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Hier parkeert men. Een over-' 
zicht van een der grootste 
parkeerplaatsen, die alleen 
overdag gebruikt wordt, voor 
zakenmenschen en forensen 
in Chicago. Het terrein is 
lVt K.M. lang.

Voor verzamelaars. Ter viering van den tienden jaardag 
van den fascistischen opmarsch naar Rome is o.a. door 
de Italiaansche posterijen 'n serie van drie nieuwe post
zegels uitgegeven, van 10, 30 en 50 centesimi.

Onzichtbare stralen die, zoodra ze 
worden onderbroken, een teeken 
geven, worden steeds meer toege
past, o.a. dikwijls om in banken, 
juwelierswinkels, e.a. alarmsignalen 
in werking te brengen. Een zeer 
practische toepassing is wel deze, 
dat een apparaat electrisch de deur 
tusschen keuken en restaurant opent. 
Wanneer 'n kellner den straal (stip
pellijn) onderbreekt, wordt de deur 
door het electrische toestelletje 
geopend, zoodat men voor dëdeur 
geen hand behoeft vrij te houden.,

Uw** jfe.
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UgReNZEN

De eigenaar van een landhuis in Engeland zag onlangs in zijn tuin een zeer 
ongewoon gevecht. n.l. tusschen een slang, die uit haar hok in den tuin was 
ontsnapt, en een slak. De slak viel voortdurend de slang bij den kop aan; de 
strijd bleef onbeslist, omdat de dieren met moeite van elkaar werden gescheiden.

Ook *n liefhebberij. In plaats van lucifersmerken, foto's van beroemde 
dobbelaars of briefpapier verzamelt de Californiêr AdolfStack kandelaars 
van alle volken en alle tijden. Hij heeft er enkele honderden, waarvan 
hef kostbaarste stuk een 300 jaar oude kandelaar uit Achter-Indië is./



No. 25 VRIJDAG 18 NOVEMBER 1932 771

Zulke verkeerstoestanden bestaan er nog 
in Nederland! Nadere verklaring behoeft 
dit plaatje uit Krimpen a. d. IJsel niet.

Dat vereischt stuurmanskunst. Een Engelsch tankschip passeerde onlangs 
de Oosterdoksluis te Amsterdam, waarbij aan beide zijden slechts enkele 
centimeters speling bleef want de sluis is 18.10 M. breed en het schip 18 M!

Een heftige brand, een historische brand, heeft gewoed in de 
Amsterdamsche haven, waar het mailschip P. C. Hooft van de Maat
schappij Nederland door het vuur werd vernield. Wij geven een foto 
van de boot, voordat het van stoomschip 
in motorschip werd veranderd, en van 
den feilen brand zelf ------

BINNENLAND

Na de groente, de bollen. In 
de bollenstreek worden, omwille 
van productiebeperking, groote 
hoeveelheden bollen in het water 
gegooid, nadat ze eerst met pe
troleum opzettelijk bedorven zijn



Het aanbieden der geschenken voor de bruid. 
De dienaars mogen niet geschoeid het 
vrouwenpaleis betreden, evenmin mogen de 
geschenken op den grond worden gezet.

De Europeesche dames, die een deel van de 
plechtigheid willen bijwonen, worden in een 
hoekje van de zaal zorgvuldig ,,ingekooid”.
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let af- en aanrijden der hofdames 
eschiedt in autobussen, De dames 
jn gesluierd en de poort waardoor 
Ij uitgaan en binnenkomen is met 
Dek afgesloten. — Geen onbeschei- 
en oog zal hen kunnen bespieden.

EEN INDISCH VO

Het feestmaal voor de leden van 
den hoogen adel De tweede van 
links is de Maharadja van Patiala.

Bekend is, hoe aan de voormalige Oostenrijk- sche en Spaansche vorstenhoven de etiquette vaak een ondraaglijk juk was, waaronder te leven niet altijd mogelijk bleek.Maar dit dwangbuis van verouderde voorschriften en doode gebruiken zal den dragers nog een gemakkelijke jas hebben geleken, .indien zij zich hadden moeten voegen naar de eischen, welke door eeuwenoude staatkundige traditie en door den Hindoe-godsdienst worden gesteld aan de Britsch-Indische vorsten en hun omgeving.De westerling is spoedig geneigd in deze eischen slechts verouderde dwangmiddelen te zien, maar een nauwkeuriger studie zal hem leeren, dat het opvolgen van de strenge hofwetten en het leiden van een geïsoleerd vorstenleven in het Oosten pleegt voort te komen uit hoog plichtsgevoel.Tot de grootste plechtigheden, welke aan een Indisch vorstenhof kunnen voorkomen, moet natuurlijk het huwelijk van den troonopvolger worden gerekend.En de Westersche pracht, welke bij soortgelijke gelegenheden ten toon wordt gespreid, kan men niet anders dan een zwakken afglans heeten van den feërieken luister en kostbare statie waarmede een Oostersch potentaat zijn trouwdag viert.Trouwdag is eigenlijk het juiste woord niet — want de plechtigheden duren verschillende dagen achtereen. De bijzonder interessante fotoserie, welke wij van de week op deze pagina’s brengen, betreft het huwelijk van een dochter van den Ma- haradja van Patiala met den toekomstigen heer- scher van Patna. De vader van de bruid is een der machtigste en invloedrijkste Indische vorsten ; hij is voorzitter van de Indische Vorstenconferen- tie, welke, naar men zich herinneren zal, een belangrijke taak vervulde in de onafhankelijkheids-



De wakers bij de kostbare statie-parasol van 
den bruidegom en den draagstoel van de bruid.^
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beweging, welke in Indië onder Ghandi’s bevel
hebberschap wordt gestreden.

Bij de groote ceremoniën mogen slechts, be
halve, de priesters, die de leiding hebben bij de 
trouwplechtigheden, de Maharadja en zijn oudste 
zoon tegenwoordig zijn — de a.s. bruidegom is 
van de deelname aan vele plechtigheden buiten

Het ochtendgloren van den derden feest-f 
dag. De gasten hebben den nacht in de 
buitenlucht in hun auto*s doorgebracht; de 
paleiswacht is er ook maar bij gaan zitten.

RSTENHUWELIJK

De juweelen, die de bruidegom 
zijn toekomstige vrouw aanbood.

gesloten. Tijdens de dagen en nachten waarop de 
voornaamste gedeelten van het ritueel worden 
voltrokken behooren de ministers, officieren en 
hoogere ambtenaren in galakleeding aanwezig 
te zijn, d.w.z. zij moeten, terwijl de priesters in de 
vrouwenvertrekken de godsdienstige plechtig
heden verrichten, dag en nacht wachten, in de 
tuinen of in de voorhoven, al naar gelang hun rang 
dit voorschrijft. Zij hebben geen andere afleiding 
dan de maaltijden, tijdens welke een zeer strenge 
hofetiquette heerscht, enkele voorstellingen door 
de staatsdanseressen en nu en dan een optocht.

Eigenaardig was het, dat bij het voltrekken van 
de ceremoniën wel aan een filmoperateur was 
toegestaan opnamen te maken, terwijl ook de 
fotografen alle medewerking ondervonden. Deze 
menschen hadden het vrij wat gemakkelijker dan 
tal van de hoogst geplaatsten in het vorstendom, 
die in voortdurenden angst moesten leven door een 
ongewilde overtreding van een of ander voor
schrift zich het misnoegen van den Maharadja 
op den hals te halen.

Overigens kan men op de foto’s zien, dat de 
machtigste heerscher er nogal gemoedelijk uit
ziet.
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DE VERKIEZIENGEN
Wa moei Jane d’r van zee.

Aan de haven 
van Arnemuiden 
heerscht middag
rust.

De Nieuwlandsche 
jeugd stapt welge
moed naar school.

Een opvallend aardig gebouwtje te Haamstede,

Kleverskerke, dat daar 
zoo heelemaal wegge
doken ligt achter den 
dijk van het Kanaal 
door Walcheren, zal 
zijn landelijk karakter 
niet spoedig verliezen, 
naar onze meening, 
want het aantal huizen 
blijft constant 'tzelfde.

Pier die is vandaeg gae stemme, 
bè, voe de gemeenteraed ;
Voe t’n weggieng, zee t’n : memme, 
dienk t’r om, da j’ok nog gaet.
Maar ik za d’r voe bedanke, 
’eel de keuken mó gekuust, 
al de stoelen en de planken, 
’k zou nog liever, o mae, ’uust !
’t Is gin vrouwewerk, zee Pieter, 
toen ’k de goeie man nog a;
’Um sloog m’n wè op m’n mieter 
a ’k ’et ’arte a om te gae !
Ik bluuf tuus, d’r kom wè kom van, 
mae Moei Jane zie je nie ;
’k Zè ’t de rechbank wè vertelle, 
en die spreek mien zeker vrie, 
o mae !

Wa Pier d’r van zee.
’k Mó gae stemme in de schole, 
’t Schil me wee een uur of wat, 
Maer ik stemme op Jan Ole, 
dè’s de vrachtriejer op stad.
Wan die neem, da mó je wete, 
graetis voe mien pakjes mee, 
A ’k nie op z’n stemden weet ik 
dat t’n ’t zeker nie mi dee.
En allee mae, d’eene dienste 
is den ander zeker waerd ;
A ’t ’et nwst dan stemden ’k zeker 
ok nog op Merie, z’n paerd.
Och, ’oe gaet dat, zukke diengen 
nemen m’n ’ier’nie zó nauw;
En ons bin, je kun ’t nie dwienge, 
op da punt een bitje lauw.
Noe ze ok de wuven neme, 
(’t is voor ’eur een goeie straf) 
moste ze ze ienkel neme, 
dan bin ons d’r glad van af. 
O mae !

Waar de duinen van Schouwen met de dijken samenkomen, heeft 
de zee een grooten hap uit het land genomen nabij Scharendijke.
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Een primitieve broodbakkerij direct aan de 
straat in Tripolis; de brooden worden versch 
en nog warm dadelijk in den „winkel" ge
bracht, die niet meer is dan een plank op de straat.

De typische Fransche lange smalle broodstangen of stokken.

-

Het dagelijksch brood, 
overal verschillend, 
terwijl het overal 

’t zelfde beteekent: de 
mogelijkheid om in zijn 
onderhoud te voorzien, 
het symbool van den 
meest geringen welstand, 
een gave die we als van
zelfsprekend aanvaarden, 
maar ook een voorwerp 
van de angstigste zorgen, 
wanneer de nood zoo 
hoog gestegen is, dat zelfs 
het hoogst noodzakelijke 
voedsel een bijna onbe
reikbare weelde wordt.

Huis-bakkerij in Tratalia op Sardinië, waar men, zooals overal 
op ’t platteland nog dikwijls gebruikelijk is, zelf zijn brood bakt. 
I______ ____________

■hmhhhmhhnsb

■ f j- j|

*4 \

De bakker van Caïro 
gaat naar zijn klanten.

Het dagelijksch brood voor den hotelgast — dat weer het dage- 
lijksch brood voor den hotelier en 't personeel moet opleveren.
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Nu 'tzonnetje zoo fel niet blaakt. 
Worden de schermen afgehaakt.

De zomer is weer op 
den loop: 

nu houdt een ieder 
uitverkoop.

WINTER
De winkels maken

’t weer bekend: 
„’t Moet alles weg, 

prijs ongekend."

En men verdringt zich voor de ruit.
En zoekt de mooiste restjes uit.

Hoera, de kachels branden weer 
En maken huiselijk de sfeer.



“471 I ” Eau dc Cologne-Zeep. per stuk 55 cl.

daarvoor is hij eigenlijk ook bestemd. Uw neus 
heeft tot taak de te koude, te droge, of met stof 
en bacteriën verontreinigde lucht te verwarmen, te 
bevochtigen en te reinigen.

Want, komt de lucht koud, droog en ongezuiverd 
in de keelholte, het strottenhoofd en de lucht
kanalen, dan geeft dat gemakkelijk aanleiding tot 
kouvatten, keelontsteking, of..............nog erger:
bronchitis of longontsteking.

In de eerste plaats moet U dus door den neus 
ademen en in de tweede plaats Wybert gebruiken 
Wybert-Tabletten bevorderen de speekselafscheiding 
en bedekken de luchtwegen met een verfrisschend, 
verzachtend en beschermend laagje Ze zijn uit de 
allerfijnste natuurproducten vervaardigd en worden

ABONNEERT U OP DIT BLAD

U gelieve mij franco en gratis 1 monster 
NIVEA en NIVEA-OLIE te zenden

en wel even vóór 
hef inzeepen (een paar minuten) 

NIVEA
o< NIVEA-OLIE 

goed in de huid inwrijven. Neem niet 
ie veel, want dat zou hel schuimen 
tegen gaan. De huid wordt soepel, 
de baard zacht, het mes snijdt beter 
en hef scheren gaaf gemakkelijker; 
U zult niet meer te lijden hebben 
van een roode, opengehaalde huid.

N i vea
in doozen en tuben van 20-90 cis.

Nivea-Olie Ql
in flesschen van 75 en 120 ets.

U kunt zich ook 

's avonds vóór 

hel naar bed 

gaan inwrijven;
de uitwerking 

blijft gelijk.
(duidelijk naam en adres vermelden)

Alleen NIVEA en NIVEA-OLIE bevatten het de huid verzorgende Eucerit



De griezelige vertooning kan beginnen; het slachtoffer ligt op tafel gereed. Bij het zwarte streepje in het tapijt kan men de scheiding tusschen het luikje en’t tafelblad zien.

EEN MENSCH WORDT ONTHOOFD
Inderdaad, 'n mensch wordt onthoofd. En daarna 

wordt hij weer levend. Men kan *t allebei zien, 
het onthoofden en het levend worden ; en om 

dat griezelige schouwspel bij te wonen, hoeft men 
niet uren te wachten op een tochtig plein, zooals 
men vroeger, toen de doodstraf nog in het open
baar werd voltrokken, graag deed, gedreven door 
ongezonde en mensch-onwaardige sensatiezucht, 
om een medemensch gewelddadig te zien sterven. 
Maar men moet er wel voor betalen, een gulden 
of nog meer, al naar gelang de plaats die men 
neemt. De beul is professor Vanek uit Boedapest.

Professor Vanek is een toovenaar ; dat is wel de 
beste naam voor iemand die dingen doet, welke

EN WORDT WEER LEVEND
niemand begrijpt. Niettemin is de betiteling on
juist ; spreekt van zelf; een toovenaar als Vanek 
is alleen een handig mensch (en die zich lang ge
oefend heeft!), zóó handig, dat het publiek spreekt 
van ,/t is gewoon tooverij.” Bovendien is Vanek 
iemand, die het publiek kent; dat blijkt uit het 
feit, dat hij zooiets griezeligs als een onthoofding 
voor zijn voorstellingen heeft bedacht. Want, 
nietwaar, we vinden het allemaal heel erg en te 
sensationeel en „ze moesten het verbieden” — 
maar waarom was de zaal altijd tjokvol als prof. 

Vanek aan ’t onthoof
den ging ?

Men weet dat alle 
goochelaars, illusionisten, 
buiksprekers, toovenaars 
e.d. zich professor noe
men : Vanek doet het ook, 
maar hij heeft er recht 
op, want hij heeft 'n graad 
behaald in de werktuig
kunde. Hij heeft ook ge
toond 'n meer dan gewone 
geest en een knap techni
cus te zijn. Toen men nog 
nauwelijks dacht aan cine
ma en „bewegende beel
den” construeerde profes- 
sorVanek den agiroskoop,

De door prof. Vanek in wer
king gebrachte veer doet het 
luikje draaien (onzichtbaar voor 
het publiek!). De man kan zijn 
hoofd onder tafel in veiligheid 
brengen, en het imitatie-hoofd 
komt boven.

een soort „bewegingsapparaat”, waarmede beelden 
op een wit scherm geprojecteerd werden. In het 
archief van de familie Vanek wordt dit toestel nog 
altijd met groote zorg bewaard. Het is een bewijs 
dat men vindingrijk moet zijn om als toovenaar 
of goochelaar iets te bereiken, vindingrijk, handig 
en begiftigd met een „gemakkelijk praatje” en 
„’n goed smoesje” voor het publiek.

Professor Vanek, wiens ouders ook als „toove
naars” bekend waren, dan was het, die den sensa- 
tioneelen truc van de onthoofding uitvond. Men 
begrijpt welk een opgang deze voorstelling in het 
begin maakte ; er werd goud met het onthoofden 
verdiend. Voor het publiek in de zaal was de truc 
zoo echt, dat er bijna altijd bezoekers flauw vie
len ; meermalen waren de autoriteiten dan ook 
zoo verstandig, de griezelige vertooning te verbie
den. Er zullen er ook wel heel weinig geweest zijn, 
die zonder met hun oogen te knipperen of een ver
hoogde kleur te krijgen, konden toezien hoe een 
man op een tafel werd gebonden, waarna een 
zwaar mes omlaag kwam en het hoofd van den 
romp scheïdde, terwijl bovendien nog eerst een 
als indrukwekkend bedoeld speechje werd gehou
den, om de geachte dames en heeren goed in de 
stemming te brengen. En misschien werd nog 
meer van de zenuwen gevergd, wanneer tenslotte 
de man op de tafel, weer normaal met armen, 
beenen en hoofd en al, opnieuw begon te leven. 
Dan kwam het applaus, beul en onthoofde bogen, 
en als men erg hard klapte, werd misschien wel 
voor hetzelfde geld voor den tweeden keer onthoofd.

De verklaring van het raadsel, dat een man avond 
na avond onthoofd kon worden zonder zijn hoofd
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Wat het publiek ziet; het houten 
hoofd, dat precies gelijk aan 
het levende hoofd wordt ge
maakt, rust op tafel.

Ter verduidelijking van de situatie als het mes valt 
(bij den pijl); hoofd en een gedeelte van den nek van 
hout (wit gedeelte) sluiten aan bij het lichaam op tafel.

De griezel-sensatie ; zooals men ziet is 
natuurlijk ook de hals van hout gemaakt.

De situatie op en onder de tafel 
wanneer de onthoofding zelf begint.

te verliezen, is natuurlijk heel eenvoudig ; of eigenlijk niet zoo eenvoudig. Want het kwam er op aan, dat alles precies paste tot op den millimeter, dat het imitatie-hoofd volkomen geleek op het hoofd van den man op de tafel, en natuurlijk, dat de goochel- trucjes niet verraden werden. Dat laatste behoeft er eigenlijk niet bij gezegd te worden; 'n goochelaar die zijn trucjes niet verborgen kan houden, kan beter een ander beroep zoeken.Ten eerste was het noodig een houten namaak- hoofd te maken ; dit was een blok hout, dat ongeveer den vorm van een menschelijk hoofd had. Met een soort stopverf, die spoedig hard werd en niet barsten kon, werd het blok voorzien van kin, ooren, neus, enz. ; tenslotte kwam een ervaren modeleur, die er voor zorgde dat er geen verschil te zien was tusschen het hoofd van het z.g. slachtoffer en de imitatie, en de grimeur, die haar en gelaatskleur verzorgde. De tafel, waarop de vertoo- ning plaats had, was met evenveel nauwkeurigheid en zorg klaar gemaakt. Natuurlijk lag de man altijd precies op dezelfde plaats ; op de plek waar hoofd en hals rustten was in het tafelblad een
i 
i 
l 
I 
I

stukje losgezaagd, dat (in het midden) kon draaien. De opening was zoo gemaakt, dat de man zijn hoofd en een gedeelte van zijn schouders onder het tafelblad kon verbergen. Aan den onderkant van *t luikje was het imitatie- hoofd bevestigd, en wel zoo, dat *t preciesaansloot aan den rug van den man ;

het gedeelte schouders en rug van den man, dat nu onder het tafelblad was, werd n.1. aangevuld, ook van hout, zoodat dus hoofd, hals en schouders, die boven de tafel te zien waren, alle van hout waren. De schetsteekening verduidelijkt het geval. Op de plaats van den hals, waar het mes viel, was in een opening een dun fleschje verborgen ; de roode vloeistof uit dit fleschje, dat door het mes stukgeslagen werd, moest *t bloed van den onthoofde voorstellen. Men ziet, dat alles dus zoo echt mogelijk was. Het luikje in de tafel was aan alle kanten bekleed met de stof van het tafellaken, nauwkeurig uitgeknipt, zoodat aan bovenen onderkant het patroon aansloot aan het kleed over het vaste gedeelte der tafel. Op de foto hebben wij met een zwart streepje aangegeven, waar de scheiding tusschen tafelblad en luikje was; in werkelijkheid was dit natuurlijk niet te zien.Wanneer nu met de noodige hokus-pokus de man op de tafel was uitgestrekt en het groote mes aan het publiek was getoond, kwam het moei- lijkste oogenblik. Prof. Vanek liep dan een beetje heen en weer over het tooneel, alsmaar pratend en redeneerend over de nooit vertoonde sensatie, die weldra zou komen ; hij bleef nu en dan staan, liep weer verder, stond eens stil bij de tafel, wandelde af en aan — steeds pratend — bleef weer even rusten bij de tafel. Snel werd dan een veer in de tafel in werking gebracht, waardoor het luikje werd omgedraaid — op het oogenblik dus dat prof. Vanek vóór den man stond. Diens hoofd was nu onder de tafel in veiligheid, het houten hoofd was boven gedraaid, prof. Vanek keek tijdens zijn wandeling en zijn „smoesje” tot het publiek of alles goed aansloot, en praatte nog even verder.Dan viel het mes, het hoofd lag los op tafel, het bloed vloeide. Tijdens de opwinding in de zaal was het voor Vanek natuurlijk gemakkelijk de veer weer in te drukken, zoodat het luikje opnieuw draaide en de man zijn hoofd weer op tafel kon leggen. Hij knipperde met zijn oogen, bewoog voorzichtig zijn hoofd en sprong van de tafel.Daarmede was de sensatie van den onthoofde die weer levend werd voorbij.



DOOD ODDNVILLC

Onze groote don Guzman staat achter het tooneel en trekt aan de 
touwtjes — heel, heel voorzichtig ; zoodat hij nergens wat mee te 
maken heeft, als de revolutie mislukt. Hij is slim, die — zoo slim als 

de duivel !”
„Enfin, dat moet hij weten,” zei Grant, opstaande. „Ik ben voor de schuit 

en den vrede. Ga je mee, Orde ? Ik zeg maar zóó....”
„Nee. Ik blijf nog een beetje hier,” zei Orde. „Als ik me niet vergis, begint 

’t nu net interessant te worden. Maar laat ik jou niet ophouden, chef.”
Grant ging weer zitten, en hij zuchtte even. Hij was gewend, in zijn vrijen 

tijd rijmlooze verzen te schrijven, die nooit iemand lezen zou, en nu had hij, 
met lichtelijk door de whisky verdoezeld brein, al een vruchtbaar uurtje in 
de eenzaamheid van zijn hut voorzien.

„Dan blijf ik ook,” verklaarde hij.
Nauwelijks had hij die woorden gesproken, of uit de kloof aan hun voeten 

steeg een golf rumoer op. Het begon met een heeschen roep, gevolgd door een 
spottenden lach, en het gekletter van wapenen.

„Aha, het begint!” zei Juan kalm wijsgeerig. „Zoo beginnen ze altijd — 
en ik heb al heel wat revoluties meegemaakt.”

Maar de zeelui letten niet op zijn opmerkingen ; zij hadden de hoofden 
naar buiten gestoken en staarden naar beneden. Het licht was slecht, maar 
toch voldoende om hen te laten zien, dat de nauwe straat al een slagveld was 
geworden. Waarschijnlijk had een patrouille van de garde een afdeeling 
revolutionnairen ontmoet, en na een korte woordenwisseling het vuur 
geopend.

„’t Is maar beter, dat de senores kalm hier blijven,” zei Juan. „Ik ben 
hier veilig — ik heb passen van allebei de partijen. Over een poosje is het op 
straat een hel. Luister !” Er was nu overal tumult — een onbeschrijfelijk 
tumult. Knallende salvo’s van schoten werden er gehoord, eerst van verre, 
dan geleidelijk naderbij. Er was ergens de zwaardere knal van een bom, die 
barstte. Er werden fakkels ontstoken; bij het wisselende licht zagen Orde en 
Grant, met de hoofden ver uit het kapotte raam, mannen in steeds groeiend 
aantal uit deuren komen. Het raam aan den overkant, dat verlichte venster 
van don Guzman’s hoofdkwartier werd plotseling opengerukt, en er kraakte 
een revolver; een kogel sloeg kalk van den muur even bezijden Orde’s oor. 
Juan draaide snel de rookende lamp in de gelagkamer uit, terwijl Orde het 
hoofd naar binnen trok.

„Zag je dat ?” vroeg de kapitein van de Arizona boos. „Die vlegel pro
beerde me neer te schieten. Als ik-een geweer had....”

„Kalmte, senor, kalmte !” vermaande Juan. „Hun zenuwen zijn van 
streek ; ’t is niets.”

Een poosje hielden zij zich gedekt in het donkere vertrek, en zij hoorden 
elkanders snelle ademhaling. Het raam aan den overkant was weer dicht, 
maar het licht er achter brandde nog. Orde bleef turen, en zag don Guzman — 
dien hij aanstonds herkend had, vanwege de vroegere reis, die de opstandeling 
aan boord van de Arizona gemaakt had — opstaan en zenuwachtig heen en 
weer loopen door de kamer. Misschien was het de aanblik van zijn dikken, wel- 
lustigen mededinger, die de eerste schaduw van het groote idee in Orde’s brein 
deed opkomen. Het was nog maar nevelig en vormeloos — don Guzman — 
revolutie — Dolores — altijd en onophoudelijk Dolores ?

„Kunnen we niets eens wat doen ?” vroeg hij.
„Teruggaan naar boord ?” stelde Grant voor. „Ik heb geen zin, om Maggie 

Sutherland weduwe te maken — daar is ze vee! te aardig voor.”
„Wat boord ! We moeten iets doen !” Wat dat iets was, zou hij op het 

oogenblik zelf niet kunnen zeggen ; maar zijn zenuwen dreven hem— hij wou 
vooruit, iets doen.

Fpp a• - ~ JL • —li

DAMMDDTON
No. 4„Waar naar toe, Orde ?” vroeg Grant, toen zijn kapi

tein naar de deur ging, waardoor zij waren binnengekomen.
„Doet er niet toe — laten we maar zien, dat er we bij 

komen. Ik ga tenminste. Wie weet willen die duivels het paleis bestor
men.../’ Zijn wangen werden bij die gedachte bleek onder de gebruinde 
huid. Een bloeddorstige menigte respecteert niemand ; Dolores kon worden 
meegesleept in den maalstroom, die aangolfde op haar vader, het voorwerp 
van haat van die woedende massa.

„Natuurlijk zullen ze het paleis aanvallen ; dat doen ze altijd,” zei Juan 
onverschillig. „Maar denk er om, als u last krijgt —- het wachtwoord is Espe- 
ranza. Maar toch is de senor niet goed wijs,” zei Juan, berustend.

„Maak je maar geen zorg over me, Grant,” zei Orde vlug. „Ik kan me er 
niet buiten houden.” Toen hij de kamer verliet, was de machinist vlak achter 
hem aan. Ondanks zijn liefde voor de poëzie stelde de Schot niets boven een 
hartig vechtpartijtje, en het was in de toenemende opwinding niet moeilijk, 
de aanspraken van Maggie Sutherland te vergeten.

„Ik doe mee,” zei hij. „Als je je aan wilt stellen als een gek, laat ik je 
niet alleen gaan.”

Zij gingen samen de trap af en betraden de straat, die nu geheel in ’t 
donker lag. Als een rijzende golf drong er een nieuwe menigte volks op hen toe ; 
zij werden heen en weer geduwd, in de draaikolk opgenomen, meegesleept. 
Een kerel vlak naast Orde liep met een grooten gepluimden helm te wuiven 
en schreeuwde, dat hij dien met zijn eigen handen van den nek van den oor- 
spronkelijken bezitter had gerukt. Een andere man, een harige reus, die langs 
Orde heen drong, duwde zijn woest gezicht vlak bij dat van den zeeman en 
riep : „Aha, een vreemde ! Weg ermee !” Orde zag een doodsbedreiging in de 
oogen van den woesteling, en probeerde zich voldoende ruimte te verschaffen, 
om te vechten voor zijn leven ; maar het gedrang was zoo groot, dat hij geen 
arm bewegen kon. „Het woord is Esperanza !” schreeuwde hij naar het moord
zieke gezicht, en hij zag een grijns voor de dreiging in de plaats komen.

Toen was hij op de propvolle, rumoerige Plaza, het middelpunt van San 
Ravallo en van het officieele leven der republiek. Door zijn lichaamslengte was 
hij in staat, over de hoofden der anderen heen te zien, want de meeste Alay- 
toniërs zijn klein van postuur. Hij zag een paar bepluimde helmen schitteren 
in den lichtgloed van een brandend gebouw in de buurt — een paar ijverige 
opstandelingen hadden dat maar vast aangestoken in hun geestdrift. Er sloeg 
een bom tegen den gevel van ’t paleis ; bij de uitbarsting flitste er even een 
fel licht. Overal was de lucht met bloed en kruit, en Orde voelde zich koorts
achtig worden in ’t hoofd. Voorzoover hij wist, was Dolores nog binnen het 
paleis, en hij snakte er naar, bij haar te zijn.

Een nog doller getier steeg op, toen er een enkele figuur zichtbaar werd 
op het balkon boven den ingang van het paleis. Het was Rodriguez, weerloos, 
de handen opheffend om stilte te verzoeken. Op dit oogenblik toonde hij helden
moed ; Orde werd zich bewust van een onwillige bewondering voor Dolores’ 
vader. Door den gloed van het brandende gebouw was hij met griezelige dui
delijkheid zichtbaar. Men kon zien, dat hij den mond opendeed, men zag zijn 
heele figuur zich uitrekken tot ongeloofelijke afmetingen. Een seconde maar ; 
de ruiten achter hem vergruizelden onder een hagel van kogels ; een bom 
ontplofte vlak onder het balkon.

„Ik wil wedden, dat je een wees trouwt, als je je meisje ooit krijgt!” 
fluisterde Grant den kapitein met een schraperige stem in het oor. Maar de 
president bleef staan, waar hij stond, alles trotseerend, tot er handen kwamen 
grijpen uit de deuren achter hem en hem naar binnen trokken. Of hij gewond 

was of niet, kon niemand zeggen.
Een nieuwe vloed van gedrang dreef de twee 

mannen tegen *n deur — een zwakke barricade tegen 
zooveel geweld. Zij kraakte onheilspellend onder den 
druk. Tusschen hen en het paleis stonden de menschen 
in vele dichte rijen ; probeeren, zich een weg te 
banen naar de open ruimte, was een regelrechte 
uitnoodiging aan den dood.

„Help een handje, Grant!” riep hij, en hij zette 
zijn schouders tegen de krakende deur. Hij maakte 
zich tot een hefboom door een voet te zetten tegen 
den gebogen rug van een oproerling ; de man pro
testeerde grommend; maar door de drukking was hij 
niet in staat, zich om te keeren. Nog eens bonsde Orde 
tegen de wijkende deur, en de machinist, die zijn be
doeling begon te begrijpen, hielp. Er was een gekraak 
van schroeven, die uit oud hout werden gerukt, het 
knappen van een afbrekend slot, de deur kierde, maar 
klemde nog.

„Jo-ho, vooruit liefje !” zong Orde, en de twee 
sterke mannen, zoo goed mogelijk steun zoekend,
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drongen den hinderpaal weg. Een nieuwe deining van de 
dolle menigte kwam hen helpen ; zij vielen neer in een on
welriekende duisternis, en schaafden zich de ledematen aan 
saamgehoopt huisraad. Grant zette snel de verbroken deur 
weer op haar plaats, en te oordeelen naar een scherpen gil, 
raakte hij enkelen, die buiten stonden, op onzachte wijze aan.

„Dan moet je maar uit den weg gaan,” vond de Schot. 
„Help eventjes hier !” Samen tastten zij rond in het don
ker, schoven alle zware voorwerpen, die zij vonden, tegen 
de deur. Grant, die een kist aansleepte, naar het scheen met 
glaswerk gevuld, voelde een los stuk hout. Hij wrong er 
het ééne einde van onder de deur, en ademde toen verlicht. 
Dof, gedempt klonken van buiten de schoten ; er drongen 
zelfs kogels door het hout heen.

„Heelemaal veilig is de haven hier nietI” mopperde 
Grant, weer bezig met zijn enormen zakdoek — ditmaal 
echter, om een wondje aan zijn been te verzorgen. „Wat 
was je van plan, Orde ?”

„Naar boven !” hijgde de schipper van de Arizona. 
„Je bent toch hoop ik niet gewond, Grant ?” Maar Grant 
kon wel tegen een beetje pijn. Hij was in zijn jeugd leerling- 
machinist geweest op een oud karkas, dat in den eersten 
den besten storm had moeten zinken. Het personeel in de 
machinekamer had met geweld gedwongen moeten worden 
om stoom te houden in de ketels, als het wat hard woei; 
de heftige bewegingen van de schuit sloegen de stokers en 
machinisten links en rechts tegen kokende ketels en scherpe 
hoeken van heet staal.

„Moeite niet waard om van te spreken,” mompelde hij. „Naar boven, zei 
je ? En dan ?”

„Laten we maar zorgen, dat we boven zijn, voor die dolle troep binnen
komt.”

Zij tastten rond in de duisternis, die wel dik zwart vilt leek, zonder resul
taat. De plaats, waar zij binnengedrongen waren, scheen een werkplaats te 
zijn, waar glas werd gemaakt of gesneden voor vensters en schilderijen. Aan 
de straat scheen er een magazijn te liggen, daarachter een werkplaats. Toen zij, 
nog meer naar achter, nog een deur geforceerd hadden, stroomde koeler lucht 
hun tegemoet, en zij konden iets zien, want een rosse gloed verlichtte de lucht 
boven de patio, die zij betreden hadden.

„Als ze ’t paleis maar niet in brand gestoken hebben !” zei Orde. „Waar 
hebben ze toch de trappen in dit verwenschte land?” Zij ontdekten het — 
een buitentrap, die in den achtersten hoek van het binnenhofje naar boven 
leidde.

Zij klommen naar boven, zonder dat iets of iemand hen hoorde. Aan het 
boveneinde van die trap vonden zij ’n deur; Orde’s stevige schouder ruimde 
die uit den weg; zij kwamen een kamer binnen. Zij snelden naar de smalle, 
vuile vensters, en braken die open — en staarden naar beneden, de nauwe straat 
in, die gevuld was met het opdringende, bloeddronken volk. Weer kwam het 
ratelen van een machine-geweer ; het stotterde weg tot een griezelige stilte. 
Bommen verbraken dat zwijgen, en de woeste kreten van vechtende mannen. 
Er flikkerden toortsen op het platte dak van het gebouw, waarin zij zich be
vonden.

„Geef me een zetje, Grant!” riep Orde ; zijn dolle plan had nog volle 
kracht in zijn geest.

Hij probeerde met een sprong een steunbalk te bereiken, maar miste, en 
kwam weer op den vloer terecht. Grant zag, wat zijn bedoeling was, en kwam te 
hulp. Orde klom op de schouders van den machinist, wist den balk beet te 
krijgen, en kwam er met een lenigen zwaai op te zitten. Toen bukte hij zich naar 
beneden en strekte een hand uit.

„Spring, Grant !” zei hij, Grant sprong. Hij was een magere, lenige man, 
die nergens een lood vleesch te veel meetorste. Na wat geworstel kreeg hij den 
balk beet, en met de hulp van Orde krabbelde hij er op.

„Wat nu, dolle lichtmatroos ?” vroeg hij.
„Dat bovenlicht daar — zie je ’t ? Het dak op, wat ? Ik heb de zaken 

zoo’n beetje overdacht....”
Hij schoof voort langs den balk, zich bukkend, toen de dakrand te dicht 

bij hem kwam, en zonder aarzeling stiet hij den voet door het raampje. Het was 
een bovenlicht, dat niet open kon, maar zijn krachtige aanval joeg het uit 
de omlijsting en liet glas en sponningen klaterend naar beneden komen. Hij 
stak hoofd en schouders door de opening en zag rond. Het aan dien kant half 
schuine dak grensde aan een ander, dat volkomen plat was, en daarachter 
waren weer schuine daken. Zij waren in het oudere deel van de stad, waar 
alle bouwstijlen door elkaar voorkwamen. Oude, morsige huizen stonden tot 
vlak bij het paleis. Van voren zag het paleis er majestueus uit, met zijn indruk- 
wekkenden voortuin ; aan den eenen_zijkant was het bijna morsig.

„Allo, kom op, Grant!” riep Orde, en hij liet zich de korte helling afglijden, 
door Grant gevolgd. Het kalme brein van den machinist begon gedeeltelijk 
het plan van den schipper te doorzien. Het zou noodig zijn, zich over die ver
warring van daken heen te worstelen, maar aan het einde van dien vermoeien- 
den tocht was de afstand tot het paleis niet meer dan een steenworp.

Het geschreeuw op de plaza werd luider en brutaler, sprekend bewijs, dat 
de revolutionnairen hun doel naderden — en dat doel was niets anders dan het 
paleis zelf. Dronken ijveraars, wier hartstochten verscherpt zijn door den strijd 
en het gestorte bloed, ontzien niemand. Er was van hen geen respect te wach
ten voor een vrouw, of het een werkster was of de dochter van den president. 
Orde voelde zijn tong kleven aan zijn droge gehemelte, toen de afschuwelijkc 
kreten tot hem doordrongen.

„Vooruit!” riep hij.

Het straatje beneden hen was donker, en bijna leeg—er was alleen nog een 
zwakke reserve van de regeeringsgetrouwe troepen, een erbarmelijk gering 
getal, klaarblijkelijk al geheel uitgeput van vermoeienis. Aan het eind van die 
steeg, die op de plaza uitkwam, stond een hooge barricade van karren en 
groote pakkisten ; een machine-geweer was daarachter opgesteld ; het begon 
te ratelen en te knetteren, toen Orde naar omlaag gluurde. Het andere einde 
van het straatje was op dezelfde manier versterkt ; de aanvoerder der verde
diging had ingezien, wat zijn zwakste punten waren. Maar het straatje was 
smal, en de erkers van de huizen tegenover het paleis staken er nog gedeelte
lijk overheen, om schaduw te geven aan degenen, die er in de onmeedoogende 
zonnehitte van den middag doorheen liepen.

Orde bleef stilstaan op een punt, waar een smal venster de eentonigheid 
van den paleismuur verbrak. Het raam was dicht, en aan den binnenkant 
waren er luiken. Er vóór was een balkon van krullig smeedijzer.

„Wat nu?” mompelde Grant.
„Naar beneden — het paleis in ; dat is tenminste al iets !” zei Orde.
„Je hebt geen touw !”
„Ik heb beenen. Ik ga ’t probeeren.”
Het raam met het balkon was lager dan ’t dak, waarop zij stonden. Op 

eenigen afstand schoot opeens een vlammentong op naar den hemel ; klaar
blijkelijk kwamen de twee figuren daarboven er donker tegen uit, want zij 
werden luide aangeroepen van beneden, en onmiddellijk volgde er een geweer
schot. Orde week achteruit, toen de kogel langs zijn hoofd floot ; maar terwijl 
hij aarzelde, steeg er van de plaza een groeiend rumoer omhoog. Het geweer
vuur werd nu heftiger, en stierf dan weer weg. De barricade aan het eind van 
het straatje droeg een aantal schreeuwende figuren ; er werd daar gevochten 
man tegen man. Door het tumult heen klonk het kraken van houtwerk, dat 
vernield werd ; en dan een afschuwelijk triomfgeschreeuw.

„Ze zijn er overheen !” zei Grant. Hij sprak in de ijle lucht; want die ver
warring van geluiden had op Orde gewerkt als een zweepslag in zijn ziel. 
Zonder goed te weten, hoe hij zich bewoog, ging hij vooruit en omlaag. Eén 
ontzettend oogenblik vreesde hij, dat hij het balkon gemist had — maar neen. 
Zijn uitgestrekte handen grepen in ijzerwerk, dat zijn huid afschaafde, zoodat 
het bloed langs zijn armen liep. Er was een bijna bovenmenschelijke worsteling 
noodig, om zich op te hijschen. Maar hij volbracht het, want het dreigende 
geschreeuw voor het front van het paleis joeg hem aan als een scherp spoor. 
Een uitbarsting van geweervuur aan het einde van het straatje deed het ver
dere ; maar Grant werd er door aangedreven, zich aan den overkant te verber
gen. Mannen begonnen te rennen door het steegje, schreeuwend en gillend, 
maar een smalle stroom revolutionnairen joeg hen na.

„Hé daar ! Vang! Je kunt ’t dingetje noodig hebben !” knarste de stem van 
Grant, die het hoofd voorzichtig over den dakrand stak. Handig slingerde hij 
de revolver over de kloof; Orde ving haar op. Tot nu toe had hij uitsluitend ge
handeld volgens blinde aandrift, door zijn verlangen, om dicht bij de vrouw van 
zijn hart te zijn in het uur van het nijpendste gevaar ; hij had er niet over nage
dacht, wat hij verder zou moeten doen — had vergeten, dat hij niet eens ge
wapend was. Hij was gewend, eerst als uiterste middel naar ’n wapen te grijpen.

„Kom mee, Grant !” riep hij.
„Ik kan niet, Orde! Ik durf niet goed.” Het kenmerkte hem,dat hij niet 

sprak over zijn wond en zijn gestadig toenemende zwakheid. „Goed succes !”
Het is twijfelachtig, of Orde dien wensch verstond ; hij was al op ’t gesloten 

venster aangevallen, er aan rukkende, hamerend met den zware i greep van de 
revolver, zonder er aan te denken, dat het schot wel eens af zou kunnen gaan. 
Het glas bezweek kletterend ; hij dreef een voet door een paneel, stak een arm 
naar binnen, en tegen den prijs van nieuwe schrammen vond hij de knip, en 
schoof die weg. Toen sloeg hij de luiken open en stapte naar binnen.

IV.
Het spreekt wel vanzelf, dat het donker was in de kamer, inaar terwijl 

(Jrdc buineiltrad, hoorde hij weer zoo’n dreunenden knal, die getuigde van dt



ik prijsverlaging!„Dat noem
Dat is geen half werk! En weet je, wat me het meeste 
pleizier doet: dat het Goud-Etiket zoo goedkoop is 
geworden. Ik heb onmiddellijk een bus besteld. Voor 
m’n kopje ’s morgens en 's avonds en voor de kinderen 
Bruin-Etiket met die zachte, volle smaak. En als er feest 
is een bus van dat krachtige, pittige Goud-Etiket. Dat 
is een cacao....en nu voor zoon prijs!!! Bovendien nog 
het Eigen Tijdschrift... ik kan het bijna niet geloovenü"
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aankomst van een bom. Gejaagd tastte hij om zich heen — 
zijn handen grepen neerhangende koorden ; hij gaf zich niet 
de moeite, na te denken, tot welk doel die bestemd wa
ren ; waarschijnlijk gordijnkoorden — dik zijden vlecht
werk. Maar als zeeman wist hij, hoeveel waarde een koord 
kan hebben in hachelijke oogenblikken ; hij trok en draaide 
de dingen, die hij loskreeg, om zijn middel.

Toen ontdekte hij een deur ; hij opende die, en werd 
een brandlucht en *n dofrooden gloed gewaar. Scherpe rook 
dreef op hem toe, toen hij de gang betrad. Er was niemand 
te zien, maar uit de kamers, die waarschijnlijk aan de plaza 
lagen, hoorde hij het geknetter van geweervuur. De bezet
ting van het paleis bleek stand te houden; toen zij van het 
voorplein verdreven was, had zij de vensters bezet en 
schoot vandaar op de menigte.

Hij kwam op een balkon, dat om een ruime patio liep, 
met ’n fontein, die nog lustig opspoot, in ’t midden. Er 
waren daar- veel bloemen ; haar geur steeg bedwelmend op 
in de onnatuurlijk warme lucht.

„Dolores !” riep hij. Er kwam geen antwoord. Voor zoo
ver hij vermoeden kon, lag de patio in het midden van het 
paleis; boven het middelste gedeelte welfde zich de bloote 
hemel. Hij zag een klein donker voorwerp over het boven
dak heen schieten en binnen de patio neerkomen. Het ont
plofte — een zeer handig geworpen bom. Geurige bloem
bladeren stoven hoog op, bijna tot in zijn gezicht ; ergens, achter een van 
de vele deuren, gilde er een vrouw. Orde ging op het geluid af — wierp een 
deur open — vond duisternis.

„Dolores !” riep hij weer. Geen antwoord ; de kamer was leeg. Hij begreep, 
dat het hier nog minder gevaarlijk was ; de bezetting van hét paleis had het 
te druk aan den voorkant van het gebouw, om acht te slaan op die kamers 
zonder ramen aan den achterkant. Hij deed een andere deur open. Daar brand
de een klein lampje achter een kamerscherm, waardoor de duisternis zicht
baar werd. Weer klonk die gil — maar het was niet de stem van Dolores.

„Weg 1” riep het meisje wild. Zij stond trotsch, rechtop tegen den uitersten 
muur, haar hand — het licht van het lampje weerkaatste er in — richtte een 
klein pistooltje, bijna speelgoed, van paarlemoer en ingelegd goud. Naast 
haar hurkte een kamenier — een donker meisje, met verwarden haardos ; zij 
was het, die gegild had.

„Dolores!” riep Orde, en zij liet het revolvertje zakken ; een lichte zucht 
van ongeloof kwam van haar lippen. Weer ontplofte er, beneden in de patio 
een bom, met een daverenden knal. De kamenier schreeuwde oorverscheu
rend. Orde ging de kamer binnen en stiet de deur achter zich dicht.

„Ben jij *t?” Het meisje lachte. Orde herinnerde zich, met tintelende 
vreugde, dat zij hem letterlijk had gehoorzaamd, toen hij haar was nagespron
gen in de kille Golf van Biscaye ; hij verheugde zich om haar koelbloedigen 
moed. „Ik had eigenlijk moeten weten, dat je komen zou, Eric mio!” zei ze 
lachend. „Je bent dapper, hoor !”

En nu hij het meisje had bereikt, naar wier bijzijn hij zoo had gesnakt,

voelde hij een zekere radeloosheid. Hij had niet volgens een plan gehandeld — 
enkel naar de dwingende macht van zijn liefde. Hij had in het gevaar dicht bij 
haar willen zijn, zoodat zij samen zouden sterven, als het ergste hun overkwam. 
Natuurlijk wenschte Orde zulk een ontknooping niet — daar was de drang om 
te leven en lief te hebben te sterk voor. Maar als het zijn moest, dat de 
dood tot hem kwam in dien nacht van menschelijken storm, wilde hij liefst 
sterven in de verdediging van Dolores.

„Ik heb gebeden, dat je komen zou,” zei ze eenvoudig. „Maria, doe niet 
zoo dwaas.” De kamenier snikte zenuwachtig, en trok zoowel Orde als haar 
meesteres aan de kleeren. „Kruip maar onder het bed — dan kan niemand je 
iets doen,” ging Dolores voort. En tot Orde sprak ze : „Ze is zoo jong niet 
meer ; hoe ouder, hoe banger, geloof ik.”

Orde nam zijn geliefde in zijn bebloede armen. Een paar kostbare oogen
blikken hielden zij elkaar omklemd, kusten zij elkander vurig — te vuriger 
door het bewustzijn van den dreigenden dood. Maar een nieuw gekraak van 
brekend hout dreef hen van elkaar — dreef hen uit het paradijs terug naar 
de werkelijkheid.

„Je vader.. .. ?” vroeg Orde.
„Ik weet het niet. Hij heeft me hierheen gestuurd — hij zou bij me komen, 

zei hij. Maar ik geloof, dat hij ’t niet ernstig genoeg inziet ; hij wil niet gelooven, 
dat hij ’t heele volk tegen zich heeft.”

„Ik zal je helpen te vluchten,” zei Orde kalm. „Kom, Dolores!”
„Ik ga niet weg van mijn vader,” sprak zij met prachtigen trots. „Alleen 

lafaards en ratten verlaten het zinkende schip.”
„Alleen dwazen klem

men zich vast aan een hope
loos wrak !” gaf Orde ten 
antwoord. „Kom mee !”

En het tumult bleef toe
nemen. Schoten klonken 
dichterbij, die doffe, ontzet
tende schoten, die in besloten 
ruimten gelost worden. Er 
klonken schreeuwen op van 
de patio ; er kwam plotseling 
een heftig salvo, waarop 
werd geantwoord met een 
nieuw geschreeuw en bravee- 
rende kreten. De menigte 
was *t paleis binnengedron
gen. Er werd al gevochten, 
man tegen man, in de ver
trekken, die bestemd waren 
voor het staatsbestuur. Zelfs 
nu wist Orde nog niet half, 
hoe hij Dolores redden 
moest. Hij had een zware 
revolver, hij had zijn vuisten, 
hij had een moedig hart — 
die zouden hem helpen wat 
zij konden, dacht hij. Hij 
greep haar om het middel 
en hief haar op zijn schou
der ; zij verzette zich tegen 
dien dwang.

(Wordt vervolgd.)

tyi iels dooi ons land.
HET IS ALTIJD DRUK BIJ DE PONT 
TUSSCHEN NIJMEGEN EN LENT.
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Een mensch is jong, zoolang 
hij zich nog jong gevoelt.

Klaagt zoetjes, vedelsnaren, de lente is lang voorbij ; De zomer is heengevaren, herfst en winter nabij;De snaren zijn al gesprongen, de zomer is voorbij, mijn liedjen is uitgezongen, herfst en winter nabij ;De snaren zijn al gesprongen, al-treurnis al nabij,nabij....

te beslissen, of zijn leven nog waarde heeft, en zoolang hij nog vreugde kan scheppen in zijn da- gelijksche belevenissen, hoe kleintjes deze ons ook mogen lijken, hebben wij niet het recht, hem zijn aanspraken op het leven te betwisten.En dan : wie is tegenwoordig nog oud ? We denken nu niet aan de moderne methoden, die het uiterlijk van den mensch weten te beschermen, maar we denken aan onzen modernen tijd, die zooveel genoegens kent, waarvan velen vroeger verstoken waren ; aan de verhooging van het algemeene levenspeil, dat zooveel mogelijkheden met zich brengt.Een' mensch is jong, zoolang hij zich jong gevoelt.Zoolang hij nog deelneemt aan het leven, de dagelijksche gebeurtenissen met belangstelling volgt, er zijn liefhebberijen op na houdt, zoolang kan hij met ons mee.Eens komt nochtans voor den mensch het tijdstip, dat zijn leven aan waarde verliest. Dan gaat het met hem, zooals de dichter zegt :

We vergeten daarbij allereerst, dat onze wereld nog bijna geheel door menschen met grijze haren wordt geregeerd ! Maar afgezien daarvan, iemand heeft niet gauw afgedaan, zelfs al mag dit zoo zijn in onze voorbarige oogen. Want de maatstaf ligt niet bij ons, maar in den oudwor- denden mensch zelf. Hij en hij alleen zal hebben

Het is met alle dingen in het leven zoo : men kan ze alleen zien vanaf het eigen standpunt. Zeker, we kunnen ze ook anders trachten te zien, en vooral v nneer we iets of iemand beoordeelen, zal dat noodig zijn. Maar wanneer we op iets reageeren met ons gevoel, dan zullen we altijd eenzijdig zijn. En dan is het zoo, dat wij een mensch met grijze haren maar al te gauw als afgedaan beschouwen, als een, die niet meer mee telt, en die alleen nog maar geduld wordt.

Aan de deur van haar woninkje . .

Aan de pomp.

Dit is de geestelijke kant, maar de materieele ? Ook daarin is veel verandering gekomen. Vroeger waren oude menschen, die tijdens hun leven niet voldoende hadden overgespaard, om nu rustig te kunnen leven, uitsluitend aangewezen op de liefdadigheid.Vooral in de zeventiende eeuw bloeide het hofjes- en gestichtenleven, waar men veel voor over had, hoewel deze instellingen uit den aard der zaak niet toereikend waren, omdat men ouderdomsrente en dergelijke sociale maatregelen nog niet kende.



maar de materieele ? jring gekomen. Vroe- die tijdens hun leven vergespaard, om nu tsluitend aangewezenle eeuw bloeide waar men veel ellingen uit den waren, omdat:e sociale maatregelen j \

het voor aard men
Men nam in dien ouden van dagen behoeften meer moesten zijn met

► Ook, uat er

En het groote bezwaar van particuliere liefdadigheid was, dat men den oudjes, die de gestichten bevolkten, over het algemeen de wet voorschreef, op een wijze, die thans onze goedkeuring niet meer zou kunnen hebben, tijd inderdaad aan, dat deze geen bijzondere menschelijke bezaten, en dat zij tevredenvoedsel en onderdak. Daar begon en eindigde hun leven.Bijna algemeen werd den echtgenooten niet toegestaan, samen te blijven.Hoogstens mochten zij elkaar bij uitzondering nog eens korten tijd zien.Hierin zit een geweldige tragiek. We kunnen ons haast niets tragischer voorstellen dan de niet noodzakelijke scheiding van oude menschen, die tientallen jaren hebben samengewoond. Vandaar ook, dat er velen waren, die liever honger leden, dan een dergelijke scheiding te ondergaan.En toch, er méér schaduwzijden het waren aangestichtsleven. Er is omtrent deze dingen kortgeleden een uitgebreide enquête ingesteld, die heeft uitgewezen, dat het gestichtsleven veel ten goede is veranderd ; dat men over het algemeen man en vrouw niet scheidt, indien dit
Men hoeft op het hofje niet ver 
te loopen voor een gezellig praatje.

. ... waar je 
ook gerust binnen 
^ven een kijkje moogt nemen.

voorover-Er waren allerlei schriften, die totaal bodig waren, en veelal stonden de oudjes onder een strenge heerschappij, en werden ze als onmondige kinderen behandeld.Wie kent niet de tragische geschiedenis van *t diaconiehuismannetje in de Camera Obscura, het oude mannetje dat niet „van de armen” begraven wilde worden ?In het gestichts- en hofjes- leven is echter een groote verandering gekomen, sinds men is gaan beseffen, dat de ouden van dagen op meer dingen aanspraak mochten maken dan uitsluitend op voeding en onderdak.

Een aardig hoekje
van het hofje bij 
de conciërge-woning.

niet noodzakelijk is, en dat men met de wenschen der oudjes veel meer rekening houdt dan vroeger.
een prettigen dag te verschaffen, b.v. door het organiseeren van een uitstapje.Oud-worden en oud-zijn is niet gemakkelijk te dragen, zeker niet indien men alleen achterblijft, en niet de middelen bezit om een vrij bestaan te hebben.Daarom zijn de inrichtingen aan ieder hulpvaardig hart aanbevolen:

Ook in Zeeland vindt men nog meerdere tehuizen voor ouden van dagen. Zij zijn en blijven een nuttige instelling, niet alleen omdat oude menschen door opname voor gebrek gevrijwaard blijven, maar ook omdat eenzame oude menschen zonder familie daar lotgenooten vinden, en dit samenwonen het leven kan veraangenamen.De uniforme, verplichte kleeding, die de dragers dadelijk kenmerkt, is vrijwel verdwenen en de oudjes genieten een groote vrijheid. En kleine gebeurtenissen hebben voor deze oudjes dikwijls een kolossale waarde; zoo is het een prachtige gedachte, die bijna overal werkelijkheid wordt, den oudjes zoo nu en dan eens

En men heeft er den Lijd.
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gebreide pullover

De hierbij afgebeelde pullover is gebreid in twee kleuren 
„Azaléa”-wol, laten we aannemen blauw met wit. Van 
de blauwe wol heeft men dan 3 knotten of kluwens noodig 

en van de witte één. Men breit met aluminiumnaalden no. 3.
Beginnende met het voorpand zet men met de blauwe wol 

130 st. op en breit 42 naalden 1 r. 1 aver. Dan begint men, voor 
de eerste 47 st. met het gaatjespatroon, met de witte wol. De 
beide eerste st. breit men r. en vervolgens telkens draad omslaan, 
2 st. samenbreien tot aan den 48sten st. van de naald. Men breit 
dan 36 st. 1 r. 1 aver. voor de punt en daarna weer : draad 
omslaan, 2 st. samenbr. Vóór de laatste 2 st., welke gewoon r. gebreid 
worden, telkens geert draad omsl. De punt in het midden wordt met 
blauwe wol gebreid, de laatste 47 st. weer met witte wol.

De 2de toer van het ajour-patroon is aldus : 2 st. aver. en vervolgens 
draad omslaan en den volgenden st. aver. samenbr. met den omslag 
van den vorigen toer. Men breit zoo door tot men 48 st. heeft, dan 
34 st. 1 r. 1 aver. met de blauwe wol en tot slot 48 st. gaatjes met 
de witte wol.

De daaropvolgende toer wordt geheel met blauwe wol gebreid : 49 st. 
gaatjespatroon, 2 r. draad omslaan en vervolgens telkens 1 st. en 1 
omslag samenbr., draad omslaan enz., 32 st. 1 r. 1 aver., 49 st. gaatjes
patroon. Daaropvolgende toer als de 2de met witte wol, doch 50 
in gaatjespatroon, 30 r. 1 aver., 50 gaatjespatroon.

Hierna volgen weer 2 toeren met witte wol voor het gaatjespatroon. De 
punt in het midden blijft steeds 1 r. 1 aver. met blauwe wol, vermindert 
echter bij eiken toer met 1 st. aan iederen kant, tot er ten slotte nog slechts 
2 st. van de punt overblijven. Verder breit men dan telkens 2 toeren met 
blauwe en 2 toeren met witte wol in gaatjespatroon, tot men 
boven de blauwe punt, nog 42 toeren heeft gebreid.

Voor de armsgaten kant men dan aan het begin 
van de 2 eerstvolgende naalden 6 st. af, 1 toer 
overbreien, aan weerskanten van de naald 4 st. 
afkanten, 1 toer overbrei
en, aan weerskanten 4 st. 
af kanten. Vervolgens min
dert men nog 7 keer 1 st., 
aan weerskanten van de 
naald, om den anderen 
toer, zoodat men dus 88 
st. op de naald overhoudt. 
Hierop breit men nog 5 
t’oeren, eindigend met 
een witte streep. Men breit 
dan met blauwe’wol 30 st., 
kant met witte wol 28 st. 
af en breit de overige 
30 st. met blauwe wol.
Op deze 30 st. breit men 
den schouder in het ge
streepte gaatjespatroon tot 
men nog 40 toeren heeft. 
Dan laat men, voor het af
schuinen van den schouder, 
aan den kant van het arms- 
gat, 6 st. op de naald staan, 
keert het werk om, breit de 
naald uit en laat bij den volgenden toer 12 st. 
op de naald. Zoo gaat men door, om den anderen 
toer, aan den kant van het armsgat 6 st. minder 
breiend, tot men nog 6 st. overhoudt. Dan breit 
men de naald uit en kant alle st. af.

in het geheel,

Detail-foto wan het open 
breiwerk voor den pullover.

nog 50 toeren. Daarna begintHierop breit men
men aan schouders en halsopening aldus : aan den 
kant van het armsgat laat men 6 st. op de naald, 
men breit 32 st., kant 12 st. af voor den hals en 
breit weer 32 st. Omkeeren en de naald uitbreien.

Een pullover 
gebreid in twee kleuren wol. 
(Model Paf ons en Baldwins).

Men breit 12 toeren 1 r. 1 aver. Dan kant men 
30 st. af, breit 36 st. en kant de overbliivende 30 st. 
af. Op de 36 st. in het midden breit men nu verder 
de punt, bij iederen toer aan weerskanten van de 
naald 2 st. samenbreiend tot men nog 2 st. 
overhoudt, die men afkant. De mouwtjes breit 
men evenals de pullover in gaatjespatroon, 2 toe
ren wit, 2 toeren blauw. Men begint aan den boven
kant, waarvoor men 40 st. opzet met witte wol. 
Om den anderen toer zet men aan weerskanten van 
de naald 2 st. bij op, tot men in het geheel 96 st. 
op de naald heeft. Dan breit men nog 20 a 30 
toeren en kant alle st. af. Nu wordt de blauwe 
punt van den boord in het midden van den 
onderkant met onzichtbare steken opgenaaid en 
de ruimte aan weerskanten netjes verdeeld over 
den boord, dien men aan den linkerkant vast
naait.

Voor den sjaalkraag zet men, met blauwe wol, 
430 st. op en breit 1 r. 1 aver. In den 8sten toer 
mindert men 1 st. aan weerskanten van de naald

Den tweeden schouder breit men op dezelfde wijze.
Voor den rug zet men 120 st. op en breit^ eerst 

42 naalden 1 r. 1 aver. met blauwe wol voor den 
boord. Dan begint men aan het gaatjespatroon 
met witte wol en breit het patroon als bij het voor
pand : 2 toeren blauw en 2 toeren wit, tot men in 
het geheel 60 toeren in gaatjespatroon heeft. In 
den rug wordt geen blauwe punt ingebreid. Na de 
60 toeren kant men aan weerskanten van de naald 
4 st. af voor de armsgaten, 1 toer overbreien, weer 
4 st. afkanten aan weerszijden. Dit herhaalt men 
nog 1 keer. Dan 3 toeren breien, aan weerskanten 
1 st. minderen, en vervolgens nog 3 maal, aan
weerskanten van de naald, om den anderen toer, 
1 st. minderen, zoodat men dus 88 st. overhoudt.

Bij de volgende naald voor den hals 4 st. afkanten, 
aan den kant van het armsgat 12 st. laten staan, 
omkeeren, de naald uitbreien, aan den kant van den 
hals weer 4 st. af kanten, ^voor den schouder 18 st. 
op de naald laten. Verder aan den kant van den 
hals recht laten, aan den schouderkant telkens 
6 st. meer op de naald laten tot er nog 6 st. over
blijven. Dan de naald uitbreien en alle st. afkanten.

De tweede schouder wordt op dezelfde manier 
gebreid.

Voor de mouwtjes breit men de manchet met 
punt apart van blauwe wol 1 r. 1 aver. Men zet er 
96 st. voor op. Deze boord moet den bovenarm strak
omspannen. Men kan het aantal st. zoo noodig 
dus wijzigen.

en herhaalt dit nog 11 keer. Vervolgens mindert 
men, in iederen toer, aan weerskanten van de 
naald 2 st. tot men nog 342 st. op de naald over
houdt. Dan kant men alle steken af.

Vóór het in elkaar zetten van de pullover strijkt 
men alle deelen onder een vochtigen doek. Dan 
werkt men de mouwtjes af, naait de schouder- 
naden dicht, naait de mouwtjes in en vervolgens 
de zijnaden dicht. De halsopening kan men nog 
omwerken met 1 of 2 toertjes vaste haaksteken, 
waarna men den sjaalkraag aan den linkerkant 
langs de halsopening naait en hem verder met 
onzichtbare steken op het voorpand bevestigt.
zooals de foto dat aangceft.

THÉRÈSF.



THERMOGENE
Deze van ouds bekende watten verspreidt 'n wel
doende warmte en bestrijdt met succes: HOEST, 
KOUDE, GRIEP, RHEUM ATIEK en STEKEN in de ZIJ.

——-lm45&Cf5cf. 6ij CfyM-dzotj. —

Aambeien
In- en uitwendige, zoowel 
bloedende als blinde aambeien 
worden krachtig bestreden door
Aambeienzalf Boom 
Het jeuken bedaart spoedig. 
Alleen echt zoo de verpakking is

voorzien van bijstaand fabrieksmerk. - Verkrijgbaar 
in Apotheken en Drogistwinkels a ƒ 0.90 per potje

A/

^Jisbaby NIET 
F ondeugend?l 7,

pas dan op, Moeder

KON GEEN KNIE BUIGEN.
Invalide door zenuwpijnen.

Bij het schrijven over de pijnen en 
ongemakken, die zij leed door neu- 
ritis, vertelt deze vrouw ook, hoe 
zij zich hiervan bevrijdde.

„Ik heb Kruschen Salts genomen 
tegen neuritis en het heeft zonder 
twijfel een wonderbaarlijkc uitwer
king gehad. Mijn knieën deden 
erge pijn en het werd mij onmogelijk 
ze te buigen. Waar ik mijn heele 
huishouden zelf doe, kunt U zich 
wel indenken, wat dit voor mij 
beteekent. Twee maanden geleden 
begon ik Kruschen Salts te gebruiken, 
en ik zou nu werkelijk voor geen 
geld ter wereld mijn flesch Kruschen 
in huis willen missen. Ik beweer 
dat Kruschen zijn gewicht waard 
is in 22 karaats goud. ” G. M. H.

Neuritis, evenals spit, rheumatiek 
en ischias, is het gevolg van een 
aanwezigheid van vlijmscherpe, 
steenharde urinezuur-kristallen die 
de zenuwen doorboren en die ste
kende pijnen veroorzaken. Kruschen 
Salts werkt direct in op deze kwel
lende kristallen en zet ze om in een 
onschadelijke oplossing, die daarna 
volkomen verwijderd wordt langs 
den natuurlijken weg : de nieren. 
En omdat Kruschen Salts de in
wendige organen zoo regelmatig 
in werking houdt en vrij van gistende 
afvalstoffen, kunnen zulke lichaams- 
vergiften als urinezuur nooit meer 
de kans krijgen zich opnieuw op 
te hoopen.

is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a / 0.90 
en ƒ 1.60 per flacon.
Stralende gezondheid voor één cent 
per dag.
Nu is het de meest geschikte tijd 
dit alles eens zelf te ondervinden 
— op *t oogenblik kunt u Kruschen 
Salts probeeren op onze kosten. 
Want door heel Holland zijn onder 
de apothekers en drogisten duizen
den flacons Kruschen verdeeld, die 
verpakt zijn met een gratis proef- 
flacon. U kunt deze gratis proefflacon 
gebruiken zonder de gewone flacon 
Kruschen te openen. En als u na 
deze proef niet volkomen tevreden 
bent, kunt u de groote flacon terug 
brengen bij den winkelier waar vu 
haar kocht, en hij zal u uw ƒ 1.60 
(uw geheele uitgave) zonder om
wegen terugbetalen. Maar vergeet 
niet, dat de gratis proefflacon alleen 
verpakt is bij de groote maat van 
ƒ 1.60 en dan nog slechts voor een 
beperkten tijd.
Gaat dus naar uw apotheker of 
drogist, voordat hij deze groote 
proefpakken uitverkocht heeft.
Imp. : N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

Als baby niet ondeugend is, is baby niet in orde. Baby- 
speelgoed, dat onnatuurlijk lang nieuw blijft, waarschuwt U: 
Verander baby’s levensloop nog tijdig! Veroordeel hem niet, 
om straks achter te blijven met leeren. Met voetballen. Met 
een-man-worden. Er is Jecovitol! Vloeibare levenskracht. 
Jecovitol wordt door een Nederlandsch Hoogleeraar geijkt 
op vitaminengehalte, aangezien dikwijls prachtig uitziende 
levertraan geen voldoende vitaminengehalte heeft. Jecovitol 
bevat altjjd minstens 50 eenheden vitamine A en 250
eenheden vitamine D
Met Jecovitol!

Maak baby ondeugend en gezond.

JECOVITOL
Prijs per flesch f 1.- Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten.

Geen rachitis meer bij de Nederlandsche kinderen !

KUNSTGEBITTEN
f 55-

Absoluut pijnlooze behandeling 
desgewenscht termijnbetaling. 

Ook voor Ziekenfondsleden.
Bureau voor Tandheelkunde 
Kruisstraat 15 b- Rotterdam 
lederen dag geopend van 9—3 

en 6—8 uur. Telefoon 51943 
Voor Dordrecht:

Warmoezierspad 17 (Kromhout) 
lederen dag geopend van 10-12 

en 7-8 uur.
Voor Delft: Markt 79

*s Zaterdags van 3—5 uur.

VOORHEEN EN THANS
Weste Wagenstraat BOTERSLOOT 99 

is de Firma A. BERG 
HET adres voor het om
lijsten van platen, etsen en

Telefoon 15632 foto’s. Grootste sorteering

Adverteeren doet verkoopen!

Kruidenthee
het meest natuurlijke 
middel tegen corpulentie.

BH aHc apotheken en Broeiden
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et was de ochtend na den vorigen avond, en 
al was het een atelier, het moest heusch eens 
opgeruimd worden. Een blad vol ongewas- 

schen koffiekopjes stond op tafel, en een massa 
sigaretten-eindjes lagen op de haardplaat als lijken 
op een loodachtige kust. Maar Viola Gishborne 
zelf zag er heel frisch uit.

Er werd op de deur geklopt. Zij deed die open. 
„O, ben jij ’t ?” zei ze. „Kom er maar in. Je 

bent vroeg, Tommy, ’t Is pas twaalf uur. Hoe is ’t 
met je hoofd ?”

Tommy keek naar de koffiekopjes en huiverde. 
„Mijn hoofd doet ’t niet, Vi,” zei hij. „’t Zit 

lager — hier.” Theatraal legde hij een hand op 
zijn borst.

„Maag,” verklaarde zij. „Net goed. Had je 
maar niet zoo gulzig van den kreeft moeten eten.” 

„’t Is mijn maag niet. Ik wees naar mijn hart! 
Je hoort als artist toch zeker te weten, waar ’n 
mensch zijn hart zit ?”

„Klets !” riep ze. „Je bent nog niet oud genoeg, 
om ’n hart te hebben. Je bent nog niet eens over 
de humeurigheid heen. Waarom kom je^me hin
deren ? Ik moet werken. Als je ergens last van 
hebt, moet je naar den veearts.”

Zij sloeg de mouwen van haar bruine overall op, 
„Ik ben naar jou toe gekomen,” zei Tommy, 

„omdat jij er de oorzaak van bent, en jij alleen 
’t genezen kunt.”

Viola bleef staan en keek hem met verwonderde 
oogen aan.

„Wat heb je vanmorgen, Tommy ?” vroeg ze. 
„Je bent zoo opgewekt als ’n koud gebraden ko
nijntje.”

„Dat is de liefde,” meldde Tommy, met een 
zucht, die hem bijna een paar knoopen kostte. 
„Die maakt je altijd zoo van streek.”

„O ja ?” spotte zij. „Enfin, je kunt ’t weten. 
Je hebt ondervinding genoeg.”

„Niet hatelijk zijn, Vi. Ik meen ’t heel ernstig. 
Na de manier, waarop ik me gisteravond, of liever

R O BER T MAGILL

vanmorgen, gedragen heb, kan ik.... moet ik. .. 
Nou, wil je met me trouwen ?”

Viola liet haar palet vallen.
„Wat bedoelt de man toch? Gisteravond....” 
„Toen we weggingen, heb ik expres gezorgd, 

dat ik ’t achterste was, en....”
Er kwam even iets spottends om haar roode 

lippen.
„En toen heb je me gekust. Wat zou dat ? Voel 

je je daarom verplicht, me te vragen ? Heb je 
nooit een ander meisje gekust ?”

„Jawel,” zei Tommy. „Maar niet zóó. En nu 
wil ik met je trouwen, niet omdat ik me verplicht 
voel, om je te vragen, maar omdat ik van je hou.”

„Klets!” antwoordde ze. „Dat je gisteravond 
verliefd deed, is tot daar aan toe. Toen was ik 
Pierrette en jij Harlekijn. Maar nu is de glans ver
dwenen, tegelijk met de costuums. Als jij altijd 
Harlekijn kon zijn en ik Pierrette....”

Nou,” hiel Tommy vol, „waarom kan dat
niet ?”

„Kun jij je voorstellen, dat Pierrette een fleschje 
voor baby klaarmaakt en ruzie met ’t meisje 
maakt over ’t zout in de andijvie ? Denk je, dat 
Harlekijn zin heeft om haar te kussen, als ze met 
de aschla loopt, in plaats van met een gitaar ?”

„Da’s onzin,” zei Tommy. „Je haalt alles door 
elkaar. Bovendien hoef je je niet met de aschla 
te bemoeien. Ik heb wat geld, zooals je weet.”

„Dat is juist ’t ergste,” kaatste ze terug. „Jij 
hebt nooit iets anders hoeven te doen dan pret- 
maken. Ik wel. 
carrière niet in 
besten man, die

Tommy keek

Ik wil schilderen. Ik laat mijn 
den steek voor den eersten den 
me roept.” 

wanhopig rond. „Als je er plei- 
zier in hebt, van die 
dingetjes te schilderen, 
zal niemand ’t ie belet
ten.”

„’t Huwelijk wèl,” zei 
ze. „Praat er maar niet 
meer over, Tommy. Gis
teravond heb je me kun
nen overrompelen, maar 
nu niet. Ik heb niets op 
jóu tegen,” even trilden 
haar lippen, „maar ik 
bedank voor de tyrannie 
van ’t huwelijk. Trou
wen kan iedereen — 
maar schilderen niet.”

Tommy grijnsde, toen 
hij naar de kunstpro
ducten aan de muren 
keek.

„Da’s maar gelukkig 
ook,” zei hij. „Vooral 
dat soort.”

„Foei! Je bent grof! 
Je bent afschuwelijk ! 
Je hebt *n ziel als ’n os!”

„Maar Vi, je denkt 
toch niet, dat die.. .. nou 
enfin.... je hebt er nog 
nooit een verkocht !”

„Dat weet ik,” ant
woordde zij rustig. „De 
menschen moeten er eerst 
toe worden opgevoed. 
Maar ik verkoop wel! Zul 
je zien.”

„Hoor eens, Vi,” zei 
de koppige Tommy. „Je

Toenadering tusschen groote 
en kleine mogendheden.

trouwen ; 
je in den 
— dus als

houdt van me, en je wilt wèl met me 
maar die vervloekte trots van je staat 
weg. Als je een schilderij verkocht hebt 
’t bewijs geleverd is, dat je werkelijk schilderen 
kunt — wil je dan met me trouwen ?”

Viola was goed twintig, ze kon er den hoogen 
dramatischen toon niet lang in houden.

„Da’s goed, Tommy,” zei ze. „Als ik ’n schilderij 
verkocht heb.... Nee! Als je me nóg eens pro
beert te kussen, smeer ik je vol verf !”

gekocht had. En 
vertrouwen meer

vertrok.

Tommy had ’t idee, toen hij pas vijf minuten op 
straat liep. Hij ging naar een kunsthandelaar. Hij 
ontvouwde ten aanhoore van dien heer een plan.

„U hoeft alleen maar te zeggen,” zei hij, „dat u 
van haar gehoord hebt, en dat haar werk u bevalt. 
En dan koopt u al Jiaar schilderijen.”

„O ja ?” zei de kunstkooper.
„Ik betaal natuurlijk,” zei Tommy, „en u kunt 

er behoorlijk wat opleggen....”
„Dacht u, dat u bij een groentenhandelaar was?” 

zei de kenner. „Zooiets doet men niet, in mijn vak.”
„Pardon,” zei Tommy, „ik..?.”
„Ik heb een naam op te houden, meneer. Al gaf 

u me ik weet niet wat, dan kocht ik zulken rom
mel nóg niet. De jongedame zou natuurlijk overal 
rondvertellen, dat ik van haar 
dan hebben de menschen geen 
in mijn oordeel.”

„O juist,” zei Tommy, en hij
Maar hij gaf ’t nog niet op. Hij zocht een zeke

ren Jocelyn op, die wel eens voor de film speelde, 
en nam hem mee om een cocktail te drinken.

„Heb je zin, om honderd gulden te verdienen ?” 
vroeg Tommy.

De man slikte zijn glas bijna in.
„En óf,” zei hij. „Inbraak of ’n gewoon moord- 

je ?”
„Als ’t zóó eenvoudig was,” zuchtte Tommy. 

„Luister....” _
Een paar uren later werd er aan Viola’s deur ge

klopt. Vlug verstopte ze ’t hoedje, dat ze aan ’t 
vermaken was, en liet toen een man binnen met 
een hoogen hoed, een gekleede jas en bakkebaard
jes.

„Mijn naam is Ponsonby”, zei die persoon, alsof 
. hij een versje opzei. „Ik ben kunsthandelaar. Mis

schien hebt u wel eens van me gehoord. Ik kreeg 
vanmorgen uw adres, en ik wou eens kijken, of u 
iets hebt, dat me aanstaat.”

Viola’s hart trilde ais een rozenblaadje in een 
storm. Met fier gebaar toonde zij den bezoeker 
haar producten.

„O juist,” zei de vreemde. „Ze zijn een beetje., 
is ’t niet zoo? De nieuwe kijk natuurlijk..........
Dat ééne, dat net een kind lijkt, dat uit den wagen 
valt, is zeker ’t Bad van Psyche. Ze zoekt naar de 
zeep, hè ?”

„Natuurlijk niet,” zei Viola. „Da’s een psycho
analytisch portret van een aviateur in een vlieg
tuig. Da’s een bom, wat hij in z’n hand heeft, geen 
zeep.”

De heer Ponsonby slikte iets weg. „Wat dom 
van me,” zei hij. „In ieder geval wil ik dat wel heb
ben. Ik zal er.... eh.. .. vijftig pond voor ge
ven.”

Viola sprong in de lucht. Toen zei ze „ja”. Ze 
dacht : „Straks komen zijn bewakers — maar als 
ik ’t geld te pakken heb... .TT~

De heer Ponsonby echter ging verder. In zijn 
geestdrift liep hij te dicht langs een ezel, met ’t ge
volg, dat hij er zijn éénen bakkebaard achterliet.

Viola sprong op hem toe en keek hem aan.
„Hoor ’ns,” zei ze, „nu geloof ik niet ééns meer, 

dat u gek bent. Wat wilt u ? Wie heeft u gestuurd ? 
Wacht, ik weet ’t al — Tommy Chelverton. Be
kennen ! Hij is ’t, is ’t niet ?”

Jocelyn slikte nog eens, en bekende.
„Hier hebt u mijn laatste doek,” zei Viola, ter

wijl ze de deur openmaakte. „Gezicht op de trap, 
met de straat op den achtergrond. Zeg maar tegen 
Tommy, dat ik hem laat arresteeren wegens huis
vredebreuk, als hij nog eens zooiets probeert. 
Marsch !”

Jocelyn ging. Maar een uur later werd er weer
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geklopt. Viola deed open, en zag weer een heer met 
hoogen hoed en gekleede jas en bakkebaarden. 
Dat was de kenner, met wien Tommy ’t eerst ge
sproken had.

„Ik ben kunsthandelaar,” zei hij. „Misschien 
hebt u wel eens van me gehoord. Ik kreeg vanmor
gen uw adres, en ik wou eens kijken, of u misschien 
iets hebt, dat me aanstaat.”

Viola keek hem zoo ongeveer aan, als een pape
gaai kijkt naar een vinger, waarin hij van plan is 
te bijten. Toen strekte ze de hand uit en trok aan 
den rechter bakkebaard van den heer. Maar die 
was echt — even echt, als de man zelf.

„U bent een beetje betere imitatie dan de vo
rige,” zei ze. „Maar daar schiet u niets mee op. 
Compliment aan uw lastgever, en ik zal een groo- 
ten hond koopen — een venijnigen —en dien stuur 
ik af op den eersten den besten, dien hij bij me 
stuurt.”

Zij sloeg de deur dicht -— en daarmee sloeg ze 
den bodem in aan haar hoop, dat ze ooit een schil
derij verkoopen zou, want de beleedigde kenner 
vertelde aan al zijn collega’s, dat zij gevaarlijk 
krankzinnig was.

Een uur later hoorde Viola weer een voetstap 
buiten, maar nu was ’t de post, die een brief op 
de mat schoof. Kort en duidelijk stond daar in :

„Lieve Viola,
„Ik heb geprobeerd je vader te bepraten, maar 

’t lukt niet. Hij zegt, dat je nu genoeg tijd vermorst 
hebt in Londen, om zoogenaamd te leeren schil
deren. Als je wat verkocht, zou ’t wat anders zijn, 
maar nu vindt hij, dat je thuis moet komen, en 
net doen als andere meisjes, en tróuwen.

Hij heeft je toelaag ingetrokken. Ik stuur je een 
paar pond — overgespaard van de huishouding — 
maar meer kan ik niet doen. Koop er maar een 
kaartje voor, en kom zoo gauw mogelijk thuis ! 
Je liefhebbende

Moeder.”

Viola stampte op den grond en stortte heete tra
nen van woede.

„Ik wil niet! Ik wil niet!” riep ze. „Ze willen 
met alle geweld een gewone vrouw van me maken. 
Maar ik verhonger liever !”

Maar na een poosje kwam de reactie — en het 
nadenken. Het was een wanhopig geval. Zonder 
geld en zonder toelaag had ze geen kans.. ..

Er zat maar één ding op : ze moest schilderijen 
verkoopen. Vastberaden nam ze een paar doeken 
onder haar arm, en ze ging naar een lijstenmaker. 
De man was beleefd, maar zei duidelijk, dat hij de 
schilderijen in geen geval in zijn winkel wou heb
ben — laat staan in zijn etalage.

De tweede winkelier was niet eens beleefd. Ze 
zouden zijn ruiten stukslaan, zei hij, als er zooiets 
in de kast stond.

Maar Viola liet zich niet uit ’t veld slaan. Onder
weg naar huis kocht ze een nieuwen mantel en 
twee ons bonbons, en ze ging genoeglijk theedrin
ken.

Helaas duurde haar vrede weer niet lang. Er 
werd geklopt.

„Nog een afgezant van Tommy ?” dacht ze. „Ik 
zal hem tracteeren !”

Ze greep een bezem, trok snel de deur open.... 
De bezoeker was een nogal rafelig manspersoon, 
die noodig eens geschoren moest worden. Hij ont
week den bezem met het gemak, dat uit langdu
rige oefening geboren wordt, en drong langs Viola 
heen het vertrek binnen.

„Dat kennen we, juf,” legde hij uit.
Viola keek hem aan met groeiende verontwaar

diging.
„Hoe durft u zoo brutaal binnen te komen ?” 

riep ze. „Ga maar gauw aan dien meneer zeggen, 
dat ik niet wil. Ik wil niet. Ik wil niet !”

De man keek haar bewonderend aan. „O nee ?” 
zei hij. „Meestal zeggen ze, dat ze wél willen, maar 
niet vandaag — volgende week of zoo. Maar ’t 
komt eigenlijk op ’t zelfde neer.”

„Hè?” zei Viola. „Ik begrijp u niet. Komt u 
niet om een schilderij ?”

De man keek rond.
„In zekeren zin wel,” zei hij. „Ik kom om ’t heele 

boeltje. Executie voor twee pond zes — een maand 
huur. Ik dacht, dat u ’t wel begreep, omdat u zoo 
met den bezem op me af kwam. Ik ben deurwaar- 

Niet glas in lood, maar 
glas in steen, bij den 
Amsterdamschen wol
kenkrabber op het Dan. 
Wïllinkplein, waarvan 
de glazen koker van het 
trappenhuis als 'n groote 
erker buiten den steen 
en het beton van den 
gevel uitsteekt.

dersknecht. En ik 
moet hier blijven, 
tot ik ’t geld heb. 
Als er één van ons 
tweeën de deur 
uitgaat ben ik het 
niet.”

Hij stak een heel 
vies steenen pijpje 
aan. Viola grie
zelde.

„Wat moet ik 
beginnen,” zei ze. 
De nieuwe mantel 
was broodnoodig 
geweest — maar 
ze had om de huur 
moeten denken! Ze 
was er nog niet aan 
gewend, dat de toe
laag niet meer 
kwam.

„Kunt u ’t niet 
ergens leenen ?”

„Nee,” zei Viola. 
Ze wist niemand 
dan Tommy — en 
dat was haar trots 
te na.

„Hebt u niet 
iets van waarde, 
dat ik mee kan 
nemen als pand ? 
Mag ik eens kij
ken ?”

Viola knikte toestemmend, maar het duurde 
niet lang, of de man haalde zijn schouders op. „Ik 
geloof niet, dat er veel is,” zei hij toen. „Die schil
derijen natuurlijk — maar die zijn geen van alle 
af.”

„Ze zijn wèl af,” riep Viola. „Maar wat hebben 
we aan praten ?”

De man kuchte verontschuldigend en bleef 
peinzend naar een der schilderijen staan kijken.

„Huil er maar niet om, juf,” zei hij: „Ik heb 
een dochter, die zelf ook zware tijen gekend heeft. 
Ze is nu in ’t buffet aan ’t station. Ik help graag 
een jong meisje, omdat ik weet, wat ’t is. U excu
seert, dat ik zoo vrij ben ?”

„Praat maar zooveel als u wilt,” zei Viola.
„Nou — ik heb zoo’n idee, om op mezelf te 

beginnen. Dat werk, dat ik nu doe, is ook niet 
alles, juf. Een mensch wordt te gevoelig, als-ie 
wat ouder wordt, en dan ben je weg.”

„En wat heeft dat met mij te maken ?” vroeg 
Viola.

„Daar kom ik nou net aan, juf. Als u nou eens 
twee of drie van die schilderijen afmaakte — dan 
zou ik die wel willen nemen in betaling voor de 
huur. Die zou ik dan uit mijn eigen zak betalen, 
ziet u.”

„Maar wat hebt u eraan ?” vroeg Viola ver
baasd.

„Laat u dat maar aan mij over, juffrouw. Ik 
zal u zeggen, wat ik graag had. Kijkt u eens dat 
daar, net een gekleurd raam in een kerk” — het 
was een kubistische zonsondergang in een winkel
straat — „u zet onderaan ’n engelenkopje, met 
’n paar flinke vleugels in z’n ooren en een goed 
stel tanden....”

„Een cherubijntje ?”
„Da’s goed — dan wil ik ’t hebben. En nou dit. 

Er zit een groot wit vierkant onderaan. Zet daar 
in ’t midden een flesch bier en een stuk kaas op, 
net of ’t een tafellaken is. Dan kan ik dat ook heb
ben.”

„Dank je feestelijk !” riep Viola. „Mijn kunst 
op die manier ontheiligen....”

„Dat bedoel ik niet, juffrouw. Maar als u niet 
wilt, moet ik hier blijven.”

„Maar dat gaat tóch niet....”
Zij liep heen en weer, en al haar geliefde kunst

stukken schenen haar te bespotten. Ze kreeg er 
plotseling het land aan.

„Hoor eens, ” zei ze. „Is twee genoeg?”
„Twee groote”, bedong de man.
„En als ik ’t doe — wilt u me dan een geteekend 

papier geven, dat u twee schilderijen van me ge
kocht hebt ? Prijs hoeft u niet te vermelden.” 
Er rijpte een idee in haar.

„Mij goed, juffrouw.”
„Vooruit dan maar. Wijs me maar even, wat 

je er aan gedaan wilt hebben.”
Binnen ’t uur was het werk der schande vol

bracht, en de man nam het mee, nat en wel. En 
tien minuten later belde Viola Tommy op.

„Ik heb twee schilderijen verkocht, Tommy,” 
zei ze. „Alleen, omdat ze den kooper bevielen. 
Zie je nou ? Ik kan schilderen. En jou kan ik 
niet uitstaan. Maar contract is contract, dus ik 
zal met je trouwen. En — wacht nu even — als 
je wilt, moog je me mee uit dineeren nemen, om 
’t te vieren, Tommy. Ik rammel van den honger!”

Viola’s vader keurde Tommy goed, en ze trouw
den kalm in een kerkje in Kensington.

Toen Tommy—zijn vrouw naar den wachtenden 
auto leidde, bleef zij plotseling staan.

Tegen het hek van de kerk etaleerde een trot- 
toir-artist. Aan drie palen prijkten krijtteeke- 
ningen, maar daarachter stonden de hoofdnum
mers. ’t Waren twee olieverf-schilderijen, en er 
onder stonden de woorden : „Allemaal eigen 
werk.”

Het ééne schilderij gaf een cherubijn op een 
gekleurd raam te zien — het andere was een stil
leven : een flesch bier en een stuk kaas op een wit 
tafellaken. Het waren Viola’s kunstwerken. De 
straat-artist was de gewezen deurwaardersknecht, 
die nu „eigen zaken” deed.

„Kom, lieveling,” zei Tommy.
„Een oogenblikje,” zei ze. „Geef me even een 

shilling, ja ? Ik help graag ’n worstelenden kunste
naar. Ik ben er zelf ook een geweest.”

En Tommy heeft het nooit geweten.
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is een oud merk, dat de heden- 
daagsche moderne vrouw, die 
haar charme gaarne wil verhoo- 
gen, onschatbare diensten bewijst.

IMPORTEURS:
RICHARD WERNEKINCK & CO. 
HUDDESTRAAT 9, AMSTERDAM C 

(Plet Cottage
Cauender zeep
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Het huis der stilte. — Onder de hervormingen, welke een gevolg zijn der 
verandering in denkbeelden en der voortgaande beschaving, zijn er enkele 
die wel door iedereen toe ge juicht worden, omdat daaruit blijkt, dat het ge
voel van menschelijkheid invloed krijgt op terrein, waar het vroeger totaal 
onbekend scheen. Daartoe behooren zeker de veranderingen in 't strafstelsel 
en het gevangeniswezen. Al zal iedereen het misschien niet eens zijn met 
alle hervormingen op dit gebied, men zal het in ieder' geval goedkeuren 
dat de onmenschelijke methodes van lichamelijke en moreele pijniging alge
meen afgekeurd worden, terwijl de gevolgen dier algemeene afkeuring ook 
daadwerkelijk gevoeld worden. De straf in het huis der stilte, in het huis 
van tralies en zware muren, de steeds vernederende straf in de gevange
nis, waar men zelf niet over tijd, over niets mag beschikken, waar met de 
veroordeelden alles wórdt gedaan, deze straf voelt men altijd nog zwaar 
en pijnlijk genoeg.

Ook bij de godsdienstoefeningen, evenals op de ont
spanningsavonden, vormen de bewoners van het huis 
der stilte geen gemeenschap; alle veroordeelden zitten 
van elkaar gescheiden in afgesloten hokjes.

XJn een Roemeensche vrouwengevangenis moeten de 
veroordeelden, die wegens meineed gestraft zijn, da
gelijks op de binnenplaats wandelen over een pad, 
dat aangelegd is in den vorm van drie opgestoken 
vingers 'n voortdurende herinnering aan hun misstap.
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PIER VAN ’T HOF.

Oude gebouwen, in wier onmiddel
lijke nabijheid de brand woedde,

ZEEUWSCH

NIEUWS

Onder groote belangstelling had te Middelburg de teraardebestelling plaats 
van het stoffelijk overschot van den heer ƒ. Lampert, in leven werkend 
lid van het Middelburgsch muziekkorps, dat medeging in den stoet.

De muren van de wanke
lende gebouwen, die door 
den brand werden ver
woest, worden neergehaald.

Wat bedreigd werd. Een 
groote menigte volgt de 
werkzaamheden van de 
brandweer in de Kerkstraat 
te Vlissingen, waar aan den 
voet van den ouden St. 
jacobstoren een hevige 
brand heeft gewoed,

rsir-....................~

Zó bin ’k dan wee is op reize ’ewist, zó è’k de vorige weeke è 
schreef, mae noe was ’t dan is nie voe m’n plezier.

Den lesten tied a’k toch zóvee pien in m’n maege, da ’t bar was.
Eest dee ik d’r ’s nachs natte doeken om, mae dat ’ielp gin 

spetter. Noe a Vrouw Pierre a is ’ezeid : je mó nae Middelburg 
gae, dae woon zó’n merakel knappen dokter, die 'ei m’n dochter 
ok van d’r spataeren of e’olpen. Ik zegge : kiek, da’s mooi, mae 
m’n è ’ier toch ok een dokter, en dae bin ’k dan eest nae toe 
’ewist, weetje, mae die zei a dat t’n nie wist, en toen gieng ik dan 
nae Middelburg, mie den trein. Toen ’k in de wachkaemer kwam, 
zat t’r stikvol mie menschen, en da wier lange wachten. Mae ja 
ee, je praet zó is wat mie mekaere, wan je bin al menschen in 
d’ellende, en den een vertel den ander wat of t’n schilt.

Ja, ja, zee d’r een dik wuuf neffen m’n, ’t is nie alles om ’ier 
nae toe te motten, mae ja, weet je, ik kus den lesten tied nie mi 
ofgae, en da’s erg ! E mae menschen, ik sturf bienae van de be- 
nauwdig’eid, je laei mae in en ’t kom t’r nie mi uut, ’t leken soms 
wae of ik mos bosten.

D’r zat ok een wuuf (’t waere bienae allegaere wuven, van de 
keer), die a ’t zó noe en dan op d’r 'eupen, azze moei was. Dan 
leken ’t wè of ze duvels zag,en dan begus ze zukke groote schreeu
wen te geven, da d’eele buurte d’r bie te pas kwam. Da’s van de 
zenuwen, zee ’t dikke wuuf, mae d'n ander zee : bè neent, ’t is 
omdat m’n bloed nie goed is, ’t kom soms zómae nae m’n kop, 
j’n ’arte bedauw t’r van.

En wa schil jie, mesch ? vroog ze an een vrouwe die d’r neven 
Zat.

Ikke niks, zee die.
WA kom jie ’ier dan doe?
Wel, voe m’n dochter, die lei mie de terieng.
Bel, bel....
En zó ’oor je van alle kanten wat.
As t’r een nae boven moch komme, dan gieng d’r zó’n klein 

belletje bachten de deure, en dan kus t’r een nae boven.
Vanzelfs iedereen op z’n beurtje. Mae noe was t’r ok een wuuf 

uut stad, die doch zeker : ’t bin ’ier toch allegaere mae boeren, 
en da kom zó nauwe nie, en toen t’n belletje wee gieng, stieng 
’eur op, en nae de deure.

Mae ’t dikke wuuf, dat an de beurte was, vloog overende, en 
mie d’r perrepluu op die stadsche madam of. O is ! riep ze.

Wat is t’r, juffrouw ? vroog de stadsche daeme.
Doch jie soms, zee den dikken, da jie eest nae boven mocht, 

omdè jie een ’oed mie plumen op je kop ’eit ? En dienk jie soms, 
dat ons nie betaele ? Gae jie mae zitten, madam, en wach je 
beurte of! En 'eur nae boven, en de stadsche madam d’r van
deur, zeker nae een anderen dokter. Afijn, ik kwam ok nog an 
de beurte, en ’k mos m’n eige glad uutkleeje, en toen zee de 
dokter : een maegzweertje, en noe mag ik bienae niks ete, ’t 
is me toch wat !

Toen ’k toch in Middelburg was, è ’k dae Mevrouw Uusenis 
is op’zocht, da’s de vrouw van den vroegeren netaeris, die twi 
jaer ’eleje ’esturve is. ’t Was een beste man, da mó’k zegge, en 
goed voe z’n werk ok, en m’n wazze d’r altied best mee, en 
ammen noe zó is in de stad komme, gae ’k ze altied nog is op- 
zoeke.

Z’is altied erg vrindelik, en ik mos natuurlijk binnenkomme, 
mae d’r was fersiete, zee ze. Ik zegge : o, voe mien is dat niks, 
’oor, ik za ik ze niks doe, en ik was a binne, want a bin ’k noe 
mae een boer, ik kenne m’n wereld, da’s waer, en verlege bin 
’k glad nie.

Allee, en d’r zat ok alleen mae een daeme, en ik zegge : 
goeiendag, jie bin zeker de fersiete, noe dan is ’t zó erg nie, ik 
bin van ’t Hof, en ’eur gaf me een ’and, en dae zatte m’n.

Afijn, m’n praetten wat over en weer, ee, en toen vroeg de 
fersiete an m’n, 'oe lank of ’t dierden, dat een kippe-ei was 
uut’ebroeid.

Noe, zeg ik, dat duur zó’n weeke of drie.
Zó, zó zee ’eur, dan za d’r bie mien wè niks mi van komme, 

wan ’t lei t’r a een weeke of vuuve.
Ei je vee kippen ? vroog ik, wan da vin je toch nie vee in stad.
Nee, zee ’eur, ik è zó mae een kippe-ei bie de du ven ’eleid, 

zie je, ik wou is wete of dat gieng.
Zó, zeg ik, mae mevrouw, noe mó je mien is vertelle, ’ei je 

dat ei van een kippefokker of zó ?
Bè neent, zee 'eur, dat è ’k vanzelfs uut de wienkel....
O, zee ik, maer ik zee mae niks mi. En de weduwe van de 

netaeris keek is nae mien, en ik keek is nae ’eur, en ’eur lachte, 
en ik lachte ok is, en toen zeje m’n allebei gelieke dat zukken 
mooien weer was.

Mae die menschen in de stad wete toch van niks, en je maek 
mien nie wies, dat nie vee beter zou gae mie alles, A t’r in Den Oag 
is een paer flienke boeren zaete !

Noe, de groetenisse,

m aen nacnt van z,onaag 
op Maandag verwoestte 'n 
hevige, uitslaande brand 
5 woningcomplexen in de 
Kerkstraat te Vlissingen. 
Overzicht van de verwoes
ting in en om de Kerkstraat,

De brandweer tijdens 
ft nablusschingswerk.
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Aan de Nieuwe Sluis 
nabij Breskens wor
den de oevers van de 
Schelde versterkt en 

verschillende zink
stokken neergelaten. 
Het transport uit de 
haven van Breskens 
van een dezer vlotten 
naar de plaats van 
bestemming,

Herfstzicht op den 
nieuwbouw langs de 
grachten te Goes. 
/

Gezicht op de werf te Arnemuiden, waar 
vooral de visschersscheepjes voor onze 
Arnemuidensche visschers worden gebouwd.

Groote hoeveelheden mosselen wor-""^ 
den thans te lerseke geladen en 
per vrachtauto rechtstreeks naar 
Frankrijk verzonden.

De heer Peeman te Vlissingen 
ving in het Kanaal door Walche
ren n paling van + IV2 met;
'n lengte van 85 c.M. Zeker 'n zeld
zaamheid. De visscher met zn buit.

Floraliafentoonstelling te Breskens. 
Een hoekje van deze tentoonstelling'^ 
die» ofschoon wat laat in *t jaar 
toch voor een plaatselijke tentoon
stelling aardige inzendingen had. I

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 Hansweert, dat de kommiezen, overigens 
zonder succes, verschillende woningen doorsnuffeld hebben 
om sigarettenpapier te vinden.

De sigarenwinkeliers verkoopen het in Hansweert zeker 
niet !

Uit Goes schrijft men ons, dat een jongetje, hetwelk zeven
duizend keer achter elkaar zijn jo-jo opgetrokken had, een 
vulpenhouder als prijs ontving. Wij zouden eerder denken, dat 
men een hartkwaal van zooiets kreeg.

De gemeenteraad van Domburg heeft besloten tot aanslui
ting aan de waterleiding. De voorzitter noemde dit een feit 
van historische beteekenis.

Ja, goede leiding is voor een gemeenteraad tegenwoordig 
veel waard !

De „V. V. Rilland Bath” heeft voor een overvolle zaal en 
tot bevrediging van alle aanwezigen niet minder dan 'n tiental 
tooneelstukjes opgevoerd.

De toestand van de artisten moet, ondanks deze krachtproef, 
nogal bevredigend wezen !

De politie te Hulst heeft, zoo kabeltelegrafeert men ons, 
proces-verbaal opgemaakt tegen drie kooplieden, die ongemerkte 
biggen markten.

De daders moeten het nu nog eens met onopgemerkte biggen 
probeeren.

Te Groede zijn, naar men ons mededeelde, j.1. Zondag 
hardloopdemonstraties gehouden, waaraan talrijke eerste klas 
tweebeenige snelvoeters uit de provincie deelnamen. Omdat 
de marechaussee niets van dezen sportieven feestdag afwist, 
zag zij de voortrennenden aan voor vluchtelingen na een mis
daad en getroostte zich heel wat moeite om de „verdachten” 
in te rekenen. Een en ander droeg veel tot het succes, vooral 
tot het lachsucces van den dag bij.

Een ingezetene uit Hoedekenskerke schreef ons een brief, 
waarin hij zich vroolijk maakte over de omstandigheid, dat een 
raadslid in de jongste zitting eerst boomde over de gemeente
onderwijzeres en daarna over de dorps-benzine-lantaarns.

Wij vinden dit geen reden tot vroolijkheid. Beide onderwer
pen passen goed bij elkaar ; dienen alle twee tot volksvoorlich
ting !

De locomotief van de suikerfabriek te Sas van Gent heeft de 
personentram een kopstoot in haar zwakke zij gegeven. Wand 
ingedrukt, 'n Dame licht gekwetst. Stoffelijke schade nogal 
groot.

’t Slachtoffer zat zeker tamelijk goed in haar winterkleeren.
De Middelburgsche Brandweervereniging heeft, op even 

gepaste als bescheiden wijze, haar éénjarig bestaan in „Mer- 
curius" gevierd, bericht men ons.

Dus geen champagne — maar een spuitwater-fuif!
Tot de volgende week, dames en heeren !
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Onver^achte
De apotheek was op den hoek van de tweede 

zijstraat, en bijna was Linda zoo ver, toen 
er een man uit een herberg kwam. Hij had 

gedronken, maar beschonken was hij niet ; zijn 
kleine, beloopen oogjes bleven een oogenblik 
nevelig op het meisje rusten, toen herkende hij 
haar en hij liep achter haar aan, zijn groote hand 
viel op haar schouder en keerde haar bijna om.

„Hallo, Linda, ben jij ’t, schatje ?” zei hij met 
een rauwe stem. „Waar ga je zoo laat nog naar toe ?”

Haar oogen flitsten en zij week terug, uitroe
pend : „Laat me gaan, meneer Bark ! Hoe durft u !”

„O, zit ’t zoo ? Ga je de verwaande nuf spelen ?” 
zei hij met een dikken lach. Hij greep haar opge
heven hand en trok haar naar zich toe. „Allo 
Linda. Waar ben je eigenlijk bang voor ? Dat ik 
je een kusje zal geven ? Of dat zoo erg is 1 Daar 
hoef je heusch niet zoo venijnig voor te doen !”

„Laat me los !” riep ze, tegenstribbelend.
Hij lachte in triomf over zijn brute kracht, 

wrong haar gezichtje naar boven en bukte zijn 
opgeblazen hoofd om haar te kussen. Linda voelde 
zich koud worden, er drong een snik over haar 
lippen.... En toen gebeurde er iets. Opeens voelde 
ze die hatelijke omknelling verzwakken ; het ge
zicht van Zijden Bark ging onzeker heen en weer 
voor haar oogen en verdween toen. Even later 
zag zij het weer — aan haar voeten, en naast 
haar stond een jonge man, de vuisten nog gebald.

Vechtpartijen waren in die buurt niet onge
woon, en de geest van ridderlijkheid ontbreekt 
ook in morsige straatjes niet ; Linda was dus niet 
zeer verbaasd over haar redding. Zij stond klaar 
om heen te snellen, maar er was iets, een gevoel 
van nieuwsgierigheid en dankbaarheid te zamen, 
dat haar staande hield. Met natuurlijke belang
stelling keek zij naar haar bevrijder ; en haar vrou
welijk oog merkte op, dat hij niet alleen jong en 
sterk, maar ook knap was. Een man komt nooit 
zoo voordeelig uit, als wanneer hij een bedrukte 
vrouw bijstaat en zijn welgebouwde figuur, zijn 
schitterende oogen en zijn ernstig-strakke gezicht 
maakten meer indruk op Linda, dan zij zelf besefte.

Zijden Bark krabbelde overeind en kwam drei
gend op den anderen man toe ; heesch zei hij :

„Wat heb jij te slaan ? Ik zal je ieeren, wien 
je voorhebt!”

Maar toen hij dat gezicht en die gestalte tegen
over zich zag, daalde zijn moed, en hij zorgde, 
dat hij buiten bereik van dien sterken arm kwam 
— nog steeds scheldend en vloekend. De jonge 
man stak de handen in de zakken en wendde 
zich minachtend af. Zijden Bark duwde de deur 
van de herberg open, keek om en zei:

„Ik zal je onthouden, kereltje — reken er maar 
op, dat ik je onthouden zal 1 En ik beloof je, dat 
je er den volgenden keer niet zoo goedkoop af- 
konit — en die meid ook niet!”

Toen de deur dichtviel achter haar belager, wou 
Linda haar weg vervolgen, maar een woord van 
den jongen man hield haar staande. Hij raapte 
het geldstuk op, dat zij had laten vallen, veegde 
er het slijk af en stak het haar toe. Zij nam het 
zwijgend aan, maar hij zag, dat haar hand beefde, 
dat zij doodsbleek was en dat haar lippen trilden.

„U schijnt nogal geschrokken te zijn,” zei hij. 
„U hebt u toch niet bezeerd, hoop ik ?”

„Neen, ik ben niet geschrokken,” zei ze, door- 
loopend ; zij sprak de ontkenning met eenige ver
ontwaardiging uit, want het was geen vrees, maar 
gekrenkte vrouwentrots, die al haar zenuwen door
trilde. Hoe nederig en ruw haar omgeving ook was 
geweest, zij had zich nog nooit, vóór vanavond, 
voelen besmeuren door de aanraking van zoo’n 
man als Zijden Bark, nog geen man had ’t geprobeerd, 
haar te kussen, en haar heel jonge ziel kwam in opstand 
tegen de beleediging, die zij had ondervonden.

„Woont u hier in de buurt ? Ik bedoel — gaat u naar 
huis ?” vroeg hij. „Dan zal ik u even zoover brengen.”

„Ik woon een paar straten verder,” zei ze. „Ik moet 
even naar dc apotheek, om hoestpastilles te halen voor

ivunnie — voor een vriendin van 
me,” verbeterde zij haar woorden.

„Prachtig,” zei hij. „’t Is een schande, dat u 
lastig wordt gevallen, terwijl u uit bent om een 
ander te helpen. Gaat u uw pastilles maar koopen
— ik zal even wachten.”

Als een andere man haar dit voorstel gedaan 
had, zou Linda het beschouwd hebben als een 
poging om wat te gaan flirten, om partij te trek
ken van den toestand — maar nog eens, er was 
iets in het gezicht en de stem van dezen jongen 
man, dat zulke achterdocht onmogelijk maakte. 
Zij ging bij den apotheker binnen, en toen zij weer 
buiten kwam, stond hij op haar te wachten. Zij 
was nu haar opwinding en haar ergernis te boven, 
zij ademde weer rustiger en kon kalm nadenken.

Zwijgend wandelden zij samen naar Digby- 
straat 102. Zij bleven staan en keken elkaar aan. 
De jonge man stak de hand uit.

„Goedenavond,” zei hij rustig. „Mag ik uw 
naam weten ?”

„Linda — goedenavond,” antwoordde zij met 
neergeslagen oogen ; toen hief ze haar blik op naar 
den zijnen en sprak: „En dank u wel 1 Zijden Bark 
is een vlegel. Ik ben blij, dat u — net op tijd kwam
— en hem zijn portie gegeven hebt.”

„Daar ben ik ook blij om,” zei hij glim
lachend. „’t Was een gelukje voor me. Wat ik 
zeggen wou — hebt u een broer ?”

„Waarom vraagt u dat ?” vroeg ze, met groote 
oogen.

„Nu, als u er een hebt, zegt u hem dan — of 
anders uw vader — dat ze dien schoft een beetje 
in ’t oog houden.”

„Ik heb geen broer — en geen vader of moeder 
ook,” zei ze.

Er kwam een zachter trek op het gezicht van 
den jongen man.

„Arm meisje 1” zei hij bij zichzelf ; maar zij 
ving de woorden niet op. Zij kreeg een kleur, 
haar mond ging open.

„Als ik ze had, zou ik ’t hun toch niet vertellen,” 
zei ze zacht. „Ik — ik zou me veel te veel schamen.”

Met die woorden, terwijl haar wangen nog gloei
den, sprong zij op de stoep, deed de deur open en 
verdween.

De jonge man bleef nog een oogenblik staan en 
liep toen snel in westelijke richting. Hij verliet 
de schamele buurt en kwam in een wijk, waar 
geen kruiwagens en vischkarren reden, maar de 
equipages der rijken. Er liepen maar weinig men- 
schen over de trottoirs langs'de groote, statige 
huizen, en degenen, die hem passeerden, keken 
schuin naar den eenvoudig gekleeden man, die 
weinig op zijn plaats leek in die weelderige omge
ving. Maar hij tiep door met opgeheven hoofd, 
rustig en zeker, alsof hij opging in zijn gedachten 
en zich niet bewust was van de nieuwsgierige blik
ken zijner medemenschen.
Hij bleef staan voor een •- 0

der grootste en deftigste huizen op het Lancaster- 
plein en trok aan de bel. Een bediende in rijke, 
maar rustige livrei deed de deur open en bekeek 
hem van onder tot boven, alsof hij zich verbaasde, 
dat zoo iemand den moed had aan te bellen.

„Is sir Joseph Haliford thuis ?” vroeg de jonge 
man kalm.

„Dat weet ik niet. Ik wil zeggen : waar wou je 
hem voor spreken ? Hier is de keukeningang niet. 
Hiernaast ’t stoepje af, alsjeblieft.”

„Ik word verwacht,” zei de jonge man. „Zeg 
maar, dat meneer.... neen, zeg alleen maar, dat 
de persoon, dien hij verwachtte, er is.”

Zonder op toelating te wachten, stapte hij de 
hall in; hij ging de schilderijen staan bekijken, 
die aan de muren hingen. Met een verbaasd ge
zicht en een blik naar het kleerenkamertje, alsof 
hij bang was voor de veiligheid van jassen en para
plu’s, ging de bediende met weerzin gehoorzamen; 
hij kwam aanstonds terug, zei : „Dezen kant op, 
jonge man !” en leidde den bezoeker naar een 
deur achter in de hall.

De deur gaf toegang tot een weelderig gemeu
belde kamer met boekenkasten langs de muren. 
Aan een tafel zat een oude heer in avondkleeding. 
Het zachte licht viel op zijn gezicht — dat altijd 
stug en onaangenaam stond, maar nooit zóó stug 
en onaangenaam als op dit oogenblik, nu het met 
een koelen, vasten blik staarde naar de eenvou
dig gekleede figuur voor hem. Een paar seconden 
keken de twee mannen elkaar zwijgend aan. De 
gelaatstrekken van den jongen man drukten ernst, 
kalmte en zelfbeheersching uit.

„U hebt mij ontboden,” zei hij eindelijk.
De oude heer knikte. „Ga zitten,” zei hij. „Ja, 

ik heb je ontboden, Bernard.” Hij wachtte even 
en bekeek de kleeren van den jongen man met een 
donkeren, spottenden glimlach. „Naar je uiterlijk 
te oordeelen zou ik zeggen, dat ’t je niet zoo heel 
best gaat. En als ik ’t zeggen mag” — de glim
lach werd bijtend, de stem klonk zoetsappig — 
„’t zou me heel weinig verdriet doen, als je me 
vertelde, dat ik gelijk heb.”

Bernard antwoordde niet, maar ging op zijn ge
mak zitten, sloeg de beenen over elkaar en keek 
rustig, vast, in de lichte oogen van zijn oom.

„Zooals je misschien al geraden hebt,” zei sir 
Joseph, „wou ik graag met je tot een vergelijk 
komen. Zeg nu nog niets....” Hij hief een lange 
witte hand omhoog.

„Ik was niet van plan, iets te zeggen, oom,” 
zei Bernard. „Ik ben hier gekomen om te hooren, 
wat u me te zeggen hebt.”

„Goed,” zei zijn oom. „Dan hoop ik, dat je ge
duldig zult luisteren. Den laatsten keer, dat we 
elkaar gesproken hebben.... enfin, ik heb een 
hekel aan scènes, en ik moet zeggen, je was hef
tig — buitensporig heftig.”

„Dat spijt me zeer, oom,” zei Bernard. „Ik 
heb alleen mijn meening uitgesproken .— misschien 
een beetje erg duidelijk.”
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Middelburg klopt Longa met 3—2. — Kiekje uit dezen 
spannenden strijd voor het doel der thuisclub, waar een 
aanval der Longa-mannen afgeslagen wordt.

Middelburg op den goeden weg. Zondag 
werd Longa met 3—2 geklopt. — Spel
moment uit deze match voor 't Longa-doel.

No. 25

De wedstrijd Middelburg—Longa. — Gevaarlijke aanval der Tilburgenaren op 
op het Middelburgsche doel.

ZEEUWSCHE SPORT
En zoo heeft Middelburg dan revanche genomen 

voor de in Tilburg tegen Longa geleden neder
laag. In een, hoewel wat al te forsch gespeel- 

den toch zeer aantrekkelijken wedstrijd wist 
Groen-Wit te zegevieren. Longa is een sterke ploeg 
in het middenveld, doch voor doel komt er meestal 
niet veel van terecht. Beide door Longa gemaakte 
doelpunten waren het gevolg van fouten der Middel
burgers, terwijl de door Vogel en Suijkerbuijk 
gescoorde punten juweeltjes waren. Wij weten niet 
wat wij meer moeten roemen, het zuiver in den 
rechter benedenhoek onverwacht gefabriceerde 
doelpunt van Vogel of den kopbal van Suijker
buijk, die in een zeer moeilijke positie afgedekt 
door verschillende Longa-mannen, overal bovenuit 
sprong en den bal in het net deponeerde. Middel
burg is nu opgeklommen tot de derde plaats van 
onder af en staat zelfs boven N.A.C., één van de 
clubs, welke jaren lang den toon aangaven in het 
Zuiden. Als wij het enthousiasme van Middel
burg gelijk mogen stellen met het technisch veel 
betere spel van Longa, dan moeten wij zeggen, 
dat een gelijk spel de verhouding beter zou hebben 
weergegeven. A.s. Zondag gaan de Middelburgers 
bij N.A.C. op bezoek en wij gelooven, dat Middel
burg ook daar niet alles behoeft te verliezen. 
Met een gelijk spel zouden de Middelburgers 
tevreden kunnen zijn en toch.... als er enthou
siast aangepakt wordt, kan er gewonnen worden.

Vlissingen, dat op de ranglijst niet zoo heel slecht 
staat, heeft tegen Alliance niet meer dan een gelijk 
spel kunnen bereiken. Een resultaat, waarmee wij 
voorloopig tevreden zullen moeten zijn. Degrada-
tiegevaar is er haast niet meer, daarvoor is Baronie

Terneuzen en Dongen deelen de puntjes (3—3). — Een kiekje uit deze interes
sante match. Dongen verdedigt zich hardnekkig.

wel in Zeeland blijven. 
Terneuzen is blijkbaar 
in herstel, want het toch 
tamelijk sterke Dongen 
werd met een gelijk spel 
huistoe gezonden. Het 
resultaat moge dan ook al 
niet ten volle bevredigen, 
toch blijkt er uit, dat 
Terneuzen nog tot goede 
dingen in staat is. Er kan 
dan ook a.s. Zondag van 
Mevo te Bergen op Zoom 
gewonnen worden en 
daarom zouden wij gerust 
onze kaart op Terneuzen 
durven zetten.

Zeelandia liet ’n steekje 
vallen en moest zich met 
één puntje tevreden stel
len uit den wedstrijd 
Nieuw Borgvliet-Zeelan- 
dia. Nieuw Borgvliet is 
misschien wat onderschat 
en ook wij hadden inder
daad Zeelandia de beste 
kans gegeven. Er is nu 
nog slechts één puntje 
verschil met Goes, dat

te zwak. Als Rood-Wit 't 
dit jaar houden kan, dan 
kunnen zij zich thans 
reeds gaan prepareeren 
voor het volgend sei
zoen, door te trachten 
jongere spelers aan het 
tweede-klasse-milieu te 
doen wennen. Zondag 
komt Dosko naar Vlis- 
singen en kan weer een 
pittige wedstrijd ver
wacht worden. Als Vlis
singen er flink op zit, 
kunnen de beide puntjes

wist te winnen van Zie- 
rikzee en haar plaats 
als goede tweede hand
haafde. Er komt hier 
meerdere spanning en 
als beide ploegen haar 
huidige positie weten 
te handhaven, zal de 
spanning haar toppunt 
bereiken bij den wed
strijd Goes—Zeelandia, 
waar dan meteen de be-
slissing vallen zal. Zeelan
dia gaat volgenden Zon-
dag bij Dosko 2 op 
bezoek en natuurlijk 

winnen, terwijl Goes de andere Bergenaren 
Mevo 2 ontvangt en zich op eigen terrein even
eens zal weten te handhaven. Zierikzee—Hans- 
weert kan in een gelijk spel eindigen, hoewel 
het niet is uitgesloten, dat Zierikzee het terrein- 
voordeel zal weten uit te buiten. Vlissingen 2 
klopte Sassche Boys, zij het slechts op ’t nippertje, 
met 3—2. Een overwinning was voor Vlissingen 2 
voorspeld, doch daarbij was aan een grootere 
overwinning gedacht. Hulst had niet al te veel 
moeite met Middelburg 2 en behaalde haar eerste 
overwinning met 4—0. Ten slotte leverden De 
Zeeuwen een kranige prestatie door Terneuzen 2 
met 1—0 te kloppen. De Zeeuwen gaan zoo kalm 
hun gangetje en zonder ernstige candidaten voor 
een kampioenschap te zijn, weten zij zich toch 
keurig te handhaven. Als zij volgende week bij 
Sassche Boys op bezoek gaan, kan ook daar ge
wonnen worden, doch voorloopig houden wij het 
nog op Sassche Boys, gezien de prestatie tegen 
Vlissingen 2. Terneuzen 2—Vlissingen 2 wordt 
voor beide een zware strijd met de beste kansen 
voor de Vlissingen-rêserves. Oppassen is in Ter
neuzen echter de boodschap, want zij zijn daar niet 
voor de poes. Als laatste willen wij nog even den 
wedstrijd Middelburg 2—Axel aanroeren. Axel 
zal zich niet laten overwinnen door de Middelburg- 
reserves, vermoeden wij, doch in eigen huis heeft 
Middelburg 2 soms rare kuren. Mogen over de 
geheele linie de sterksten winnen.



doorillem krijgt hem te pakken,” zei een stem. 
Het jonge meisje hoorde het en rilde, terwijl 
zij den blik afwendde. Maar het volgende 

, oogenblik rustten haar oogen opnieuw als
gefascineerd op de beide worstelende lichamen. Hijgend 
en met stevig ineengestrengelde handen sloeg zij het schouwspel gade. 
Het had er allen schijn van, alsof de reus als overwinnaar uit den strijd zou 
treden, alsof het onmogelijk was, dat de jongeman het nog langer vol zou 
houden. Maar zij, die dichter bij den ring stonden, zagen, dat de jongeman 
zijn krachten spaarde om alle reserves bij de hand te hebben, als het kritieke 
oogenblik daar was. En dat kwam onverwacht. Op een moment, dat niemand 
er op bedacht was, schenen alle spieren van het lichaam van den jongeman 
zich te spannen ; er was een snelle, onverklaarbare beweging en voor een der 
toeschouwers wist, wat er gebeurd was, zweefde het lichaam van den reus 
opnieuw door de lucht; voor de tweede maal kwam hij met een geweldigen 
smak op den grond terecht.

Een gegil van vreugde begroette deze onverwachte ontknooping en van 
alle kanten klonken kreten als : „Bravo, mijnheer !” „Prachtig, jongeman !” 
„Schitterend 1”

Een oogenblik wachtte de jonge kerel, of er nog beweging in het lichaam 
van den reus zou komen, maar deze bleef even roerloos aan zijn voeten liggen, 
alsof hij den laatsten adem uitgeblazen had.

„Je hebt hem toch den nek niet gebroken ?” riep een oude man, die aan 
een der hoeken van den ring zat.

„Welnee, maak je maar niet ongerust, hoor. Hij is alleen maar flauw 
gevallen als een juffershondje,” zei de jongeman op rustigen toon. „Geef me 
maar even wat water.”

Zoodra dit gebracht was, begon hij het voorhoofd en de slapen van den 
reus te betten, en hij goot een beetje brandewijn tusschen de geopende lippen.

„Alles is in orde, hoor,” riep hij vervolgens uit. „Gaan jullie nu een 
beetje achteruit en geef hem wat lucht 1” Met een druk van zijn krachtigen 
arm duwde hij de nieuwsgierig opdringende menigte terug.

Eindelijk kwam er beweging in het lichaam van Lange Willem en moei
zaam rees hij overeind ; toen hij in staat was, zich er rekenschap van te geven, 
wat er eigenlijk gebeurd was, deed hij met een rauwen vloek een sprong in 
de richting van den jongeman.

Doch deze pakte zijn beide armen beet. „Nee, nee,” zei hij, „zoo zijn we 
niet getrouwd, vadertje ! ’t Is hier geen wildebeestenspel. Kalmpjes hoor, voor 
vandaag is het genoeg geweest. Vooruit, geef me de vijf !” En hij stak den 
reus zijn hand toe.

Maar Lange Willem was zichzelf niet meer meester en zou ongetwijfeld 
een klap op die hand gegeven hebben, had men hem niet tijdig teruggetrokken.

„Schande ! ’t Is een schande !” schreeuwde de menigte.
„Nou ja, dat komt er niks op aan,” zei de jongeman. „Hij is een beetje 

overstuur, dat is alles. Hij bedoelt het zoo kwaad niet.” En met een lachje en 
na de menigte vriendelijk toegeknikt te hebben, wipte hij van het platform, 
waarna hij onmiddellijk omringd werd door een dichte schare van bewonde
raars.

HOOFDSTUK H.

En nu had ik zoo graag willen vertellen, dat hij een net toespraakje hield 
over de voordeelen der matigheid en het nut van een geregeld en sober leven, 
waarna hij met een : „Het ga u allen goed, beste vrienden !” huiswaarts keer
de. Dat doen immers de helden uit de romans zonder uitzondering. Maar, 
eilacie, de jongeman, dien wij hier op het oog hebben, was eenigszins anders 
aangelegd. Hij bleek noch een voorzichtig, noch een wijs man. Hij liet zich 
door de menigte meesleuren naar de dichtst bijzijnde dranktent, waar ontel
bare malen op zijn gezondheid geklonken en gedronken werd en waar even 
ontelbare malen de verzamelde menigte op een hartigen dronk zijnerzijds 
vergast werd. Het was ongeveer een uur later, dat hij, rood en verhit door den 
drank, zich het meisje herinnerde, wier mooi, regelmatig gelaat met zoo’n 
bezorgde uitdrukking naar hem opgericht geweest was, en half en half met de 
bedoeling haar te zoeken om haar mede te deelen, dat hij niet gekwetst was, 
liet hij de menigte, die zijn overwinning in een waar drinkgelag vierde, in 
den steek en toog op weg.

Hij slenterde opnieuw de heele kermis af, zocht in de menigte en de ver
schillende gelegenheden, waar het vol zat, maar hoewel hij menige roode shawl 
zag op zijn tocht, was het gelaat, dat hij zocht, daar niet éénmaal onder. 
De klok op een der torens van het statige landhuis, dat van een heuvel op het 
drukke, bonte gewoel neerzag, sloeg acht uur en de jongeman bracht zijn hand 
naar zijn voorhoofd, dat klopte en bonsde en brandde, alsof hij moeite deed 
zich iets te herinneren ; toen floot hij half spijtig, half komisch, verliet de ker
mis en wandelde de laan in, welke naar den heuvel leidde. Aan den voet daar
van bevond zich een groote smeedijzeren toegangspoort, via welke men het 
landhuis bereiken kon. Langzaam liep hij deze poort door en de oprijlaan in, 
waar niemand te zien was, tot eindelijk het massale front van het landhuis 
voor hem opdoemde. Er kwam een ernstige trek op zijn gelaat, toen hij naar 
het huis opkeek ; maar lang duurde die aanval van ernst niet, want nauwelijks 
een seconde later neuriede hij weer even vroolijk en opgewekt als te voren.

Met de soepelheid der jeugd snelde hij de breede trappen op, die naar 
den hoofdingang leidden. Doch daar aangekomen bleef hij stilstaan. Wellicht 
herinnerde de aanblik van het smettelooze interieur hem er aan, hoe stoffig 
en vuil hijzelf er uit zag. En toen hij den voetstap van een bediende in de hal 
hoorde, draaide hij zich snel om en ging de trappen af.

CHARLES GARVICE
„Ik zal achter maar ergens binnensluipen,”zei Nip. O 
hij bij zichzelf, „en zien, dat ik me eerst even **
wasch. Ik weet, dat mevrouw er niet van gediend is, ie
mand zoo slordig voor den dag te zien komen.” En hij 
bekeek zichzelf met critischen blik.

Vlug liep hij langs het huis en hij was bijna den hoek omgezwaaid, toen hij 
door een geopend venster hoorde zingen. Het was de stem van een meisje en 
zij klonk zoet en lieftallig. Het was duidelijk, dat zij maar zoowat voor zich
zelf zong, want het geluid klonk zacht en werd nu en dan afgebroken, waarna 
de stem weer verder ging. Hij sloop naar het venster toe en gluurde voorzich
tig naar binnen.

De kamer, waar hij binnenkeek, was heel klein en langs alle wanden met 
donker eikenhout betimmerd. De vloer was van walnotenhout ; de schilderijen 
die aan den wand hingen, waren oud en gevat in dofgouden lijsten. De stof 
der meubelen was verkleurd en versleten. Het eenige lichtplek je in de donkere, 
sombere kamer vormde het witte kleedje van een jong meisje, dat boven op 
een stoel stond, ten einde enkele boeken boven van een kastje te kunnen 
nemen.

Zich er allerminst van bewust, dat zij gadegeslagen werd, blies het meisje 
het stof van een boek, opende het en, met den elleboog tegen de boekenkast 
leunend, sloeg zij langzaam de bladen om, terwijl zij voortging met zachte, 
lieve stem bij zichzelf te zingen. De jongeman keek naar haar met een glimlach 
op zijn beweeglijke lippen, en alsof zij voelde, dat zij bespied werd, keerde zij 
eensklaps het hoofd om. Zij slaakte geen kreet, maar liet het boek met een 
zwaren plof op den grond vallen en bleef een oogenblik bewegingloos staan, 
terwijl de kleur beurtelings op haar gelaat kwam en weer wegtrok.

Dit gelaat had een zuiver ovalen vorm en trok de aandacht door zijn 
ongeëvenaarde schoonheid ; de oogen, die wijd open waren van verrassing — 
een emotie, die weldra overging in een uitdrukking van uitgesproken genoegen 
— hadden een diepblauwe, violette tint ; kortweg, het door een weelde van 
goudblond haar omgeven meisjesgezichtje zag er allerliefst uit en was vol
komen in stijl met het slanke figuurtje, dat boven op den stoel stond. Een 
oogenblik scheen de jongeman overrompeld, doch toen hij door het raam naar 
binnen gesprongen was, beheerschte hij zichzelf weer voldoende om haar met 
zijn hoed in de hand te begroeten.

„Dick !” riep het jonge meisje uit. „Dick, ben je het werkelijk ?”
„Inderdaad, Irene, ik ben het,” was het eenige, wat hij antwoordde, en 

onmiddellijk daarop was zij, licht als een veertje, van den stoel gesprongen. 
Een oogenblik scheen het, alsof hij haar in zijn armen zou nemen ; toen bleef 
hij vuurrood, en met zijn figuur geen raad wetend, bij het venster staan.

„O, Dick, ik kan je niet zeggen, hoe blij ik ben. Wanneer ben je hier aan
gekomen en waar kom je vandaan ?” En meteen nam zij zijn hand in de hare.

„Zooeven,” antwoordde hij, „en ik heb bijna den gcheelen weg geloopen. 
Maar wat ik zeggen wilde, Irene....”

„Wel,” onderbrak zij hem, terwijl hem uit haar oogen het meest hartelijke 
welkom tegenstraalde, dat een man zich slechts denken kan, „wat is er aan ’t 
handje ? Waarom staar je me zoo aan ? Kom even bij me zitten, of wil je lie
ver, dat ik de gravin waarschuw, dat je er bent ?”

„Niet zoo vlug!” riep hij uit. „Wacht een oogenblikje. Ik moet toch even 
gelegenheid hebben je eens goed op te nemen, want je bent zoo groot geworden 
en.... en veranderd 1”

Zij bloosde en lachte en even sloeg zij de oogen neer voor zijn scherpen, 
onderzoekenden blik.

„Werkelijk? Maar... dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Je kon toch be
zwaarlijk na al dien tijd verwacht hebben, hetzelfde meisje van vroeger te 
ontmoeten, wel, Dick ?”

„Dat was toch werkelijk het geval,” zei hij. „Ik keek uit naar een heel 
klein meisje met korte rokjes en een vlechtje op den rug. Het was mijn bedoe
ling, je nu eindelijk eens een goeien groeischeut te geven.”

Onwillekeurig deed zij een stap achteruit en hoewel zij nog steeds lachte, 
was er toch iets schuws in dien lach gekomen.

„Maar er is toch absoluut niets wonderlijks in, dat ik opgroei zooals 
iedereen ? Je bent zelf ook een heel ander type geworden !” Zij scheen dit 
feit nu pas voor het eerst op te merken en de uitdrukking in haar oogen werd 
nog schuwer. Maar het duurde slechts een oogenblik.

„Inderdaad ? Maar... maar jij bent op een heel andere manier opgegroeid, 
Irene.”

„Is dat zoo ?”
„Zeker !” zei hij met nadruk. „Laat ik je rondweg vertellen, dat ik me 

nauwelijks voorstellen kan, dat deze lieve jongedame hetzelfde kleine meisje 
is, dat er altijd het grootste genoegen in vond in appelboomen te klimmen.”

Opnieuw kwam er een blos op haar gelaat en snel, alsof zij het oprakelen 
van oude herinneringen wilde voorkomen, viel zij in :

„Maar je moet wel moe zijn, jongen 1 Hoe ver heb je geloopen ? Laat ik 
nu gauw even de gravin waarschuwen, Dick !”

„Nog niet,” zei hij. „Hoe ver, vroeg je? Nou, ik denk zoo ongeveer een 
mijl of twintig.”

„O, maar dan moet je doodmoe zijn !” riep zij uit.
„Absoluut niet ; maar ik heb honger als een paard. En het lijkt me beter, 

dat ik me eerst wat op ga knappen, voor ik de gravin ontmoet. Je weet, hoe 
precies zij in alles is, nietwaar, Renie? Het was net mijn bedoeling, ongemerkt 
door een achteringang naar binnen te sluipen, toen ik je hoorde kwinkeleeren 
als een nachtegaal....”

„En zoodoende vloog je de kooi binnen.” voegde zij er aan toe. „Ja, ja.
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Hoe vind je mijn kamer ? Mevrouw heeft mij dit vertrek als zitkamer gegeven. 
Ziet het er niet aardig uit ?”

„Heel aardig,” herhaalde hij, terwijl hij echter haèr aan bleef kijken.
„En je hebt zoo’n honger. Weet je wat je doet, ga hier even zitten, Dick,” 

vervolgde zij, terwijl zij hem een stoei aanwees, „dan zat ik eens zien, wat ik 
voor je doen kan. Ik ben in een wip terug en als je dan wat gegeten hebt, zal 
ik de-gravin waarschuwen.”

„Ja, ik heb heusch wel wat aansterking noodig, voor het zoover is,” zei 
hij met een grimmig knikje.

Zonder hem te antwoorden, wipte zij snel de kamer uit. Dick Landon 
liet zich op den stoel vallen, dien zij hem aangewezen had, en keek het vertrek 
eens rond. Zijn oogen bleven rusten op de twee groote familieportretten, die 
aan weerszijden van den schoorsteen hingen. Het eene was dat van zijn vader, 
den vroegeren graaf van Landon, in generaals-uniform ; het andere dat van 
zijn moeder, de gravin, in een japon van zwart satijn met kant afgezet. Zijn 
gezicht werd ernstig, toen zijn blik op het laatste portret rustte. Op dat oogen- 
blik verstoorde echter Irene, die met het dienblad de kamer binnentrad, zijn 
gedachtengang.

„Kijk eens aan !” riep zij triomfantelijk uit. „Nu is het oogenblik van het 
voederen der uitgehongerden aangebroken !”

„Prachtig, dat heb je ’m vlug geleverd, hoor !” was zijn enthousiast 
wederwoord. „Maar nu moet je mé zelf helpen, Renie. De grootste homp is 
nog niet groot genoeg voor me. In minder dan geen tijd zal ik je laten zien, 
hoe de bodem van al die schalen er uit ziet, en dan eet ik de schalen zelf op.”

Zij bediende hem en ging toen bij hem zitten met beide ellebogen op de 
tafel geleund, en met de kin in de handen.

„En nu,” vroeg hij, toen hij eindelijk zijn honger gestild h<yd, „vertel me 
nu eens, wat voor nieuws er zooal is.”

Onbewust had hij zijn pijp te voorschijn gehaald, maar hij borg ze on
middellijk weer op.

„Ik heb er niet het geringste bezwaar tegen, dat je rookt,” merkte zij op, 
toen zij zag, dat hij zijn pijp weer wegstopte. „Maar met het oog op de gravin 
is het misschien beter van niet.”

„Ik begrijp je. Je hebt gelijk,” antwoordde hij met een knikje. „En ?”.
„Nieuws ? Ja, wat voor nieuws zou hier moeten zijn ?” vroeg zij. „Alles 

op het landhuis gaat jaar-in, jaar-uit zijn oude slakkengangetje ; het eenige, 
wat er in al dien tijd veranderd is, is dat ik een nieuwen pony heb. O, zoo’n 
schat van een beestje. Je moet dat dier komen zien, Dick. En.. en in het park 
staat een nieuwe olm. Dat is alles, Dick.”

„Het paleis van het slapende Doornroosje,” merkte Dick met een glim
lach op. „En... hoe maakt mijn broer Bob het?”

„De graaf maakt het best,” antwoordde het meisje, terwijl haar wenk 
brauwen zich lichtelijk samentrokken.

„Zoo, en wat is zijn laatste stokpaardje ?” drong Dick aan.
„Ik weet het werkelijk niet. Om de waarheid te zeggen, zien wij hem hier 

zelden df nooit. Maar ik geloof, dat het iets te maken heeft met Timboektoe,” 
voegde zij er met ’n glimlach aan toe. Toen echter vervolgde zij : „Maar 
vertel me eens hef een en ander over jezelf, Dick. Hoe komt het, dat je weer 
zoo gauw verlof gekregen hebt ? ïk dacht, dat je net weer bij je regiment was ?”

Er trok een sombere wc’k over zijn knap gelaat en er viel een zekere ver
legenheid in zijn trekken niet te ontkennen, toen hij antwoordde :

„Dat was ook inderdaad het geval, maar.. .enfin, ik zal je alles bij gelegen
heid weleens vertellen.”

„O, Dick,” stamelde zij, terwijl zij hem met een begrijpenden blik opnam, 
„je., .je hebt je toch niet opnieuw in de moeilijkheden gewerkt, wel ?”

„Laten we ergens anders over praten,” antwoordde hij met een zenuwach
tig lachje. „We zullen daar nog tijd genoeg voor hebben, want ik ben van plan 
eenigen tijd hier op het landgoed te blijven.” Hij zuchtte even ; toen vervolgde 
hij : „Maar het wordt nu meer dan tijd, dat ik me een beetje op ga knappen. 
Wat is dat ?” Hij zweeg eensklaps en keek naar de deur. Irene luisterde een 
oogenblik en sprong toen op, terwijl zij lichtelijk verbleekte.

„Het is de gravin ; ik ken haar stap. Maak, dat je wegkomt, Dick ! Ik 
zal haar er wel van op de hoogte brengen, dat je hier bent. Vlug, verdwijn !”

Hij sprong overeind en deed een paar passen in de richting van het ven
ster. Toen bleef hij stilstaan, keek om en wierp het hoofd in den nek.

„Neen !” zei hij. „Het heeft absoluut geen zin om weg te loopen.”

HOOFDSTUK HL

Op hetzelfde oogenblik, dat Dick Landon zich herstelde, werd de deur 
der kamer geopend en trad een dame binnen. Zij was ongeveer van middel
baren leeftijd. De schoonheid van haar gelaat werd gedeeltelijk ontsierd door 
een uitdrukking van trots, die zelfs een man misstaan zou hebben. Zij was 
groot en zoo recht als een kaars ; er viel nog geen spiertje grijs te ontdekken 
in het ravenzwarte haar en men behoefde haar maar even aan te zien om te 
weten, waaraan Dick zijn fiere, trotsche houding dankte ; want dit was zijn 
moeder, de gravin van Landon. Toen haar oogen een seconde op het knappe 
gelaat van haar zoon rustten, kregen zij even een zachte uitdrukking, maar ook

'Veilig bij moedto.



NATUURLIJK KOST „EVERLAJTIN6" IETJ MEER....
Omdat „Everlasting de soepelste, de zachtste, de beste breikatoen 
is, die ergens ter wereld verkocht wordt. En omdat „Everlasting*’ 
in niet minder dan 41 kleuren verkrijgbaar is. En omdat iedere 
knot „Everlasting” 100 gram weegt. En ten laatste: omdat „Ever
lasting” de eenige breikatoen is, die gegarandeerd lichtecht, 
kleurecht, waschecht, krimpvrij is. Een garantie, die zich niet 
enkel tot de kosten van de gekochte knotten uitstrekt, doch 
ook tot den tijd en de moeite die U aan het maken van een 
werkstuk uit „Everlasting” besteed hebt. Vraagt daarom uit
sluitend „Everlasting.”

In 41 kleuren verkrijgbaar - ook 
in méérkleurige tinten (ombré- 
kleuren) - in ongebleekt, en 
met kunstzijden draad.

Bij inzending van 50 etiketten aan de Reclame- 
afdeeling der Everlasting Fabrieken, Heeze, ontvangt 
U gratis ons kostbare Handwerkboek.
Binnenkort verschijnt een nieuw, nog uitvoeriger en nóg 
fraaier uitgevoerd Handwerkboek, met afbeeldingen in de 
origineele kleuren.

EVERLASTING
• 7 er

^Zeldzame onderscheiding verleend. Aan Mej. Castel 
te Vlissingen werd door den Commissaris van politie 
de medaille uitgereikt van het Carnegieheldenfonds te 
's Gravenhage voor het redden van een in levensgevaar 
verkeerenden marinematroos, waarbij Mej. Castel haar 
eigen leven in groot gevaar bracht, Mej, Castel is lid 
van de Vrijwillige Reddingsbrigade van Vlissingen, wier 
bestuur bij de huldiging 
tegenwoordig was.

Een scheepsramp. Het stoomschip „Rozenburg”, 
op weg van Vlaardingen naar Ancona, werd bij 
het vuurschip Noord-Hinder aangevaren door het 
Grieksche stoomschip „Mount Helikon", waarbij 
zware averij ontstond. Het schip werd in zinkenden 
toestand naarde reede van Vlissingen gesleept. 
Foto van het schip.

Het weggeslagen sloependek van de „Rozenburg' en de zwaar beschadigde rand.

De afdeeling Vlissingen van den Alg, Ned. Bond van Handels- en 
Kantoorbedienden vierde haar 15-jarig bestaan, bij welke gelegenheid 

X^een nieuw vaandel werd aangeboden.
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slechts hèèl even, want het volgende moment had die uitdrukking plaats
gemaakt voor koele gereserveerdheid en haar hartstochtelijke toorn werd 
slechts in bedwang gehouden door haar ijzeren wil.

„En, moeder?” zei Dick, terwijl hij een stap naar haar toe deed en haar 
op de wang kuste.

Zij verdroeg dezen kus, maar gaf er geen voor in de plaats ; en toen zij 
opmerkte, hoe stoffig en vuil zijn kleeren er uit zagen, fonkelden haar oogen.

„Waarom ben je naar huis gekomen ?” vroeg zij met een zachte, maar 
heldere stem, die denzelfden klank had als de zijne. Hij schoof een stoel naar 
haar toe, maar zij bleef staan, hem onafgebroken aanstarend.

,,Zou u niet gaan zitten, moeder?” vroeg hij. „Ik vrees, dat mijn bezoek 
u niet welkom is; dat.... dat u mij niet zoo gauw terugverwacht had.”

Zij bleef zwijgen. Het was duidelijk, dat zij allerminst van plan was, hem 
ook maar den geringsten bijstand te bieden of te trachten zijn moeilijke taak 
te verlichten.

„Ik had zelf niet verwacht, hier zoo spoedig terug te zijn,” vervolgde hij. 
„Maar de zaak is, moeder, ik.... ik zit in moeilijkheden.”

Hij zweeg, maar nog altijd bleef zij hem onbewogen aanstaren. Haar tweede 
zoon was haar oogappel. Zonder de geringste aarzeling zou zij haar leven voor 
hem gegeven hebben, maar haar liefde lag verborgen onder een ijsberg van 
trots en eerzucht.

„Wat is er aan de hand ?” vroeg zij, toen hij met gefronste wenkbrauwen 
naar het tapijt bleef staren. „Ik zie of hoor nooit wat van je, of het is slecht 
nieuws. En ditmaal zal ’t wel weer geen uitzondering op den regel zijn. Waar
om zie je er zoo zonderling uit ?” vervolgde zij, terwijl zij hem van het hoofd 
tot de voeten opnam.

„Ik heb ’n lange wandeling gemaakt,” begon hij en toen voegde hij er 
ruiterlijk aan toe — want eerlijkheid was een der voornaamste karakter
trekken van den jongeman — „en.... en ik had een klein avontuurtje op mijn 
weg hier naar toe, moeder, een worstelpartijtje met een man op de kermis.” 

Haar oogen flikkerden van verontwaardiging.
„Wat, terwijl je op weg naar huis bent en tot over de ooren in moeilijk

heden zit, houd je je onderweg op een kermis op, om een partijtje te vech
ten....”

„Het was geen vechtpartij, moeder.... maar enfin, dat komt er minder 
op aan.”

„Nee, dat komt er bij jou heelemaal niet op aan. Het schijnt, dat je te 
diep gezonken bent om nog te kunnen beoordeelen^ wat een heer te doen of 
te laten heeft.”

„Moeder!” barstte hij uit. Maar eensklaps zweeg hij en hij zette de lippen 
krachtig op elkaar.

„En wat heb je nu weer uitgehaald ?” vroeg zij. „Dick, nooit kan ik je 
gezicht zien, of de schrik slaat me om het hart. Vertel me onmiddellijk, wat 
er gebeurd is.”

Gedurende al dien tijd had Irene Tresylian met een bleek gelaat in een 
hoekje der kamer gestaan. Liefst was zij weggegaan, maar de hoop, de stille 
hoop, dat een woord van haar wellicht als olie op het water zou kunnen zijn, 
had haar weerhouden. De gravin scheen haar tegenwoordigheid geheel en al 
vergeten.

„Ik weet nauwelijks, hoe ik beginnen moet, moeder,” begon hij na een

3e ó^ee/Kwattwej naai den JUfn.
DE KEULSCHE VAART TE UTRECHT BIJ 
DE RIJKSMUNT.

pauze, terwijl er ’n vuurroode blos 
op zijn gelaat kwam en zijn oogen 
op het tapijt gevestigd bleven. 
„Het is iets... iets heel ellendigs en 
nog nimmer van mijn leven heb 
ik voor zoo’n moeilijkheid gestaan. 
En.... en ik vrees, dat er geen 
uitweg meer is.”

„Ga dan terug en tracht je er 
als een man doorheen te vechten,” 
antwoordde de gravin op koelen 
toon. „Ga naar je regiment terug.” 

„Dat kan ik niet,” zei hij op 
onderworpen toon, „ik... heb mijn 
ontslag uit den dienst genomen.” 

„Wat zeg je daar ? Je ontslag 
uit den dienst ? Ben je krankzin
nig ?” riep zij uit, terwijl haar 
gelaat door een doodelijk bleek 
overtogen werd.

„Ik dacht al, dat u het op die 
manier op zou nemen,” antwoordde 
hij. „Misschien was het ten slotte 
beter geweest, dat ik niet naar huis 
gekomen was. Ik had weg moeten 
blijven. Maar ik wist niet, waar ik 
naar toe moest gaan, en... en ik 
wilde niet verdwijnen, zonder u 
althans even vaarwel te zeggen.”

„Je hebt ontslag uit den dienst 
genomen ?” herhaalde zij, alsof zij 
zijn laatste woorden niet gehoord 

had. „Maar waarom in vredesnaam ? Waarom ?”
Hij leunde tegen de tafel en beet op zijn lip. „Ik kon niet anders,” zei hij 

eindelijk. „Als ik zelf mijn ontslag niet gevraagd had, dan.... dan zou ik het 
gekregen hebben.”

„Maar wat is er dan gebeurd ?” vroeg zij, terwijl zij zich in een stoel liet 
vallen en het hoofd met de hand ondersteunde.

„U hebt mij wel eens hooren spreken over kolonel Tracé,” antwoordde 
hij met zachte stem. „U weet, wat ik over hem verteld heb.Hij is een dronken 
zwijn, die evenmin het recht heeft deel uit te maken van ons officierencorps 
als een schoenpoetser. Integendeel, ik ben er van overtuigd, dat heel wat 
schoenpoetsers betere officieren zouden zijn dan dat heerschap ! Hij kon mij 
niet uitstaan, al vanaf het oogenblik, dat ik dienst nam, en liet geen gelegenheid 
voorbijgaan om mij in de w'ielen te rijden. Hij heeft mij het leven tot een last 
gemaakt !”

Zijn gelaat werd vuurrood en zijn oogen flikkerden.
„Maar ik had mij voorgenomen vol te houden, tot hij of ik naar een ander 

regiment zou worden overgeplaatst, en alles begon zich reeds wat beter te laten 
aanzien — tot drie dagen geleden. Hij had zwaar gedronken en wilde me maar 
niet met rust laten. Moeder, u weet niet, hoe een man in zijn toestand iemand 
het leven verzuren en ondraaglijk maken kan. En hij liet geen gelegenheid 
voorbijgaan om mij te sarren. Welnu, den avond voor gisteren waren wij in 
de officierscantine, toen hij half dronken binnen kwam zwaaien en mij on
middellijk tot mikpunt van zijn ongure grappen koos. Ik verdroeg het als een 
lam, maar.... ik had de keuze tusschen drinken en gek worden, tot hij einde
lijk een glas wijn opnam en mij dit in het gezicht wierp. Hij zei, dat het een 
ongeluk was, maar het was opzet — het was opzet, en ik....” hij haalde 
lang en diep adem, „gaf hem een klap !”

(Wordt ooortgezet)



De bus, het lokkend avontuur: 
zelfs vrouwen vindt men aan *t stuur.
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