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Als het regent in Barcelona, blijkt het pas 
goed, hoe slecht sommige straten in het 
zonnige Spanje nog zijn. Het wordt dan 
een vieze, klefferige modderboel, even erg 
als in ons land een afgelegen landweggetje.

Er was alle reden om de witte oefen-vlag, in plaats van de roode,^ 
die bij brand onheilspellend wappert, uit te steken op den brandweer
auto, toen een der spuitgasten den wagen gebruikte als trouwkoets. 
Het is de eenige keer, dat de bruid zoo nauw kennis mag maken 
met het beroep van haar man.

386

In Seattle fV.S.) werd een kano-wedstrijd naar Indi' 
aansch model gehouden met kano's, welke veel langer 
zijn dan die hier gebruikt worden. De bootjes waren, 
zooals bij de Indianent bemand met 10 a 11 deelnemers.

In alles één en alles samen, ook in 
den regen — dat is het motto van 
een nieuw soort regenmantel, die de 
fabrikant waarschijnlijk speciaal voor 
verloofden in den handel wil brengen.

Juffrouw Spooner uit Engeland, de eenige 
vrouw die aan de Duitsche Europa-vlucht 
deelneemt, is bijgeloovig. Zij wil vóór de 
vlucht niet gefotografeerd worden, anders krijgt zij 
volgens haar vaste overtuiging stellig een ongeluk.
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Aan den Adjudant-Onderofficier-instruc
teur J. Mulder van het 8e Reg. Infanterie 
te Arnhem werd de gouden medaille 
voor 36-jarigen trouwen dienst uitgereikt»

Door de Nederl. Vereeniging van 
Dansleeraren werd te Arnhem een 
congres gehouden in Musis Sacrum.

Roermond viert feest, twee weken lang» 
om het feit te herdenken, dat het 700 
jaar geleden stadsrechten kreeg» H.K.H, 
Prinses Juliana opende er plechtig het 
nieuwe dr. Cuypers-Luyten-museum, het 
gemeentebestuur (x de burgemeester mr. 
M. A. M, Waszink) hield receptie; alles 
is versierd ter eere van de zeven eeuwen 
oude stad.

De hoofdstraat met de nieuwe brug 
te Drachten in feestelijke tooi ter 
eere van de Handels- en Nijver- 
heidstentoonstelling aldaar. Ter 
gelegenheid van de tentoonstelling 
werden er tevens nationale 
zwemwedstrijden gehouden»
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Hutten der Manhanya-negers. De woonhuizen 
hebben wanden uit vlechtwerk. Men beschut het 
vee in de naast de woning gelegen stallen door 

een ondoordringbare 
omheining van door- 

** tb*" ZHP'e takken aan
& 4 X * tc brengen.
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Het Bayottendorp Elia gefotografeerd 
vanaf een hoogte van 300 Meter. Men 
onderscheidt op den voorgrond duidelijk 
de dammen, die de inboorlingen tus- 
schen de rijstvelden hebben aangelegd.

Wanneer de Cunantenneger sterft zonder een meer
derjarigen zoon na te laten, wordt zijn huis verwoest. 
Links en rechts ziet men bedden uit leem.

Afgodsbeelden in een Bissagohut. De resten van het offer liggen nog op den 
grond. Het beeld rechts is afkomstig van een Portugeesche galei. De Bissago*s. 
echte zeeroovers, veroverden eeuwen geleden het Europeesche schip, namen het 
boegbeeld mee naar hun dorp en vereerden het tot op den huidigen dag.



Een uit leem vervaardigd 
bed in een hut der Cunanten.

voor jongere broertjes en zusje:

Een schilderachtig negerdorp op het eiland Une.
■ 

Byogodorp op het eiland 
Unjokum. Op den voorgrond 
een bergplaats voor, leem»

Voorkamer in een Bayotten- 
huis. Aan de wanden hangt aller
lei huisraad en keukengerei

Poppenhuizen waarmede By~ 
otenkinderen spelen. De 
Byotennegers zijn zeer 
ontwikkeld en de kinderen 
vervaardigen uit klei reeds 
allerlei speelgoed

Een graf in een Byogohut. Pondom het 
graf zijn doodenfiguren geplaatst, welke 
uit hout zijn gesneden. Men offert hen 
palmwijn en olie, De kunst deze beelden 
te vervaardigen is geheel verloren gegaan. 
De ontdekker schatte hun ouderdom op 
ten hoogste 150 jaren. De voorwerpen 
aan den muur schijnen aan de overlede
nen te hebben toebehoord.

Met verbazing zal de lezer ongetwijfeld 
de fraaie en unieke foto's bezien, 
welke door den ontdekker Bernutzik 

tijdens zijn verblijf op de Bissago-eilanden 
werden gemaakt van 't inwendige der neger
hutten aldaar. Tot nu toe kwamen ons vrij
wel uitsluitend opnamen onder de oogen 
van negerdorpen en negerhutten van buiten 
af. Deze binnenshuisfoto's laten ons zien 
hoe eenvoudig en practisch hun primitieve 
huisraad is en hoe kunstzinnig vele van 
hunne gebruiksvoorwerpen zijn vervaar
digd. Wel is men hier ver van onze 
hyper-moderne meubels verwijderd en de 
gemakken, welke onze woningen geriefelijk 
maken, zouden hier niet worden gewaar
deerd. De wijze waarop de woningen zijn 
ingericht en gebouwd getuigen van ver
nuft en practischen zin en de oplossing 
van vele woonproblemen geschiedde doel
matiger dan in sommige wijken van onze 
moderne steden.
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De dijk en de molen van Stavenisse.

Een schilder achtig buurtje 
te St. Maartensdijk.

Xs Middaguur in het 
aardige dorp 

Poortvliet, waar
van men den 

ouden mooien to
ren op den achter
grond ontwaart.

Pust rondom 'n 
Thoolsche boer
derij te Scher- 

penisse.

Een warme Au
gustusmiddag op 
't welige Thool

sche land.
'•
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A ltijd zijn er leden van de maatschappij geweest, die niet 
** door het werk van hoofd of hand in hun onderhoud 
konden voorzien en moesten bedelen voor zichzelven en de 
hunnen. Onder hen zijn er ook, die niet willen werken; vooral 

in dezen tijd van crisis en 
armoede hoort men dikwijls 

B beweren, dat men niet weten
kan aan wien men iets kan 
geven en aan wien niet. 
Als men echter niet met 
zekerheid weet, dat een gift 
niet goed is besteed, is het 
wellicht beter iets te geven

Perzische 
bedelaar-landloopei

zoolang men geven kan. De 
ellende en vernedering is 
dikwijls zoo groot, dat men 
beter een „in het water ge
gooide" gift kan riskeeren, 
dan menschen ongetroost 
wegsturen die in hun nood 
en armoede ook nog harde 
woorden en onhartelijkheid 
moeten hooren, menschen 
zooals op deze foto’s, welke 
wij niet publiceeren als een 
sensationeele demonstratie 
van menschelijke ellende, 
maar slechts om te laten 
zien dat overal op de wereld 
ongelukkige medemenschen 
zijn, die onze daadwerke
lijke hulp noodig hebben.

Bedelaar in Engelsch Indië, 
die naar den aard van het 
land bij de huizen zijner 
rijke stadgenooten om een 
aalmoes smeekt.

Bedelaar in Mandsjoe- 
rije, die zijn blinden va
der op den rug draagt.

Een treurig beeld van menschelijke 
ellende in Napels — een vrouw 
die lucifers en prentbriefkaarten bij 
zich heeft, om voor de politie den 
schijn van bedelen te vermijden.
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Waternimfen en ... . waterratten.

Vooral in de grootere plaatsen van onze provincie is het zwemmen meer algemeen geworden. In het zwembassin te Ter neuzen

van een

gemeen

mooier, 
mooien 

water te

zeilbootje is 
voor velen bereikbaar 
en geenszins een niet

De Zeeuwen zelf zijn eigen
lijk geen waterratten. Het 
zwemmen is eerst de laat
ste jaren wat algemeen ge
worden, maar kom er alsje
blieft niet mee aandragen 
bij onze gemiddelde platte
landers, die al wat ouder 
zijn. We zijn menschen en 
geen visschen, hoort men 
zeggen, en geen haar op 
hun hoofd wil iets weten 
van de genietingen 
koel bad op een 
warmen zomerdag.

Maar vooral in 
de grootere plaat
sen, waar niet- 
Zeeuwen in den 
loop der jaren bin
nentrokken, is het 
zwemmen meer al- 

geworden. Vooral de jeugd beoefent deze 
sport, en de wedstrijden over de 
Schelde, jaarlijks gehouden, bewij
zen, dat er op dit punt wat leven 

A. in de brouwerij komt. Er moet zelfs 
N. ergens in Zeeland (is het
\ niet Krabbendijke ?) een

X \ waterfiets gemeerd lig-
\ gen, en misschien bestaan

\ 4% er zeIfs meer’ die aan
“ 7*' ons speurend oog zijn

ontsnapt. En is dit 
®vehikel geen groote 

A toekomst beschoren in 
ons zoo waterig ge- 
west ? Waarom zou- 

I - —.... m , den we het niet gaan
| * invoeren om op warme 

1 en rustige wateren
onze familie op Noord- 
Beveland of 

7*; / te verblijden
X±- / onver wa c h t e

visite ?
MMRB/ Wat is er

dan op
MRfHy dag op

IS/ zijn ?
£3/ Een

De watersport staat in Zeeland niet in hoog 
aanzien.

Weliswaar begint daarin de laatste jaren 
een weinig verandering te komen, maar over het 
algemeen wordt ze niet druk beoefend, zeker niet 
naardat er in Zeeland water is.

Wel ligt de tijd ver achter ons, dat onze voorouders 
genoeglijk ronddreven in uitgeholde boomstammen, 
maar er is niets anders voor in de plaats gekomen. 
Over het algemeen hebben we ons veilig verschanst 
achter vette dijken, en alleen als het een erg mooie 
dag is, steken we eens even met onzen neus over 
zoo’n dijk heen.
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Toch wordt er in Zeeland weinig gezeild 
Haast de eenige zeilers zijn onze visschers 
die zoon mooi aspect geven aan de Schelde

Een zeilbootje is voor 
velen een bereikbaar ideaal.

393

Het water bergt vele onbekende schatten in zijn 
schoot, het is het begeerd domein van de jeugd.

De kano heeft langzamerhand ook 
onze Zeeuwsche wateren veroverd.

te vervullen ideaal. Toch wordt er in 
Zeeland heel weinig gezeild.

De eenige zeilers zijn onze visschers, 
die zoo’n mooi aspect geven aan de 
Schelde, en de eentonigheid van de 
watervlakte breken. Ga eens een keer 
met zoo’n visschersman mee — ook dat 
is sport — en men ziet alles weer eens 
anders. Het visschersbedrijf is van a 
tot z sportief, al zullen de visschers 
zelf zich daarvan geen rekenschap 
geven.

En dan nog een andere watersport, 
de hengelsport.

Het moet voor ingewijden een on
volprezen genot zijn, zich ergens aan 
den waterkant neer te laten, den 
hengelstok uit te slaan, en, zalig 
achteroverliggend in het welige 
gras, zich over te geven aan 
lentedroomen, terwijl één oog lod
derig tuurt naar het vinnig spar
telende dobbertje, dat van tijd tot 
tijd neigingen vertoont om aalsnel 
in het water weg te schieten........

Tenminste, zoo stel ik mij deze 
sport voor. Het is, zooals ik het 
als oningewijde durf te voelen, een 
sport voor menschen die iets span
nends willen beleven, zonder zich 
daarvoor veel moeite of inspan
ning te getroosten___ Overigens
mag het volhardingsvermogen van 
deze watersport-beoefenaars zon
der voorbehoud bewonderd worden.

En dan is er het kruisnet, het 
logge gevaarte, dat meer een 

zijn leven niet in 
de waagschaal stel
len. Dit wordt dik
wijls vergeten, en 
hoewel er in Zee
land naar verhou
ding maar weinig 
ongelukken voor
komen, verdient ’t 
toch aanbeveling, 
meer aandacht te 
schenken aan voor
lichting en beschik
baarstelling van 
reddingsmateriaal. 
Op sommige plaat
sen is dit nog ge
heel niet of in zeer 
onvoldoende mate 
aanwezig, en er 
valt op dit terrein 
nog genoeg te doen

nachtobject is, en in donkere slooten en vaarten 
geluidloos wegzinkt, om weer te keeren met 
spartelenden buit, die blinkt in het maanlicht.

Het water bergt veel onbekende schatten in zijn 
schoot, het is ’t begeerde domein van de jeugd, 
die er zich altijd vermaakt, altijd nieuwe avonturen 
vindt, en on geregelde tijden met een nat pak thuis
komt. Oos: het kleine mag geëerd, de sport van het 
slootjespringen, stekelbaarzenvangen en het laten 
zeilen van scheepjes.

Het binnenwater schijnt altijd nog meer be
koring te hebben dan de wijde Scheldearmen, waar 
de sport nog vrij zeldzaam is. En, we moeten het 
bekennen, ook niet geheel zonder reden. Het zwem
men is op de Zeeuwsche stroomen een niet onge
vaarlijke bezigheid, en men moet de kunst al zeer 
goed meester zijn, en dan nog bovendien alle ge- 
wenschte voorzichtigheid in acht nemen, wil men



z De dwerg-menschjes der 
familie Earl, waarover in 
dit artikel wordt geschreven.
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Contrasten ontmoeten elkaar.

tot een hoogte van twee-meter-zestig, en ’t, om 
zijn eigen woorden te gebruiken, dus „een heel 
eind in de wereld gebracht heeft.” Erlich’s vader 
en moeder zijn beiden van gewoon formaat, en 
hij heeft twee broers, die geen reuzen zijn.

Het gigantisme is een afwijking, die veroorzaakt 
schijnt te worden door een ziekte van de schild
klier, aan den onderkant der hersenen. Te sterke 
afscheiding van de voorste lob van die kleine 
klier in de jeugd heeft tot gevolg een te sterken 
groei van de iengtebeenderen, waardoor de lijder 
abnormaal groot wordt.

Dat ieder eerste-klas-circus op ten minste één 
reus kan wijzen, wordt als niet meer dan vanzelf
sprekend beschouwd. Er zijn echter in onzen 
tijd heel weinig echte reuzen in omloop — echt 

in dien zin, dat de ma
ten van ’t gebeente en 
de hoeveelheid vleesch 
evenredig groot zijn. 
En het is merkwaar
dig, dat er een heel 
rijtje reuzen uit Texas 

stammen. Onmid
dellijk op Jaap 
Erlich volgt Jim 
Tarver, en dan ko
men de vier gebroe
ders Shields, die 
te zamen ’n hoogte 
van acht meter 
vierenvijftig kun
nen bereiken.

Dikwijls hoort 
men beweren, dat 
die menschelijke

wolkenkrabbers geestelijk minderwaardig 
zijn. Er is veel aan te voeren, dat voor het 
tegenovergestelde pleit. Een der vroegere 
leeraren van Erlich, die hem in ’t circus 
Barnum en van Bailey zag, heeft verklaard, 
dat de reus buitengewoon schrander was, 
een van de beste leerlingen, die hij ooit 
onderwezen had.

Deze reus heeft een volkomen normale 
jeugd beleefd. Hij is altijd grooter geweest dan 
andere kinderen van zijn leeftijd, maar eerst toen 
hij twaalf was, begon hij overdadige afmetingen aan 
te nemen. Toen groeide hij zoo hard, dat vader 
Erlich er aan dacht, naar een dekzeilenfabriek te 
gaan, om kleeren voor zijn zoon te koopen, en 
Jaap ging vacantie-cursussen volgen, om sneller 
op te schieten en in klassen te komen, waar jon
gens van ongeveer zijn grootte in zaten. Van de 
middelbare school ging hij naar Hollywood, om 
zijn geluk te beproeven, en hij trad op in een aan
tal kluchten, o.a. „Jack de Reuzendooder.”

Dwergachtigheid ontstaat door een te geringe 
afscheiding van de voorste lob der schildklier. 
Deze menschelijke poppen zijn volkomen nor
maal en goed gebouwd — in tegenstelling met de 
mismaakte menschjes, die dwerg zijn tengevolge 
van Engelsche ziekte. De kleinste man ter we
reld is „majoor Zier”, en hij doet die uitdrukking 
eer aan. Deze kleuter is maar zesenzestig centi
meter hoog en weegt nog geen 111/2 K.G. De moe-

In het wilde Westen van 
Amerika bestaat er ’n 
legende, dat Moeder 

Natuur eens een keer 
vacantie nam, en haar 
werk aan minder ervaren 
handen overliet. Het ge
volg was ’n kolonie van 
reuzen, dwergen, men- 
schen met drie beenen, 
levende geraamten en 
vrouwen, die aan ’t woord 
„dik” een geheel nieuwe 
beteekenis gaven.

Natuurlijk is het maar 
een legende. De mensche- 
lijke circus-attracties 

stammen bijna altijd uit 
volkomen normale fami
lies — en dat is juist ’t 
vreemde van die „zon
derlinge en eigenaardige 
personen, dames en hee- 
ren,” die zoo uit de blad
zijden van een toover- 
verhaal gestapt schijnen.

Neem bijvoorbeeld den 
grootsten man ter wereld, 
Jacob Erlich, bijgenaamd 
Hemelhoog, uit El Paso 
(Texas), die zich uitstrekt
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der van het Ziertje, die met haar zoon meereist 
en trekt, is een vrouw van normale grootte, en de 
jonge man van 1 M. 83, die hem bij ieder optreden 

’n Chicago komt bezoeken, is zijn broer.
Lia Graf, een Duitsche van geboorte, is waar

schijnlijk de kleinste vrouw, die er heden ten dage 
leeft. Zij is geestelijk goed ontwikkeld en van ge
zicht lijkt zij veel op haar zuster, die een vrouw 
van normale grootte is. Lia meet bijna 69 c.M.

Bekende dwergen zijn de leden der familie 
Earl, met aan ’t hoofd den kleinen Harry, die als 
ster met wijlen Lon Chaney is opgetreden. De 
kleuter heeft diep getreurd om den dood van zijn 
filmkameraad, en niemand kon hem troosten dan 
Jaap Erlich, de reus.

Dat contrasten elkaar aantrekken, blijkt ook 
in de circuswereld. Reuzen en dwergen kunnen 
uitstekend met elkaar overweg; Jaap gaat graag 
met de kleuters op en neer. Evenals hij zelf pas
sen die niet in de wereld van gemiddeld-groote 
menschen. Zij kunnen niet uit een auto naar buiten 
kijken — Jaap kan er niet in zitten. Dwergen 
kunnen met vieren in één bed slapen — Jaap heeft 
de keuze : óf zijn knieën stukschaven tegen het 
zoldertje van een slaapwagen, óf zich uitstrekken.. 
in de gang.

In ’t gezin Earl zijn vier dwergkinderen, 
en vier van normale grootte. Eigenaardig is, dat 
de kinderen om de beurt normaal en dwergachtig 
waren.

De meeste menschelijke curiositeiten komen 
dus uit normale gezinnen in allerlei steden en 
dorpen. De circussen hebben agenten, die over 
de heele wereld speuren naar abnormaliteiten. 
Dikwijls ook komt iemand met circuseigenaardig
heid solliciteeren, en ook toevallig worden er 
talenten ontdekt.

De reus George Auger bijvoorbeeld was ver
keersagent in Londen, eenige tientallen jaren 
geleden, toen de straat-parade van Barnum en 
Badey langs het Strand trok. De verkeersagent 
kwam bijna even ver de lucht in als de grootste 
roode wagens, en Auger werd uitgenoodigd, zich 
bij den troep te voegen, wat hij deed.

In 1930 deden de monsterlippen der Ubangi 
hun intrede in de circuswereld. Zooals men weet, 
zijn die lippen niet van nature zoo. Bij de kleine 
meisjes der Ubangi (in de hoogere kringen althans) 
werden de lippen doorboord en met een schijfje 
hout bezwaard. Daarna werden de schijfjes hoe 
langer hoe grooter genomen, tot eindelijk, op 
vijfentwintigjarigen leeftijd, de lippen als groote 
borden een dertig centimeter van het gezicht 
uitstaken. De oorspronkelijke bedoeling van dit

Dwergen in een hotel te Berlijn, waar alles 
op hun lichaamsafmetingen is berekend en 
dat zij bewonen gedurende hun engagement 
in een variété.
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In het dagelijksch leven is 't 
wijls gemakkelijk dat men 'n 
is. (Jac. Erlich; zie artikel).

dik- 
reus

Een van de bekende lippen- 
negerinnen uit Afrika, die 
enkele jaren geleden (men 
had daarvoor voldoen- J 
de slechten smaak) ook M 
in ons land gebracht 
werden om „vertoond” jEc 
te worden. 13p|

gebruik was, de vrouwen te misvor
men, opdat vijandige stammen ze 
niet wegstalen. Later is de bedoeling 
zoo verschoven, dat de Ubangi-vrouw 
met de grootste lippen als de schoon
heid van den stam wordt beschouwd.

Deze monsterachtigheden zijn dus 
kunstproduct, maar ongeveer alle 
andere verschijnselen, die in de cir
cussen vertoond worden, zijn echt, 
d.w.z. door de natuur veroorzaakt. 
Dit wordt echter niet altijd grif ge-

loofd. Menigmaal heeft de reus Erlich zijn zeven
mijlslaarzen moeten uittrekken, om te bewijzen, 
dat hij geen stelten gebruikte. Het degenslikken 
wordt door veel toeschouwers als bedrog j 
beschouwd, hoewel doctoren de keelverwij- 
ding, die voor die vertooning geëischt 
wordt, hebben geconstateerd en verklaard.

Wij mogen dit artikel niet besluiten J 
zonder geantwoord te hebben op de vraag : A
„Trekken die zonderlinge menschen zich iets 
aan van hun zonderlingheden ?” M

Over ’t algemeen niet — anders zouden V 
zij zich niet in ’t publiek vertoonen. Ik heb 
het meegemaakt, dat hotelpersoneel Jaap 
Erlich met groote oogen aangaapte, en dat schoen
poetsers hem dubbel tarief rekenden. Ik heb hem 
een drogisterij binnen zien stappen, met vijftig 
menschen achter zich aan, die ’t uitbrulden toen 
hij om ’n kleine tube scheercrème vroeg. Maar dat 
nemen ze allemaal heel gemoedelijk op — ’t hoort 
bij hun vak !

In ’t circus vindt de afwijkende mensch een oord, 
waarin hij niet misplaatst is, gelijk overal elders 
op de wereld. Hun beproeving wordt hun brood
winning. Zij genieten een goede behandeling en 
ontvangen een flink salaris, behalve den 
kost en een goed bed in een zindelijken j 
wagen. Er zijn tijden geweest, dat Chang, i 
de Chineesche reus, honderden dollars per Jh
week verdiende.

Tal van die menschelijke eigenaardigheden zijn 
getrouwd — een bewijs, dat geen potje zoo scheef 
kan zijn, of er past nog wel een deksel op. De 
olifantachtige dame op het extra-versterkte plat
form is even trotsch op haar „Zeshonderd vijf
entwintig pond vrouwelijk schoon,” zooals de recla- 
meroeper staat te pochen, als andere dames op haar 
slankheid. Hanna Batterby, een dikke dame, die 
de 250 kilo haalde, trouwde met een levend ge
raamte, dat niet ver boven de 30 kilo woog. Annie 
Donovan, vrouw-met-den-baard bij Barnum, die 
haar als kind ontdekte en in zijn reclame „Het 
Kind Ezau” noemde, is tweemaal getrouwd.

Verre van zich te bedroeven over hun afwijkin
gen — die monstermenschen kennen een troos
tend geheim : onder de menschen, die de tent be
stormen, is er vaak een duplicaat te vinden van 
een aantal attracties, die op het tooneel worden 
vertoond. De eene curiositeit betaalt geld, om 
de andere te mogen zien !



oo — da’s tenminste duidelijk. Ga voort I”
„Op een verschrikkelijken dag, toen er over de paden bloed stroomde, 
en de dorpen vlam waren, en zelfs de lucht vol gevaar stond, kwam 

er over het pad van Yang O en zijn bevende slaafje een oude amah. Zij 
was toen al oud, zwart van tanden en van ziel, en in haar armen droeg zij 
een klein meisje weg van de verschrikking.”

„Ja ?”
„Perzikbloesem.”
„Ja — en, Hung No ?”
„In China,” zoo vervolgde Hung No, „worden de dochtertjes niet zoo 

hoog aangeslagen als de zoontjes, want op onze zonen rekenen wij Chineezen, 
om ons eer aan te doen, als wij zelf vertrokken zijn naar den hooge ; van onze 
zonen verwachten wij den eeredienst aan het altaar van onze voorouders, 
en wij hopen door die vrome daden een welkom en de vreugde te vinden .in 
het hemelsche huis van den Grooten Draak. Een vrouwelijke baby te vinden, 
een klein, zwak hulpeloos meisje aan den kant van den weg, dat is géén 
schat vinden — wie dat vindt, vindt niets ; en wie het opneemt, aanvaardt 
een last, een kleinen, nutteloozen, schreienden last. En Yang O stond gereed 
om dat meisje te dooden, en Min Li ook, wat lang niet kwaad geweest zou 
zijn ; maar toen hij het kind op armslengte van zich af hield, en stond te 
berekenen, hoe hij haar het beste treffen zou met zijn bloederige zwaard, 
zag hij, dat het een kind was van het gehate'blanke ras — de vreemde duivels, 
die de vloek waren van heel China. Neem het me niet kwalijk, mijnheer, maar
zoo werden ze toen door heel China beschouwd....”

De jonge dokter kwam bij de tafel vandaan, en trad dicht op Hung 
No toe.

„Blank !” riep hij uit.
„Zoo is het, mijnheer — en op haar arm de Kus van de Lelie !”
„ja ja, laat dien Kus van de Lelie er maar af !” riep Wilfred Harvey 

uit. „Ik heb je toch goed begrepen — bedoel je, dat de oude Yang O al die 
jaren een blank meisje bij zich heeft gehouden, en voor zijn dochter uit
gegeven ? „Perzikbloesem” noemde je haar.... is zij ’t, die je bedoelt? 
Groote hemel, Hung, dat had je niet zoo lang mogen verzwijgen, ’t Is ver
schrikkelijk !”

„Verschrikkelijk, mijnheer ?”
„Een blank meisje.... dat in de handen van een Chinees gebleven is — 

van zoo’n Chinees !”
„De Chineezen zijn goed voor hun kinderen, mijnheer,” vertelde de jonge 

Chinees hem rustig.
Harvey schudde ongeduldig het hoofd.
„O ja, dat weet ik.... ’t is waar, ofschoon Yang jou niét gespaard schijnt 

te hebben; maar ga door.... dat wil zeggen, je zult eerst nog even terug 
moeten gaan. Wat is er met dien kus van de lelie ? Wat is dat voor ’n ding ? 
Wat beteekent het ? Wat heeft ’t met de 
geschiedenis te maken ?”

Hung haalde diep adem.
„Op haar linkerarm, mijnheer, even 

boven den elleboog, is de Kus van de 
Lelie. Het is een klein rood vlekje, dat 
precies den vorm heeft van een lelie, en 
dat wordt in China voor iets buitenge
woon kostbaars aangezien. Een persoon, 
die dat merk heeft, brengt aan het gezin 
alle geluk. In China weten wij, dat de 
bloemen een ziel en een geest hebben. U 
lacht er om, dokter Harvey. U vindt ons 
een dwaas, onwetend volk — soms heel 
nuttig, als er hout gehakt of water geput 
moet worden — gele lastdieren, werk
ezels, valsche spelers, dobbelaars, be
driegers, misdadigers, die leven van 
hondenvleesch en rijst en vol opium 
zitten, en op z’n hoogst maar deugen, om 
uw vuile goed schoon te wasschen, en om 
uit den weg geschopt te worden, als u 
ze tegenkomt.”

De Chineesche stem trilde van aan- 
groeienden hartstocht —rustigen harts
tocht en Hung No, de slaaf van Yang 
O, sprak tot Wilfred Harvey, doctor in 
de medicijnen, als mensch tegen mensch. 
„U kijkt op ons neer, u veracht ons, en 
u weet niemendal van ons. Hier in deze 
gemeene Chineezenwijk — die niets op 
China lijkt, dokter Harvey — waar de 
Engelsche dames nu en dan heenkomen

0p teió dool om land.
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onder politie-geleide, als het mode is om achterbuurten af te 3
loopen — wonen er Chineesche geleerden, waar de wijzen van IN O* 
uw groote museum in Bloomsbury niet meer dan schooljongens bij zijn, 
mannen, wier voorvaderen al de sjerp droegen, toen de voorouders van uw 
oudste en edelste families nog als naakte wilden rondliepen en Londen een 
modderpoel was.

U lacht, als ik zeg, dat de bloemen hun eigen leven en bewustzijn hebben. 
Maar wij Chineezen wéten, dat het zoo is. Uw geleerden zijn pas begonnen 
te morrelen aan den grendel van een deur, die voor ons al duizenden 
jaren heeft opengestaan. Zij beginnen zich nog maar pas te verwonderen, 
en staan soms te snateren als opgewonden kinderen over dingen, die iedere 
welopgevoede Chinees weet, en die al lange eeuwen bekend zijn onder de 
Chineesche landbouwers. Viooltjes hebben lief en haten. Rozen 
elkaar. Sleutelbloemen denken. Grasklokjes redeneeren en 
Bloemen en hei en gras lijden.”

„Groote genade !” zei de dokter.
Maar Hung No was nu eenmaal beginnen te spreken ; en 

neesch eenmaal aan ’t spreken is geraakt, is het even moeilijk, den woorden
stroom van zijn woelende gedachten tegen te houden, als een zwerm vliegen 
met hun wazige vleugeltjes de kokende woede kan keeren van de „Gele Smart”, 
als het vloed is.

„Tweeduizend jaren geleden is er een hemelsche maagd neergedaald 
uit den Perziktuin van de Godin des Overvloeds, om te kijken naar een 
keizerlijke bruiloft — want meisjes zijn nieuwsgierig naar zulke dingen, 
zelfs de hemelsche godenmaagden ; en zij raakte met haar arm aan een braam-

twisten met 
debatteeren.

als een Chi-

tak, en voor zij hem verbinden kon, viel er een druppel bloed op de aarde, 
en de dorstige, stoffige aarde op die kale plek, zonder gras en zonder planten, 
dronk het bloed in. En toen werd die heele plek groen, en de menschen konden 
gerst oogsten en klaver. En juist, waar dat eene droppeltje heilig bloed was 
neergevallen, groeide er een lelie — de kleinste, mooiste lelie van heel China. 
Die groeit daar nog. Zij kan nergens anders groeien. De kleine leliebloem 
is niet grooter dan de bloem van de wilde boon. Zij is welriekender dan sandel
hout. Er bestaat geen tweede bloem, die zoo rood is. Bij dat vlammende 
rood is het karmozijn van een bruidssluier maar grijsachtig rosé. Zij groeit 
in den schoot van China, als een klein plasje hartebloed schuilt in een kom 
van rookkleurigen amber. En nooit zal een van mijn landgenooten zoo’n bloem 
plukken of beschadigen. Zelfs de vogels van China hebben er eerbied voor. 
De veldmuis zal er niet aan knagen. De storm zal haar niet knakken. Chi
neesche kinderen zullen er niet aan trekken of plukken. De meisjes gaan 
er heen met haar luit en maken er de zoetste muziek voor. En omdat wij 
haar geschiedenis kennen, en er onze eer aan bewijzen — de eerwaardige 
bloedbloem van de dochter der heilige godin van den overvloed — wordt er 
ééns in iedere zeven jaren in China — gewoonlijk in diezelfde provincie, 
maar niet altijd ; want de góden hebben hun grillen — een kind geboren, 
met precies zoo’n klein rood leliebekertje in het jonge zachte vleesch ; en dat
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is een gelukskind, een weeldekind, en degene, die het beschermt 
en koestert, zal nooit gebrek hebben, maar altijd voorspoed.

„Door welk een gril van de góden het vleesch van een 
Engelsche baby gemerkt is met het stempel van de hemelsche 
gelukslelie, kan ik niet zeggen — maar het was er ; en het is er 
nu nog, op den linkerarm van de Engelsche Perzikbloesem, 
die Yang O, toentertijd bijna een bedelaar, gespaard heeft, 
toen hij het heilige teeken zag — die hij sedert dien altijd 
beschermd heeft en gekoesterd.... altijd heeft hij gedaan naar 
haar behagen, nooit heeft hij haar iets geweigerd, hij heeft 
haar bijna over zich laten regeeren, altijd.... Perzikbloesem, 
die hij zijn dochter noemt, en laat leven als een koningin — 
maar half gevangen laat hij haar leven in paleisachtige 
kamers, boven een Chineesch hol van goedkoop eten en dob- 
belarij en erger — en hij bewaakt haar angstvallig, opdat geen 
Engelsche oogen haar zullen zien en haar herkennen als een 
Engelsche. En hij houdt van haar. Alleen mij haat hij — en 
ik denk, dat hij mij haat, omdat hij half vermoedt, dat ik mij 
herinner. En ik herinner ’t mij ! De amah, Min Li, weet, wie 
Perzikbloesem is, maar ik betwijfel, of zij het ooit aan Yang 
O verteld heeft. Tusschen haar en mij is er nooit sprake over 
geweest. Ik ben veiliger, als zij denken dat ik het vergeten heb. 
Ik was nog maar heel jong. Maar ik herinner ’t mij. En ik 
wacht. Ik wacht, tot zij mijn dienst noodig heeft ; tot de oude 
Yang O sterft, of zijn liefde tot haat wordt door een eigen
zinnigheid van haar, misschien als zij een rijken Chineeschen 
minnaar afwijst; want tienmaal meer dan hij Perzikbloesem 
liefheeft, Yang O, de dief en woekeraar, de tyran van drie 

Chineezenwijken, tienmaal meer heeft hij het geld lief, zwelgt 
hij, als hij bankbiljetten ruikt, trilt hij bij het gerinkel van 
zilver en goud. Ik leef — en ik glimlach om den riem aan 
Yang O’s knoopzweep — om Perzikbloesem te dienen in haar 
nood — als die komt.

„Ja,” ging hij voort, nu weer in eenvoudiger taal sprekend, 
„ik twijfel er niet aan, of Min Li weet, wie Perzikbloesem is 
en wie haar ouders geweest zijn. Maar ik geloof, dat Min Li 
het, om de een of andere reden, nooit zal vertellen. Waarom 
zij haar eigen leven waagde, om die blanke baby te redden 
— want wagen deed zij het zeker — heb ik nooit vernomen. Ik 
denk, dat de moeder van Perzikbloesem door de Boksers ver
moord is, dat zij de meesteres was van Min Li, en dat zij goed 
geweest is voor de amah,^ want dat zijn de Europeesche 
meesteressen soms voor haar Chineesche amah’s — en zulke 
schulden moeten betaald worden. Dat is alles, wat ik er van 
begrijpen kan. Yang O heeft aan Perzikbloesem al zijn rijkdom 
te danken. In die dagen, die ik me nog maar flauw kan herin
neren, was Yang O straatarm, en dikwijls was hij hongerig, een 
roover, die van zijn handigheid leefde. Maar is Yang O van 
dien dag af, toen hij niet alleen Hung No, den onwaardige, 
maar ook Min Li en Perzikbloesem voeden en kleeden moest, 
niet van rijkdom tot rijkdom geraakt ? Is het hem niet goed gegaan in 
’Frisco, in Londen, Malta, Liverpool, Marseille ? Heeft hij geen groote 
fortuinen verzameld en groote macht verkregen — eer zelfs — en weet hij 
niet, dat dit allemaal enkel door Perzikbloesem komt ?”

De jonge dokter luisterde ernstig. De „Kus van de Lelie” had niet veel 
indruk op hem gemaakt. Maar hij twijfelde er niet aan, of de rest van het 
verhaal van den jongen was maar al te waar.

„Ik begrijp het. En behandelt hij haar goed?”
Hung No boog het hoofd.
„Zooals een vader het kind van zijn hart behandelt, het kind, waarvan 

hij eer verwacht in zijn graf, zoo behandelt Yang O Perzikbloesem !”
Er volgde een oogenblik van stilte voor de dokter uitriep :
„Hoor eens hier, Hung — dat is een heel ernstig geval. Ik wil je gevoelens 

niet kwetsen, maar een blank meisje.... wat ik zeggen wou, wéét zij, dat 
zij een blanke is ?” >

„Nee !”
„Groote hemel ! En — en hoe is zij, Hung No ?”
Hung No keek naar den grond.
„Zooals de bloem in een vreemd land, waarvan de geur de smachtende 

ziel terug brengt door de woestijn naar het huis van zijn kindsheid — zooals 
de aanraking van een moederhand op een vermoeid voorhoofd — zooals de 
stem van een vriend door een nacht van leed — zoo mooi en lief is zij. O 
mijnheer !”

Hij zag de lippen van den dokter verstrakken, hij merkte op, hoe opeens 
de rimpels van diepe gedachten kwamen in het voorhoofd van den genees
heer, hij zag het ernstige gepeins in de Engelsche oogen — en de Chinees 
oordeelde, dat hij zijn werk goed begonnen had. En zonder nog een woord 
of gebaar aan zijn uitlatingen toe te voegen, gleed hij geruischloos de spreek
kamer uit en naar buiten.

V

De oude Min Li, die nog ouder was dan Yang O zelf, en zoo leelijk dat 
het moeilijk te beschrijven valt, zag met koele minachting op Hung No neer. 
Zij aanbad Perzikbloesem, zooals zij vroeger de moeder van Perzikbloesem 
aanbeden had, en omwille van de jonge Engelsche vrouw — nu reeds lang 
lood — die haar goedheid had betoond in den tijd van haar ergsten nood, zou
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Min Li haar leven zelf gegeven hebben in den dienst van Perzikbloesem. 
Inderdaad had zij Yang nooit verteld, wie zijn vondeling was — ook 

hierin had Hung No goed geraden — en zij zou het nooit doen ook ; Yang 
had haar trouwens nooit erg lastig gevallen door er naar te vragen. Hij stelde 
volstrekt geen belang in de afkomst van het meisje ; hij interesseerde zich 
alleen, en machtig, voor het kleine roode leliemerk op haar molligen arm. En 
Min Li was er in ernst van overtuigd, dat Perzikbloesem beter geborgen was 
onder Chineesche hoede dan in eenig denkbare Engelsche omgeving. Met 
uitzondering van die eene Engelsche vrouw had Min Li de Engelschen gehaat, 
die zij zoo lang in China gekend had ; en noch de Chineezenwijk in ’Frisco, 
noch de Chineezenwijk te Londen hadden verandering gebracht in haar 
waardeering van de „vreemde duivels”.

Maar zij haatte ook den Chinees Hung — zij haatte hem om een aller- 
vrouwelijkste reden : omdat zij hem nu eenmaal haatte. En Min Li wist, wat 
niemand anders wist — en ook dat zou zij nooit vertellen — zij wist, waarom 
Yang O Hung No haatte en martelde — want eens had Yang O het in zijn 
dronken woede in haar bijzijn uitgeblaft : zij wist, dat Hung de zoon was 
van Yang’s bittersten vijand ; en zij wist, hoe Yang den kleinen jongen in 
handen had gekregen, en waarom hij hem zoo slecht behandelde.

Den volgenden morgen riep Min Li met haar schrille stem om Hung No, 
en toen hij haastig kwam, beval zij scherp :

„Haal den dokter ; Perzikbloesem voelt zich niet wel. Maar vlug !” 
Hung No boog het hoofd, zooals hij het maar zelden gebogen had voor 

de bevelen van Min Li, als zijn meester, Yang O, er niet bij was. Maar hij 
toonde verwonderlijk weinig bezorgdheid voor de ziekte van Perzikbloesem.

„Ik zal hem vlug brengen, vlug!” beloofde hij, en aanstonds slofte hij 
weg op zijn zachte schoeisel.

Alles ging goed. Het werkte.
Yang O was immers dien dag naar Southampton ? Hij zou immers eenige 

dagen wegblijven ? En zou in dien tijd de pijl, dien hij vergiftigd had met de 
fijne listigheid van zijn Chineeschen geest, niet zijn doorgedrongen in het 
hart van Wilfred Harvey ?

Hij repte zich door de straten, en de spreekkamer van den dokter binnen, 
zich nauwelijks tijd gunnend om te kloppen.

„Hallo, Hung !” groette Harvey hem.
„Perzikbloesem ziek! Komt u alstublieft direct !”
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Harvey keek op.
„Wat zeg je ? Perzikbloesem ! O ja, het meisje van Yang. 

Willen ze mij hebben ?”
„Ja, vlug!”
Harvey trok de wenkbrauwen op.
„Ik dacht,” wierp hij tegen, „dat Yang altijd dokter Fraser wou 

hebben ?”
„Ja, dat is zoo. Maar de oude dokter is zelf heel ziek.” Hung 

zei er niet bij, hoe het kwam dat dokter Fraser op de ziekenlijst 
stond. Maar Hung No wist dat.

„Dat is waar ook. Dan is ’t goed, Hung No. Ik zal zorgen, dat 
ik er over een paar minuten ben !”

Toen Hung No hem, korten tijd daarna, verwelkomde aan 
de deur van het restaurant van Yang O en hem door de onwelrie
kende benedenverdieping leidde, en verder naar het zindelijke en 
geparfumeerde bovenhuis, beet Hung zich op de lip, om zich het 
glimlachen te beletten, en liep te denken, dat nu het uur van zijn 
wraak kwam — er was nu nog maar één ding noodig : dat Wilfred 
Harvey, de Engelschman, oogen had om te zien.

Voor de kamer van Perzikbloesem, op het portaal boven 
aan de trap, stond de oude Min Li te wachten, met een vreemd 
bezorgd gezicht.

Zij keek naar den Engelschen dokter.
„Welke dokter is dat, Hung No ?” vroeg zij.
„Dokter Fraser is ziek,” gaf Harvey haar ten antwoord. 

„Ik kom in zijn plaats. Waar is de patiënt?”
„Fraser dokter ziek ?” mompelde de oude vrouw ontevre

den ; „en u hier plaats? Goed.” Maar ze zei het knorrig. „Kom 
vlug ! Perzikbloesem erg ziek. Jij,” beval zij Hung, „gaat terug 
beneden. Jij gaat raam doen.”

Hung keerde zich om, maar hij ging niet ver. Harvey volgde 
de oude vrouw de kamer in.

Perzikbloesem zat voor haar raam.
Het was de Chineesche kamer van een Chineesch meisje — 

een luit op een kussen, lakwerk, ivoor, wandteksten. Zij droeg 
de sierlijke kleeren eener dochter van Chineeschen rijkdom. Zij 
vormde, in het totale beeld, een echt Chineesch beeld ; en toch, 
toen hij maar even het meisjesgezicht had gezien tegen het licht 
van het raam, vergat Wilfred Harvey, dat zij voor een Chineesche 
doorging.

Wat hij zag, was een fraai besneden gezichtje, trotsch en 
mooi en lief — en hij wist, wat lieve meisjesgezichten waren, maar 
nog nooit was het voorgekomen, dat zijn hart even stilstond, als 
hij er een zag, en dan met wilder vaart weer doorklopte.

Toen keerde ze zich om ; en hij ging naar haar toe — als dokter 
naar een patiënt — en de oude amah bleef dicht aan zijn zijde.

„Ik ben dokter Harvey, juffrouw Yang,” zei hij. „Uw ge
wone dokter is helaas ziek, daarom is Hung No naar mij toe gekomen. Maar 
ik zal u wel weer in orde krijgen. Laten we maar eens kijken.”

Hij stak de hand uit, met het gewone doktersgebaar van „laat me uw 
pols eens voelen”. Heel even aarzelde zij. En toen zij haar oogen opsloeg 
naar de zijne, kwam er opeens iets in die meisjesoogen, dat hij nog nooit 
in de oogen van een vrouw gezien had. Wat het was, had hij niet kunnen 
zeggen, maar het was iets van het kind in een vrouw, iets van de vrouw in 
een kind, en iets van een vraag, die onbewust werd uitgesproken.

Zij vertelde hem over haar geringe onwelheid, en hij bleef een poosje 
met haar praten. y

Het was heel prettig, te luisteren naar het zachte rijzen en dalen van 
haar stem ; het was heel prettig, te letten op den glimlach, die zoo vlug om 
haar lippen kwam ; en het was zeer onaangenaam voor zijn Engelsche begrip, 
te bedenken, dat zij in deze omgeving leefde.

Min Li, die achter hem stond, sprak knorrig.
„Wordt zij beter ?” vroeg zij.
Wilfred Harvey stond op ; hij begreep, dat er geen voorwendsel was 

om langer te blijven.
„Natuurlijk wordt zij beter,” antwoordde hij ; „juffrouw Yang heeft 

niets van beteekenis. En toen ontmoette hij den strakken blik van Min Li, 
en begreep, dat ook zij vond, dat de visite lang genoeg geduurd had. „Ik kom 
morgen nog even kijken,” beloofde hij.

Min Li keek hem scherp aan.
„Misschien Fraser dokter morgen beter,” zei ze knorrig.
Maar Perzikbloesem zei zacht: „Ik hoop, dat u morgen komt, dokter !” 
„U kunt er op rekenen,” zei hij, en hij drukte haar hand, voor hij zich 

omkeerde en naar de deur ging.
Min Li ging met hem mee het portaal op. Zij sprak niet; en toen hij 

zich omkeerde en haar aanzag, was de blik, dien zij hem teruggaf, donker 
en onvriendelijk.

Hung No stond hem op te wachten in het leege restaurant.
„Die ziekte heeft niet veel te beteekenen, Hung,” vertelde Harvey hem.
„Daar ben ik heel blij om I”
Harvey liep de heele lengte van het restaurant door, voor hij zei :
„Ik moet zeggen, Hung, zij.... zij is een Engelsche. Dat valt niet tegen 

te spreken.”
Hij stond door de half open deur de smerige straat in te kijken. Een 

slonzige straatjongen, die voorbij kwam hollen, keek op om een gezicht tegen 
hem te trekken, zag toen wie het was, grijnsde en bracht de hand naar het 
voorhoofd. Maar Harvey zag hem niet. Zijn geest was ver weg.

„Ik kom morgen terug, Hung,” zei hij.
„Ja,” antwoordde Hung No zacht, „u komt morgen terug !”
Bij zijn visite van den volgenden dag vond dokter Harvey zijn patiënt 

in haar eigen kleine zitkamer. Zij was veel beter. Hij had niet veel reden 
om lang te blijven ; maar zij groette hem zoo eenvoudig, met zoo weinig 
verlegenheid, dat hij een gevoel had, alsof hij haar al lang gekend had. En 
Wilfred Harvey vertrok niet aanstonds. Maar .Min Li bleef den heelen tijd 
bij hen in de kamer — zij stond achter den stoel van Perzikbloesem, en hield 
haar grimmige oude oogen strak en waakzaam naar het gezicht van den 
Engelschman gericht.

„Dus,” merkte Harvey toen op, „gaat u binnenkort met uw vader naar 
San Francisco, juffrouw Yang ? Al gauw ?”

Zij knikte.
„Al heel gauw,” zei ze.
„Bent u al meer in ’Frisco geweest ?”
„O ja. We hebben er een heelen tijd gewoond.”
„Vindt u het er prettig ?”
Perzikbloesem gaf een gelukkig knikje.
„Ik vind het er heel prettig,” antwoordde ze, „want het is mooi, en 

Londen is heel leelijk I”
Harvey lachte.
„Kom kom, u moet niet zoo ongunstig over Londen oordeelen, juffrouw 

Yang; er zijn hier heel mooie gedeelten, en als.... als iemand u die eens 
liet zien....”

„Juffrouw is goed nu, ja ?” sprak Min Li veelbeteekenend, en zijdelings 
liep zij naar de deur.

„Ja,” zei de jonge dokter, de hand uitstekend, „u hebt me eigenlijk maar 
heel weinig werk gegeven, juffrouw Yang, maar ik heb het heel aangenaam 
gevonden, kennis met u te maken. Ik had al dikwijls over Yang O gehoord — 
zooals trouwens iedereen in dit stukje van de wereld. Uw vader moet wel 
een zeer merkwaardig man zijn. Maar ik wist heelemaal niet, dat hij een 
dochter had !”

Het meisje opende de lippen om te spreken, maar een zacht kloppen op 
de deur voorkwam haar woorden. Zij keken allen, toen Min Li de deur ging 
opendoen.

Hung No stond daar.
„Telefoon !” zei hij.
Min Li bewoog zich, bleef toen staan. Zij keek om naar Harvey, en toen 

naar Perzikbloesem.
„Dokter klaar?” vroeg de amah kortaf. (Wordt voortgezet)



De kansen

Er komt meer teekening en vuur in den strijd op het voetbal
veld; bij de toeschouwers kan men dit onmiddellijk merken.

De wedstrijd begint; de twee elftallen trachten 
elkanders kracht te meten en de toeschouwers 
volgen dit met nu nog tamelijk kalme belangstelling.
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De kansen van het bevriende elftal stijgen.

voetbal- 
merken.

Maar de aanval wordt afgeslagen; verbaasd, ongeloovig en 'n beetje 
bang zien zij toe. hoe de kansen zich nu keeren tegen hun elftal.

Dankbaar klapt men in de handen en verheugd 
kijkt men elkaar aan, want de vrienden op het 
veld naderen steeds meer het doel der tegenpartij.

De jonge meisjes juichen en gillen uitbundig ; zij 
trekken en klammen hun handen bijna stuk aan 
de sterke omrastering; zij huilen en lachen en 

plukken zenuwachtig aan hun handschoenen en 
kijken toe in spanning, in bewondering, in angst, in 
wanhoop en in uitgelaten vreugde. Zco gaat het bij 
voetballen in Zuid-Amerika. In de groote steden» 
Buenos Ayres bijv., komen tienduizenden naar een 
wedstrijd kijken, en hoe sterk die duizenden met het 
trappen en loopen op het veld meeleven, blijkt o.a. 
uit het feit, dat de toeschouwers van het veld ge
scheiden zijn door een hooge ijzeren omheining; het 
is n.1. vroeger voorgekomen, dat het publiek in be
geestering over den afloop van de match over het 
veld stroomde om de spelers te huldigen. Wat er 
gebeuren kan, wanneer een enthousiaste menigte van 
tienduizenden over het veld dringt en holt, kan men 
zich wel eenigszins voorstellen. Vandaar het besluit 
om de toeschouwers achter een hek in bedwang te 
houden. De voetballers mogen daar eenvoudig niet 
slecht spelen ; dat kan de geestdrift van supporters 
en toeschouwers niet verdragen. Meisjes bijv. — de 
vrouw leeft daar nog sterker met den wedstrijd mee 
dan de man — trekken zich radeloos de haren uit 
het hoofd, wanneer de club, welke hun sympathie 
heeft, verliest of zelfs maar dreigt te verliezen of 
een mooie kans laat voorbij gaan. Hun vreugde en 
opwinding bij ’n overwinning zijn niet te beschrijven. 
Het blijkt overigens voldoende uit de foto’s — welke 
wij slechts plaatsen om een indruk te geven van de 
intense belangstelling voor voetballen in Brazilië, 
Uruguay, Argentinië, enz. — hoe volkomen men in 
den wedstrijd opgaat, blij of angstig of ongeduldig 
of wanhopig, al naar de kansen van het bevriende 

elftal staan.

Het wordt nog erger; de tegenpartij blijft angstig 
dicht bij het doel van hun vrienden. Als de keeper 
in vredesnaam maar niet gepasseerd wordt....
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£)E BOA

T“Ac blouse behoort ongetwijfeld tot de mode- 
onderdeden, die de laatste jaren betrekkelijk 

weinig verandering hebben ondergaan. Verschei
dene seizoenen achtereen zagen wij niet anders 
dan het z.g. overhemdmodel, dat hoogstens in 
materiaal of manier van garneeren varieerde. Het 
eene model werd opgeluisterd door kantincrusta- 
ties of een geborduurd monogram, het andere 
door *n jabot, ajourranden of groepjes fijne plooien. 
Het waren echter steeds variaties op hetzelfde 
thema. Deze zomer bracht op dit gebied belang
rijke veranderingen. — Of het komt, doordat de 
tricot-pakjes en de z.g. „overgooiers” weer zoo in 
trek zijn, wij weten het niet, maar een feit is dat de 
blouse — de echt vrouwelijke blouse — zooals 
wij die vroeger gekend hebben, weer is herleefd.

Naast het sportieve overhemdmodel van crêpe 

T ezeressen in het bezit van een veeren 
boa, kunnen deze thans weer uit de 

oude doos te voorschijn halen en evenals 
vroeger in „den goeien ouwen tijd” op haar 
japonnen, mantels en mantelpakjes dragen. 

De boa behoort n.I. wederom tot de 
laatste snufjes, welke „Vrouwe Mode” ons 
heeft voorgeschreven. Op de groote ren
banen, waar, zooals men weet, alle mode- 
nieuwtjes gelanceerd worden, heeft de boa 
den bijna traditioneelen vos geheel ver
drongen en wordt ze in alle mogelijke soor
ten en tinten, en op de meest uiteenloopendc 
manieren gedragen.

MARGUERITE.

de chine, shantung of celstof, brengen de mode
koningen ons dit jaar een zeer uiteenloopende 
collectie meer gekleede blouses. Echt kokette 
dingetjes, vervaardigd van dunne, lichtgetinte 
stoffen, waarvan de charme niet zelden door een 
verspreid bloemmotiefje wordt verhoogd.

Deze blousjes worden zoowel in als óver den 
rok gedragen, hebben meestal korte mouwen 
en zijn vaak met ruches of plissé gegarneerd.

MARGUERITE.

BIJSCHRIFTEN:
1. Schootblouse van gespikkelde mousseline met ceintuurtje van 
dezelfde stof. 2. Overhemdmodel van zacht gele maschzijde, gegar
neerd met jabot en ruches van hetzelfde materiaal. 1. Gekleede blouse 
van bedrukte shantung met plissé-gar neering. 4. Sportblouse met 
raglan-moumen, gedacht in naturelkleurige shantung. 5. Blouse van 
bedrukt crêpe flaminga met schootje en pellerine. 6. Elegante blouse 
van grijze crêpe de chine met blauwe nopjes, welke op zijde op een 
drietal blauwe knoopen sluit. 7. Chic modelletje, gedacht in ivoor
kleurig satijn met geplisseerde ruches van hetzelfde materiaal.
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vwrdt -het
oWa eten ^huimJ^rU:

U kunt nu alles zien en grijpen. U kunt het wasschen geheel 
gadeslaan. Maar Zwartkop - Shampoon met den schuimbril 
waarborgt niet alleen een gemakkelijke maar tevens een 
hygiënische hoofdwassching. Want alleen bij Zwartkop- 
Shampoon is Haarglans gepakt, het naspoelbad voor de 
gezondheid der haren. Haarglans maakt het verslapte haar 
elastisch (adstringeert het) en spoelt de alkali er uit (neutrali
seert het) Haarglans maakt de ondulatie houdbaar en geeft 
het haar gezondheid en een natuurlijken glans.

Wanneer U haast hebt: in 3 minuten geeft 
Zwartkop - Droogshampoon U mooi haar.

ZWARTKOP SHAMPOON
Voor Nederland: Fa, C, F, van Dijl & Zoon, Dordrecht,

l x)e tanden van I 
X/epressie,

Vermoeidheid en 
Overspanning I 

worden verbroken door de echte 
<Xola Kdlmann

HOOFDPIJN NA HOOFDPIJN
Nu er volkomen vrij van.

Een vrouw schrijft ons: „Ik zou 
iedereen, die aan hoofdpijnen lijdt, 
willen aanraden om Kruschen Salts 
te nemen. Voordat ik Kruschen ge
bruikte, was ik bijna nooit zonder 
hoofdpijn. Maar sinds ik het nu 
regelmatig neem, heb ik nauwelijks 
meer hoofdpijn gehad, waar ik uiterst 
dankbaar voor ben, want hoofdpijnen 
kunnen iemand zich werkelijk ziek 
doen voelen. Eiken morgen voor mijn 
ontbijt neem ik steeds die kleine 
dagelijksche dosis Kruschen Salts in 
een glas warm water, en ik voel me 
nu uitstekend. Mevr. A. E. D."

Hoofdpijnen kunnen gewoonlijk 
worden toegeschreven aan een 
slechten toestand van de maag en 
aan een gestadige ophooping in het 
organisme van achtergebleven afval
stoffen, die het bloed vergiftigen en 
de algeheele gezondheidstoestand 
benadeelen. Verdrijf deze giften — 
voorkom dat ze zich ooit weer 
kunnen vormen — en u zult nooit

meer eenige last hebben. En dat is 
de manier, waarop Kruschen Salts 
verlichting brengt voor hoofdpijnen, 
vlug en blijvend.
Kruschen Salts helpt de natuur om 
uw lichaam volkomen te zuiveren 
van alle achtergebleven, verstop
pende afvalstoffen. Begin morgen 
direct met „de kleine dagelijksche 
dosis’* Kruschen Salts. Dan zult u 
heel gauw hebben afgedaan met al 
uw hoofdpijnen.

K^a'lïs
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ 0.90 en 
ƒ 1.60 per flacon.
Imp. N. V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam (C).

PRIJS 80

„Dwaas is hij.die 
dezen bescheiden, 
bekwamen

Cis PRIJS 80 Cis

^KOLA]
DALLMANN I

I
 Vraagt prospectus en gratis monster bij het verkoopbureau v. Nederland I
DALLKOLAT • POSTBUS 679 -AMSTERDAMI 
Letopdennaam KOLA DALLMANN (erbestaat namaak11

MENGELKAMP*
houtwaren zijn beter en niet duur.

Trapleeren 
Strijktafels 
Spanramen 
Kuipen 
Stampers 
Tafels 
Stoelen, enz. 
Oudste adres. 
Onze zaak be
staat 32 jaar, dus 
een goed bewijs.

Achterklooster 67 
Tel. 15036 - Let 
op den naam

MENGELKAMP

SUPERBUM
ALTIJD SUCCES! 

WIT 30 ets. per Kilopak 
GEKLEURD

45 ets. per Kilopak
Overal verkrijgbaar

Doelmatige ■ 
publicatie!

EEN 
BEVESTIGING 
VAN

UW zaak!

^anslianc,-
G.bltt.n

SPECIAAL PIJNLOOZE 
BEHANDELING

Betaling desge wenscht in 
12-maandelijksche termijnen, 
ook voor Ziekenfondsieden. 
Bureau v. Tandheelkundige 
Middenstands - Verzekering. 
Adm. G. DE WAARD, 
Mathenesserlaan 398 b 
bij de Hooidrift - Tel. 30013 
Te bereiken met alle lijnen 

naar het Westen.
Voorheen van Heusdestraat 13 b. 
Geopend van 9-4 en 7-9 uur. 

Agentschappen:
STOUT, Alwinastraat 23

(Heijplaat) 
J.v.TURENHOUT.NoldijkD95B 

Barendrecht 
DEREK, Betje Wolffstraat 44. 
DE ROON, Korte Dreef 9

Tuindorp (Vreewijk) 
DE HAAN. Asterstraat 77

(Bloemhof) 
KREUKNIETWolphaertsbocht 181 

(Charlois) 
BRUSSAARD, Nassaulaan 20.

Schiedam 
KREUKNIET. Strijenschestraat 56.

Schiedam

Witte Tanden: Chlorodont
de heerlijk verfrisschend smakende pepermunt tandpasta Tube 35 cent en 60 cent
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De
ze,” zei Kent. „En laat die nikkers van je in 
vredesnaam die kist met dynamiet niet laten 
vallen, tenminste niet in de buurt van mijn schip, 
anders.. ..”

„St 1” waarschuwde Strickland, en hij keek rond,
of niemand het gehoord had. „Als Banbino in de 
kieren krijgt, dat je dynamiet mee hebt gebracht, 
krijgen we de poppen aan ’t dansen.”

De schipper fronste.
„Wat is er aan ’t handje ?” vroeg hij.

Als u onder zeil gaat naar de streek der eenzame 
eilanden, op zoek naarcopra, kunt u, desge- 
wenscht, alle zegeningen der beschaving 

thuislaten - behalve geld. U laat uw anker vallen 
hij ’t een of andere koraalstrand en begint met een 
eenzamen, halfdronken koopman te marchandeeren 
over den voorraad copra, dien hij beschikbaar heeft 

en ’t is niet te zeggen, of u tot een resultaat 
komt, als u doozen met knoopen, messen en zijden 
blouses aan te bieden hebt ; maar houd hem 
eens een handje Engelsche banknoten voor den 
neus — dan zult u eens zien, hoe ’t geluk uit zijn 
oogen begint te stralen.

Wij hadden daarom, toen de Apia uit Londen 
vertrok, contanten genoeg aan boord om te be
talen voor ieder ons copra, dat zij vervoeren kon. 
Steven Kent, de kapitein en eigenaar, had voor 
de helft van het geld gezorgd ; de rest had ik, 
door een serie wonderen, zelf bij elkaar gekregen. 
Iedere penny, die ik ooit had kunnen sparen, en 
ieder pond, dat ik had kunnen leenen, was er bij.

Maar het koude geld was lang niet de grootste 
kostbaarheid, die we aan boord hadden. Merle 
Kent, de dochter van den kapitein, was meege
gaan ; en sinds ik Merle voor den eersten keer ge
zien had, wist ik, dat er geen heerlijker meisje 
leefde. Ze had oogen, die je vasthielden als de 
dikste kabel, en ze werd met den dag mooier. Toen 
we oud genoeg waren en ik haar vroeg, of ze met 
me wilde trouwen, lachte ze, niet onvriendelijk, 
maar toch duidelijk genoeg om me aan ’t verstand 
te brengen, hoe dwaas mijn wensch was. Merle 
Kent kon aan iederen vinger.... Maar ik moet 
opschieten met mijn verhaal.

Kapitein Kent had lang gevaren ; hij kende de 
Zuidzee als een boek ; en wat nog belangrijker was, 
hij wist, dat er op die eilanden geld te verdienen 
was in den copra-handel. Na rijp overleg had hij ’t 
commando van de oude boot, waarop hij diende, 
neergelegd, de Apia gekocht, en zich gereed ge
maakt om op zijn lauweren te gaan rusten. Ik had 
jaren met hem gevaren. Op deze reis ging ik mee 
als eerste stuurman. Als alles goed ging, werd ik 
kapitein, als ’t schip zijn volgende reis begon.

Het schip was leeg toen we uit Londen vertrok
ken, afgezien van één stuk lading, dat we naar een 
planter moesten brengen, die Strickland heette 
en op het eiland Lanea woonde. We moesten Lanea 
passeeren op onzen weg naar het copra-gebied. 
Strickland was een oude vriend van den schipper 
en de laatste maal, dat we daar geweest waren, 
had hij Kent verteld, dat hij op ’t punt stond een 
groot fortuin te winnen. Hij vermoedde, dat er op 
Lanea een massa mineralen te vinden waren. 
Onder de dunne laag aarde was het eiland vast en 
hard, zooals het vroeger ooit door vulkanische 
werking was opgestooten van den bodem der zee. 
Hij had tot nu toe alleen bovenaan iets af kunnen 
krabben, wat een vermoeiend werk was zonder 
machines of dynamiet. Wij hadden nu de machines 
en het dynamiet bij ons.

Strickland had ons op ’t hart gedrukt, tegen geen 
levende ziel een woord uit te laten, want hij was 
niet alleen in actie. Banbino, de Portugeesche 
gouverneur, had er op de een of andere manier de 
lucht van gekregen, wat Sfricklarrd in denzin had. 
En Banbino was even geslepen als dik. Hij waggelde 
en lilde, als hij liep. Maar hij had de bevolking 
van Lanea volkomen in zijn vette hand. Hij had 
de kunst van kuiperij en omkooping tot een weten
schap gemaakt ; en wijl hij de eigenaar was van de 
eenige landingsplaats op het eiland, bezat hij een 
eigenaardige, pijnlijke macht. Geen wonder, dat 
Strickland ons gesmeekt had, te zwijgen als het graf.

Toen we de Zuidzee binnenvoeren sloeg de maan 
mij in ’t hoofd. Zoo gaat ’t als je hartsverlangen 
op een paar decimeter afstand over de reeling leunt 
en op de maat van een schroef staat te neuriën. 
Opeens leek ’t me, dat ik zonder haar niet door zou 
kunnen leven.

DOOR H. P. HOLT

Roekeloos — er op of er onder — nam ik haar 
hand in de mijne.

„Merle — ik wou, dat je nog eens nadacht.. .. ” 
begon ik en toen ging haar zacht gezang over in 
een zilveren lach.

Dezen keer deed ’t pijn. Ik voelde ’t steken, maar 
hield me taai.

„’t Spijt me, dat je ’t grappig vindt, maar ik 
wil je nog eens vragen, of je met me trouwen wilt.”

„Je meent ’t niet, Dicky! ?” antwoordde ze, 
na een heel korte pauze.

„Ik meen ’t verschrikkelijk ernstig, Merle — 
zooals ik nog nooit iets gemeend heb.”

„Maar maak jij een meisje nooit’t hof, Dicky, 
vóór je haaf vraagt ? Ik bedoel, écht ’t hof 
maken,” zei ze uitdagend, terwijl ze haar

„Zal ik je zeggen,” antwoordde Strickland. 
„Banbino probeert monopolie te krijgen voor ’t 
mijnwerk op dit eiland, en hij beweegt hemel en 
aarde om te voorkomen, dat ik hem vóór kom ;
maar tegenhouden kan hij me niet, want mijn 
papieren zijn goed. Ik heb stappen gedaan bij 
de Portugeesche regeering, en mettertijd — 
al kan ’t wel een jaar duren — wordt Banbino 
gekortwiekt — tenminste zoover, dat ik de vrije 
hand krijg. Maar hij heeft een nieuwe verordening 
uitgevaardigd, waardoor de invoer van dynamiet 
op ’t eiland verboden wordt — zoogenaam uit 
vrees voor ’n soort revolutie. Er is hier niet eens 
iemand, om revolutie te maken ! Ja, handig is 
hij genoeg. Ongelukkig heb ik een poosje geleden 
tegen mijn voorman gezegd, dat we zouden wachten 
tot we dynamiet hadden — dat is een Portugees, 
en die heeft ’t aan Banbino overgebriefd.”

„Ja, ja,” zei kapitein Kent peinzend. „Enfin, 
wat wou je dat ik deed ?”

hand terugtrok.
„Je hebt me er nooit 

de kans voor gegeven, 
sinds.. .. sinds je in de 
lange rokken bent,” ant
woordde ik.

„Dicky, je bent ver
rukkelijk,” zei ze, en een 
seconde later stond ze 
hetzelfde liedje weer te 
zingen. Het ongeluk was, 
dat ik in mijn zeemans
laren geen tijd had gehad, 
om me te oefenen in die 
kleine streekjes en aardig
heidjes, die het vrouwelijk 
gemoed zoo aantrekken. 
Op dat moment, in het 
sterren-licht, terwijl mijn 
heele wezen snakte naar 
dat meisje, en haar lach 
om mijn tweede aanzoek 
mij nog in de ooren klonk, 
zwoer ik, dat ik zou be
ginnen te leeren.

„Neem me niet kwa
lijk,” zei ik, met een zoo 
tragisch mogelijk gezicht, 
„ik schijn niet te deugen 
voor de liefde. Trek ’t je 
maar niet aan. Ik zal je 
er niet meer mee lastig 
vallen,” loog ik er bij.

Merle hield op met 
zingen.

„Hoor eens, Dicky, nu 
moet je niet boos worden, 
anders bederf je de heele 
heerlijke reis,” zei ze.

Een week later kregen 
we Lanea in zicht, en 
onder geleide van een 
struikroover, die zich 
loods noemde, legden we 
aan den vervallen houten 
steiger aan.

Strickland kwam aan 
boord en schudde den 
kapitein de hand, alsof 
hij een verloren broer 
had weergevonden.

„Héb je die dingetjes?” 
vroeg hij gretig, of
schoon hij wel had kun
nen begrijpen, dat we 
niet naar Lanea kwamen, 
om bramen te' plukken.

„Natuurlijk hebben we

JfkaMnwwtcn.



No. 13 VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1932 405

„Hij kan me niets doen, als ik ’t goedje eenmaal 
op eigen grond heb,” zei Strickland. „Maar als 
je ’t spul aan land brengt, kun je heerlijk last krij
gen, en daar wil ik je niet in sleepen.”

’t Is altijd gevaarlijk, tegen de voorschriften 
van haven-autoriteiten in te gaan, maar zooals ik 
al gezegd heb, Kent en Strickland waren oude 
vrienden.

Er kwam langzaam een glimlach op het gezicht 
van den schipper.

,,Ik heb ’t dynamiet in effen houten kistjes,” 
zei hij. „Ik zal een stencil laten maken, en ze mer
ken „Vleesch in Blik”, vóór ’t aan wal gaat.”

„Dat gaat,” zei Strickland. „Als de een of andere 
idioot geen kistje Vleesch in Blik laat tuimelen, 
denk ik wel, dat ik ’t rooi.”

Opeens verscheen de omvangrijke gedaante van 
Banbino op den steiger. Naast hem liep een hoekige 
vrouw, met een scherpen neus, dunne lippen en 
schichtige oogen.

„Wie is die dame ?” vroeg Merle.
„Dat is Banbino’s vrouw,” zei Strickland. „Ze 

laat hem nooit alleen.”
„Aandoénlijk spannetje !” mompelde Merle.
Strickland grinnikte.
„Ze zeggen, dat hij met een strijkijzer krijgt, 

of met ’n bezem, als ze een bui heeft,” zei hij. 
„Ze heeft een humeur als een satan, en ze stikt 
van de jaloezie. Daar schijnt ze wel reden voor te 
hebben ook. naar wat je zoo hoort,” voegde hij er 

bij, „maar ’t is bij haar gewoon een obsessie ge
worden, en ik geloof, dat hij ’n leelijk blok aan zijn 
been aan haar heeft.”

Banbino was nu aan ’t gangboord.
„Hallo, kapitein 1” riep hij. „Goed weer gehad, 

hè?” ' -
„Gaat best,” antwoordde Kent. „Wilt u niet 

aan boord komen ?”
Banbino had ’t oog al op de kistjes, die de matro

zen versjouwden. Hij krabde met een loggen wijs
vinger aan zijn ruige kin.

„Vleesch in Blik, hè ?” zei hij langzaam. „Je 
hebt aardig wat ingeslagen, Strickland. Doe mij 
een kist over, ja ?”

„Goed,” zei Strickland, met een gedwongen 
lachje. „Ik zal er u een sturen.”

„Nee, nee,” antwoordde Banbino, en hij wenkte 
een man op de werf. „Pedro, breng dat naar mijn 
huis. ” Hij wees naar een der kistjes op ’t dek.

„Die niet,” zei Strickland. „Wacht, ik zal....” 
Banbino’s hangwangen werden rood, zijn arg

waan groeide snel. Hoeveel bluf er bij was, weet ik 
niet, maar hij tilde met zijn eigen mooie vingertjes 
de kist op.

We deden allemaal een paar stappen achteruit. 
„Pas op 1” riep Strickland. „Zet in vredesnaam 

zacht neer !”
„Precies,” zei Banbino, en behoedzaam zette 

hij ’t kistje weer op dek. „De invoer van spring
stoffen is verboden, zooals u weet. Kapitein, ik zal 

uw schip hier moe
ten houden, tot dit 
zaakje afgedaan 
is.”

’t Was mis. Ban
bino vroeg brutaal
weg betaling van 
duizend pond
boete, met ver

beurdverklaring 
van het dynamiet, 
en hij keek, alsof 
hij eigenlijk pas 
voldaan zou zijn 
met ’t hoofd van 
Strickland op een 
schotel.

’t Zag er allerlee- 
lijkst uit, toen ik 
een eigenaardige 
uitdrukking in 
Merle’s gezicht zag 
komen.

„Paps, u moest 
’t maar eens aan 
mij overlaten,” zei 
ze, terwijl Strick
land en Banbino 
stonden te kemp
hanen. „Ik kan 
niets beloven, hoor, 
maar ’t is een 
kans.”

„Onzin, meid !” 
zei de schipper. 
„Ik wil niet eens, 
dat je praat met 

zoo’n varken 
als....”

Maar Merle Kent 
bracht haar vader 
met een blik tot 
zwijgen. Hij wist, 
dat er oogenblik- 
ken waren, waarop 
alle redeneering 
met de jongedame 
nutteloos was. Hij 
kreeg kort bevel, 
zich te verstoppen 
in de kaartenka- 
mer en verliet dus 
het tooneel op het 
dek. Ook Merle 
verdween. Een 
paar minuten later 
ging ik, volgens 
ontvangen orders, 
op den Portugees 
af.

„De kapitein 
vraagt, of u even 

beneden in ziin hut komt, meneer,” zei ik. ,Jk 
geloof, dat er een schikking te treffen is.”

Razend en puffend ging Banbino de trap af, en 
zijn vrouw keek hem vinnig na.

„Is de kapitein niet hier?” vroeg Banbino, zijn 
kolossale voorhoofd afvegend. ,,Ik moet den kapi
tein spreken !”

„Ik ben hier op ’t oogenblik kapitein,” zei Merle. 
Het vuur van den strijdlust was in haar oogen. 
Ik stond, volgens order, vlak in de buurt, maar zoo, 
dat ik niet gezien kon worden-. „Gaat u alstublieft 
zitten. Ik wou u vragen om iets te schrijven.”

Banbino plofte neer op een stoel.
„Da’s te sterk ! Wat wou u geschreven hebben ?” 

vroeg de Portugees, en hij keek gejaagd om. Hij 
wist, dat hij ’t zwaar te verantwoorden zou krijgen, 
als zijn bruid merkte, dat hij met Merle alleen was.

„U schrijft twee brieven, één aan kapitein Kent 
en één aan meneer Strickland, om excuus te vragen 
voor uw insinuatie, dat er door dit schip dynamiet 
op Lanea werd gebracht.”

Banbino smeet de pen op tafel.
„Nee !” riep hij. „Nooit !
Merle boog zich over de tafel heen iets naar hem 

toe.
„Dan ga ik gillen,” zei ze vierkant.
„U.... u....” begon Banbino verslagen.
„Vlug, straks vindt uw vrouw u. Teeken direct, 

of ik schreeuw 1”
Banbino maakte een beweging om op te staan. 

Merle deed haar mond wijd open.
„Nee, nee !” beval hij, trillend van onderdrukte 

woede en vrees — maar hij vatte de pen niet.
„Ik zal hardop Schreeuwen, dat u me probeerde 

te kussen,” hield Merle onbarmhartig vol.
Banbino schuimbekte bijna. Hij had al moeite 

genoeg met zijn vrouw gehad, en vooral nu, terwijl 
hij van de autoriteiten een gunst verwachtte, 
mocht hun geen schandaaltje ter oore komen.

Hij dacht ijverig. Toen, van nabij, hoorde hij 
de booze stem van zijn vrouw. Dat gaf den door
slag. Hij viel in als een toren van speelkaarten.

„Wat zal ik schrijven ?” vroeg hij, een vel papier 
naar zich toe trekkend.

Merle dicteerde kortaf, en een paar minuten 
zat de Portugees pijnlijk te pennen. Toen probeerde 
hij nog eens, op te staan.

„Een oogenblikje !” beval het meisje, en zij wees 
hem terug in zijn stoel. „Dicky”, riep ze mij zacht 
toe, „ga even kijken, tot de wagen van meneer 
Strickland met dat Vleesch in Blik wegrijdt, en 
kom me dan waarschuwen.”

Kort daarop mocht Banbino weer naar dek. 
Zijn vrouw, wier geduld nu uitgeput was, sprak 
hem woedend toe in ’t Portugeesch, en hij ant
woordde buitengewoon tam.

„Hier, meneer Strickland,” zei Merle, en ze gaf 
hem een van Banbino’s brieven. „Kunt u nog noo- 
dig hebben.”

Strickland keek het document door en zijn mond 
viel open.

„Hoe hebt u dat.... ” begon hij.
„Staatsgeheim,” antwoordde Merle onnoozel.

☆
Tien minuten later voeren ze weg. De schipper 

stond op de brug. Merle en ik leunden over de 
reeling.

„Merle,” begon ik onhandig, „je bent een wonder. 
Ik had dien ouden vlegel graag een pak slaag ge
geven, maar ik moest toch lachen. Maar,” ging ik 
voort, nog grinnikend, „ik dacht nooit, dat je hem 
zoo aan zou pakken, toen je zei, dat je hem bang 
wou maken. Stel je eens voor, dat hij brutaal was 
geworden — dat.. ..”

„Jij was toch bij de hand ?”
„Jawel, maar....”
„Dicky, je bent een ezel !” zei ze. „Dacht je, 

dat ik maar stil kon toekijken, terwijl zoo’n dief 
mij bestal.... ons bestal, bedoel ik. Als we deze 
reis geen copra hadden kunnen koopen, waar had
den we dan ’t geld vandaan moeten halen om te 
trouwen ?”

„Wij.... ons ?” stotterde ik, mijn ooren nauwe
lijks geloovend. Toen begreep ik ’t met een schok. 
Op de plaats, waar wij stonden, kon niemand ons 
zien. Ik sloeg onverwachts mijn armen om haar 
heen, hield haar stevig vast en kuste haar een 
dozijn keeren.

„Dicky,” zei Merle, tusschen de kussen door, 
„jè (kus) bent (kus) een (kus) ezel !”
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Nog is het Vacantietijd!
Nog hebt U gelegenheid aan het zonnig strand of in het schaduwrijk bosch met geheel Uw hart te genieten van een prachtig boek 1 Welnu, 
onze nieuwste premiesroman, „Het fortuin van Angela Brent,” een schitterend boek van de beroemde schrijfster Effie Adelaide Rowlands, stelt 
U in staat verscheidene uren een uitgelezen genot te smaken. En te weten dat dit U, als abonné op dit blad, slechts......... cent kost1 1

Om U een indruk te geven van dit kostelijk 
boek drukken wij hier een gedeelte af uit het 
eerste hoofdstuk, dat nog maar een klein voor
proefje is... . Wij raden U aan met het oog 
op de te verwachten groote navraag, niet te 
lang te wachten met den aankoop van dezen 
roman. U weet 't: 171/2 cent voor een inge
naaid exemplaar, 70 cent in luxe prachtband. 
Franco toezending per post volgt na ontvangst 
van postwissel groot resp. 22*12 of 80. cent. 
Overigens zijn onze romans verkrijgbaar bij al 
onze bezorgers, agenten of op ons Hoofdkantoor.

D HOOFDSTUK 1
e winteravond begon te vallen. Hoewel het 
pas vier uur was geweest, werd het in het hooge, 

ongezellige vertrek, waarin de tonen van de ouder- 
wetsche piano zoo koud en onmuzikaal weer
klonken, reeds duister. De temperatuur, die er 
heerschte, was eveneens verre van behaaglijk, 
aangezien de haard leeg was en geen overgordijnen 
den tocht tegenhielden, welke door de spleten naar 
binnen kwam.

Een klein meisje, dat met halfbevroren vingers 
voor de piano had gezeten, stond merkbaar ver
heugd op, toen de jonge muziekleerares haar zei, 
dat zij kon gaan. Zij pakte haar muziek bijeen en 
wilde reeds vertrekken, toen zij het gezichtje op
hief om een kus te geven.

„Heb ik het vandaag beter gedaan ?” vroeg zij. 
„Het was heel goed, Madge. Je bent de beste 

leerling, die ik heb.”
Angela Brent boog zich voorover en drukte het 

meisje met genegenheid een kus op het voorhoofd. 
Een zwakke glimlach zweefde over haar gelaat, 
toen zij het kind met snelle passen het vertrek 
zag verlaten. Daarna keek zij door een venster 
naar buiten. Gedurende een kort oogenblik sloot 
zij de oogen en ze streek met de hand over het voor
hoofd, als om de hoofdpijn te verdrijven, die haar 
heden in hevige mate hinderde. Onbewust slaakte 
zij een diepen zucht, terwijl zij de hand bijna moe
deloos liet zakken.

Het uitzicht was niet opwekkend. Er strekte 
zich een groote, verlaten tuin uit, waarin de hoo
rnen, ontdaan van al Hun bladeren, heen en weer 
zwiepten door den hevigen wind.

Angela Brent herinnerde zich sinds haar prille 
jeugd niets anders dan dit uitzicht, en indien zij 
had moeten zeggen wat zij ervoer — telkens weer 
als zij door de vensters van dit groote, kille school
gebouw staarde — dan zou zij in alle oprechtheid 
hebben geantwoord, dat de eenzame drukkende 
atmosfeer haar leven gemaakt had tot een onafge
broken periode van troosteloosheid.

Zij wendde zich met een zucht van het venster 
af, toen een flinke vrouw met een aanmatigend 
gelaat het vertrek binnentrad.

„Miss Brent,” zei zij, „wilt u direct even naar de 
kamer van Mrs. Grantham gaan ?”

Angela Brent zag haar verwonderd aan. „Maar — 
eh,” zei zij op halfverschrikten toon, „ik ben nog 
niet gereed met mijn lessen.”

De andere vrouw — de huishoudster, die alles 
in het huis bestierde — haalde haar schouders op.

„Ik moest zeggen, dat u bij Mrs. Grantham 
moest komen,” klonk het kortaf, „en ik geloof, 
dat u het best onmiddellijk gaan kunt.”

Het meisje aarzelde ; haar hart klopte onstuimig.
„Is er iets niet in orde ?” informeerde zij haastig. 

„ Weet u, waarom ik bij Mrs. Grantham moet komen?”
„Het is niet mijn gewoonte, mij met Mrs. Grant- 

ham’s aangelegenheden te bemoeien,” antwoordde 
de huishoudster onverstoorbaar.

Het was duidelijk, dat de jonge muziekleerares 
zich niet direct in de genegenheid van de huis
houdster mocht verheugen. Miss Brent wist dit 
heel goed, doch de onaangename behandeling van 
deze vrouw behoorde tot de vele vernederingen, 
die haar dagelijksch lot uitmaakten. Weldra stond 
het meisje alleen in een gang, die naar de kamer 
van Mrs. Grantham voerde. Zij drukte de handen 
tegen de borst.

„O,” zei zij bij zichzelf, „wat is het leven toch 
moeilijk. Ik vraag mij af, wat er nu weer is.”

Toen klopte zij aan. Een scherpe stem riep : 
„binnen.” Zij ging in het ruime vertrek, dat werd 
verlicht door een drietal lampen en verwarmd door 
een groot houtvuur.

Mrs. Grantham zat in een armstoel bij het vuur 
en tegenover haar bevond zich een andere dame.

De bezoekster keek haastig, bijna gretig op naar 
het meisje, dat binnentrad en langzaam naderbij 
kwam.

Gedurende eenige seconden heerschte er stilte. 
Toen sprak het hoofd der school :

„Dit is Angela Brent.”
De dame stond op en kwam op het meisje toe.
„Angela!” zei zij. „Kleine Angela! Wat is het 

toch vreemd te moeten bemerken, dat je zoo flink 
bent opgegroeid. Den laatsten keer, dat ik je zag, 
was je nog zoo heel klein. Je herinnert je mij na
tuurlijk niet meer.”

Angela’s hart klopte onstuimig en zij beefde van 
zenuwachtigheid.

„Neen,” antwoordde ze toen. „Wie — wie is u?”
De dame, tot wie zij sprak, was niet jong meer, 

doch zij bezat overigens alle uiterlijke kenteekenen 
van een knappe vrouw. Zij droeg een ruimen, lan
gen mantel met bont gevoerd.

„Ik ben de halfzuster van je vader, Miriam Rush
ton, en ik ben gekomen om je met mij mee te ne
men. Arme, kleine Angela,” vervolgde zij met 
zachte, vleiende stem. „Al die jaren ben je volko
men verwaarloosd en ik vrees, dat je je reeds 
volkomen vertrouwd hebt gemaakt met de ge
dachte, dat je was vergeten.”

„Ja,” antwoordde het meisje met verstikte stem, 
doch met fierheid in haar houding, „al die jaren 
ben ik verwaarloosd en vergeten, maar....”

„Maar aan dit alles komt nu een einde,” viel 
Miriam Rushton haar in de rede. „Ik heb het reeds 
aan Mrs. Grantham uitgelegd. Het is een lange 
geschiedenis, een geschiedenis van misverstand en 
fouten. Thans behoort deze echter tot het verleden 
en nu heb je slechts te denken aan de toekomst. 
Het heeft mij heel wat tijd en moeite gekost om je 

te vinden, Angela, doch ik hoop, nu ik je heb ge
vonden, dat je spoedig veel van mij zult houden.”

Zij sprak op eenvoudige wijze, met diepen ernst 
in haar stem, en het meisje werd getroffen door 
de warme genegenheid, die deze dame voor haar 
scheen te koesteren.

Toch had Angela zich nog niet geheel kunnen 
losmaken van den angst, gepaard aan opwinding, 
die haar vóór het binnentreden had aangegrepen.

„Ik zou wel gaarne een volledige en duidelijke 
verklaring hooren,” zei zij rustig.

Zij ging op een stoel zitten, die dicht in haar 
nabijheid stond, en keek in het gelaat van het school
hoofd, die haar eenigste verzorgster was geweest 
sinds den dood van haar moeder. Haar arme moeder! 
Al haar krachten had zij in deze school moeten 
geven aan het onderricht der leerlingen, om op 
die wijze kost en inwoning te kunnen verdienen 
voor zichzelf en haar dochter.

Er was een eigenaardige smeekbede in de gelaats
uitdrukking van Angela. Zij wist uit ervaring, hoe 
hard en meedoogenloos Mrs. Grantham over het 
algemeen kon zijn. Er ging geen dag voorbij of het 
werd haar op een of andere wijze duidelijk gemaakt, 
dat zij geheel en al afhankelijk was van deze vrouw. 
Ofschoon er geen enkele aanleiding bestond om 
een teedere liefde voor het schoolhoofd te koesteren 
en Angela oud genoeg was om in te zien, dat zij 
vooral den laatsten tijd als een overbodige last 
werd beschouwd, hoopte zij toch, dat haar vragende 
oogen voldoende zouden zijn om het hart van haar 
verzorgster te vermurwen.

„Ik ken haar niet. Ik gevoel mij niet tot haar 
aangetrokken. Laat mij eerst nog wat onder uw 
hoede blijven.”

Dit waren haar onuitgesproken woorden en Mrs. 
Grantham begreep de bedoeling in haar oogen 
volkomen, doch zij wenschte maar al te zeer deze 
gelegenheid aan te grijpen om zich van Angela los 
te maken. Haar school ging niet meer zoo voor
spoedig. Juist den laatsten tijd had zij belangrijke 
geldelijke verliezen geleden en de kosten, die haar 
de kleeding en het onderhoud van dit meisje ver
oorzaakten, hadden haar reeds meermalen bezig
gehouden. Daarom sprak zij nu op haar gewone, 
voor geen tegenspraak vatbare wijze.

„Ik vind het een buitengewoon geluk voor je,” 
zei zij op koelen, afgemeten toon, „dat Mrs. Rush
ton er in is geslaagd je te vinden. Hoewel je mij er 
nimmer over hebt gesproken, heb ik heel goed ge
merkt, dat het leven hier je den laatsten tijd niet 
zoo erg meer aanstond, zoodat het je ongetwijfeld 
een vreugde zal zijn, thans ie vrijheid te herkrijgen. 
Mrs. Rushton wenscht, dat je onmiddellijk met 
haar meegaat en ik ben de laatste, die daartegen 
eenig bezwaar zal inbrengen, hoewel je onverwacht 
vertrek mij natuurlijk eenige moeilijkheden ver
oorzaakt ; ik heb niet direct iemand, die je plaats 
kan innemen.”

De adem bleef Angela in de keel steken.
„Moet ik nu reeds weg? Onmiddellijk ?” vroeg 

zij met zachte stem.
Het was Miriam Rushton, die haar vraag be

antwoordde.

Sinds onze laatste opgave keerden wij, tengevolge onzer ..roiMü

V—— de volgende bedragen uit aan:
Wed. M.v. Leeuwen, Bleekstr. 44, Vlaardingen . . f 600.— 
Wed. C. Bouwman, Stolwijkersluis Gem. Gouderak - 600.— 
Wed. G.Vonk, Zeeburgerdijk 69hs, Amsterdam-O. - 600.— 

f 1.800.— 
Vorig totaal bedrag - 260.0 11.— 
Nieuw totaal f 261.8 11.—



Soms blijft de woonwagen 
enkele dagen ergens staan; 
met een kleiner wagentje 
wordt dan iederen dag de 
omtrek rondgetrokken.
%
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Een eigenaardig volkje» dat 
altijd trekt en altijd reist, 
dat de wegen tusschen de 
steden beter kent dan de 
steden zelf, waarvan men 
eigenlijk nooit weet waar
heen ze gaan, en waarom 
ze nu naar stad zus en niet 
naar dorp zoo gaan, dat 
in sommige opzichten (mis
schien ten onrechte, mis
schien niet) geen al te goe
den naam heeft, een volkje 
waarvan vooral de kinderen 
dikwijls treffen door een 
eigenaardige schoonheid, 
welke de gezellige, gemoe
delijke dichters van vroeger 
bij voorkeur „wilde, roman
tische schoonheid" noemden.

Hoe weinig in getal en hoe onaanzienlijk de bezittingen van 
de beroeps-trekkers meestal ook zijn, *n paard hebben zij altijd. 
Dat is dan ook ongeveer het eerste wat ze noodig hebben.

De keuken.
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FEEST IN IJZENDIJKE

Foto van het mu
ziekgezelschap 

„Geduld Over- 
wint” te IJzendij
ke, dat op Zondag 
21 Augustus zijn 
95-jarig bestaan 
vierde.

De heer P. van Laere, voorzitter van „Geduld Over wint" werd 
gehuldigd wegens zijn 55-jarig lidmaatschap en na de officieele ont
vangst ten Raadhuize te midden van de bloem der IJzendijksche 

schoonen in de bloemetjes gezet.

TAe plaatseKjke muziekvereeiiiging „Geduld Overwint” te IJzendijke, die al dikwijls 
tijdens de vele moeilijkheden van haar bestaan door geduld werkelijk overwon, 

heeft thans op Zondag 21 Aug. haar 95-jarig bestaan luisterrijk gevierd met een 
festival, waaraan 14 muziekgezelschappen uit de omgeving deelnamen. Tegelijkertijd 
heeft de tegenwoordige voorzitter het 55-jarig onafgebroken lidmaatschap gevierd en 
werd het feit gememoreerd, dat hij vanaf z’n elfde jaar het wel en wee van de ver- 
eeniging heeft meegemaakt.

Bie ons op ’t durp
Blinde Piete weun zó mae in een klein ’uusje tenden ’t durp. 

Z’ei nog een nichje, en die weun bie d’r in, en die kwam noe 
bie m’n, je mö begriepe dat 't nog zoovee as in de fermielje is, 
en ze vroog of ik is bie Piete wou komme. Noe mó je begriepe, 
dè’k t’r altied eens in de weeke komme, en 'k was t’r pas ’ewist, 
dus ik zee : wat is t’r an ’t ’andje ? en ’eur zee : ja dat weet ik 
nie, 'oor, mae kom noe mae ’s mee, en ikke mee.

Blinde Piete zat in d’r stoel bie ’t raem, en toen ’k binnen
kwam zee ze : zó, Pier, wan da voel ze wien a dat is, en ik zegge : 
dag nichte. En ’eur zee : Pier, ’k mó joe is wa vrage. Ik zeg^e : 
da kan beure, en toen zee ’eur : Pier, zee ze, ik bin ik een 
oud minsch, en ’k è nie vee an m’n leven g’ ad, da kan je begriepe, 
mie m’n blindig'eid. En noe lees Janna elke weeke die diengen 
van je veur uut Ons Zeeland, en daer è ’k m’n spikkel wè in ’oor, 
’k za d’r niks van zegge, mae weet je wa ’k noe vinde : Je most 
is een serjeus stikje schrieve over de netuur en zó en nie altied 
over de menschen van ’t durp. Wan weet je, Pier, de menschen 
da ’s mae tiedelijk’eid, mae de natuur, da’s eeuwig’eid, weet je. 
En den domenee zee ’t ok a van de weeke, Pier, zee ’t *n, ’k wou 
da t’r zó meer waere, maer ’um zie de dienge wes te luchte, nie 
da t’n ze nie diepe ziet, mae ik bedoele, da t’n ’t altied over de 
menschen ’eit.

Ja, menschen, ik krauwde mae’s op m’n kop, en toen zee ik : 
ja mae nichte, wa wil je dan eigelijk ?

En noe, zee ’eur, je mó zó mae is een stikje schrieve dat a nie 
'ebeurd is, zo maer uut je kop of zó.

En ik krauwde nog mae ’s op mijn kop, en ik zee : ’t za ge- 
prombeerd worre, en ikke wig.

En noe zit ik in ’t tuun’uusje, mae ’t wil nie komme. De 
vrouwe staet an de deure pellik te kaopen, en ze schreeuw zoo 
’ard en ik kan ik m’n ’essens d’r niet bie ’ouwe. En zó mó Piete 
mae wachte tot kommende weeke en julder ok.

Moeie Jane is een bitje kwaed op m’n da ’k 'et verteld a van 
die over’emden, mae ja, da bin van die diengen, dae kan ik niks 
an doe, da gae noe eenmael zó, en wa’k zó 'oore an de wigt, da 
schrieve ik op. En bi je noe glad van je verstand of, dae mó je 
nie kwaed om worre, ’t is toch mae flauwe kul. Ja, en noe za ’k 
je nog is wat van d’r vertelle, toen ze is zieke was, toen wier ze 
bang dazze zou sturreve, en toen zee ze tegen Jaap, d’r vint : 
Jaep, zee ze, a. ’k dood gae, dan verbrand je al m’n mussen, en 
m’n geld gae mee in de kiste,wan dae za gin ander mie pronke..

Da bin toch diengen, ee ?
Vandaege bin ’k nae de kermis in Goes ’ewist, en ’t was t’r 

zat drukke en d’r stieng nog a vee ok. Noe è ’k vlee jaer een wuuf 
zonder kop ’ezie, en kiek, toen ’k bie zè’n kraempje kwam, stieng 
dezelfde vint d’r voe, en ’um riep : Kom kieke, menschen, nae 
de neger mie paerde’oeven. Ik sloog ’um is op z’n schoeren, en 
ik zegge : E’k joe nie is meer ’ezie ? Stieng jie vlee jaer nie mie 
dat zelfde kraempje ?

Ie zee : da kan wè weze, en toen vroog ik : waer is dan dat 
wuuf van j’ ’ebleve, zonder kop ? Um zee : die è ’k verruuld 
voe een neger mie paerde’oeven.

Ik riep : Je mos j’n eige schaeme, wien verruult t’r noe z’n 
wuuf ? Mae toen begust ’um mae te lachen, en noe dienk ik zó 
bie m’n eige, dat dat wuuf een neger is ’eworre, o mae !

Toen ’k vrom was, bin ’k dan nog is even deur een wesp 
’estoke in m’n ’and, die t’r glad dikke van is. D’r bin nog nooit 
zóvee wespen ’ewist as van ’t jaer, en voe één dieng is ’t goed, 
wan de vrouwe is t’r zó krimmenelest benauwd van, en a t’r 
noe een ankomt, dan roep ze, Pier Pier, daer ’ei je d’r wee een, 
en dan ik t’r achter mie de vaetdoek. Noe è m’n a twi nisten 
’evonden, en die è m’n uut’brand, mae ’t ’elp gin spetter. Afijn, 
’t ’eele durp laop mie bladders van die beesten, ’t is toch zukken 
vernienigen goed.

En varder is t’r ok £ gin nieuws, alleenig da de bliksem in 
een paele ’esloge is, net achter de schure. Mae noe is ’t wee ’t 
zelfde weertje, maer ik è ’t nie erg op die wermte, je wor ’t ’r 
mae duzig van. Alle, kommende weeke za ’k voe Piete is een ver- 
’aeltje vertelle, da ka je gloave. A m’n ’t dan mae nie zó ’eet è.

Daer ’ei je wee een wespe, in de keuken, de vrouwe gee toch 
zukke schreeuwen en ’k za is gauw gae kieke.

Tot kommende weeke.
PIER VAN ’T HOF.

Zwaar geschut.

Het aan het jubileum verbonden festival 
u»erd ingezet met een optocht door het stadie. 
Dejubileerendevereeniging met bestuur voorop

Het feestcomité» dat alles in goede banen hield.

Overzicht van den langen stoet.
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Tot de volgende week, dames en heeren 1

Zaterdag 20 Augustus is op de werf der Koninklijke 
Maatschappij „De Schelde' te Vlissingen te water 
gelaten het nieuwe flotieljev aar tuig, bestemd voor 
Indië, de „Johan Maurits van Nassau '.

Kijkje op de sluizen te Veere 
tijdens de reparatie det sluisdeuren.

Geheel het westelijk gedeelte van Zuid- 
Beveland is thans bij de electriciteits- 
voorziening aangesloten, sedert burge
meester de Mul den stroom inschakelde 
voor Hansweert.

Zeeuwsche Omroep
Hallo ! hallo ! hier is de persdienst van den officieelen Zeeuw- 

schen Omroep. Het verder vertellen van deze berichten is ge
oorloofd.

Men meldt ons uit Breskens, dat j.1. Zondag niet minder 
dan 2000 menschen het strand dezer gemeente bezocht hebben. 

Op sommige momenten was het zoo druk, dat het strand 
onder de belangstellenden totaal verdwenen was. Bij noodver
ordening is 't bakken van zandtaartjes verboden.

In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn enkele toeristen, die op een 
weide zich amuseerden met hun radiotoestel, door twee koe
beesten overvallen en ternauwernood aan de horens van de aan
vallenden ontkomen.

Vermoedelijk hebben uit den luidspreker de prijzen op de 
Rotterdamsche veemarkt geklonken en vatten de dieren dit als 
een grievende persoonlijke beleediging op.

Op de Goesche kermis heeft een wondermensch boven zijn 
tentje geschilderd : „lek kwam, iek sach en ooferwon."

Wij willen niet twijfelen aan ’s mans succes, doch de taal
fouten zijn hem in ieder geval de baas gebleven !

Te Ovezande heeft een spaarzame jongedame een gulden 
ingeslikt, waarop deze menschelijke spaarpot in allerijl naar een 
Ziekenhuis is vervoerd om van haar deposito bevrijd te worden.

Het opereeren van spaarpotten komt tegenwoordig vaak ge
noeg voor, maar de hulp van een chirurg wordt daar toch ge
woonlijk niet voor ingeroepen.

Ged. Staten van Zeeland hebben hun goedkeuring onthouden 
aan het besluit van een gemeenteraad op Schouwen, waarbij aan 
een ambtenaar ongevraagd eervol ontslag werd verleend.

Aan Ged. Staten komt een „tien” voor gedrag toe. Wij vin
den ook, dat men niet ongevraagd op zulk 'n manier iemand 
probeert „eer” te bewijzen.

Een meteorologisch filiaalhouder te Vlissingen seinde ons, 
dat hij j.1. Vrijdag in de schaduw een temperatuur van 95 graden 
heeft geconstateerd.

In Zoutelande is het nog erger geweest, daar heeft een ijsco- 
man een ventilatie-klep voor stoomontsnapping op zijn ijsbus 
moeten maken, bevreesd als hij was voor ontploffing door 
hoogen druk.

In den ’s-Gravenpolderschen gemeenteraad zijn booze woor
den gevallen over het feit, dat B. en W. steeds doorgaan met de 
gewoonte om de gemeentelijke sigaren te betrekken van den 
man, die ook het rijwiel van den dorpsveldwachter repareert.

Het dagelijksch bestuur denkt bepaald, dat een fietsensmid 
de beste garantie is tegen het landelijk euvel der lekke sigaren!

Men telegrafeerde ons uit Sint Kruis, dat de kommiezen, die 
onraad geroken hadden, dertien gesmokkelde„Xeeuwsche var
kens op de markt te 'Eeclo in beslag genomen hebben.

Vermoedelijk hebben deze grenswachters nog heel wat meer 
geroken voor zij met hun dertien varkens thuis waren !

Warme da - 
gen. ’n Koele 
plaats om zn 
liefde sverkla- r 
ringen aan het 
papier toe te 
vertrouwen.

Het nieuwe kerkgebouw der Geref. 
Gemeente te Kruiningen is korte
lings plechtig in gebruik genomen.

Warme dagen. Ook het vee
zocht verkoeling in 't water.
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Hel heilige eiland Miyajima (Japan), waar niemand geboren mag worden en 
waar niemand mag sterven, De aanstaande moeders en zij die in gevaar 
van sterven zijn, worden van hef eiland naar het vasteland vervoerd,
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V.zT.C.'s zwemwedstrijden te Vlissingen. 
De dames Meerman en v. d. Made ein
digden na 'n felle kamp resp, als le en 2e.

Moment uit het nummer 3 X 50 M. 
estafette wisselslag, een der spannend
ste nummers van het zwemfeest der 
V.Z.C. Winnaar werd ook hier V.Z.C.

Wie durft er bij de laatste warme dagen aan 
denken, dat wij reeds weer dicht zijn gena
derd tot het voetbalseizoen ? Nog slechts 

enkele weken en het spel is weer volop aan den 
gang. Voor Zeeland speciaal ziet men de competi
tie met spanning tegemoet. Hoe zal „Middelburg” 
zich houden in zijn nieuwe omgeving ? Wat zal 
Vlissingen doen op de weer veroverde plaats in de 
tweede klasse ? Zeelandia zal zijn best doen het 
verloren tweede klasseschap weer te heroveren. 
Hulst, Axel, Hansweert, Goes en onze derde klas- 
sers op Schouwen met De Zeeuwen te Vlissingen 
zullen allen trachten een trapje hooger te 
komen. Dan resten nog de reserves van 
Middelburg, Zeelandia en Vlissingen, die 
thans gezelschap krijgen van de Terneu- 
zen-reserves, die ook tot de derde klasse 
K.N.V.B. zijn toegelaten. Misschien ko
men ook Zeeuwsche Boys nog in K.N.V. 
B.-verband, daar zij thans definitief be
slag hebben gelegd op ’t kampioenschap 
van de le klasse A van den Z.V.B. Erg 
vlot is ’t niet gegaan met Zeeuwsche Boys. 
Reeds hadden zij een voldoende aantal 
punten veroverd om zich kampioen te 
kunnen noemen,doch ziet, plotseling dook 
het bericht op, dat één door hen gewon
nen wedstrijd om reden, waarop het 
beter is hier niet in te gaan, ongeldig was 
verklaard. Deze wedstrijd tegen Walche
ren 2 moest worden overgespeeld en wan-

De zwemsport heeft — mede tengevolge van 
het fraaie weer een prachtig seizoen. 
Overal worden wedstrijden georganiseerd. 
Zaterdag jl. was het in Vlissingen weer 
feest voor de zwemmer sisters). Overzicht 
tijdens de door de V. Z C. georganiseerde 
wedstrijden, welke veel belangstelling trokken.

Het hoofdnummer van de zwemwedstrij
den te Vlissingen (600 M.) werd ge
wonnen door F. v. Anraad (V. Z. C.) ge
volgd door Merk (Luctor et Emergo, Mid
delburg), Schekkema en Visser, beide laat- 
sten van de Marine. Op onze kiek v.l,n.r. 
v. Anraad, Visser, Schekkema en Merk.

neer Zeeuwsche Boys verloren, zou 
Goes 2 nog kans krijgen, daar zij dan 
in puntenaantal gelijk stonden. Het 
onderzoek, dat heeft uitgewezen, dat 
deze wedstrijd ongeldig was, is van 
langen duur geweest, want eerst j.I. 
Zondag vond de wedstrijd plaats te 
Middelburg. De Boys handhaafden 
zich, al heeft het tamelijk gespannen. 
O.i. was naast de temperatuur de 
factor, dat Walcheren 2 niets meer 
te halen had, een reden voor de 
Walcheren-spelers om zich niet al te 
hard in te spannen, vooral na de rust.
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Was ditL wel het geval geweest, nu, dan hadden 
wij de Boys nog niet zien winnen. Intusschen, het 
is gewonnen en een dubbele gelukwensch aan 
deze Goesche vereeniging is na het zoo moeizaam 
verworven kampioenschap wel op zijn plaats.

Hun laatste tegenstanders Walcheren 2 zullen 
naar een lagere klasse in den Z.V.B. verhuizen, 
daar het eerste elftal van deze vereeniging in de 
eerste klasse van den Bond gaat spelen, daar het 
zich teruggetrokken heeft uit den K.N.V.B. Het 
eenige verstandige besluit, dat men na het resul
taat van vorig jaar kon nemen. Voor de andere 
vereenigingen in de eerste klasse Z.V.B. wordt

Walcheren, dat toch altijd nog wel voldoende sterk 
is om deze tegenstanders te weerstaan, een kwade 
concurrent. Het terugtrekken van Walcheren is 
intusschen wel in schrille tegenstelling met den 
ongekenden bloei, welken de voetbalsport in Zee
land doormaakt.

De nieuwe vereenigingen verrijzen als padden
stoelen uit den grond en sluiten zich zeer spoedig 
bij den Z.V.B. aan. Naar wij van bevoegde zijde 
vernemen, is deze voetbalbond in een jaar tijds 
verdubbeld, wat *t aantal aangesloten vereenigin
gen en in competitieverband spelende elftallen be
treft. Het aantal ingeschreven leden bedroeg aan 
het eind van het seizoen 1930/’31 ruim 1700, ter
wijl op het eind van het seizoen ’31—’32 bijna 
3000 leden stonden ingeschreven. Hiermee schaart 
de Z.V.B. zich onder de grootste Bonden van ons 
land, daar hij naar ledental gerangschikt in de rij 
van 20 Bonden, die Nederland telt, de tiende plaats 
inneemt. Ongetwijfeld zal deze Bond nog steeds 
blijven groeien daar nog enkele deelen van Zeeland 
slecht vertegenwoordigd .zijn. Zoo zijn op de 
Walchersche plattelandsgemeenten wel voetbal- 
vereenigingen, doch alleen Veere is aangesloten. 
Zeeuwsch-Vlaanderen, westelijk deel, is ook nog 
zeer slecht vertegenwoordigd, hoewel er voldoende 
vereenigingen zijn. Zoo missen wij in den Bond 
Groede, Biervliet, Aardenburg, Oostburg, Schoon- 
dijke e.a. Daarentegen slaat het oostelijk deel een 
goed figuur. Haast geen plaatsje of het heeft zijn 
aangesloten vereeniging. Deze zijde heeft ook 
meerdere vereenigingen in KN.V.B.-verband. Het 
een is een noodzakelijk gevolg van het andere. 
Waarom zou het westelijk deel ook niet na ver
loop van eenige jaren in het bezit kunnen komen 
van een tweede klasser als het kranige Terneuzen, 
dat zich zoo buitengewoon goed door den eersten 
zwaren tijd in de 2de klasse van den K.N.V.B. ge
slagen heeft. Wij zijn benieuwd wat de Terneuze- 
naren er dit jaar van zullen terecht brengen. Wat 
wij er ook over denken, vreezen voor hun positie 
doen wij in geen geval.



Ik was in tweestrijd geweest, of ik hun zou vertellen van de merkwaar
dige mededeeling, die de heer Stancliffe me zoo terloops had gedaan, 
toen hij den vorigen avond met me opliep. Ik was er tenslotte niet toe 

gekomen. Ik klampte me heimelijk vast aan de dwaze hoop, dat Stancliffe, 
als ’t erop aan kwam, misschien toch niet zooveel van edelgesteenten afwist 
als hij zelf wel dacht. Jack had den robijn met de meeste stelligheid her
kend. Zou zijn identificatie tenslotte tóch nog niet betrouwbaar blijken ? 
Zoolang daar nog maar de geringste kans op bestond, schrok ik ervoor 
terug, mijn vrienden noodeloos van streek te brengen.

Daar zij beiden als getuigen gehoord moesten worden, gingen zij niet 
met mij de zittingzaal binnen, maar werden in een klein aangrenzend ver
trekje binnengeleid, waar ze zouden wachten tot ze voorgeroepen werden.

De coroner nam zijn plaats in. De jury schuifelde binnen en vulde 
de voor haar bestemde bank. De leden werden beëedigd, en de zitting nam 
een aanvang.

Wanneer de overgevulde publieke tribune en de aanwezigheid van de tal
rijke reporters me nog niet overtuigd hadden van de belangrijkheid der zaak, 
zou ik die wel beseft hebben, toen ik den procureur in eigen persoon aan den 
ingang der zaal zag verschijnen en zich een weg banen naar een zitplaats bin
nen de balustrade. Ik kende Cromwell nogal goed, en ik wa‘s er zeker van, dat 
hij nooit zulk een belangstelling zou toonen reeds bij dit vroegste beginstadium 
van het proces, als hij er niet méér van verwachtte dan de veroordeeling van 
een gewonen beroeps-misdadiger in een alledaagsch geval van roofmoord.

De eerste getuige, die werd voorgeroepen,was de onwaarschijnlijk-blonde 
jongedame, die den vorigen avond een mislukte poging had gewaagd om Po- 
meroy te identificeeren. Nadat ze haar naam en adres had gegeven en ver
klaard, dat ze verscheidene jaren als verpleegster bij Dr. Marshall in betrek
king was geweest, stelde de coroner de eerste vraag van eenig belang.

„Wilt u zoo goed zijn, de jury te vertellen, juffrouw Jerome, hoe de ge
wone dagorde op Dr. Marshall’s bureau was, en waarin uw persoonlijke werk
zaamheden bestonden ?”

„De dokter,” vertelde zij, „ontving zijn patiënten altijd in zijn eigen 
spreekkamer, die den hoek van het gebouw lag. Ze wachtten hun beurt af 
in de wachtkamer, waar mijn lessenaar stond. Ik moest er ’t oog op houden, 
in welke volgorde ze binnenkwamen, en er aanteekening van houden, wan
neer de een of ander een speciale afspraak met hem had. Wanneer hij met een 
patiënt klaar was, liet hij dien gewoonlijk direct in de gang, zonder dat hij 
nog door de wachtkamer terug hoefde.”

„Kon men het als regel hooren,” vroeg de coroner, „wanneer hij zijn deur 
opendeed en een patiënt uitliet ?”

„Neen, mijnheer, alleen als de deur met een slag werd dichtgeworpen. De 
muren in dat gebouw zijn van een speciale constructie ; ik denk omdat de kan
toren voornamelijk bestemd zijn voor doktoren en advocaten en zoo. En de 
deur was dik en sloot heel precies.”

„Vertelt u de jury dan,” ging de coroner voort, „hoe u wist, of de dokter 
al met een patiënt klaar was, en een volgenden verwachtte.”

„Af en toe,” antwoordde zij, „deed hij de verbindingsdeur naar de wacht
kamer open en zei iets tegen me, maar dat deed hij alleen, als hij wilde weten, 
hoeveel patiënten er nog zaten te wachten. Meestal drukte hij alleen maar 
tweemaal op de bel.”

„Had u nog andere dingen te doen ?” vroeg de coroner.
„Ik moest de telefoon bedienen,” antwoordde het meisje. „Als er werd 

opgebeld door menschen, die de dokter zelf wenschte te spreken, verbond ik ze 
met hem - en anders met Dr. Armstrong. Ik had twee stoppen in mijn bureau.” 

„Juist,” zei de coroner. „En wat nu betreft de gebeurtenissen van gis
terenmorgen — is er vóór twaalf uur ’t een of ander gebeurd, dat u dadelijk 
al vreemd vond, of dat u nu misschien achteraf, nu u er weer aan denkt, zon
derling voorkomt ?”

Voor ’t eerst, sinds haar verhoor begonnen was, aarzelde zij een beetje. 
„Ik geloof niet, dat ik dat nu bepaald zonderling zou kunnen noemen,” zei 
ze ten slotte. „De dokter kwam wat te laat gisterenmorgen — misschien een 
minuut of tien — en scheen nogal kortaangebonden, maar dat was hij de laat
ste paar dagen tóch al.”

„Was er niets anders, dat u speciaal opviel ?”
„Neen, mijnheer, niets. Er zaten een stuk of wat patiënten op hem te 

wachten, zoowat ’t gewone aantal, zou ik zeggen.”
„Kende u de meesten van hen ? Ik bedoel, waren het 

menschen, die geregeld bij den dokter kwamen ?”
„Neen, ’t waren grootendeels vreemden,” antwoordde 

zij. „Dat was trouwens gewoonlijk ’t geval. Als specialist 
had Dr. Marshall niet zooveel vaste patiënten. Ze werden 
meestal naar hem toe gestuurd door andere doktoren. Gis
teren waren er twee, al vroeg in den morgen, die ik al eens 
eerder gezien had. Na elf uur waren ’t allemaal vreemden.”

„Dat wil zeggen, voor zoover u kon nagaan.”
„Neen, ik weet zéker, dat het vreemden waren,” hield 

het meisje vol.
„Wilt u daarmee zeggen,” vroeg de coronor, „dat u in 

staat was, met één blik ieder, die ooit in Dr. Marshall’s 
wachtkamer gezeten had, te herkennen ?” Zijn stem klonk 
nogal ironisch ; blijkbaar dacht hij aan het verhaal van 
Pomeroy’s identificatie.

HET VERHAAL TOT NU TOE:

Het geheim van de spreekkamer 
iSj dat dr. Marshall in zijn spreek
kamer werd vermoord door vergif. 
Iedereen, die hem dien dag kwam 
consulteeren, o.a. Gwendolen Carr 
en de heesche tooneelspeler Stan
cliffe, heeft een alibi; eveneens de 
als dief bekend staande Pomeroy, 
op wien men een robijn van den 
vermoorde vond. Madeline, dr. 
Marshall’s vrouw, Jack haar zoon, 
en hun oude bekende Clifford Drew 
gaan nu naar de zitting van den 

coroner.

„Neen, mijnheer, dat niet,” zei ’t meisje. „Maar wanneer 4
iemand aarzelend komt binnenschuifelen, en niet weet welken ‘ 1
kant hij moet uitkijken om iemand te vinden, en me dan 
vraagt, of dit het bureau van Dr. Marshall is, dan weet ik, dat het een 
vreemde is.”

„Juist,” zei de coroner weer. „En wie was de laatste patiënt, die u in de 
spreekkamer van den dokter liet ?”

„Ze gaf me als haar naam op : juffrouw Owendolen Carr, en als adres het 
St. Anthony hotel.”

„Was zij al eens eerder bij Dr. Marshall geweest ?” 
„Neen, mijnheer. Ik had haar nog nooit gezien.”
„Weet u nog, hoe laat het was, toen u haar verzocht, in de spreekkamer 

te gaan ?”
„Neen, mijnheer, dat weet ik niet,” zei ze. „Pas een heelen tijd later keek 

ik weer op mijn horloge.”
„En hoe laat was het, toen u op uw horloge keek ?”
„Tien minuten over twaalf.”
„Maar u kunt misschien schatten, hoelang het toen zoowat geleden was, 

dat juffrouw Carr naar de spreekkamer was gegaan ?”
„Nee, dat zou ik onmogelijk kunnen.”
„Probeert u ’t toch maar eens,” drong de coronor aan. „Was het onge

veer een uur ?”
„’t Kan wel een uur geweest zijn — misschien ook wat korter.”
„En wat deed u, nadat u op uw horloge gekeken had ? Had u ook een be

paalde reden om te willen weten hoe laat het was ?”
„Ik wist, dat de dokter om twaalf uur een afspraak had, die hij als tame

lijk belangrijk beschouwde, dus belde ik heel even met de telefoon op mijn 
lessenaar.”

„Reageerde hij daarop?”
„Nee, mijnheer, hij nam den hoorn niet op.”
„Vond u dat niet erg vreemd ?”
„O neen, heelemaal niet. Als hij druk in gesprek was met een patiënt of 

iets zat te bestudeeren, gaf hij nooit antwoord, behalve wanneer ik driemaal 
belde. Dat beteekende, dat het dringend was.”

„En in dit geval had u geen driemaal gebeld ?”
„Neen mijnheer, maar één keer, heel even. En daarna wachtte ik tot half 

één.”
„Gaat u verder,” verzocht de coroner. „Vertelt u de jury zoo kort en dui

delijk mogelijk, wat er vervolgens gebeurde.”
„Wel,” zei de getuige, „om half één besloot ik, nu toch maar eens driemaal 

te bellen, omdat ik wist, dat zijn afspraak van twaalf uur van gewicht was. Ik 
deed het, en luisterde of hij antwoord gaf. Toen ik niets hoorde, belde ik nog 
eens — en toen begon ik opeens te denken, dat er wel eens iets gebeurd zou 
kunnen zijn. Ik stond op, liep naar de verbindingsdeur, deed die open en keek 
naar binnen. Er was niemand anders in de kamer. De dokter zat in zijn draai
stoel achter zijn bureau, met den rug naar het raam. Daardoor kon ik zijn ge
zicht niet goed onderscheiden, maar toch kreeg ik dadelijk den indruk, dat er 
iets vreemds aan hem was. Zijn houding leek me niet natuurlijk. Hij leunde op 
een eigenaardige manier voorover.

„Een paar seconden lang dacht ik, dat hij in slaap was gevallen, en toen 
zag ik plotseling dat.. .. dat dit niet ’t geval was. Ik wéét niet, hoe ik tot die 
ontdekking kwam ; ik was niet zoo dichtbij gekomen. Ik draaide me vlug om 
en ging de kamer uit — naar de kamer van Dr. Armstrong.”

„Ging u door de gang of liep u terug naar de wachtkamer om in Dr. Arm- 
strong’s kamer te komen ?”

„Ik behoefde geen van beide te doen. Ik liep regelrecht naar binnen. Er 
is een verbindingsdeur tusschen de twee spreekkamers.”

„Was die op slot ?”
„Neen, mijnheer. Die deur was nooit op slot, voor zoover ik weet.”

Ik geloof, dat alle menschen in de zaal bij die woorden een klein schokje 
van sensatie kregen ; met mij ging het tenminste zoo. Ik moest denken aan 
wat Madeline gezegd had over omstandigheden, die alle in één richting.. .. 
Dat verhaal van die deur die nooit gesloten werd, was in elk geval wel onheil
spellend suggestief.

„Nu,” zei de coroner, „en wat vertelde u aan Dr. Arm
strong ?”

„In ’t geheel niets. Hij was er niet. Ik was nogal angstig 
en zenuwachtig geworden, en ik liep gauw zijn spreekkamer 
uit en de gang in, met het plan, een liftjongen te vragen 
om van boven een anderen dokter te gaan roepen. Ik gaf de 
eerste de beste lift, die naar boven kwam, een teeken om 
te stoppen, maar toen ze stopte, zag ik Dr. Armstrong er 
uit stappen. Hij had ’n klein pakje in de hand. Ik zei hem, 
dat ik zoo bang was, dat de dokter een toeval had gekregen, 
en dat ik graag wilde dat hij dadelijk mee ging zien.

„We liepen de wachtkamer door; ik liet hem voorgaan 
en volgde hem in de spreekkamer van Dr. Marshall.”

„Vertelt u ons, zoo uitvoerig als u kunt,” zei de coroner, 
„welke woorden u met Dr. Armstrong wisselde, nadat u in 
die spreekkamer was gekomen.”

„Heel veel werd er niet gezegd,” zei het meisje. „Zooals
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ik u al zei, ging hij me voor, maar toen hij ongeveer zoover in de kamer was 
gekomen als ik den eersten keer, bleef hij stilstaan en staarde gespannen 
naar — naar den dokter, die daar zoo vreemd aan zijn bureau zat. En toen 
zei hij „Mijn God 1” bijna fluisterend, en daarna haalde hij diep adem. Toen 
gaf hij me het pakje, dat hij bij zich had, en vroeg me, dat op zijn bureau te 
leggen en dan terug te komen. Ik deed het ; ’t was het werk van hoogstens 
een kwart minuut. Toen ik weer terugkwam, stond Dr. Armstrong over — het 
lichaam gebogen, en scheen den pols te voelen. Hij zei tegen mij : „Dr. Mar
shall is dood. Ik denk dat hij een hartverlamming heeft gekregen. Ik zou 
graag willen, dat u meteen naar boven ging en Dr. Adams hier haalde. Zoo 
gauw u dat gedaan hebt, zullen we de politie opbellen.”

„Ik deed wat hij me gevraagd had. Dat- was alles. Ik ben niet meer terug
gegaan naar de spreekkamer waar — waar het lijk was.”

Het kwam me voor, dat ze nu wel alles verteld had, wat ze zich maar bij 
mogelijkheid herinneren kon, en ik was een beetje verbaasd, toen de procureur 
opstond en verlof vroeg, haar nog eenige verdere vragen te stellen. „Ik heb u, 
meen ik, hooren zeggen,” begon hij, „dat de dokter, als sein dat hij klaar was 
om een nieuwen patiënt te ontvangen, steeds tweemaal belde. Waarom twee
maal ? Wat beteekende dan éénmaal schellen? Kwam dat ook wel voor?” 

„Ja, mijnheer. Dat beteekende, dat ikzelf in de spreekkamer moest ko
men.”

„Waren er nog andere schelknoppen in zijn spreekkamer, behalve die van 
de bel die bij uw lessenaar uitkwam ?”

„Ja, mijnheer. Er was er ook nog een, waarmee hij om Dr. Armstrong kon 
bellen.”

„En allebei die knopjes waren op zijn bureau ?”
„Ja, mijnheer.”
„Zoodat, wanneer hij zat waar u hem gevonden heeft, ze in zijn onmid

dellijk bereik waren ?”
„Ja, mijnheer.”
„Dat is alles,” zei de procureur.
Ik was tamelijk verrast, niet omdat deze vragen gesteld werden, maar 

omdat ’t juist de procureur was, die ze zoo nadrukkelijk stelde. De strekking 
ervan was duidelijk genoeg. De antwoorden, die erop volgden, 
verzwakten de beschuldigingen tegen Pomeroy als niets anders 
had kunnen doen, en maakten het volstrekt onaannemelijk, dat 
de dokter gedood zou kunnen zijn door iemand, jegens wien 
hij ook maar het geringste wantrouwen koesterde.

Wat me eenigszins in de war bracht, was niet de ineen
storting van de aanklacht tegen Pomeroy; die had ik wel 
voorzien. Maar ik was ervan overtuigd, dat Cromwell die niet 
zoo opzettelijk zou hebben uitgeschakeld, wanneer hem niet 
reeds een sterkere en meer steekhoudende beschuldiging voor 
den geest had gezweefd. Dezelfde omstandigheden, die Pomeroy 
zoo overtuigend vrijpleitten, moesten even overtuigd een 
ander aanklagen.

De onwaarschijnlijk-blonde verpleegster verliet de getui
genbank en haar plaats werd ingenomen door het meisje, dat 
ik den vorigen avond door den inspecteur had hooren aan
duiden als „die met de zwarte oogen”.

Ze gaf haar naam op, en hetzelfde adres, dat ze den vori
gen dag aan het verpleegstertje genoemd had, en bevestigde 
vervolgens, dat zij op den betreffenden dag, ongeveer tien 
uur in den morgen, in de wachtkamer van den dokter had 
zitten wachten op haar beurt.

„Kende u Dr. Marshall persoonlijk?” vroeg de coroner. 
„Nee mijnheer. Ik kende hem alleen van zien. Iemand had 

me hem eens aangewezen, maar ik had hem nooit gesproken.”
„Uw bezoek aan zijn bureau was dus van zakelijken aard?” 
„U bedoelt of ik hem bezocht als patiënte ? Ja, mijnheer.” 
„Kunt u ons ook vertellen, juffrouw Carr,” vroeg de 

coroner, „hoe laat het was, toen u bij den dokter zelf werd 
toegelaten ?”

„Nee mijnheer,” zei ze, „daar heb ik niet op gelet. Maar 
ik zou het wel zoo ongeveer kunnen berekenen naar den tijd, 
waarop ik bij hem vandaan kwam.”

„U weet dus,” vroeg de coroner gretig, „hoe laat het 
was, toen u de spreekkamer weer verliet ?”

„Ja, mijnheer. Ik keek toevallig op de klok, toen ik naar 
de deur liep — de deur naar de gang bedoel ik. Het was precies 
tien minuten over half twaalf.”

„Waar was de dokter, toen u de spreekkamer verliet ?”
„Hij zat in den stoel achter zijn bureau.”
„Hij bracht u niet tot aan de deur?”
„Nee, mijnheer.”
„Hebt u misschien ook iets opgemerkt,” vroeg de coroner 

langzaam, „dat u op dat oogenblik, of later, eenigszins onge
woon of vreemd voorkwam ?” En toen zij niet dadelijk ant
woordde, formuleerde hij zijn vraag nog anders. „Was er 
geen enkele toevallige omstandigheid, die tijdens het opont
houd in de wachtkamer of tijdens uw bezoek aan de spreek
kamer van den dokter bijzonder uw aandacht heeft getrokken? 
Herinnert u zich niets, dat u nu, in het licht der latere ge
beurtenissen, eenigszins verdacht lijkt ?”

„Nee mijnheer,” zeide zij.

'ïct van fticï.
HET VIADUCT OVER DE RHÖNE IN HET DAL BIJ GRENGIOLS IN
ZWITSERLAND. (Foto J. Gaberell).

„Ik veronderstel, dat u beseft,” zei de coroner, „van hoé groot belang 
uw verklaring is betreffende het juiste tijdstip, waarop u de spreekkamer ver
liet ? Dat beduidt de nauwkeurige vaststelling van het laatste oogenblik waar
op Dr. Marshall levend werd aangetroffen. Bent u volkomen zeker van de be
trouwbaarheid van uw geheugen ?”

„Ik besef ten volle het gewicht van mijn verklaring,” antwoordde zij 
ernstig, „maar ik ben absoluut zeker van den tijd, dien ik heb opgegeven. 
Het was tien minuten over half twaalf, toen ik toevallig opkeek naar de klok, 
juist terwijl ik de gangdeur van de spreekkamer opendeed.”

De coroner gaf Gwendolen Carr verlof, zich terug te trekken, met het 
verzoek, zich beschikbaar te houden voor een volgenden oproep, daar het 
noodig zou kunnen blijken, haar in een later stadium van het proces nogmaals 
te ondervragen.

Toen de naam van den volgenden getuige werd afgeroepen, gaf een ge
stommel en gemompel op de publieke tribune overduidelijk blijk van de plot
seling verlevendigde belangstelling. Dr. Walter Armstrong was de man, die, 
volgens de verklaring van het verpleegstertje, slechts door een niet-afgesloten 
deur van zijn vermoorden chef was gescheiden geweest.

Ikzelf had hem nooit eerder gezien, en sedert het gesprek, dat ik den vori- 
gen avond met Madeline had gehad, was ik, eerlijk gezegd, nogal nieuws
gierig naar hem. Ik moet bekennen, dat hij geen bijzonder gunstigen indruk 
op mij maakte. Zijn optreden getuigde van zelfingenomenheid en pedanterie, 
en zijn gebaren waren vinnig en ongeduldig. Hij was nog jong, nog geen dertig 
leek me, maar toch was er niets jeugdigs en frisch aan hem — en van eenig 
gevoel voor humor scheen hij ten eenenmale ontbloot. Wanneer deze jonge
man inderdaad een beetje verliefd was op Madeline, bepeinsde ik, zou hij dat 
zelf ongetwijfeld vreeselijk gewichtig en belangrijk vinden. Het was waar, 
Madeline had niet in ronde woorden gezegd, dat zulks het geval was, maar 
ze had het toch vrij duidelijk laten doorschemeren.

De coroner bracht, bijna van het eerste oogenblik af, een opvallend 
suggestieven toon in de ondervraging. Nauwelijks waren de inleidende vragen 
afgewerkt, of hij begon : „U bent zelf specialist, nietwaar, Dr. Armstrong ?”
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BRIGHTON, EEN DER MEEST BEKENDE EN MEEST BEZOCHTE BADPLAATSEN VAN ENGELAND, VOORAL VOOR LONDENAARS. DE BADPLAATS HEEFT AAN GROOTE TUI

NEN, HOTELS, BOULEVARDS, ENZ. VEEL TE DANKEN AAN KONING GEORGE IV (1762—1830), DIE HIER DIKWIJLS VERTOEFDE.

„Ja mijnheer.”„Om te preciseeren, is u geen toxicologist — met andere woorden, een expert op ’t gebied van vergiften ?”„Slechts van een zeer beperkte groep vergiften, mijnheer,” antwoordde de dokter op zijn eigenaardige, autoritaire manier. „Ik heb me bij mijn onderzoekingen bepaald tot die plantaardige alkaloïden, die onmiddellijk op de hersenen en de zenuwcentra werken.”Op verdere vragen van den coroner zette hij den aard van zijn werkzaamheden als assistent van Dr. Marshall uiteen. Het scheen, dat deze slechts een gedeelte van zijn tijd in beslag namen, en dat hij nog een vrij omvangrijke onafhankelijke practijk had. Hij hield echter steeds dezelfde spreekuren als Dr. Marshall, en moest zich steeds voor dezen beschikbaar houden. Veel van zijn patiënten zond de groote psychiater, na een enkele observatie, eenvoudig door naar zijn assistent.„U zei, dat u steeds bij de hand moest zijn,” merkte de coroner op. „Is het waar, dat de dokter een schel op zijn bureau had, waarmee hij u in zijn eigen spreekkamer placht te roepen ?”„Ja mijnheer.”„Heeft hij u gisteren in den loop van den morgen nog gescheld ?”„Een of tweemaal — ja, mijnheer, maar niet na elf uur, meen ik.”„Hij had alle reden om aan te nemen, dat u in het aangrenzend vertrek tot zijn beschikking was, zoolang hij zitting hield ?”„Ja mijnheer.”„Hoe kwam het dan, Dr. Armstrong, dat u om half één niet in uw spreekkamer was, toen juffrouw Jerome u daar ging zoeken ?”„Dr. Marshall had een afspraak om twaalf uur,” zei de getuige. „Ik wist dat die van belang was, en meende dus, dat hij was uitgegaan om de andere partij te treffen. Ik had hem wel niet hooren gaan, maar was toch overtuigd, dat hij weg was, en ging daarom even ’n boodschap voor mezelf doen.”„Weet u ook te zeggen, hoe iaat het was, toen u uw kantoor verliet ?” „Neen, niet precies.”„Moest u vér weg voor uw boodschap ?”„Alleen maar naar den instrumentmaker op de eerste verdieping van ons gebouw. Ik heb daar echter veel meer tijd zoek gebracht dan noodig was voor ’t uitkiezen van het artikel, dat ik hezbben moest. De eigenaar van de zaak is een vriend van mij.”„Is het waar,” vroeg de coroner, „dat u tegen zuster Jerome gezegd hebt: „Ik denk, dat Dr. Marshall een hartverlamming heeft gekregen ?”„Het kan wel zijn, dat ik zooiets gezegd heb. Ik kan me de woorden niet 

precies herinneren ; ik weet zelfs niet meer, dat ik ze heb uitgesproken. De gedachte kwam bij me op.”„Had u eenige reden om voor Dr. Marshall zoo’n einde te verwachten ?”„Neen mijnheer. Hij leed aan indigestie. Een acute aanval daarvan kan soms dooreen mechanische werking op het hart een onmiddellijken dood veroorzaken.”„En meent u na rijpe overweging nog steeds, dat hierin de doodsoorzaak van Dr. Marshall te zoeken is ?”„Rijpe overweging heeft met dit geval niets uit te staan,” zei de getuige hautain. „Het is een kwestie van feiten, die alleen beslist kan worden door constateeren. Ik ben niet tegenwoordig geweest bij de lijkschouwing. Ik heb niets anders gedaan dan vaststellen dat de dood was ingetreden. Toen heb ik onmiddellijk een dokter laten roepen, wiens belang bij de zaak van zuiver wetenschappelijken aard was.”„Houdt u het voor mogelijk,” vroeg de coroner, volstrekt niet van zijn stuk gebracht door deze uitbarsting, „dat de dood zou kunnen zijn ingetreden tengevolge van verstikking, veroorzaakt, om maar iets te noemen, door een hand die stijf over neus en mond van den overledene werd gehouden ?”„Ik zou niet geneigd zijn,” antwoordde de getuige koeltjes, „als mijn medische overtuiging uit te spreken, dat zulks niét het geval zou kunnen zijn, om de eenvoudige reden, dat ik niet geneigd ben, eenige medische uitspraak, welke dan ook, te doen.”Dr. Armstrong kreeg toestemming, voor het oogenblik de getuigenbank te verlaten om plaats te maken voor een anderen getuige, die juist was aangekomen, en blijkbaar groote haast had. Ik wist niet, wie hij was, maar zijn eerste antwoorden op de vragen van den coroner wezen uit, dat we te doen hadden met den eigenaar van den instrumentwinkel op de eerste verdieping van het Grosvenor-gebouw.Ja, hij kende Dr. Armstrong heel goed. De dokter was gisteren om even over twaalven in den winkel gekomen, had iets gekocht, was nog een beetje blijven praten en daarna weer weggegaan.„Kunt u ook met eenige nauwkeurigheid den tijd bepalen, waarop Dr. Armstrong in uw zaak kwam ?”„Ja mijnheer, het was zestien minuten over twaalven.”„Weet u dat heel zeker ?”„Ja mijnheer. Ik had juist op mijn horloge gekeken en ontdekt, dat het tijd was om te gaan lunchen, toen ik Dr. Armstrong zag binnenkomen. Ik hielp hem aan wat hij noodig had en we praatten misschien nog een kwartiertje na.” (Wordt uoortgezet)




	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323501.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323502.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323503.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323504.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323505.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323506.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323507.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323508.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323509.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323510.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323511.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323512.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323513.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323514.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323515.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323516.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323517.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323518.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323519.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323520.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323521.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323522.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323523.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323524.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323525.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323526.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323527.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323528.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323529.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323530.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323531.tif
	Y:\Originals\Groot Rotterdam, Zeeuwsche Editie\OZ323532.tif

