze nog in leven 
waren, wellicht gramstorig op elkander zouden zijn 
afgevlogen om een gezellig robbertje te vechten, 
gelijk het gezonde honden betaamt, liggen nu 
naast elkaar, zonder een wafje te geven.

Een aandoenlijke gedachte, waarbij menige 
oude dame een traan zal wegpinken.

Nu het idee van honden begraafplaatsen zoo 
veel ingang heeft gevonden, zal het ongetwijfeld 
niet lang duren of men besluit tot de oprichting 
van een hondencrematorium.

En het Largo van Handel zal dan ook zeker niet 
ontbreken.
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Melkenstijd onder\^ 
Koudekerke.

Zicht op Noordwelle, dat temidden van het 
rijpende koren een schilder achtig dorpje is.

Het groote \ 
vervoer van 
het hooi in 
de haven 
nabij Se- 
rooskerke.

■Bi j_ —■ttTh.
------ " tc^®®*”Stemer0roC’’'

- * ■..

STEbESTEMMEN

Dorpszicht te Scharendijke; op den achtergrond de zware 
dijk van de Oosterschelde, die hier vlak langs stroomt.

BURGH
Waar het ruischen, diep en klaar, 
van de zee begint,
ligt een dorpje, dat men haast 
op de kaart niet vindt.

Klein en weggedoken in 
duin en bosch en hout.
als een vogel die in ’t groen 
Stil zijn nestje bouwt.

Ver van ’t wereldlijk rumoer, 
ligt het daar alleen, 
leeft zijn kleine leventje 
rustig voor zich heen.

Vogels vliegen aan van ver. 
strijken even neer 
op de torenspits, dit is 
ft eenig snelverkeer. . . .
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Een nieuwe wereld kan opengaan voor dengene, die een kijkje gaat nemen in de domeinen 
op Schouwen, waar ontelbare bunders grond in cultuur zijn gebracht (Haam stede-Burgh).

de dennen te laten gedijen. Er zijn dan ook maar enkele soorten, die het hier zelfs onder de voor ons land gunstige omstandigheden uithouden. De Cor- sicaansche en de Oostenrijksche den, de zeeden, kunnen het slechts een eind brengen.

IN EEN

Het maaien van de helm.

Hoe de helm door de 
duinpaden wordt ver
voerd.

De helmoogst tus- 
schen de jonge 
dennen.

Wanneer men door onze provincie reist op jacht naar nieuws en onbekende zaken, dan vindt men altijd weer iets dat het oog treft, en van welks bestaan men niets of weinig afwist. Honderden malen is men er gedachteloos voorbijgeloopen zonder er acht op te slaan, en de meening toegedaan, dat het niet zoo heel bijzonder zou zijn, maar op zekeren dag loopt men binnen, en zie : een nieuwe wereld gaat open ! Zoo’n nieuwe wereld kan opengaan voor den- gene, die ’n kijkje gaat nemen in de domeinen op Schouwen, speciaal in den omtrek van Wester- schouwen, waar ontelbare bunders grond in cultuur zijn gebracht in verband met de zoozeer noo- dige beplanting onzer duinenrijen.Indien men niet ter zake kundig is op dit gebied, zal men geneigd zijn om aan te nemen, vooral wanneer men de met mooie dennen volgeplante duinhellingen ziet, dat de den maar ergens wordt neergezet, om dadelijk als een welgeschapen baby te groeien en te gedijen, dat het een lust is. Maar zoo is het niet.Integendeel, in ons land, waar de wind een bijna oppermachtig heerscher is en niets onaangetast laat, vereischt het veel kunde, zorg en moeite, om
Maar vooral de vlug groeiende soorten gedijen niet, en dit is jammer, omdat het kweeken zoodoende zeer lang duurt, voor resultaten zijn bereikt.De opzichter der domeinen, de heer Steur, was zoo vriendelijk, ons zijn werk te laten zien, ’n werk, dat zonder eenig voorbehoud eerbied afdwingt.Want wanneer men de verstuivende, onvruchtbare zandhoopen kent, die hier vroeger lagen, en nu de prachtige groene hellingen met statige dennen ziet, dan voelt men wel, dat er heel wat kunde en uithoudingsvermogen zijn noo- dig geweest, om dit werk tot stand te brengen. De duinen zijn bij Westerschouwen zeer hoog, en prachtige panorama’s zijn er te vinden, welke wij voor het eerst voor de lens mochten brengen. Op en neer slingeren de duinwegen door het groen, bijna nergens wordt de stilte verstoord door menschelijke stemmen, en niets is hoorbaar dan de wind en de kreet der zeevogels.Deze vogels broeden hier ook.Breed strekt zich een duinvallei uit, waar de vogels rustig hun nest kunnen maken, voor zoover hier van een nest sprake kan zijn. En dat er zoo’n



No. 10veilige broedplaats is, mag tot vreugde stemmen. Natuurlijk broeden de vogels ook in de inlagen langs de zuidelijke kust van Schouwen, maar hier gaat het toch op de eerste plaats om de exploitatie der eieren, die zeer gezocht zijn.De fotograaf waagt zich in deze vallei, en onze spanning is groot: zal het hem gelukken iets moois te voorschijn te brengen uit deze zoo spoedig verontruste vogelkolonie ? In een oogwenk is de stilte verdwenen en weergalmt de lucht van het gillend geschreeuw der vogels, die onrustig heen en weervliegen.We willen niet langer storen, en nu gaat het naar de eigenlijke kweekerij, de ziel van dit bedrijf.Het zijn slechts enkele kleine velden, waarop de dennen dichtaaneen worden uitgezaaid. In kaarsrechte rijen staan daar de miniatuurboompjes, die spoedig overgeplant zullen worden en voorbestemd zijn, om eens de verstuiving der duinen te verhinderen. Het is ook voor den leek duidelijk, welk een zorg en toewijding noodig zijn, om hier blijvende resultaten te verkrijgen.Verderop zijn deze alom zichtbaar : de hellingen zien er prachtig uit.Jammer, dat deze terreinen 

Een fraai duinpanorama onder Wester- 
Schouwen, waar tusschen het groen 
reeds vele mooie villa's verrezen.meer, dat dit eiland in het algemeen nog zoo weinig bekend is. Al mag dan geconstateerd worden, dat het vreemdelingenbezoek ook dit seizoen ondanks de crisis weer veel grooter is dan verleden jaar. Zooals de situatie nu is, schijnt Renesse het uitverkoren punt te worden. En naar onze meening heeft dit dorp door zijn ligging ook de meeste kans, een badplaats te worden.Moge dan echter de mooie natuur gespaard blijven, zoolang dit doenlijk is! Want Schouwen is vrijwel de eenige duinstreek, die niet overstroomd wordt door duizenden bezoekers

De ziel van het bedrijf is de 
eigenlijke kweekerij, waar dui
zenden jonge dennen zijn uit
gezaaid om te worden uitge- 
plant in de duinen.

Waar de jonge plantjes reeds tot 
stevige dennen zijn uitgegroeid.

en hoewel wij ieder zouden toewenschen van deze streek te kunnen genieten, brengt een groot bezoek toch altijd schade aan de rust en de schoonheid, welke hier in zoo groote mate aanwezig zijn.
Dennenlaan 
bij het slot 
Moermond 
te Renesse.

niet voor ’t publiek zijn opengesteld, hoewel wij heel goed begrijpen, dat dit practisch te groote bezwaren zou hebben.We troosten ons maar met de gedachte, dat wij tot de uitverkorenen behooren, en dat wij mogen genieten van een prachtige natuur zonder men- schen.Verder gaat de tocht door de uitgestrekte duinmassa’s.Hier en daar kunnen wij een mooi punt op de plaat vast- leggen.Maar de lucht versombert, en de beenen worden zwaar van het duin-op, duin-af trekken. We dwalen nog wat rond in de omgeving van de duintrap, waar de leuke zomerhuizen liggen weggedoken in het groen en de badgasten genieten van de mooie natuur.Schouwen is een mooi land. We wisten dit, en 't is ons vandaag nog eens bevestigd. En 't verwondert ons steeds
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STUDENTEN
SPITTEN

Als je er op bezoek komt omstreeks den tijd, dat 
de koffie naar de werkers wordt gebracht, mag 
je zeven keer vragen, of je den ketel koffie of 

de mand boterhammen van een der dames mag over
nemen — je krijgt er geen kans toe. Ze doen het 
zelf veel te graag, en de bezoeker mag er achteraan 
wandelen zonder het vrachtje aan te raken. Bij 
de militairen is het werk der eten-halers een corvée, 
maar hier doen ze ’t graag. Ze loopen en praten en 
dragen het haff-elfje een kwartier lang over een 
landelijken landweg en over een zelf aangelegd 
rijwielpad dwars door een wilde wildernis, en aan 
het einde van het pad, waar een hooge berg boom
stronken ligt opgestapeld, gilt er een : „koffieieie,” 
en naast en achter je in de struiken houdt het gehak 
en het gepiep van kruiwagens op ; het ritselt in het

het klonk „vreeselijk aardig”, leuk, gezellig, 
pittig. In het midden zit een interessante 
figuur; die man met den mooien baard is de 

£ heer v- Wielen, dien we straks nader hopen
r ^-*-*** voor te stellen.
- iir- Na een lia^ uur de leider op een fluitje ;

de schoppen worden weer opgenomen, de krui- 
^7 wagens piepen weer, het werk gaat weer verder.

... Dat beteekent niet, dat het zingen heelemaal ge-
Snnr £ * eindïgd is. Maar het zingen beteekent ook niet, dat

X r h£t werk er onder lijdt.
Het werk blijft 
Als men deze

studenten met 
± ontginningsar-

beid bezig ziet, 
en als men de meisjesstudenten hoort be
weren, dat ze persé zelf koffie en brood 
willen dragen, is er iemand misschien ge
neigd, ’n beetje cynisch te glimlachen en 
iets te mompelen over lui, „die ook eens 
wat handenarbeid willen proeven.” Zooiets 
als aanstellerij dus. Maar aanstellerij hou-je 
niet makkelijk vol, als je om 5 uur opstaat 
en tot half twee zwoegt bij ontginningswerk, 
dat inderdaad alle inspanning vraagt, of 
als je alle keuken- en huiswerk zelf doet, 
of als je met zaag en bijl zwoegt tot je 
transpireert, dat een neger medelijden met 
je zou krijgen. De deelnemers aan ’t Neder- 
landsch Studenten-Werkkamp doen hun i 

werken misschien spelen 
lijkt, maar de resultaten 
zijn niet die van een spel
letje. Ze zingen den heelen 
dag, het is een opgewekte 
kolonie, iedereen amu
seert zich uitstekend in 
dezen uithoek, maar het 
werk wordt niet verwaar
loosd. Dat werk is resul
taat van een prachtige 
samenwerking, zooals een 
circulaire van ’t Studen- 
ten-Werkkamp terecht 
constateert. Want studen
ten, intellectueelen uit de 
groote steden geven hun 
daadwerkelijke hulp in 
den vorm van handen
arbeid aan ’n organisatie,

zoo opgewekt, dat hun

de hoofdzaak

die de volkscultuur op het platteland op een 
hooger plan wil brengen. Die organisatie is de 
Vereeniging tot Stichting van Volkshoogescholen ; 
zij heeft tot doel het oprichten van een of meer 
Volkshoogescholen (naar Deensch voorbeeld), 
welke beoogen aan volwassen personen ten 
plattelan^e een zedelijk-geestelijke ontwikkeling 
te geven als grondslag voor vernieuwing der 
volkscultuur. „Juist in dezen tijd beginnen velen te 
beseffen, dat er op het platteland nog ongekende 
geestelijke mogelijkheden aanwezig zijn, die voor 
het geheele volksleven, indien gewekt en tot ont
plooiing gebracht, van onschatbare beteekenis 
kunnen worden. Uit vele teekenen laat zich inder
daad vaststellen, dat het platteland zich bewust 
gaat worden ; dat het trachten wil uit eigen bron
nen te leven, uit eigen leven te scheppen, ten einde 
van lieverlede een cultuurvormende macht te 
kunnen worden.’*

Bij de stichting van de eerste Volkshoogeschool 
nu helpen de studenten van het werkkamp ; zij

kreupelhout, je hoort jolige 
stemmen, en dan komen ze 
ineens te voorschijn op het 
paadje. Vijf minuten is het 
stil — althans wat je in deze 
luidruchtige verzameling stil 
kunt noemen — want je kunt 
niet zingen en eten tegelijk. 
Daarna is er concert, ’n con
cert waar je graag naar luis
tert ; flinke, jonge stemmen, 
die studentenliederen van 
half Europa zingen. Er was 
een liedje bij, dat we graag 
zouden kennen ; welke taal het 
was, konden we zoo gauw 
niet ontdekken, de beteekenis 
ervan snapten we niet, en het 
refrein was wel ongeveer het 
voornaamste gedeelte, maar
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Meisjesstudenten, onder leiding van een leerares 
aan een huishoudschool (rechts), doen al het huis
houdelijke werk in het Studenten-werkkamp.

en verbeterd, hetgeen meer dan noodig was, doch 
waarop men zonder de hulp der studenten nog 
jaren had moeten wachten wegens gebrek aan geld.

adviezen bij het werk, 
heeft het dagelijksch toe
zicht en toont op alle 
manieren, hoezeer hij met 
het werk sympathiseert.

Hier, in dit afgelegen 
hoekje van Friesland 
onder Bakkeveen, op dit 
plekje waar de wereld 
inderdaad met kranten 
schijnt dichtgeplakt te 
zijn, in dit door geschie
denis en bodemvorming 
zoo interessant terrein 
(de oudste bewoners van 
ons land gebruikten dezen 
weg tusschen de moeras
sen om heen en weer te 
trekken), hier wonen de 
studenten van iedere rich
ting en iedere natie drie 
weken (er worden drie 
kampen gehouden, ieder 
van drie weken); hier 
werken en zingen en roo-

ken en spelen ze — en genieten hun vacantie van 
arbeid en ontspanning in hooge mate, te oordeelen 
althans naar den opgewekten geest, die er 
heerscht. Je hoort er heel wat talen, want er 
zijn deelnemers uit Polen, Engeland, Oostenrijk, 
Tsjecho-Slowakije en Zwitserland (later komen 
ook Spanjaarden), maar het werk heeft niet te 
lijden onder dit 
talen mengsel, en 
de stemming 
evenmin.

In Drente of Friesland of 
Groningen verlaat je den groo- 
ten weg om dien te verruilen 
voor een minder breed en mooi 
exemplaar van wegenbouw; 
daarna moet men zich wagen 
op iets wat nog smaller en 
hobbeliger is ; daarna komt er 
een landweg, die meer karre- 
spoor dan weg is, en daarvan 
is de „weg” alleen modder, 
tenminste wanneer het flink 
geregend heeft. In dat geval 
zuigt de auto zich vast in de 
modder en moet er een paard 
aan te pas komen, dat eerst 
het gestrande voertuig mede
lijdend aan kijkt en het daar
na op meer vasten grond trekt. 
De bezoekers kunnen dan nog 
een eindje loopen en springen, 
en dan bereiken zij eindelijk 
de oude boerderij Allardsoog, 
waar het kamp gevestigd is. 
Deze boerderij — en ’t terrein 
dat de studenten nu bewerken 
— is afgestaan door den heer 
J. v. d. Wielen, een merk- 
waardigen cosmopolitischen 
plattelander, die . de halve

De kampmoeder, mej. M. Simons, die de 
leiding over huishouding en keuken heeft, en 
de kampleider, de heer M. v. d. Vlerk.

De heer J. v. d. Wielen, die het 
terrein ter beschikking heeft ge
steld en zijn gewaardeerde ad
viezen geeft bij het werk, tijdens 
het kofpe-halfuurtje.

De deelnemers van het Studenten
werkkamp doen de behaaglijke onder
vinding op, dat hoe zwaarder de arbeid, 
hoe beter het rusten is.

geven hun arbeid gratis, 
moeten zelfs iets storten 
in een garantiefonds (een 
noodmaatregel, die ge
nomen moest worden, nu 
de giften in dezen crisis
tijd minder werden), en 
leveren werk,dal technisch 
aan alle eischen voldoet. 
Het kamp wordt georga
niseerd door de Amster- 
damsche Studenten-orga- 
nisatie „Studiosi Invare 
Delectamur”, in samen
werking met „The Inter
national StudentService”; 
doel is het verleenen van 
hulp aan een verarmde 
gemeenschap ; zij arbei
den dus daér, waar geen 
geld beschikbaar is om ’t 
werk te laten uitvoeren 
door betaalde krachten 
of zelfs door werkloozen 
in werkverschaffing. Ver
leden jaar werd b.v. in 
de gemeente Havelte (Dr.) een rijwielpad verlengd wereld heeft afgereisd. Hij geeft zijn waardevolle

De heeren van den Volken
bond moesten eens *n poos 
van Genève naar Bakkeveen 
verhuizen, om te kijken naar 
den zwaren arbeid in dit stukje 
ongerepte wildernis, die geleverd 
wordt in ideale internationale 
samenwerking; ze kunnen er 
misschien wel iets leeren.

A.
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(9/i tetó doet oa5 land.
ZOMER-RIJKDOM IN HET PLANTSOEN TE DEVENTER.

U praat als een steen. Wat weet u van liefde 1” 
De woorden waren uitgesproken, voor zij het 
zelf wist, en toen schrok Nanette van de uit

drukking, die in de oogen van de koningin kwam. Toorn, 
smart en wanhoop schenen elkaar te willen verdringen. 
Toen begon zij langzaam te glimlachen.

„Ik heb óók een jonge liefde moeten opgeven — ik weet, wat dat ver
lies beteekent,” zei ze.

„O!” Nanette wendde het hoofd af. Zij wist, dat zij in die enkele secon
den de diepte van een vrouwenziel had gezien. Toen sprak ze : „Ik heb van 
’t begin af gedacht, dat ’t verkeerd moest loopen, om wille van Paul. Zegt 
u nu alstublieft niets meer. Ik beloof u — hij zal gaan, vrij.”

Een seconde stonden de koningin en het meisje elkaar aan te staren, 
toen boog zich de oudere vrouw langzaam naar voren en kuste haar wang. 

„Dank je,” zei ze.
Maar Nanette zei niets. Zwijgend maakte ze een buiging. Zij begrepen 

elkaar. Er waren geen woorden meer noodig. Een minuut later was de konin
gin vertrokken.

Enna

Nanette was den volgenden morgen vroeg op, en zij maakte met buiten
gewone zorg toilet. Het tintje kleur op haar wangen was als echt. Zij zag er 
bijna opgewekt uit, toen zij snel de trap afkwam. Niemand had kunnen ra
den, dat zij den halven nacht op was gebleven.

Toen zij in den tuin kwam, hoorde ze de torenklok acht uur slaan. Ze 
had haar tijd goed afgemeten. Dit was het uur, waarop Hugo Masters altijd 
terugkwam van zijn saaie ochtendwandeling. Zijn „eenige uitspatting”, 
had Nanette in blijder dagen spottend gezegd.

Met een coquet lachje, dat hij, naar ze hoopte, voor echt zou houden, 
ging ze er op uit, om hem te ontmoeten.

Woedend gaf prins Michael, in zijn ranken sportwagen, meer gas en 
maakte een bocht, om een hond te ontwijken. Hij wist zeer goed, dat hij

door

Lacey
gevolgd werd, en had vast besloten, den /t
spionnen met alle mogelijke middelen het *
spoor bijster te maken. Zijn plannen waren 
zorgvuldig overdacht. Als hij ’t kleine villaatje maar 
ongezien kon bereiken, had hij alle kans, met Nanette

veilig weg te komen.
Plotseling sloeg hij een smalle zijlaan in, die zich aanhoudend boog en 

kronkelde. Een half uur later kwam hij weer op den grooten weg, en keerde 
terug naar den kant, vanwaar hij gekomen was. Van vervolgers was niets 
meer te bespeuren.

Weer sloeg hij een zijweg in, en liet den wagen heel langzaam rijden, tot 
hij de villa zag — toen stopte hij in het gras terzij van den weg.

Nog enkele minuten, en hij zou Nanette zien. Hij was vroeg. Nog bijna 
een kwartier voor den afgesproken tijd.

Hij sloop om naar het prieeltje, waar zij elkander zouden treffen, en 
toen bleef hij verbaasd staan.

„Ik houd van je, Hugo. ’t Spijt me, dat ik zoo dwaas geweest ben. Mijn 
hoofd zat een beetje in de war geweest zijn.”

Hij hoorde Nanette’s heldere stem, haar klaren lach. Toen gaf hij een 
kreet van schrik. Op dezelfde plaats, die geheiligd was door hun liefde, zag 
hij Nanette — maar in de armen van een anderen man.

„Nanette!”
Hij zag niets van de zuchtende huivering, die het meisje door de leden 

ging. Toen Hugo Masters zijn armen losliet, om haar vrijheid van beweging 
te geven, klemde zij zich nog dichter aan hem vast, en haar oogen schenen 
met Paul te spotten, toen zij hem aanzag.

„Nanette 1” zei hij nog eens.
En nu lachte Nanette luidop.
„Hugo, ik heb een beetje geflirt.... ’t Was niet mooi van me, maar ik 

heb ’t eerlijk bekend. Schat, mag ik je even voorstellen — prins Michael.... 
je moogt er wel altijd trotsch op zijn, dat je kleine vrouwtje kennis heeft 
gehad met een kroonprins,” zei ze.
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De nuchtere, stijve Hugo keek trotsch, toen Nanette voortging, haar 
linkerhand toonend, waaraan een groote emerald glansde :

„We gaan vandaag over drie weken trouwen. — Je zult ’t wel heel lee- 
lijk van me vinden, Paul, maar je begrijpt — maar weinig meisjes kunnen 
er zich op beroemen, dat ze door een prins gekust zijn.”

„Maak geen gekheid,” zei Paul moeilijk. „Nanette, we hebben geen 
tijd te verliezen — we moeten dadelijk weg....”

„Weg ! Maar je hebt dat allemaal toch niet ernstig opgenomen, Paul ?” 
Haar toon bevatte een schertsende verontschuldiging, „’t Spijt me heusch 
erg, Paul, maar ik kon er zelf niets aan doen. Eerlijk gezegd was ik benieuwd, 
hoever jij gaan zou met comedie-spelen.”

„Comedie-spelen !” Paul keek verbaasd, toen boos, — en toen Nanette’s 
lach hem bespotte, kwam er een doffe wanhoop over hem.

Maar trots hief hij het hoofd op.
„Gefeliciteerd,” zei hij. „Ik heb je echt geloofd — dus je ziet, dat je 

goed gespeeld hebt, ’t Is heusch jammer, dat je geen actrice van beroep 
bent.... Ik wensch je alle geluk,” besloot hij, keerde zich toen om en liep 
snel den tuin uit, naar de plek, waar hij zijn auto had neergezet.

Als door een dichten mist hoorde Nanette Hugo spreken :
„Ik ben blij, dat je verstandig bent geworden — ofschoon ik niet be

grijp, waarom je zoo druk deed, toen die jonge man hier was. Je bent erg 
dom geweest, Nanette. Ik ben blij, dat je — onvoorzichtigheid — geen schade
lijke gevolgen heeft gehad. Gelukkig is die prins Michael een fatsoenlijke 
kerel, anders.... ” Hij haalde de schouders op. „Enfin, ik zal ’t maar ver
geten.. .

„En vergeven, Hugo ?” zei Nanette, 
in haar zielekwelling niet beseffend, dat 
zij den spot met hem dreef.

„En vergeven,” zei hij gewichtig. 
„Nu je zoo verstandig bent geworden, 
zul je je als mijn vrouw heel gelukkig 
voelen. We zuilen naar stad gaan, om 
’t te vieren. Een beetje eten en even 
naar den schouwburg, en niet te laat 
naar huis. Hoe vind je dat ?”

„Heerlijk, Hugo,” zei ze, en hij zag 
niet, dat zelfs haar lippen wit waren.

Nanette heeft zich nooit kunnen 
herinneren, wat zij dien middag beleef
de. Zij zag maar steeds hetzelfde beeld 
voor zich : het verwrongen gezicht van 
Paul. Zij hoorde maar één klank in haar 
ooren : Paul’s gebroken stem. Er was 
maar één gevoel in haar : de doodsstrijd 
van haar eigen bedroefde hart.

Dan, juist toen zij uit den donkeren 
schouwburg op straat kwamen, hoorden 
zij een krantenjongen, die voor hen uit 
liep, zijn nieuws uitschreeuwen:

„Prins Michael van Boltana per 
vliegtuig naar Parijs — koninklijk 
huwelijk volgende maand — koninklijk 
huwelijk. ...”

Nanette stond zichzelf te bekijken 
in den grooten spiegel, maar toch zag 
zij haar beeld niet.

Zij zag er in haar bruidstoilet ver
rukkelijk uit, maar zij wist zelve maar 
al te goed, dat het niets was dan een 
holle schijn.

Over vierentwintig uren zou zij de 
vrouw zijn van Hugo Masters. Haar 
moeder sprak kort en scherp :

„’t Zit goed, Nanette. Maar kijk in 
's hemelsnaam niet zoo melancholiek. Ik 
begrijp niet, waarom je Hugo néémt.”

Nanette kon zich niet weerhouden 
te antwoorden.

„En eerst was u zoo op dat hu
welijk gesteld I”

„Ik kon toch niet weten, dat je de 
kans zou krijgen, om met een prins te 
trouwen ? Dien heb je weggestuurd — 
en toch zou ik er op durven zweren, dat 
je van hem houdt,” zei ze met een 
kibbelstem.

„Praat daar nu niet meer over, 
moeder, ’t Is toch voldoende, dat ik 
me* Hugo trouw ?” zei Nanette droevig 
en moe.

Het was nog maar drie weken ge
leden, dat zij Hugo het jawoord had 
gegeven, en de liefde had afgewezen, en 
vaak had zij het gevoel, dat zij de taak 
niet zou kunnen volbrengen, die zij zich 
zelf had opgelegd. Want Nanette had

leió doot mi5 land.
OP WALCHEREN (ZOUTELANDE). 

zich het allerheldhaftigste voorgenomen : zij stelde een blijvenden slagboom 
tusschen zichzelf en haar liefde.

Berichten omtrent Paul kreeg zij alleen uit de kranten, maar zelfs dat 
weinige was nog te veel voor haar gemoedsrust.

Ze wist, dat hij en zijn moeder weer thuis waren. Prinses Natalie was 
daar ook, maar de dag van hun huwelijk was nog niet geheel vastgesteld. 
Er stonden allerlei geruchten in de kranten. Het scheen er vreemd aan toe 
te gaan in Boltana.

„Zoo, nu ben je heelemaal klaar voor morgen,” zei mevrouw Grant te
vreden. Het was tenslotte maar goed, dat zij van Nanette afkwam, vooral 
omdat die zoo lastig was, zoo heel anders dan andere meisjes.

Nanette zelf had geen illusies. Geluk was er voor haar niet weggelegd. 
En zichzelf iets wijsmaken kon zij niet meer. Hoe langer hoe duidelijker werd 
het haar, hoe klein en benepen Hugo was. Ze wist zeker, dat hij haar niet 
echt liefhad. Hij wou alleen maar een vrouw hebben, en een knappe vrouw. 
Daar had hij koppig zijn zinnen op gezet, zooals menige andere man koppig 
zijn zinnen zet op een nieuw stuk porselein voor zijn verzameling. Diep in 
haar hart wist ze, dat zij niets meer dan dat voor hem beteekende.

Haar huwelijksdag kwam met een grijzen, somberen dageraad. Zij stond 
vroeg op, omdat ze toch niet slapen kon. De krant viel juist door de bus, 
en werktuiglijk nam ze die op van de mat.

En nog voordat ze het blad had opengeslagen sprongen haar de vette 
hoofdletters in ’t oog.

„TROONAFSTAND VAN PRINS MICHAEL.
Koningin Rosalie en haar zoon vluchten uit Barmon. Hevige ge-



EEN DOODE HAND
Hulpbehoevend door rheumatiek.

Op een zeker oogenblik dacht deze 
vrouw, dat ze voor goed het gebruik 
van haar rechterhand zou moeten 
missen. Maar „een zegen** — in den 
vorm van Kruschen Salts — bracht 
alles weer in orde.
„Ik was er werkelijk slecht aan toe," 
schrijft zij. „Ik kon mijn huishonden 
niet meer doen, zoo ziek was ik door 
rheumatiek in armen en handen. 
*s Nachts kon ik niet slapen, doch moest 
vaak opstaan en heet water maken om 
de pijnen en krampen te stillen. Ik 
probeerde alle soorten medicijnen; ik 
masseerde en papte, maar het bleef. 
Ik dacht dat ik mijn rechterhand 
nooit meer zou kunnen gebruiken. Ik 
kon niets vasthouden, geen knoop 
aannaaien. Ik was bang, dat mijn 
heele arm dood zou gaan. Men raad
de mij aan Kruschen Salts te nemen 
en binnen drie weken had er een totale 
verandering plaats. Ik bleef doorgaan 
met het te nemen en ik ben nu zoo 
dankbaar voor den zegen, dien ik door 
Kruschen Salts heb gekregen. Ik slaap 
nu den heelen nacht door zonder pij

nen, dank zij de weldadige werking 
van Kruschen Salts." Mevr. ). H
De zes zouten in Kruschen spore i 
lever en nieren aan tot gezonde rege; 
matige werking en helpen deze or 
ganen het te veel aan urinezuur t» 
verdrijven, dat de oorzaak is van d 
rheumatische pijnen. En wannet' 
het giftige urinezuur met zijn hoe
veelheid naaldscherpe kristallen ver
dwijnt is het niet anders mogelijk, 
dan dat de rheumatische pijn ook 
verdwijnen zal.

is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten è ƒ0.90 
en ƒ 1.60 per flacon.
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

De echte
ASPACA 
VRUCHTENROLLEN 
worden alleen gefabri
ceerd door de
N.V. LONDON CARAMEL 
WORKS BREDA

Bekend maken wat ge 
hebt aan te bieden, 
is omzet vergrooten

Waarom U nog langer te ergeren aan die 
overtollige haartjes op Uw gezicht en 

■ Uw armen • Er is immers Eau Taky, waarmee 
I ge in een oogwenk die lastposten kunt ver- 

B wijderen • Eau Taky slaat alle andere 
B methoden • Het laat geen onaangename 

lucht na, geeft geen hinderlijke roode vlekken 
I op de huid en vernielt het haar met wortel 
I en al • Het is met recht water met een 

B magische kracht • Zelfs de storende zwarte 
puntjes zijn er niet meer • Ge krijgt 
een lelie-blanke huid, zoo zacht als 
fluweel • Probeer *t vandaag nog • 
Eau Taky is overal verkrijgbaar tegen 
den prijs van f 1.25 per flacon • TAKY

Hoofd vertegen w.: Kuypers & Co., Prinsengracht 983, Amsterdam C.

0de fwSte'mo/dvi, 
dat wil zeggen, wrijf Uw lichaam, alvorens het aan de 
zon bloot te stellen, flink in met

NIVEA of NIVEA- OLIE
Het gevaar van een pijnlijken zonnebrand wordt daardoor 
minder en Uw huid krijgt een prachtig bronzen teint. 

Op heete dagen werkt Nivea aangenaam verkoelend; 
bij ongunstig weder beschermt Nivea-Olie U tegen 
een te sterke afkoeling.

Nooit een zonnebad nemen met een nat 
lichaam en steeds van tevoren inwrijven!

Nivea en Nivea-Olie bevatten als 
eenigste onder dergelijke praeparaten 
het met het huidvet overeenkomende 
Eucerit, zijn derhalve niet te vervangen.

Nive« in doozen van 20, 40 en 90 cents 
in tuben ven 35 en 55 cents

Nivea-OI i e in (lesschen van 75 en 120 cents

Pebeco Mij.r Sarpkatikade 3, Amsterdam-C.

Alleen NIVEA en NIVEA-OLIE bevatten het de huid verzorgende Eucerit
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vechten in de straten der hoofdstad. De rust weder hersteld. De 
nieuwe Republiek vraagt erkenning?’

En verderop las zij:
„Prins Michael door een kogel gewond. Nog bewusteloos, en op 
weg naar Parijs....”

Paul! Nanette’s lippen vormden onwillekeurig den naam, waarmee zij 
hem placht te noemen.

Toen kwam het volle besef. Paul was ziek. Paul had haar noodig. En 
nu mocht ze, kón ze naar hem toe gaan. Zijn land had hem eindelijk vrijge
maakt, vrij voor haar.

Zij vergat, dat het haar huwelijksdag was. Zij vergat alles, behalve 
Paul, en dat Paul gewond was.

Met bevende handen pakte ze een kleinen handkoffer, toen keek ze op 
de klok. Ze kon direct een trein naar Londen halen.

Vlug schreef zij een briefje aan haar moeder.
„Vertelt u ’t aan Hugo. Ik ga naar Paul. Hij heeft me noodig. Nanette.”

Verbaasd keek Paul Nanette aan. Toen zei hij:
„Nanette, waarom ben je hier.... Ik begrijp niet....” En omdat zij 

een vrouw was, en omdat zij besefte, dat nu alles in orde was, begon Nanette 
zacht te schreien.

„Nanette — je man.... is hij hier....” begon Paul, en toen sprak 
Nanette, door haar tranen heen.

„Ik heb geen man. Als jij me niet meer wilt hebben, trouw ik nooit,” 
zei ze zenuwachtig. „Ik wil geen anderen man hebben dan jou, Paul.”

„Ben je dan niet met dien meneer Masters getrouw.... houd je niet 
van hem ?” Paul’s stem klonk wat onvast — maar hij had ook pas een revo
lutie beleefd.

„Ik heb nooit van iemand anders gehouden dan van jou. Als je me nog 
hebben wilt....”

„Nanette, je weet, hoe ik je noodig heb. Maar ik kan je niets aanbieden. 
Zelfs geen rijkdom. Mijn privé-vermogen is in beslag genomen. Ik bezit niets 
dan het beetje geld, dat mijn Engelsche grootmoeder me heeft nagelaten. Ik 
kan je niets geven....”

„Je kunt me.... liefde geven,” zei ze zacht; en meer kon zij niet zeggen, 
want hongerig boog hij zich over haar heen en kuste haar.

EINDE.

(tyl «M» 4o0t ImcL
ZON OP HET KASTEEL-MUSEUM 

TE LOOSDRECHT.



Domburg is reeds lang bekend als een der 
badplaatsen op
1

Wijk aan Zee is een van de badplaatsen 
waaruit de bewoners van de hoofdstad, 
de Zaanstreek, enz, keuze kunnen maken.

In het Noorden, dichtbij 
Den Helder ligt de bad
plaats Huisduinen.

De Waker, de Slaper en de Droomer; 
dat is een van de weinige dingen, die 
bijna iedereen van de aardrijkskunde 
op de lagere school nog heeft ont
houden de dijken op dat plekje 
van de kust, waar er plotseling geen 
duinen meer zijn, zoodat er (tusschen 
Petten en Kampen) de Hondsbossche 
zeewering ter bescherming van het 
land is aangelegd. Op dien steenen 
dijk en tusschen al die paaltjes kan 
moeilijk een badplaats bloeien, maar 
overal elders langs onze kust zijn de 
omstandigheden uitermate gunstig. Van 
Schiermonnikoog tot de Zeeuwsche 
eilanden, overal vindt men een gelijk
matig afloopend strand, dat ook bij 
vloed breed genoeg is ; de helling van 
de duinen zorgt zelfs voor een groote, 
sterke leuning als men languit, ge
makkelijk en lekker wil luieren in het 
warme zand. Talrijk zijn dan ook de 
badplaatsen in Nederland; Scheve- 
ningen. Domburg, Zandvoort, Noord - 
wijk e.a. zijn reeds lang bekend, ook 
in het buitenland, terwijl de laatste 
jaren verschillende nieuwe badplaatsen 
zijn opgekomen, zooals Bakkum aan 
Zee, Hoek v. Holland, op het eiland 
Schouwen, de Westbroek in het Noor
den van Friesland, enz. En aan de 
Zuiderzee kunnen velen, die te ver 
van de Westkust wonen, zij het aan een minder breed 
strand, de bijzondere genoegens genieten, die nu een
maal alleen de zee, de zee met ruimte en zon kan geven.

Muiderberg de bad
plaats aan de Zui
derzee in de 
onmiddellijke 
nabijheid van 
Amsterdam ♦

het mooie eiland Walcheren.



rds lang bekend als een der 
het mooie eiland Walcheren.
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De bekende vuur
toren de Bran- 
daris beheer scht 
West Terschelling 
op Terschelling.

Een badplaats die 
binnen - en buiten
land kent: Sche- 
veningcn.

Overzicht van de 
bekende badplaats 
Bergen aan Zee, 
gezien van de 
landzijde. /
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VROUWENLEVEN

Een gehaakte Pullover

Deze moderne gehaakte pullover heeft een 
gebreide ceintuur. Hij wordt gewerkt in twee 
kleuren, een donkere en een lichte, bijv, 

blauw met zacht geel, en wordt versierd met inge
haakte zwarte noppen. Men neemt er fijne twee- 
draadsche wol voor of wol met zijde en heeft 
ervoor noodig, van iedere kleur, bijna 2 knotten 
van 50 gram.

De ceintuur breit men op aluminium naalden 
no 2% de rondte met dubbele wol van de don
kere kleur. Men zet er 240 st. voor op, verdeeld 
over 3 naalden en breit 1 r. 1 aver. tot men 10 c.M. 
heeft. Dit zijn ongeveer 35 toeren. Dan kant men 
het werk losjes af. Heeft men bezwaar tegen het 
breien met 4 naalden dan kan men de ceintuur 
ook in tweeën breien en zet dan 120 st. op voor 
iedere helft.

Voor het haakwerk neemt men een aluminium 
haakpen No. 3. Het moet een luchtig haakwerk 
worden, dat men in de lengte uitrekt later.

Men begint met de donkere kleur, aan den on
derkant van het voorpand, waarvoor men 161 losse 
st. opzet. Men haakt dan den eersten vasten steek 
in den 5den lossen en vervolgens 1 vasten in eiken 
3den steek, zoodat men in den geheelen toer 53 
gaatjes krijgt. Bij het omkeeren haakt men 3 losse 
st. en 1 vasten st. in het eerste gaatje, en vervolgens 
telkens 3 losse st. en 1 vasten st. in ieder gaatje. 
Zoo haakt men 29 heen en weer gaande toeren.

In den 30sten toer begint men met de lichte pun
ten van het bovenstuk. Men heeft dan noodig 3 
kluwentjes van de lichte en 2 kluwens van de don
kere wol. Men haakt: 2 gaatjes licht, 24 gaatjes 

donker, 1 gaatje licht, 24 gaatjes 
donker, 2 gaatjes licht. Bij de 
volgende toeren haakt men tel
kens 1 gaatje minder van de don
kere kleur en 1 gaatje meer van 
de lichte kleur, tot men ten slotte 
nog maar 1 gaatje heeft van de 
donkere kleur.

In dezen toer begint men aan 
de mindering voor het armsgat, 
waarvoor men aan weerskanten
2 gaatjes overlaat. De donkere wol 
wordt nu afgebroken en men haakt 
verder met de lichte wol nog
3 toeren, waarna men het werk in 
tweeën verdeelt voor de halsope
ning. Aan den kant van de arms
gaten mindert men intusschen, om 
den anderen toer, nog 4 keer 
1 gaatje en haakt daar dan verder 
zonder minderen. Aan den kant 
van den hals mindert men 1 gaatje 
om de 4 toeren, tot men nog 13 
gaatjes overhoudt. Dan haakt men
4 toeren zonder minderen. Nu 
maakt men, aan den kant van 
den hals, 1 gaatje bij in eiken toer 
tot men 16 gaatjes heeft. Men haakt 
den anderen schouder even ver en 
zet dan tusschen beide schouders 
18 st. bij op, waarna men verder 
haakt over het geheel voor den rug. 
Men heeft dan weer 38 gaatjes en 
haakt hierop 23 toeren. Dan haakt 
men aan weerskanten om den an
deren toer 5 maal 1 gaatje bij voor

de armsgaten. Daarna maakt 
men aan weerskanten, 2 gaatjes 
bij en in dezen zelfden toer be
gint men met het haken van de 
donkere punten. Men 
haakt 13 gaatjes licht, 
1 gaatje donker, 24 
gaatjes licht, 1 gaatje 
donker, 13 gaatjes 
licht. Verder haakt 
men, bij iederen toer, 
telkens 1 gaatje met 
lichte kleur minder 
en met de donkere

meer tot men nog enkelkleur een gaatje 
donkere wol heeft, waarmee men nog 29 
toeren haakt.

Voor de mouwtjes haakt men, in het 
midden van den schouder, 5 gaatjes, zóó 
dat men om den anderen toer van den
schouder 1 vaste haakt. Voor het laatste gaatje 
haakt men telkens 1 lossen st. 1 stokje. Men 
keert het werk om en haakt den volgenden 
toer 7 gaatjes. Zoo gaat men door, bij iederen 
toer 2 gaatjes meer hakend, tot men ten 
slotte dé geheele wijdte van het armsgat heeft be
werkt. Men moet dan ongeveer 44 gaatjes hebben 
in de breedte en werkt hierop nog ongeveer 
20 toeren.

Nu wordt het geheel, in de lengte van het haak
werk, onder een vochtigen doek gestreken, waar
door het een luchtig aanzien krijgt.

De noppen worden, op geregelde afstanden, met 
fijne zwarte wol gehaakt als volgt: Aan weers
kanten van *n vasten st. haakt men 2 stokjes, 
breedt den draad af, haalt hem naar den achter
kant van het werk en haakt daar, om den vasten 
st. heen, 1 vasten st. in den bovenkant van *t eer
ste stokje. Begin- en einddraad worden dan even 
afgewerkt in het zwart.

Zijn de noppen ingehaakt dan naait men de zij
naden van den pullover aan elkaar en naait het 
bovenstuk aan den linkerkant, met een overhand- 
schen steek aan de ceintuur, waarbij men de ruimte 
gelijkelijk verdeelt.

Voor de afwerking van den hals haakt men, met 
de donkere wol, 3 a 4 toeren vaste st. waarbij men 
van voren ’n punt maakt en van achteren een 
mooie ronding om den hals. Aan den onderkant 
van dezen rand haakt men dan 2 toeren 6 losse st.

1 vasten st., waarbij men telkens 4 st. overslaat, 
over elkaar heen in 2 kleuren.

De mouwtjes worden afgewerkt met 2 toeren 
vaste st. welke strak den arm omspannen. De wijd
te moet ongeveer 26 a 30 c.M. worden. Als laatste 
toer haakt men 1 picotrandje van: 1 vasten st., 4 
lossen st.,1 vasten st. in den eersten lossen, 1 vasten 
st. enz., in de lichte kleur.

Nog even iets over het werken met verschillende 
kluwens. Dit behoeft geen dradenverwarring te 
veroorzaken wanneer men de kluwens — niet te 
ver afgewonden — in de juiste volgorde voor zich 
neer legt en bij iederen toer weer verlegt in omge
keerde volgorde. THÉRÈSE.

Een sierlijk Notitieboekje

We nemen hiervoor een vel dun ivoorkarton 
en snijden daarvan een aantal reepjes, 
precies recht, van 10 bij 4 cM.

De reepjes moeten alle even groot zijn en zuiver 
geknipt. De buitenste blaadjes zijn even langer en 
breeder b.v. 11 bij 5 cM. Deze twee bladen hebben 
een ronden kant, welke we met den passer trekken 
en zuiver naknippen.

De buitenblaadjes maken we van stevig karton, 
dun stroobord of zooiets, en we beplakken ze met 
gebloemd papier aan beide kanten.

Het is hierbij beter eerst de reepen te plakken 
en daarna, eerst als ze goed droog zijn, ze in den 
vorm te knippen.

Wilt u liever de buitenreepjes met cretonne be
plakken, dan nemen we de cretonne even grooter 
dan het blaadje, zoodat we rondom een c.M. naar 
den anderen kant kunnen omslaan. (Zie teekening2.)

Bij het omslaan is het noodig er knipjes in te 
geven. Een reepje, kleiner dan het kartonnetje, 
komt hier nu over heen (Zie fig. 3).

Bij het plakken gebruikt men spaarzaam gom.
De mooiste kant komt nu naar buiten.
Alle kartonnetjes, ook de twee gebloemde welke 

van buiten komen, worden door een perforeer- 
machinetje of tang, voorzien van een gaatje, pre
cies op gelijken afstand.

Een koordje wordt door de gaatjes gehaald 
waaraan een klein zijden kwastje gemaakt en een 

klein potloodje met ringe
tje bevestigd wordt, een 
en ander in contrastee- 
rende kleur. D. D. L.
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Het tweede japonnetje lijkt ons ’t aardigst in een of andere dunne gebloemde stof, zooals Umousseline, crêpe georgette of crêpe Yvette. Ook van dit modelletje is de rok in vorm ge- knipt en de schoudercape afneembaar.Fig. 3 zal het best bevredigen uitgevoerd in donker getinte crêpe satin, zware crêpe dechine of zijde. De onderkant der mouwen en de bovenkant van het lijfje zijn met ajourwerk versierd. (Zie fig. 5). MARGUÉRITE.

De teekeningen geven u eenige ideeën. Het is natuurlijk goed de vormen eerst van ander papier te knippen en dan na te trekken op het behangsel.De rand kan gezaagd worden uit triplex hout, doch kan ook heel goed uit een vel effen papier geknipt en opgeplakt worden.Maakt u de banen recht dan zal de uitgeknipte bloemrand er mooi op staan. Q.

willen uitrusten boomstronk een van de mooie

Decoratie
van de slaapkamer.Een aardige manier van decoree- ren verkrijgt men, door het hoekje waar ’t ledikant staat te versieren met een aparte kleur of andere soort behang dan het overige gedeelte van de kamer, hetzij in aardige vormen geknipt, of gewoon recht met randversiering.Het vormt een goed geheel daar waar een divanbed gebruikt wordt en geeft tevens een oplossing bij gekleurd meubelwerk dat niet goed tegen de kleur van het bestaande behangsel uitkomt, of er niet goed mede harmonieert.U kiest in dat geval een kleur harmonieerend met ledikant of bedsprei en contrasteerend met het behang van het overige deel der kamer

Voor de groote stad.Het spreekt vanzelf dat degenen die in het geheel niet met vacantie gaan, ofwel van plan zijn de vrije dagen in een of andere groote stad door te brengen, een geheel ander soort klee- ding behoeven dan degenen die den vacantietijd in een landelijk dorp of stil badplaatsje denken te slijten.Laatstgenoemden zullen het zoeken in eenvoudige katoenen kleedjes, tricot pakjes en dergelijke terwijl de eerstgenoemden natuurlijk meer gekleede japonnen, mantels en mantelpakjes noodig zullen hebben.Wij willen daarom ditmaal eens iets geven voor deze thuisblijfsters, of naar de groote stad vertrekkenden, die als abonnee van ons blad toch zeker evenveel recht op onze medewerking hebben als die anderen, die zich aan ’t strand met weinig kleeren tevreden stellen, of die in de bos- schen liefst maar iets ouds aantrekken, omdat ze zich dan ongedwongen kunnen bewegen en niet bang hoeven te zijn voor vlekken als ze eens even op den zachten mosgrond of voor scheuren, als ze op een plekje vinden, om even rustig omgeving te kunnen genieten.Op onze plaat komen drie japonnen voor, welke zich bij uitstek leenen om in de groote stad gedragen te worden.Daar is b.v. no. 1. Een chic japonnetje van weinig gecompliceerde snit, gedacht in dunne donker- roode wolstof. De in vorm geknipte schoudercape, die van voren met een viertal knoopen op het corsage bevestigd kan worden, kan men eventueel vervangen door een sjaal van bedrukte zijde (b.v. in den geest van fig. 4).
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IR EN D I
Robert Valland zuchtte, en keek misprijzend 

naar zijn avondeten. Hij keerde terug van een 
zijner talrijke onderzoekingstochten in de bin

nenlanden van Afrika. De reis was een mislukking 
geweest; zijn collectie had hij slechts kunnen ver
rijken met één nieuw ontdekte keversoort. Hij 
liet zijn avondeten onaangeroerd en wandelde 
de rivier langs. Plotseling werd zijn aandacht ge
trokken door een groot, wit voorwerp, half ver
borgen in de modder. Een nader onderzoek wees 
uit, dat het een leerachtig wit ei was van reus
achtige grootte. Opgewonden floot hij om zijn 
inlandsche dragers. Hun verbazing over het 
monsterei was even groot als de zijne; niemand 
kon zich herinneren iets dergelijks ooit gezien te 
hebben. Niemand van hen ook, die zich bepaald 
enthousiast toonde, toen bevolen werd het ei 
zorgvuldig te vervoeren en naar de kust te trans- 
porteeren, maar Valland’s orders werden toch ge
hoorzaamd. Veertien dagen later was de reiziger 
met zijn ei veilig aan boord van de Thalia, zonder 
dat de bagage teekenen van uitbroeden had ge
toond. Het kostte Valland geen moeite plaats te 
verkrijgen voor het vreemde voorwerp. Hij had 
al meer gevaren op de Thalia, was bekend met 
kapitein en eersten stuurman, en bovendien de 
grootste aandeelhouder van de scheepvaart-maat- 
schappij. Zonder veel commentaar werd het ei 
dan ook veilig gedeponeerd in een afgesloten hok 
van het ruim.

„Het is mij gelukt de menschheid opnieuw een 
dienst te bewijzen, Radford,” zei Robert Valland 
opgewekt tot den eersten stuurman. Radford 
keek hem twijfelend aan. Hij herinnerde zich 
maar al te levendig den steek, eens ontvangen van 
een van Valland’s nieuw ontdekte spinnen, waar
door hij bijna een maand met bloedvergiftiging 
te bed gelegen had, zoodat het verklaarbaar was 
dat zijn waardeering van Valland’s diensten aan 
de menschheid eenigszins sceptisch was. Gedu
rende een week lag het ei rustig in zijn hoekje; 
slechts werd het iederen dag iets donkerder. 
Op den achtsten morgen van de reis werd mr. 
Valland door den steward gewekt op een onmoge
lijk vroeg uur.

„Mr. Valland,” kondigde deze aan, „het eitje is 
uitgekomen 1”

„Hè ?” gilde Robert Valland, uit zijn kooi 
springend. „Wat is er uitgekomen ?”

„Dat weet ik niet,” zei de steward somber; 
„misschien wilt u zelf eens kijken.”

Vallard gooide vlug een ochtendjas om en rende 
naar het ruim. Hij vond er den eersten stuurman, 
op en neer stappend voor het hok.

„Ik vond het product,” zei hij, kortaf. „Ging 
van morgen naar binnen, viel in ’t donker bijna 
over zijn staart, stak mijn zaklantaarn aan, en 
was tweemaal zoo gauw het hok weer uit als ik 
er binnen gekomen was.”

Voorzichtig ontgrendelde hij de deuren, gluurde 
door een kiertje naar binnen. „Hm, schijnt nogal 
rustig,” uitte hij zijn opinie, en gooide de deur 
wijd open. Robert Valland liet een kreet van pure 
vreugde. Een gigantisch, halfontwaakt schepsel 
lag, half opgerold, comfortabel op den grond. 
Zelfs mr. Valland, gewend aan het opmerkelijk 
verschil in grootte tusschen een reptielenei en zijn 
inhoud, verwonderde zich hoe dit lichaam binnen 
de schaal opgesloten kon zijn geweest. Zijn staart 
en giraffe-achtigen nek meegerekend, had ’t mon
ster een afmeting van zeker meer dan zes meter. 
Het was grijsachtig behaard en op den snuit ver
hief zich een hoorn. Robert Valland herkende het 
oogenblikkelijk als een Dinosaurus.

„De grootste wetenschappelijke ontdekking van 
mijn tijd 1” jubelde hij. „Wat een zegen voor de 
menschheid 1” Hij deed ’n paar schreden in ’t hok.

„Het is waarschijnlijk geen vleescheter,” lichtte 
hij in. „Kom binnen, Radford ; je hoeft er niet 
bang voor te zijn.”

„’t Kan zijn dat ’t geen vleescheter is,” zei 
Radford, twijfelend, „maar u moet van mij niet 
verwachten dat ik binnenkom en het over zijn kop 
aai.”

Het reptiel oogde de menschen slaperig en 
nieuwsgierig aan. Hun tegenwoordigheid scheen 
hem verder niet te deren.

door Harold Baid
V

„Een magnifiek exemplaar 1” zei Robert Val
land enthousiast. De eerste officier en de steward 
bleven op den drempel staan. Op dat oogenblik 
gaapte de baby luid. De steward nam in een paar 
stappen gang en trappen, en stond op dek. Rad
ford sloeg een arm om den man der wetenschap, 
en slingerde hem in veiligheid. Met een geweldigen 
slag sloot hij de deur en grendelde die zorgvuldig.

„ Ik zal ’m den dierentuin present geven 1” 
stootte mr. Valland er gelukkig uit. Hij knikte 
uitgelaten. „Wat een sensatie! Valland’s Dino
saurus. Dinosaurus Vallandius !”

Het was hoofdzakelijk te danken aan Rad- 
ford’s handig beheerschen der situatie, dat de 
Dinosaurus Vallandius, die aan boord den meer 
populairen naam van Billy had gekregen, na ge
chloroformeerd en gebonden te zijn, veilig door 
een kraan uit het schip geheschen werd en op 
Engelands bodem landde. Maar nu zag mr. Val
land zich geplaatst tegenover een onaangenaam 
probleem: de dierentuin-autoriteiten weigerden 
beleefd, maar beslist, het beestje onder hun hoede 
te nemen. Dit bracht den man der wetenschap 
tot de pijnlijke noodzakelijkheid aan zijn laatste 
aanwinst de gastvrijheid te bieden van zijn eigen 
buitenplaats in Yorkshire. Afgezien nog van het 
feit dat zijn naaste buren wel eenig bezwaar zou
den hebben, zat hij er ook mee verlegen, hoe een 
dergelijk dier te huisvesten. Hij sloeg het bekende 
boekje op „Zonderlinge huisdieren en hun ver
zorging”, maar dit bleek hopeloos onvolledig. Het 
bevatte geen hoofdstuk over de verzorging van 
Dinosaurussen.

Waardeering van het gezonde verstand van den 
eersten stuurman gaf hem aanleiding, dezen ver
baasden jongeman een vacantie van drie weken 
aan te bieden op Valland Hall.

„Oh, kom,” redeneerde Valland de bezwaren 
van den zeeman weg ; „Ik.__ e.... stel werkelijk
bijzonder prijs op je gezelschap. Je hebt immers 
geen naaste bloedverwanten ? Nu dan. ’t Is mis
schien een beetje rustig bij me, maar je kunt er 
prachtig jagen en visschen.” Hij zocht zijn geest 
af om meerdere attracties te ontdekken. Nog juist 
op tijd herinnerde hij zich dat zijn collectie tro
pische spinnen geen aantrekkelijkheid bezat voor 
dezen bepaalden gast. Maar het vooruitzicht van 
vrij visschen had het reeds gewonnen van Rad- 
ford’s aangeboren voorzichtigheid.

„Het is heel vriendelijk van u, mr. Valland ; ik zal 
gaarne komen.” *

Dien zelfden middag zat Radford comfortabel 
in een rookcoupé tegenover zijn gastheer. Visschen 
was zijn lievelingssport. Hij uitte dat tegenover 
mr. Valland.

„Eh.... precies,” mompelde de schuldige ge
leerde. „Op de Hall vind je plenty gelegenheid. 
Het.... e.... zal je ook wel interesseeren, dat 
onze Dinosaurus daar op zijn gemak gehuisvest 
wordt ?”

„Hè, wat ?” gaapte de verbijsterde Radford. 
„Wat bedoelt u ?”

Mr. Valland verklaarde een en ander, ook dat 
hij met een transportonderneming gecontracteerd 
had voor het vervoer van zijn lieveling. Hij slaakte 
’n pijnlijken zucht bij de gedachte aan het stevige 
bedrag dat hij daarvoor had moeten betalen. 
Radford kreeg al gauw zijn gewone filosofische 
kalmte terug.

„U heeft hem toch niet in huis, wel ?” infor
meerde hij.

„O, neen,” stelde Valland hem gerust. „Dan 
zou hij geen beweging kunnen nemen. Hij kan een 
grootte krijgen van 25 meter, en onze grootste 
kamer is maar 20.”

„Dat ’s all right dan,” bleek Radford gerust
gesteld. „Ik slaap liever niet met ’m onder het
zelfde dak.”

„De kwestie is,” bekende mr. Robert Valland, 
„ik weet eigenlijk niet precies, hoe en waar ik 
hem zal bewaren ; ik dacht dat jij misschien wel 

een goed advies zou kunnen geven. Je wilt mis
schien wel eens rond kijken, hè,” besloot hij op
gewekt, „als we goed en wel op de Hall zijn ?” 

Radford schoof onrustig heen en weer en zei 
niets.

De geleerde ontdekte al spoedig dat hij zich 
niet vergist had in Radford’s handigheid. Ge
dwongen door de noodzaak dadelijk een regeling 
te treffen, daar de Dinosaurus den volgenden dag 
kon verwacht worden, ging de jongeman den 
omtrek van het huis meteen maar inspecteeren. 
Zijn gerustheid keerde terug toen hij een stuk 
heideveld vond, behooiend tot de Hall, dat uit
stekend voor het beestje geschikt was, ais er 
maar zekerheid was, dat hij daar bleef.

„De eenige manier zal zijn,” verzekerde hij mr. 
Valland, „hem aan een flink eindje ketting te 
leggen. Ik zal er eens een boompje over opzetten 
met den tuinman.”

Dit waardig heerschap, gewend aan de grillen 
van zijn baas, verwonderde zich over niets.

„Precies, mijnheer,” ging hij accoord met 
Radford’s plan ; „ik zal wel zorgen, dat er een 
flink eind ketting is, die ’m houdt, ook als ie 
sterker wordt. Legt u dat beest dan vast, mijn
heer ?”

„Ik?” zei Radford haastig, „ik ga visschen 
voor de rest van den dag.”

De eerste veertien dagen ging alles goed. De 
Dinosaurus Vallandius gedroeg zich behoorlijk, 
wende makkelijk aan zijn nieuw leven en bleek, 
zooals mr. Valland voorspeld had, een vegetariër. 
De geleerde schoot flink op met zijn nieuw boek 
„De Dinosaurus en zijn levenswijze” en had een 
aantal foto’s laten nemen van zijn lieveling in alle 
mogelijke houdingen.

De herrie begon pas op den laatsten dag van 
Radford’s verblijf. Het groote bedrag der cheque, 
geboden door een filmonderneming voor het uit
sluitend recht tot verfilmen van Billy, overwon 
mr. Valland’s voorzichtigheid. Radford was er 
op tegen. Hij voelde instinctief dat er narigheid 
van komen zou, maar de gastheer wist zijn be
zwaren te overwinnen.

Natuurlijk werden Radford’s slechtste ver
moedens bewaarheid. Billy was niet in een stem
ming om voor de camera te poseeren. Een stevige 
lunch had hem slaperig gemaakt; toen het gezel
schap hem naderde, en zijn eigenaar hem wakker 
porde, knipperde hij even met de oogen en ging 
opnieuw slapen.

„Wat nu ?” zocht de onthutste geleerde advies. 
„Verfilm zijn gesnork,” raadde Radford aan.
De regisseur stelde voor, Billy van z’n ketting te 

bevrijden. „Misschien dat hij dan wat gaat loopen 
en eten. Dat zou ik wel graag op de film hebben.”

„Dat geloof ik graag. Maar het is niet veilig hem 
los te laten,” protesteerde Radford.

„Mij dunkt dat het wel kan,” was mr. Valland 
van meening; „hij is volkomen tam.”

Het losmaken van zijn ketting bracht geen 
verandering in Billy’s houding. Dat gebeurde pas, 
toen de filmoperateur hem een klein steentje 
tegen den snuit gooide. Onder een woest gebrul 
verhief hij zich op zijn achterpooten. Gelijktijdig 
met deze beweging kwam de wetenschap dat hij 
vrij was. Met een enkelen sprong was hij tien 
meter naar voren geschoten, waarbij de ongelukkige 
Radford een slag met den staart ontving, zoodat 
hij met een gebroken been bleef liggen. Vóór de 
verschrikte groep goed en wel wist wat er ge
beurde, rende Billy in de richting van de heuvels. 
Kalm wandelend haalde hij negen kilometer per 
uur, maar springend met de achterpooten kon 
hij wel vijf maal die snelheid maken. Binnen 
vijf minuten was hij den grooten weg genaderd, 
waar hij, in de war gebracht door de file van 
auto’s, even vaart minderde. Toen begreep hij 
het : die menschelijke wezens waren aan het racen. 
Hij besloot mee te doen. Een groote, roode autobus 
trok hem bijzonder aan ; in vollen galop ging hij 
er achter. Een tijdje gingen ze gelijk op. Het viel 
Billy op, dat verscheidene auto’s, die van tegen
overgestelde richting kwamen, haastig omkeerden 
en terugreden met een spoed, die beslist boven
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de toegestane maximum snelheid was. Toen zij 
een hoek naderden, smeet een doodsbleeke passa
gier van de autobus een flesch naar den Dinosaurus, 
waardoor hij aan den snuit getroffen werd. Dat 
werkte op Billy’s zenuwen ; onder een luid gebrul 
boog hij links af, het open veld in. Op de uit
gestrekte heide bracht hij twee uur van heerlijke 
vrijheid door, tot hij een boerderij naderde. De 
ongewone beweging had hem dorstig gemaakt; 
daar hij gewend was dat de menschen dien dorst 
leschten, stevende hij verheugd af op den boer, 
die in de deur stond. Tot Billy’s teleurstelling 
sprong’de boer, na een enkelen korten blik op den 
gast, haastig naar binnen, de deur met een slag 
dichtgooiend.

Billy troostte zich over de onvriendelijke ont
vangst door een grooten melkemmer voor drie 
kwart leeg te drinken. Verkwikt en opgewekt 
draafde hij daarna weer verder, in de richting 
van een beboscht riviertje. Instinct zei hem dat 
dit zijn natuurlijke omgeving was; tevredenheid 
doortrok hem, terwijl hij zijn kop onderzoekend 
door het loover stak.

John Long, geheel opgaande in zijn geliefd 
tijdverdrijf, had bijna vergeten dat zijn vrouw hem 
vergezelde op zijn vischexpeditie, toen haar stem, 
schril van angst, tot hem doordrong.

„John, John, wat is dat voor een beest ?”
„Een wezel,” zei hij, zonder op te zien. „Ik heb 

je immers gezegd dat ik er hier al meer gezien heb. 
Je hoeft nooit bang te zijn....”

Het scheelde maar een centimeter, of Billy’s 
staart had den hengelaar den schedel ingeslagen, 
toen hij met een geweldigen plons in den stroom 
sprong. John Long kon later nooit meer ver
tellen, hoe hij door het bosch gerend was, zijn 
huilende vrouw met zich meesleepend.

„Je zei, dat je er hier al meer gezien had,” 
snikte ze. „O John, hoe kon je me op een plek 
brengen, waar zulke griezelige beesten zijn.”

Haar man zweeg tot hij buiten het bosch was. 
„Nooit van mijn leven,” kondigde hij gedecideerd 
aan, „drink ik meer twee fleschjes bier voor de 
lunch.”

Inmiddels plaste Billy in de meest opgewekte 
stemming stroomafwaarts; het water bleek zijn 
element; al zijn voorhistorische generaties hadden 
daar het grootste deel van hun leven doorgebracht.

Toen hij een hoek omging viel zijn oog op een 
groep uitgelaten, jeugdige baders. Het gebrul 
dat hij uitstiet, was van pure verrukking, op het 
zien van een aantal wezens, met wie hij zijn nieuw
gevonden vermaak kon deelen. De kreten, die zijn 

* aankomst begroetten, verwonderden hem wel 
eenigszins. Tot zijn verbijstering moest hij waar
nemen, dat de jongens zoo vlug mogelijk tegen 
den oever opklommen, waarna 
er twee, in hun haast, hals 
over kop in een bed brandnetels 
vlogen. Een eindje verder ging 
Billy toen ook maar aan wal. 
Hij vond daar ’n hoopje klee- 
ren, die hij systematisch aan 
flarden rukte. De baders zaten 
inmiddels, half dood van angst, 
in de toppen der boomen.

Daar de zon onderging, be
greep Billy, dat het tijd werd 
een slaapplaats te zoeken. Hij 
rende een heuvel op, en ging 
daar, knus opgerold, liggen. Hij 
had echter zijn souper gemist, 
zoodat hij een uur later weer 
wakker werd, meer dan hon
gerig. Het was een heldere 
maannacht, uitstekend geschikt 
om een wandeling te maken. 
Hij rekte zich uit en toog weer 
op weg. Af en toe kwispelde 
zijn staart, waardoor de ver
spreid liggende rotsblokken dan 
in het rond geslingerd werden.

Iets meer dan licht aange
schoten, strompelden Will Wat-

<mmi tók.
DE RUÏNE VAN EEN EEUWENOUD 
GRIEKSCH THEATER BIJ TAORMÏNA 
OP SICILIË.
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kins en Jake Dale dien zelfden nacht uit 
„De Gekroonde Flesch” naar huis. Ze gingen 
zwijgend, gedeeltelijk wijl hun tong ietwat zwaar 
was, deels omdat hun geweten sprak. Op een 
gegeven moment bleven de heeren pal staan. Aan 
de overzijde van den weg, scherp afgeteekend in 
het maanlicht, stond een schrikwekkende zwarte 
gestalte. Volle vijf minuten stonden zij zoo tegen
over elkaar.

Billy dacht inmiddels na. Hij was hongerig, 
en hij was gewend menschel ij ke wezens te asso- 
cieeren met voedsel. Met één enkelen sprong 
plaatste hij zich daarom voor den sidderenden 
Will. Jake, die er vandoor wilde gaan, struikelde 
en viel languit vlak vóór Billy. Deze boog voor
over, en stootte den man zacht aan met zijn horen. 
Will keerde zich om en ging vliegensvlug aan 
den haal.

Inmiddels sloeg de ongelukkige Jake wild met 
de armen om zich heen. Zijn eene hand raakte den 
horen van den Dinosaurus; hij greep dien stevig 
vast. Een dergelijke sensatie had Billy nog nooit 
ervaren. Half woedend, half bevreesd, sprong hij 
in *t rond, woest zijn kop heen en weer schuddend. 
In doodsangst bleef Jake zich vast klemmen. 
Dan holde Billy den weg af, de hei op. Toen bleef 
hij plotseling staan en schudde zoo geweldig zijn 
kop, dat Jake zijn greep verloor, en een eind weg 
geslingerd werd. Met een plons viel hij in een 
klein riviertje. De koude douche was *t laatste, 
dat hij verwacht had ; nooit nog had hij zich zoo 
opgelucht »en frisch gevoeld. Hij kroop naar den 
wal, bleef daar zwaar hijgend zitten. Billy was 
verdwenen.

Het geluk begunstigde eindelijk Billy in zijn 
speuren naar voedsel. Hij ontdekte een mooie 
buitenplaats; bij het licht der maan scheurde 
hij den sappigen bast van de jonge boomen. Ver
volgens leschte hij zijn dorst in een der kleine 
riviertjes, waarna hij zich vredig te slapen legde 
onder de zoo juist gestroopte boomen, die de trots 
waren der buitenplaats van Lord Dallrif.

Het was tegen den middag dat hij ontwaakte. 
Op het grasveld, dat aan het geboomte grensde, 
was een tuinpartij in vollen gang. Vroolijke 
menschenstemmen klonken hem als muziek in 
de ooren. Hij voelde zich weer hongerig, en mensche- 
lijke wezens suggereerden hem smakelijker voedsel 
dan de schors van jonge boomen. Met één sprong 
had hij den zoom van het grasveld bereikt, ging op 
zijn achterpooten zitten en keerde zijn langen, 
giraffe-achtigen hals naar de ontzette gasten. Nog 
een sprong bracht hem in hun midden. Als één 
man stoven de gasten weg; hun geschreeuw 
vermengde zich met het gekraak der omgegooide 
tafels en het breken van aardewerk.

Billy voelde zich gekwetst door hun overhaast 
vertrek ; hij troostte zich weer door de verspreid 
liggende consumptie tot den laatsten kruimel 
op te eten. Opeens klonk een knal uit de richting 
van het huis, en hij voelde pijn in zijn snuit. Een 
blik in de betrokken richting toonde hem een 
menschelijk wezen, dat uit een der ramen een 
vreemden, metalen stok op hem richtte. Onder een 
gebrul, hoorbaar tot ver in den omtrek, sprong 
hij weg in de richting van mr. Valland’s huis. 
Wat de snelheid betrof, sloeg hij zijn eigen record.

Mr. Robert Valland zat voor zijn raam, mis
troostig het verlaten heideveld af turend, toen hij 
aan den horizon de groote gestalte van Billy ge
waar werd — Billy, die, overdekt met modder en 
mos, zijn glinsterende oogen gevestigd hield in 
de richting van zijn ontbijt. Met koortsachtige 
haast greep de geleerde zijn blocnote en potlood. 
„Het huis-instinct van den Dinosaurus,” schreef 
hij, „is even hoog ontwikkeld als dat der bekende 
huisdieren.”

Toen Robert Valland hem bereikt had, had 
Billy zijn maal geëindigd en sliep hij den vredigen 
slaap van uitputting en oververzadiging. Tijdens 
het secuur vastleggen van zijn ketting opende hij 
zelfs zijn oogen niet.

Dien avond kwam mr. Valland de kamer van 
zijn gewonden gast binnen, en liet zich zwaar 
in een stoel vallen: het beeld van ellende en 
desillusie.

„Hallo, wat is er aan de hand ?” vroeg Radford. 
„Billy is toch zeker niet opnieuw losgebroken ?”

„Lord Dallrif is zooevenhier geweest,” verklaarde 
de neerslachtige geleerde. „Hij zegt dat Billy zijn 
buitenplaats geruïneerd heeft, een stuk of wat 
boomen heeft ontworteld, een kostbaar Sèvres 
theeservies heeft vernield en zijn gasten half krank
zinnig van schrik heeft gemaakt, en nu verlangt 
hij dat ik de schade betaal.”

„Ik had niet gedacht, dat een kleine rekening 
u iets kon schelen, nu u Billy weer veilig thuis 
heeft,” dacht Radford.

„Een kleine rekening!” gromde mr. Robert 
Valland. „Twee duizend pond verlangt de man van 
me. Maar dat is niet het ergste, ’t Was zijn ruw
heid, die me kwaad maakte, Radford. De grove 
wanbegrippen van de menschen zijn verschrikke
lijk. Hij maakte Billy kortweg uit voor een leelijken, 
nutteloozen bruut, een gevaar voor de samen
leving. De weergalooze ondankbaarheid van het 
publiek, Radford, gaat eenvoudig alles te boven. 
Ik zeg je, Radford, die man — een beschaafd 
man toch — was absoluut niet in staat de belang
rijkheid te begrijpen van den dienst, dien ik de 
menschheid bewezen heb!”



ï

De steward van 'n 
opgelegden stoomer 
maar hij thans alle 
mogelijke andere 
functies bekleedt, 
komt met levens
middelen voor een 
maand aan boord.

De schipper, die de post 
rondbrengt, waarschuwt 
de „bemanning'.
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Op enkele schepen is het toegestaan vrouwen en 
kinderen mee te brengen en te logeeren te houden.

Een achtergebleven stuurman doet in- 
koopen voor zijn twee metgezellen.

Iedere havenstad van Europa biedt in dezen 
tijd van economische ontwrichting een triest 

beeld. De havens en rivierinhammen bieden een 
al te goedkoope ligplaats aan de schepen, waar
voor geen vrachten en geen passagiers te vinden 
zijn. Zoo ook te Londen, waar op twee uren af- 

stands ten Noorden van de Theemsmon- 
ding, in River Blackwater, niet minder 
dan twee en veertig oceaanstoomers op
gelegd liggen. En iedere maand laten er 
twee of drie nieuwelingen op een paar 
scheepslengten afstand van hun buren het 
anker vallen. De bemanning wordt ont

slagen en enkele uitverkoren kunnen 
een leven in gevangenschap beginnen 
aan boord van hun schip. De weinige 
scheepslui, die gebleven zijn op de 
diverse zeekasteelen, kunnen elkander 
niet bezoeken. Zij hebben geen boo
ten tot hun beschikking en de red- 
dingsbooten mogen niet worden ge

bruikt. Met een kleine 
motorboot brengt een „par
levinker” levensmiddelen en 
de post bij de verbannenen. 
Hij is hun krant, hun post
kantoor, hun markt, hun 
eenigste afwisseling. Want 
meer dan saai is het leven 
van de achtergeblevenen. 
Eenmaal per maand laat men 
de machines op hun geringste 
kracht loopen, verder waakt 
men over de ankers, en 
onderhoudt de schepen zoo 

goed mogelijk. Maar én schepen 
én bemanning, gewend aan zee, wind 
en ruimte, ondervinden groot nadeel 
en schade van deze gedwongen rust.



No. 10

Wat nu voorbij is: de vangst aan 
ansjovis wordt in de haven gebracht.

Ook vroeger was het dikwijls druk in de visschershavens 
langs de Zuiderzee» doch nu zal het spoedig zoo zijn» omdat 
het overbodig is om uit te varen.

Terugkeer van de visschers naar de haven» een beeld» 
dat weldra ook tof het verleden zal behoor en.

Bij Harderwijk, bij Vollenhove, bij Kuinre, of 
bij Bakhuizen of waar ook aan de Zuider
zee, is het niet te zien, dat de Zee geen 

zee meer is. Voor wie over het water kijkt, tot 
waar lucht en zee schijnen samen te komen, 
lijkt het of de Zuiderzee nog de binnenzee 
van vroeger is, die in verbinding staat met de 
Noordzee. Doch het is geen zee meer; de af
sluitdijk is voltooid en heeft er 't IJselmeer van 
gemaakt. In de havens ziet men dan ook wel 
degelijk, dat de visschers nu aan een afgesloten 
meer wonen; hoe langer hoe minder brengende 
schepen aan vangst binnen, tot het spoedig ge
heel en al voorbij is. De ansjovis is een der 
visschen, die vanaf de Noordzee nu op den af
sluitdijk stuiten, zoodat zij niet meer als vroeger 
in de Zuiderzee kunnen zwemmen. Zoodat ook 
de ansjovisvangst daarmede voorbij is; door de 
laatste opening in den afsluitdijk, de Vlieter, is 
dit jaar nog een flinke hoeveelheid van deze 
vischsoort in de Zuiderzee gekomen, doch daarna 
zal deze vangst, waarvan wij hier enkele foto’s 
geven, niet meer kannen plaats hebben.

Vol met uisch. worden de netten binnengehaald.
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Te Middelburg werd de tentoonstelling van schilderijen en teeke- 
ningen van H. M. Koningin Wïlhelmina op Donderdag 28 Juli 
voor het publiek geopend, De tentoonstelling is ondergebracht in 
een der zalen van ’t Kunstmuseum, achter het „Schuttershof" en 
is een bezoek èn om de schilderijen zelf èn om het doel, dat we 
bekend achten, zeker waard; zoodat er vooral met de komende 
dagen, de tentoonstelling blijft nog ruim 14 dagen, veel bezoekers 
worden verwacht. Foto van een der afdeelingen tijdens een bezoek 
van mr. Tellegen, voorzitter van't niet-officieele tentoonstellings- 
comité, griffier der Prov, Staten van Zeeland en jhr. v. Teylingen, 
kamerheer van H.M.de Koningin en burgemeester v. Oostkapelle.

De afdeeling Zeeuwsch-Vlaanderen van de vereeniging 
„Handenarbeid’’ hield te Zaamslag een tentoonstelling 
van handwerken. Op de foto komen voor v.l.n.r. de 
heer De Jonge, leeraar Handenarbeid te Middelburg, 
mej, v. d, Berg, penningmeesteres, de heer Hoebé, 
bestuurslid dhr. Jansen Verplanke, voorz. en leider van 
den cursus de heer Wiegers.secr.en mej. Var el bestuurslid.

Zeeuwsche Omroep
☆

Hallo 1 hallo ! hier is de persdienst van den oflicieelen Zeeuw- 
schen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten is ge
oorloofd.

Men meldt ons met verontwaardiging uit Terneuzen, dat 
de gemeenteraad besloten heeft om, voor achthonderd gulden, 
een stuk moeras van den Coegorspolder te Sluiskil aan te koo- 
pen.

Kalm blijven, heeren en dames ! Het komt meer voor in de 
gemeente-huishoudingen dat de gelden in het moeras verzinken.

Een al te handige Middelburgsche dame heeft haar verroest 
oude fiets verruild voor een splinternieuwe, die voor een zaak 
op de Lange Burg stond. De plaatselijke politie heeft de ver- 
wisselaarster er op gewezen, dat het in haar eigen belang is 
om terstond de ruilhistorie ongedaan te maken.

Wanneer je echter uit eigenbelang een oude fiets omruilt 
met een nieuwe, zal het een heele toer wezen om te begrijpen 
dat je voordeeliger een oude voor een nieuwe kunt nemen 1

Op de Vlissingsche kermis moet, naar verluidt, een onaan
zienlijk tentje hebben gestaan, waarin de exploitant, naar hij 
uitschreeuwde, eenige zeer bekende „Kanaalzwemmers” expo
seerde.

De boeren, burgers en buitenlui, die sportief genoeg waren 
om belangstelling te toonen voor deze waterhelden, kregen — 
zoo wordt er althans gefluisterd — niets anders te zien dan drie 
zoute haringen op een schoteltje 1

Onze correspondent te *s Heer Abtskerke meldde ons, dat 
de gemeenteraad bij de rondvraag langdurig gesproken heeft over 
den toestand van de iepen op het dorpsplein

Vandaar zeker het werkwoord „boomen”.

Uit N’sse seint men ons, dat een handelsreiziger door een 
fietser werd aangereden met het gevolg, dat hij zijn been brak. 
Het slachtoffer was ondanks dat zeer optimistisch. Hij zei o.m. 
dat hij bij ’t spreken toch meer aan zijn armen en handen had 
dan aan zijn beenen en voeten.

Burgers te Middelburg, waar het ook al kermis is, hebben 
geconstateerd, dat een duizendkunstenaar zich gister naar het 
stadhuis begeven heeft. Eerst dacht men dat het hem te doen 
was om *n goochelvergunning, doch daar hij even later op de 
afdeeling financiën was, wint het vermoeden veld, dat het da- 
gelijksch bestuur den artist ontboden heeft om de tekorten 
op de gemeentebegrooting weg te tooveren

In eenige Walchersche kustolaatsen konden dezer dagen de 
oefeningen van den landstorm niet doorgaan wegens den hevigen 
zeewind. Gevreesd werd zetter, dat beider optreden eeri orkaan 
zou veroorzaken 1

Tot de volgende week, dames en heeren 1

Nog een aardig hoekje van deze tentoon
stelling in het Middelb. Kunstmuseum.

De nieuwe toren op de kerk te Brouwers
haven nadert de voltooiing. De klok is er 
reeds ingehangen en inmiddels ingewijd.

De kerktoren der Ned. Herv. Kerk, die op de fo
to bijna geheel achter de boomen schuil gaat, is 
wegens ouderdom erg in verval geraakt, en zal worden 
gerestaureerd, zoodra de gelden daarvoor bijeen zijn.

Te Kerkwerve is ten gevolge van hooibroei een groote 
landbouwschuur afgebrand. — Foto van de ruïne.

H.M.de
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Eert kijkje in de kantwerkschool te Sluis.

smid te Ritthem.

Kermis te Middelburg. Na Vlissingen is Middelburg aan de 
beurt met de nog steeds velen trekkende kermis. Een mooi 
kermishoekje levert altijd dat gedeelte, waar het Raadhuis 
den achtergrond vormt.

Bie ons op ’t durp
De bessen bin nog a goed van ’t jaer, ’k è onder Goedjeskerke 

nog een geniet of wat legge, en ’k è d’r deur mekare nog zo’n 
dertig cent van ’emaekt. Kiek, da bin noe van die diengen, die 
begriep je nie ; vlee jaer liete me ze an de struken rotte, en noe 
is ’t wee een schappelijke pries. ’t Schient dat ze ’ier d’r nog A wA 
van gebruke en dA d’r een paer nieuwe febrieken bin op’ericht. 
En dan zou ’t toch wè’s kunne weze, liek a’t de netaris zeit : van 
’t Hof, zee t’n, d’r bin centen genog, dae menkeert ’t nie an, mae 
de menschen bin te benauwd en ze durve niks mi ’t ondernemen 
in zaeken. Geld voe een ’oenderpark of voe een ander bedrief 
is t’r nie, mae je mo mae ’s kieke, a t'r een nieuw sportveld of zó 
ies mó komme, dan bin ze d’r wè.

En ik zegge : de vint ’ei glieke.
En noe begriep jie toch ok wè, da de priezen d’r mee onder

deur gae, a de menschen nie durve koape ? 'Ier op ’t durp wier 
vlee weke een 'uus verkocht,dat in den goeien tied zeker vuuf- 
tienduzend gulden ’ekost A, en noe was ’t ’oagste wa geboje wier 
zes duzend. En een ’uus is toch een ’uus, ee ? ’t Loapt toch nooit 
van z’n plekke. Nee, weet je wat a t’is ?

De menschen vertrouwe vremde meer a d’r eige volk. Lest 
sprak ik t’r nog eene, die ’k vroog, waerom ’um dat ’uus nie 
’ekocht A.

O, kiek is ’ier, zee ’um, ’uzen das zukken kwaeien goed, je weet 
nie wa je d’r ooit voe terugkriegt.

O is, zee ik, A je ’t mae nie te diere koapt, dan bi je d’r altied 
goed mee. En noe mö iie is luustere, jie bin zó stom as een ’oen, 
julder ’ier è glad gin verstand en je koape mae pepieren wè je 
niks van of weet.

O jie, zee ’um, dienk je soms dA die Russische sporen nie goed 
bin ?

’Ei je ze wè’s ’ezie ? vroog ik.
E nee, zee ’um.
E sjuust, zee ik. Man, je weet nie eens of die sporen d’r wè 

legge.
Zou jie dan dienken da die d’r wè’s nie kuste weze ? vroog ’um, 

wan toen wier t’n toch een bitje benauwd.
Bè jaet, die kun d’r net wè’s nie weze. Ze verkoape zó vee wat 

ad glad nie bestaet. Toon van Kreel kocht indertied een pertij 
peeën om te verkoape en ’um betaelde mae ie ’ei de peeën tot 
op ’eden ok nog nie ’ezie.

’t Is toch verschrikkelijk, zee ’um, ja, je kus toch wè’s gliek è.
Nee, vraeg jie dat mae nae, zee ik, en verschrikkelijk, d’r bin 

zè vee verschrikkelijke diengen. Of vin jie ’t soms nie verschrik
kelijk dA dien Belgischen prefesser wee mie dien luchbellon om 
’oage gaet? Ze moste zó ies verbieje, lae zó'n vint mie z’n lief op 
den grond bluve, vendaeg of merge krieg t’n een of den aer dat 
dienk op z’n kop of op z’n ’uus, en wat mot t’n dae noe eigelijk 
boven de wolken ?

Ja,ja, zee ’um, dA bin ’k mie je seens, mae zó’n kaerel durf toch 
wat an, ik krieg ik a duzeliengen A’k even op de leer stae om de 
goote schoon te macken.

Afijn, dat was noe zó mae een gesprek van niks, mae alla, je 
weet noe okis, ’oe ons soort menschen over zukke diengen dienke.

Kwa, m’n zu is nae ’t land gae kieke, ’t is anders niks mie ’t 
weer ; op de stee è ze ’t ’ooi mae wee is nat binnen'ekrege, afijn, ’t 
is toch gin cent waerd, en je kus beter errebeier worre as boere.

JA, is ’t gin waer, een boer ’ei niks as zurregen, en een errebeier 
mag dan a nie vee verdiene, ie weet wat a’t ’eit, en A t’n mie ’t 
werk klaar is, is t’n van al 't gemieter of, en dan kan de baes den 
eele nacht tobbele om d’endjes an mekare te kriegen. Je ken van 
mien de stee vandaeg an den dag kaope voe nie vee geld, da's 
waer.

Mae allee, je mot d’r mae nie te vee over dienke, d’r is toch 
niks an te doen.

De groetenisse mae wee en tot kommende weke,
PIER VAN 't HOF.

Kermis te Middelburg. 
Bezoek van buiten op 
de kermis.

Augustus oogstmaand. Het 
maaien van het koren op 
Noord-Beveland geschiedt 
evenals in andere deelen 
van onze provincie nog veel
al ook door de vrouwen.

Bij den vischafslag 
te Arnemuiden.
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Gpoofe fabpieksfeppeinen, hooge schoopsteenen, pook en stoom — dat is het Zuidelijkste 
puntje van ons land, hef eenige Nederlandsche gebied waar steenkool gedolven wordt.
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De snelste heer in de 21/2 K.M. zwem
wedstrijd te Goes. De heer Vilijn, oud 
inwoner der stad Goes, komt als eerste 

aan de finish.

De dames Meerman (Vlissingen) 
en mevr, de Klerk (Terneuzen) die 
resp. als lste en 2de der deel
nemende dames aankwamen in den 

K.M. zwemwedstrijd te Goes.

De zwemwedstrijden te Goes. Tijdens de 
4 X 50 M. estafette voor dames. Spanning 

aan het wisselpunt.

315

De zwemwedstrijden te Goes. Aan den start voor het 
hoofdnummer, de 2V£ K.M. wedstrijd, waaraan door 

22 zwemmers en zwemsters werd deelgenomen.

Zeeuwtcfie Sp&d
Aan *t Goesche Sas hebben Zaterdag j.1. zwem

wedstrijden plaats gevonden, welke volgens de 
aankondigingen provinciaal zouden zijn. De 

provincie was voor deze speciale gelegenheid schijn
baar wat uitgebreid, daar wij onder de deelnemers 
ook een inwoner van Maassluis en een uit Bergen 
op Zoom aantroffen. De Goesche organisatoren 
hebben hieruit kunnen leeren, dat een nationale 
wedstrijd wel levensvatbaarheid kan hebben, daar 
gebleken is dat de zwemmers de reis naar Goes 
er voor over hebben om met de Zeeuwen te kam
pen. Ook hier was het lange-afstandnummer weer 
de groote attractie. De 2x/2 K.M. werden in een vlot 
tempo getrokken. Reeds spoedig na den start kwam 
erteekening in den strijd, die langs den kanaalkant 
zeer goed te volgen was. De besten onder de deel
nemers aan dit nummer veroverden spoedig een 
grooten voorsprong en de tot Zeeuwsch provincie- 
genoot gebombardeerde deelnemer uit Maassluis 
won onbedreigd dit nummer. Tweede werd Merk 
(Middelburg), die er in slaagde Visser (Vlissingen) 
te verslaan en daardoor revanche te nemen voor 
de op de Middelburgsche wedstrijden geleden 
nederlaag. De dames lieten zich in dit nummer niet 
onbetuigd en mejuffrouw Meerman (Vlissingen) 
werd eerste vóór mevr, de Klerk uit Terneuzen.

Zeeuwsch-Vlaanderen was door een behoorlijk 
aantal deelnemers vertegenwoordigd en hoewel 
Middelburg en Vlissingen over het algemeen den 
besten indruk maakten, kunnen de deelnemers 
van over de Schelde op een goed geslaagden wed
strijd tcrugzien. Vooral de deelnemers uit Terneu
zen en Sas van Gent hebben een goed figuur ge
slagen. Een lid van de nog jonge vereeniging te 
Sas van Gent wist beslag te leggen op de 50 Meter 
rugslag, wat zeer zeker een mooie prestatie ge
noemd mag worden. Terneuzen werd eerste op de 
4 x 50 Meter dames-estafette. Sluis, dat toch over 
een aantal behoorlijke krachten beschikt, wist het 
niet tot een overwinning van eenige beteekenis te 
brengen. Wij vermoeden, dat niet de allerbeste 
krachten afgevaardigd waren.

Den laatsten tijd zijn wij wat verwend op het 
gebied van organisatie bij zwemwedstrijden, zoo- 
als de wedstrijden te Middelburg en de Schelde- 
wedstrijd te Vlissingen en daarom kunnen wij niet 
zoo vol lof zijn over dit onderdeel van den wedstrijd 
te Goes. Gaarne hadden wij eenige tijden gepubli
ceerd, doch het is ons niet gelukt deze te pakken 
te krijgen. Het zou misschien aanbeveling verdie
nen deze in het vervolg meer bekend te maken, 
daar het ook voor de toeschouwers aardiger is 
met de gemaakte tijden bekend te zijn. Slechts 
door ervaring kan men leeren wedstrijden te 
organiseeren en de Goesenaren zullen ongetwij
feld hun voordeel doen met bij deze wedstrijden 
opgedane ondervinding.

Een goede dag voor 
de zwemsportin Goes 
Kiekje tijdens de es
tafette 4 X 50 M. 
heeren, welk nummer 

werd gewon
nen door de 

Vlissingsche 
ploeg.

Een volgend zwemnummer staat weer op het 
sportprogramma en dat is de groote trek van Mid
delburg naar Vlissingen door het kanaal door 
Walcheren. Daar deze wedstrijd nationaal is en 
er dus waarschijnlijk wel eenige snelle zwemmers 
van buiten onze provincie zullen komen, kunnen wij 
geen Zeeuwsche overwinning verwachten. Ver
rassingen zijn evenwel niet uitgesloten en onze 
jongens zullen wel hun beste beentje voortzetten 
om een goed figuur te slaan.



Het mag wel een zonderling toéval heeten, dat wij juist dien avond aan 
ons kleine tafeltje in het restaurant over Dr. Marshall moesten spreken, 
mijn nieuwe vriend en buurman en ik. Maar het is een feit, dat we een 

heel gesprek over hem hadden, juist vóór ik de courant kocht, die het bericht 
van zijn dood bevatte.

Ik geloof, dat Jeffrey en ik vrienden geworden waren om de eenvoudige 
reden, dat we zóóveel van elkaar verschilden als twee moderne jongemannen 
maar kunnen. Jeffrey was schilder, en begon al vrij aardig naam te maken. 
Hij was een levende illustratie van het spreekwoord, dat schijn bedriegt. Hij 
zag eruit als een aankomend effectenmakelaar of iets dergelijks, maar aller
minst als de traditioneele artist met de fladderdas en het wat stoffige fluwee- 
len jasje. Zijn optreden maakte weinig indruk, en hij gaf zich ook volstrekt 
geen moeite om excentriek te schijnen. Hij was levendig, frisch, en uitstekend 
gekleed ; een aantrekkelijke, maar bepaald prozaïsche verschijning. Ik denk, 
dat de portier van ons keurig flatgebouw in Madison Square zou zijn omge
vallen van verbazing, wanneer iemand hem verteld had, dat Jeffrey, als hij 
eiken morgen om half negen precies uit de lift stapte, niet op weg ging naar 
een zakelijk kantoor, maar naar een groote atelier-schuur. Daar maakte hij 
schilderijen, waarvan de gedurfde originaliteit heel New York in verbazing 
bracht.

Maar, al zag hij er ook nog zoo alledaagsch uit, hij was werkelijk een ge
niale kerel. Ik bedoel hier niet alleen zijn schildertalent. Hij was een logisch 
denker, maar zijn intuïtie was zóó verbluffend, dat hij zich in moeilijke geval
len gewoonlijk geheel door haar liet leiden, met de ongeloofelijkste resultaten.

Misschien kwam het, doordat ik van zulke gaven ten eenenmale versto
ken was, dat hij zich tot mij aangetrokken voelde. Wanneer ik mij eenigen 
naam verworven heb als rechtsgeleerde en als schrijver van een dik, in kalfs
leer gebonden werk over het schuldbewijs, dan heb ik dat juist te danken aan 
die eigenschap, waarop mijn vriend altijd met diepe verachting pleegt te zin
spelen : de gewoonte van nuchter en consequent redeneeren.

Het scheen, dat hij op de een of andere manier gehoord had van dat boek 
van mij, misschien wel van mijzelf, hoewel dat me niet waarschijnlijk voor
komt. In elk geval had hij ’t »n ’n onverklaarbare opwelling gekocht en gelezen.

Gedurende de drie kwartier, dat we daar in dat restaurant zaten te dinee- 
ren, vermaakte hij zichzelf en mij met geestig geplaag en een onuitputteüjken 
voorraad paradoxen.

„.... en wat die verklaringen van deskundigen betreft,” snoof hij ver
achtelijk, „er is maar één soort van deskundigen, dat mijns inziens eenige be- 
teekenis heeft, en dat zijn de geïnspireerde gissers. Ernaar raden doen ze ten
slotte allemaal, al hebben ze daar zelf geen vermoeden van. Maar ze zijn lang 
niet allemaal zóó begenadigd, dat hun gissing ook altijd klopt.”

„Kom,” zei ik, „je bent weer heerlijk aan ’t doordraven. Neem nu bij
voorbeeld eens Dr. Roscoe Marshall, die misschien wel de grootste psychiater 
van de Vereenigde Staten is. Zoo vaak iemands toerekenbaarheid getoetst 
moet worden, wordt hij geraadpleegd als deskundige. Je moest zijn boek eens 
koopen en lezen — dat beroemde werk over geestelijke afwijkingen en ner
veuze storingen. Het zal je meer interesseeren dan het mijne. En wacht dan 
maar eens af, of je ergens den indruk krijgt, dat hij er maar een beetje naar 
raadt____.. Ja, wat scheelt je nu weer ? Waar zit je nu weer om te gnuiven ?”
Want mijn vriend zat ingehouden achter zijn hand te proesten, alsof ik zoo
juist iets buitengewoon grappigs had gezegd.

„Drew,” bracht hij ten laatste uit, „je moet je nooit in discussies begeven 
met iemand, die ten slotte tóch altijd gelijk krijgt. Je 
hebt jezelf weerloos aan me overgeleverd, juist door dat 
voorbeeld aan te halen.”

„’t Is me niet erg duidelijk,” zei ik.
„Nee, maar dat komt nog wel. Luister. Dit voorjaar 

heb ik een portret van mevrouw Marshall geschilderd. 
Ze is, tusschen haakjes, een werkelijke schoonheid. Ze 
moet wei ’n vijf-en-twintig jaar jonger zijn dan haar man. 
Heb je haar wel eens ontmoet

„Ja,” zei ik, „ik ken haar goed. Ze is zijn tweede 
vrouw.”

„Nu, dat heeft tenslotte niets met de zaak te ma
ken. Marshall was erg met het portret ingenomen, zóó 
zelfs, dat hij me aanbood, er meer voor te betalen dan 
den prijs, dien we overeen gekomen waren. Natuurlijk 
wilde ik dat niet aannemen, maar ik verzocht hem in
plaats daarvan een gunst. Ik wilde graag een paar 
afgietsels hebben van zijn handen. Hij heeft de mooiste 
handen, die ik ooit gezien heb. Hij vond ’t tenslotte 
goed, en ik heb de afgietsels nu in mijn atelier. Zóó komt 
het, dat ik dien onvergelijkelijken expert van jou dezen 
eigen morgen nog gesproken heb. Ik ben hem zijn han
den gaan vertoonen. Ik had hem op ’n keer eens ver
teld, dat ik altijd onmiddellijk wist, of iemand een mis
dadiger was, zoodra ik hem maar zag, zonder te weten, 
hoe of waarom ik die overtuiging kreeg. Hij zei me, dat 
hijzelf op die manier een krankzinnige kon onderkennen, 
alleen maar door een blik op hem te werpen. Hij ver
telde, dat nog maar kort geleden een man in zijn spreek
kamer was gekomen om hem te consulteeren over een

Wat
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Een verhaal is goed, als er 
iets in gebeurt, als het den 
leeslust gaande houdt, onverschillig 
of het een liefdeshistorie, ’n detective
geschiedenis of een avonturenverhaal 
is. Een verhaal is goed, als het pakt, 
als het boeit, als het nieuwsgierig 
maakt. Een verhaal is goed, als het 
den lezer vasthoudt, als hef hem 
verrast door gebeurtenissen en toe
standen, die de spanning steeds groo- 
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men niet weet hoe dat einde bereikt 
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kleine nerveuze storing, die zich bij hem voordeed. Het optreden van den 
man was rustig, verstandig, en voor een gewoon toeschouwer volkomen nor
maal, maar Marshall wist, enkel door naar hem te kijken, dat de man gek 
was — stapelgek. Binnen een jaar of korter, en hij zou er zijn reputatie 
onder durven verwedden, zei hij, zou die man een gevaarlijk en ongeneeslijk 
krankzinnige zijn. Het zonderlinge van het geval was, zei hij, dat de man 
zelf dokter was, en dat hij blijkbaar geen vermoeden had van zijn toestand.” 

„Een vrij griezelig verhaal,” zei ik. „Maar wat vertelde je daar over je
zelf : dat je een misdadiger op dezelfde manier kunt doorzién, eenvoudig door 
naar hem te kijken ?”

„O, ik zal heusch niet probeeren, je te overtuigen, dat het wéér is,” zei 
Jeffrey gelaten, „maar als het niet tegen mijn beginselen streed, zou ik zelfs 
bewijzen kunnen aanvoeren.”

Het had niet veel nut, langer met hem te argumenteeren, en ik was 
blij, toen een klein krantenjongetje, dat buiten luidkeels de avond-edities 
aan prees, me de gelegenheid bood, van onderwerp te veranderen. Het was een 
warme avond tegen het einde van Mei, en de deuren stonden open, dus riep ik 
hem binnen.

„We zullen iets belangrijks te weten komen,” legde ik uit. „De uitslagen 
van de internationale voetbalwedstrijden moeten er vanavond in staan.”

Maar de vetgedrukte kop, die onmiddellijk mijn aandacht trok, had niets 
te maken met dit belangrijk sport-evenement. Terwijl ik, nog maar halfbe- 
grijpend, naar de regels staarde, kreeg ik een eigenaardige gewaarwording, 
bijna een voorgevoel.

„Dat is heel merkwaardig, in verband met ons gesprek van daarjuist,” 
zei ik, terwijl ik mijn vriend het bïad overreikte.

Want het nieuwsbericht, dat ik daareven gelezen had, en dat door de 
afmetingen en de zwartheid van zijn lettertype de volkomen afwezigheid van 
alle détails scheen te willen vergoeden, meldde dat Dr. Roscoe Marshall, de 
beroemde psychiater en specialist voor zenuwziekten, dien middag om half 
één dood in den bureau-stoel van zijn spreekkamer was gevonden.

We deden allebei, alsof we van het verdere nieuws nog het een en 
ander lazen, en praatten een beetje over onverschillige onderwerpen, maar we 
slaagden er geen van beiden in, onze gedachten af te leiden van wat we daar
even vernomen hadden.

Tenslotte merkte ik, na ’n korte stilte, op: „Eén ding moet van hem ge
zegd worden : hij was absoluut betrouwbaar. Het is nog nooit aan iemand 
gelukt, zijn uitspraken te beïnvloeden, hoewel ik toevallig weet, dat hem dik
wijls fabelachtige aanbiedingen gedaan werden. Er zijn maar heel weinig ex
perts in ons dierbaar vaderland, die daarvoor niet bezweken zouden zijn. De 
rechtbank zal hem missen.”

„Wel,” zei Jeffrey, „ik ben blij, dat ik die afgietsels van zijn handen heb. 
Ze zijn allebei weer anders, de rechter en de linker, ik heb nog nooit zoo’» paar 
gezien.”

Het trof ons plotseling beiden, dat onze gedachten, terwijl we ons bezig 
hielden met de nagedachtenis van een beroemd burger, zulke totaal verschil
lende wegen insloegen !

„Natuurlijk,” zei Jeffrey, „kende ik hem maar heel oppervlakkig. Jij 
kende hem beter, is ’t niet ?”

„O neen, ik heb hem maar een paar maal gesproken, ik ken héér, of, be
ter gezegd, kende haar ; want sedert haar huwelijk heb ik haar nauwelijks 
meer ontmoet. Ik kende haar jaren geleden.__ heel goed.”

„Met andere woorden,” zei Jeffrey, „je was vroeger 
verliefd op haar. Nu, dat is begrijpelijk genoeg.”

Het was begrijpelijk genoeg. Ik denk wel, dat alle 
mannen, die ooit het voorrecht hadden, Madeline Cart- 
wright van nabij te leeren kennen, min of meer verliefd 
op haar waren geweest, en ik had op dien regel geen 
uitzondering gemaakt. De regel, waarop ik wél een uit
zondering maakte, was, dat de mannen, die hun hart aan 
haar verloren, er gewoonlijk overheen kwamen, wanneer 
bleek, dat hun gevoelens niet beantwoord werden.

Ik had de gewoonte aangenomen, mijzelf herhaal
delijk voor te houden dat ook ik er heelemaal overheen 
was ; maar ik had het nooit zóóver kunnen brengen, 
mezelf één oogenblik te overtuigen, dat ik verliefd was 
op iemand anders. In elk geval was ik er nog niet erg 
goed in geslaagd, haar raad van zes jaar geleden op te 
volgen : weg te gaan en haar te vergeten. Ze had het 
volkomen te goeder trouw gezegd, maar ze had er op dien 
gedenkwaardigen avond nog iets anders bijgevoegd, dat 
vergeten ten eenenmale on mogelijk maakte.

„Er ontbreekt niet zoo héél veel aan, Cliff,” had 
ze gezegd. „Ik heb oprecht gehoopt, dat ik voor je zou 
gaan voelen, wat jij voor mij voelt. En ik heb jou die 
hoop laten deelen, nietwaar — maar het heeft geen 
nut. Zooals ik al zei, er ontbreekt niet zoo heel veel 
aan — maar tóch is ’t niet het ware. En.... en mis
schien ontmoet ik vroeg of laat iemand, bij wien ik 
me dat niet zoo angstig-aarzelend hoef af te vragen, 
omdat mijn hart me onmiddelliik zekerheid geeft. Ik weet 
heelemaal niet, of er ergens ter wereld zoo’n man voor
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me bestaat, maar als dat niet ’t geval is, dan zal ik nooit trouwen, Cliff.” 
Nu, ik zou heel wat geven, als ze woord gehouden had. Na dien avond 

had ik mijn best gedaan, haar en ook mezelf in den waan te brengen, dat 
mijn gevoelens jegens haar bekoeld waren tot de rustige, vriendschappelijke 
waardeering, die zij ook voor mij koesterde. Ik geloof, dat ik erin slaagde, 
haar dien indruk te geven, al heb ik mezelf in dat opzicht ook nooit kunnen 
misleiden.

Het was nu zoowat twee jaar geleden, dat ze me verteld had van Dr. Mar- 
shall’s aanzoek, en me gevraagd had, hoe ik over hem dacht. Natuurlijk was 
ik er niets op gesteld, me op zulk gevaarlijk terrein te begeven, en antwoordde 
dan ook slechts met enkele algemeenheden, maar ik geloof, dat ze heel goed 
bemerkte, dat ik een dergelijke verbintenis als een vergissing beschouwde. 
Toen ze kort daarna haar plan toch doorzette, was het dus niet meer dan 
natuurlijk, dat onze vriendschap verflauwde, en we elkaar ten slotte in ’t 
geheel niet meer zagen. Het spreekt vanzelf, dat ik niets van dit alles aan 
Jeffrey vertelde, maar ik sprak toch niet tegen, dat zijn gissing juist ge
weest was.

„Ik zou wel eens graag willen weten, wat je van hem denkt,” zei ik, „of 
liever, wat je denkt van dat huwelijk — of het een succes of een mislukking 
was.”

„Dat lijkt me niet zoo gemakkelijk te achterhalen,” meende hij. „Zoo 
op ’t oog zou je zeggen, dat ze heelemaal niet bij elkaar pasten. O neen, dat 
leeftijdsverschil heeft daar niets mee te maken. Ik geloof, dat ze wederkee- 
rig even diep en levendig belang in elkaar stelden, maar terwijl hij haar, op 
zijn manier althans, op de handen droeg, ben ik overtuigd, dat zij hem uit 
den grond van haar hart verafschuwde.”

„Verafschuwde?” riep ik bijna verontwaardigd. „Zeker weer een van 
jouw geniale en onfeilbare gissingen!”

„Volstrekt niet,” weerde hij af. „Maar Marshall was een heel eigen
aardige kerel.”

„Zoo koud als een steen,” gaf ik toe.
„Maar weer heel anders dan andere koude steenen. De meeste menschen 

zijn koud, omdat ze anderen niet kunnen begrijpen. Meevoelende, sympathie
ke menschen hebben bijna altijd een warm hart. Wanneer je je werkelijk in 
iemands gedachtengang kunt verplaatsen en de wereld zien, zooals hij ze 
ziet, ga je bijna altijd voor hem voelen. Maar dat was niet ’t geval met Mar
shall. Hij doorzag teders zielenleven, wist je uit te leggen, waarom iemand om 
’t eene lachte en om ’t andere huilde, wist precies, hoe ’t leven zich aan hem 

voordeed. Maar die wetenschap verwarmde zijn hart niet in ’t minst. Menschen- 
zielen waren voor hem eenvoudig meer of minder interessante dingen. Die 
van zijn vrouw was de interessantste uit zijn collectie, en dat was de hoog
ste en eenige waardeering, die hij haar geven kon. Ja, natuurlijk verafschuw
de ze hem.”

In den loop van dit gesprek hadden we ons restaurant verlaten, en wa
ren voortgewandeld in de richting van het flatgebouw „Atlas”, waar we bei
den onze appartementen hadden.

Bij den ingang versnelde ik mijn pas eenigszins. „Hemel!” zei ik tot mijn 
metgezel, „ik geloof werkelijk, dat ik daar zijn zoon zie staan.”

„Marshall’s zoon ? Wat doet die hier ?”
„Ik heb er ook geen idee van — of hij moest van plan zijn, mij te komen 

opzoeken. Hij heeft een avondcursus gevolgd, dien ik kort geleden gaf, en 
de laatste maanden heb ik hem tamelijk goed leeren kennen. Het verlies van 
zijn vader zal een harde slag voor hem zijn ; harder dan voor wien ook.”

Ik haastte me verder, naar een doodsbleeken jongen man met holle, 
verwilderde oogen.

„Mijnheer Drew!” riep hij; „eindelijk heb ik u dan toch gevonden !” 
Ik greep zijn hand, en tegelijk zijn schouder om hem te steunen, want 

hij wankelde. „Je behoeft me niets te vertellen,” zei ik ; „ik heb juist de 
kranten gezien. Heb je me noodig ? Ik zal natuurlijk alles voor je doen, wat 
ik maar kan.”

„Ja,” zei hij; „mevrouw Marshall heeft u noodig, en ik ook. Zij stelde 
voor, u te waarschuwen. Kunt u dadelijk met me meegaan ?”

„In twee minuten,” zei ik.
Ik draaide me om, om Jeffrey mijn excuses te maken, maar zag, dat hij 

op zijn beurt in gesprek was, met den piccolo.
„Er wacht een heer op u in de spreekkamer, mijnheer; hij is er al een 

poosje en zegt, dat u hem besteld hebt.”
„Breng hem maar naar mijn kamer,” zei Jeffrey; „ik weet, wie het is.” 

En zonder zich nog naar ons om te keeren, liep hij vlug naar de lift.
De jonge Marshall en ik deden geen pogingen om een gesprek gaande te 

houden, terwijl we in zijn wagen door de stad reden. Onze verhouding was 
niet die tusschen leerling en leeraar; we gingen bijna met elkaar om als een 
oudere en een jongere broer.

Ik legde mijn hand op zijn schouder. „Ik weet niets te zeggen, dat je 
werkelijk zou kunnen troosten — ”

Hij gaf een soort van drogen snik, en ik drukte zijn schouder vaster. Hij 
sidderde over zijn geheele lichaam. Toch gaf zijn manier van 
doen me, zonderling genoeg, meer den indruk van angst, dan 
van verdriet.

„U weet nog niet alles,” zei hij, zoodra hij zich weer ver
staanbaar kon maken. „Het staat nog niet in de krant, het — 
het ergste.” En toen keek hij me vol in ’t gezicht, en de ont
zetting in zijn oogen deed mij huiveren. „Het staat nog niet in 
de krant,” herhaalde hij, „maar — maar ’t komt nog wel — 
’t komt — ’t komt allemaal.... Mijn vader is vermoord !”

Al wat ik ’t eerste oogenblik kon doen, was het woord te 
herhalen met evenveel afgrijzen in mijn stem als er in de zijne 
sidderde: „Vermoord !”

Hij zonk terug in de luxueuze leeren kussens en verborg 
zijn gezicht in de handen. „Ja,” fluisterde hij.

„Maar hoe ? Wie ter wereld kon eenig motief hebben 
om je vader te vermoorden ?”

„Er — er was geen wapen,” zei hij.
„Geen wrapen ? Hoe werd de moord dan bedreven ?” 
„Ik weet het niet.” Zijn stem was volkomen toonloos. 

Blijkbaar kostte het hem de grootste inspanning, zich tot 
spreken te dwingen. Maar ik wilde meer weten dan hij me tot 
nog toe verteld had. Ik durfde mezelf bijna niet bekennen 
waaróm. Maar ik wilde Madeline niet ontmoeten, eer de zaak 
mij duidelijker was.

„Als er geen wapen was,” zei ik, „en als je niet weet —” 
„Ik weet ’t heüsch niet,” viel hij me met een zweem 

van ongeduld in de rede. „Dr. Armstrong, die hem.... zóó 
in zijn stoel vond zitten, dacht op ’t eerste gezicht, dat ’t 
hartverlamming was geweest. Maar dat was ’t niet geweest. 
Zelfs ik kon dat zien aan de uitdrukking van zijn oogen. Er 
was een afschuwelijke, verwilderde blik van de uiterste ont
zetting in gebleven.

En toen riepen ze Adams erbij, die zijn kamers op de 
verdieping erboven heeft en die verwierp on middellijk de 
hartveriamming-theorie, zoodra hij hem maar gezien had.” 

„Wat was het dan wèl volgens hem ?” vroeg ik.
Toen hij eindelijk antwoordde, was het slechts één woord, 

in een schor gefluister. Het woord was „vergif”.

Ik zat een oogenblik als geslagen — toen viel me plotse
ling iets in. Ik aarzelde eerst, of ik mijn gedachte zou uit
spreken, maar besloot er tenslotte toch toe. „Ik vrees,” zei ik, 
„dat ’t erg hard voor je zal zijn, die mogelijkheid onder de 
oogen te zien, maar als hij gestorven is door vergif, lijkt ’t je 
dan niet waarschijnlijk, dat hij het zichzelf heeft toegediend ? 
Om het ding maar bij den naam te noemen, denk je niet, dat 
hij zelfmoord gepleegd zou kunnen hebben ?”

„Hard voor mij ?” echode hij, met een schril, bijna 
hysterisch lachje. „Groote hemel, als ik dat maar kon ge- 
looven I Maar ’t is volstrekt uitgesloten. Mijn vader was een
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van de opgewektste en evenwichtigste menschen, die ik ooit gekend heb. 
Zijn heele leven was een open boek, en er is niets, dat wij niet weten. Hij was 
rijk, hij was beroemd, hij ging heelemaal op in zijn werk?’

„Heb je hem vanmorgen nog gezien ?” vroeg ik.
„Aan ’t ontbijt, ja, zooals gewoonlijk,” antwoordde hij.
„En merkte je iets ongewoons of abnormaals op in zijn manier van doen ?” 
Hij aarzelde duidelijk merkbaar, eer hij antwoordde. „Niets abnor

maals nee,” zei hij toen.
„Ging hij op zijn gewonen tijd naar zijn bureau ?” vroeg ik weer.
„Ja,” zei hij. „En hij vond de wachtkamer vol patiënten, zooals ge

woonlijk. Hij werkte ze op de beurt af tot half twaalf. Om half één vonden 
ze hem — dood.”

„Dus, ”zei ik, „de patiënt, die om half twaalf in zijn spreekkamer kwam, 
was de laatste, zoover men weet, die hem in leven heeft gezien ?” Maar nog 
vóór ik uitgesproken had, besefte ik, dat ’t weinig minder dan wreedheid was, 
hem in dezen toestand te vermoeien met de eene vraag na de andere.

Hij deed in ’t geheel geen poging om deze laatste te beantwoorden, maar 
verborg zijn gezicht in zijn handen en liet zich plotseling volkomen gaan. 
Zijn snikken was hartverscheurend om aan te hooren. Hij trachtte zich 
uit alle macht te beheerschen, maar de auto had de deur van zijn ouderlijk 
huis reeds bereikt eer hij althans weer eenigszins tot zichzelf gekomen was.

Van buiten was het een huis als vele andere, opgetrokken uit roodbruine 
steen, vier verdiepingen hoog, maar het was met verfijnden smaak gemeubi
leerd, en verried in geen enkel opzicht het beroep van den eigenaar. Dr. Mar- 
shall’s bureau was een heel eind verder in de stad, in het Grosvenor-gebouw, 
en in tegenstelling met vele doktoren had hij de gewoonte, zijn werk geheel 
uit zijn woonhuis verwijderd te houden.

Er was een groot vertrek, half huiskamer, half bibliotheek, op de tweede 
verdieping, en hier bracht de jonge Marshall me heen. Twee of drie jonge 
mannen, die ik voor verslaggevers hield, wachtten in een spreekkamer aan de 
straatzijde, en keken me nieuwsgierig na, toen ik langs de openstaande deur 
ging op mijn weg naar boven.

De bovengang was donker, zoodat ik niet kon onderscheiden, wie mijn 
metgezel aansprak, toen deze de laatste treden bereikt had. Maar dat was ook 
niet ooodig ; ik zou die stem overal herkend hebben.

„Heb je hem gevonden, Jack?” vroeg zij. Maar ze wachtte het antwoord 
niet af, want het volgend moment kreeg ze mij in het oog.

„Ik ben je heel dankbaar, dat je hebt willen komen, Clifford Drew,” zei 
ze. Dat was een oude eigenaardigheid van haar, die ik me nog goed herinnerde : 
ze noemde altijd mijn achternaam erbij. Ze stak me beide handen toe, zoodra 
ik de bovenste trede bereikt had en naast haar stond. „Ik dacht wei, dat je 
ons niet in den steek laten zou,” voegde ze erbij. „Kom binnen.”

Ze ging ons voor naar de schemerige bibliotheek ; haar stiefzoon bleef 
naast de deur staan om mij het eerst te laten binnengaan. Voor ze ging zitten, 
liep ze naar den hoek en draaide ’n schakelaar om ; een vloed van zacht licht 
doorstroomde de kamer. Ook die handeling was karakteristiek, en in zekeren 
zin symbolisch. Ze had nooit het volle licht geschuwd, nooit gehouden van 
heimelijkheid en weifelenden schemer. Wanneer ze op ’t oogenblik iets te ver- 
hergen had, zou ze dat moeten doen achter ’n masker van volkomen oprechtheid.

Ik was blij, haar nu weer eens goed te kunnen zien, na deze twee jaren. 
Ze was juist, zooals mijn herinnering haar mij had geschilderd ; precies even 
mooi als altijd — mooier zelfs, want haar teere schoonheid van vroeger was nu 
tot volle rijpheid gekomen. Ze was een groote vrouw ; rustig, statig, schitte
rend. Ze had zwaar, kastanjebruin haar met metalen glansen er in. Haar 
oogen waren bruin, maar zonder die fluweelige vaagheid, die er gewoonlijk 
alle schoonheid en leven aan ontneemt. De hare sprankelden van wisselende 
uitdrukking en waren opvallend helder.

Haar stem en bewegingen waren zeer waardig en beheerscht. Ze droeg 
nog het lavendel-blauwe huisjaponnetje, dat ze aanhad, toen men haar het 
bericht der tragische ontdekking kwam brengen. Zooals ze daar stond in hef 
volle licht vormde ze een eigenaardige tegenstelling met haar stiefzoon. Haar 
oogen vertoonden geen spoor van vergoten tranen, en evenmin hadden ze die 
starre, versteende uitdrukking van verdriet, dat in tranen geen uitweg vinden 
kan. En haar handen trilden niet.

Slechts even zag ik een zorgelijken trek om haar mond heen komen. Dat 
was, toen ze een blik naar de deur wierp, waar haar stiefzoon nog steeds stond.

„Je hebt alles zeker al gehoord ?” begon ze. „Jack heeft ’t je natuurlijk 
verteld ?”

„Veel kon ik hem niet vertellen,” zei hij, vanaf den drempel. Hij scheen 
niet van plan, binnen te komen. „Ik probeerde, hem ordelijk verslag te doen, 
maar ik moest ’t opgeven.”

„Maak je nu maar niet meer van streek dan noodig is, Jack,” zei ze. 
„Er is nu op ’t oogenblik niets bijzonders voor je te doen. Kun je niet een 
beetje gaan lezen, of iets anders doen, dat je wat kalmeert, en dan naar bed 
gaan ? Clifford zal verder overal voor zorgen.”

„Precies,” zei ik. „Daarvoor ben ik hier gekomen. Ik zal wel met alle 
menschen optrekken, die te woord gestaan moeten worden, en alle onver
mijdelijke vragen beantwoorden zoo goed ik kan.”

Natuurlijk meende ik van harte wat ik zei, maar ik werd eenigszins 
onaangenaam getroffen door de gretigheid , waarmee de jonge man mijn aan
bod aannam. Hij mompelde ’n nauwelijks hoorbaar: „Dank u”, keerde zich 
om en ging meteen de trap op naar de volgende verdieping, waar zijn kamer 
zich bevond. Een oogenblik later hoorde ik zijn deur met een bons achter 
hem dichtvallen.

„Het is natuurlijk ’n verschrikkelijke slag voor hem,” zei ik. Zij gaf geen 
antwoord, maar mijn opmerking maakte dit ook feitelijk overbodig. „Tenslotte 
geloof ik toch wel,” ging ik voort, „dat hij me alle voornaamste feiten verteld 
heeft. Er zijn nog maar twee of drie vragen, die ik hem zou hebben willen stellen, 
wanneer hij beter in staat was geweest, me rustig te antwoor
den. Een daarvan is: wie was, voor zoover men weet, de laat
ste persoon, die hem levend heeft aangetroffen ? Ik ver
moed: de patiënt, die om half twaalf bij hem binnenging?” 3e 2Concten-|lat.

„Ik weet niet veel van haar,” zei Madeline. „Ze belde ons ongeveer ’n 
uur geleden op, zoodra ze gehoord had van Dr. Marshall’s dood. Ze zei, dat 
ze gaarne bereid was, ons alles over hem te vertellen, wat ze zich herinnerde. 
Het is een zekere juffrouw Gwendolen Carr. Ze gaf me haar adres, en ik heb 
het opgeschreven. Ik denk niet, dat ze ons iets belangrijks vertellen kan. 
Ze had een prettige, beschaafde stem.”

Al dien tijd, dat ze zoo rustig doorsprak, stond ik mezelf af te vragen, 
wat toch wel haar eigen meening over de tragedie kon zijn. Wanneer ik naar 
haar keek, leek het ondenkbaar, dat ze de vreeselijke theorie aanvaardde, 
die ik zoojuist door den zoon van den doode had hooren uitspreken : moord 
door vergiftiging. Ik kon er ónmogelijk toe komen, de woorden in haar bij
zijn uit te spreken.

„Ik meende te begrijpen,” begon ik voorzichtig, „dat de twee doktoren, 
die hem onderzocht hebben, het niet heelemaal eens zijn over de doodsoor
zaak ; dat de een sprak van hartverlamming en de ander van vergif.”

„Ik geloof niet, dat er op ’t oogenblik nog eenige twijfel bestaat. Dr* Arm- 
strong heeft zelf toegegeven, dat hij zich vergist had, wat betreft die hart
verlamming.”

„A propos,” vroeg ik. „Wie is die Dr. Armstrong? Hoe kwam hij daar 
juist in de buurt ?”

„Hè ? — wist je dan niet, dat hij Roscoe’s assistent was ? Hij is dat nu 
bijna een jaar geweest. Hij was al dien tijd in de kamer ernaast.”

(Wordt vervolgd.)
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