
LOSSE NUMMERS IS CENT OPLAGE BOVEN 100.000 EXEMPLAREN9h JAARGANG N° 8 - 10 MEI 1929

Au begint dan toch eindelijk de lente te komen in de natuur. Op enkele plaatsen, maar nog lang niet overal. beginnen de hoornen reeds te bloeien. 
Een sprookjesachtige aanblik op een rij bloeiende hoornen. *
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De Paleis'Balletten
Het Paleis voor Volksvlijt is afgebrand, en veel 

is er naar aanleiding daarvan over ’t gebouw 
en over wat daarin gebeurde, geschreven.

Dat is natuurlijk.... als een zoo belangrijk 
gebouw, dat bijna zeventig jaar de stad gesierd 
heeft, plotseling verdwijnt, in drie uren tijds totaal 
verdwijnt, dan spreekt iedereen er over, dan haalt 
iedereen herinneringen op, dan....

Iedereen haalt herinneringen op.... en toch, 
dat is, naar het mij voorkomt, in dit geval veel te 
weinig gedaan. In alle kranten stonden kolommen 

Hiernaast: De groote zaal van het Paleis voor Volksvlijt. zooals ze er hij de opening van het gebouw uit zag

lange artikelen over het gebouw en over de plaats 
waar het gestaan had; de bouwmeester Outshoorn 
en de man die tot den bouw den stoot gaf, Dr. 
Sarphati, werden er in genoemd en dan sprong men 
ineens over naar den jongsten tijd, naar de tijden 
van Rovaards en van Saalborn, van Louis Bouw
meester Jr. en van Buziau.

Het is waar, dat waren mooie tijden, er werd ge
werkt, hard gewerkt en er werden triomfen ge
vierd, maar voor het Paleis zelf waren het alles
behalve goede tijden. De exploitatie van het ge

bouw ging lang niet schitterend .... de .. 
stichting van Sarphati was in verval.

Maar het Paleis heeft ook dagen van 
voorspoed gekend, dagen van schittering 
en daarover is in vrijwel geen enkel blad 
iets geschreven.

Dat was, toen het Paleis voor Volksvlijt 
nog het Paleis was, toen de schitterende 
reusachtige zaal nog niet verbrokkeld was 
en door een muur verdeeld in een schouw
burgzaal en een tentoonstellingszaal.

Nog maar enkele jaren was het Paleis 
geopend, toen het met de tentoonstellingen, 
die er in gehouden werden, niet zoo vlot 
meer ging, zoodat Jan Eduard de Vries, de 
man, die in den Stadsschouwburg met zijn 
balletten steeds zooveel succes had gehad, 
en die daarna in Utrecht was gaan wonen, in 
1870 weer naar Amsterdam geroepen werd, om 
te helpen het Paleis weer op pooten te zetten.

En dat lukte. De Vries, die als eisch gesteld 
had, dat aan de eene zijde van de zaal een 
tooneel en aan den anderen kant een orgel 
gebouwd zou worden, begon er een reeks 
schitterende balletten te geven, welke avond 
aan avond de reusachtige zaal geheel vul
den.... de toeschouwers zaten van vlak 
voor het tooneel tot tegen het orgel aan.

Het waren dan ook werkelijk feërieke 
balletten, met buitengewoon schitterende 
decors, eerst door Grootveld, later door 
hem samen met Jan Maandag, nog later 
door Maandag alleen geschilderd.

Jan Maandag.... dat is een naam. die

Het jongste portret van den 
thans 7?-jarigen Jan Maandag.

Hieronder:
Het is niet gemakkelijk gegaan, maar tenslotte is het toch 
gelukt — mat er nog stond van het Paleis voor Volksvlijt 
ligt nu ook tegen den grond. Een aantal stalen, kabels werd 
aan het nog staande gedeelte zooals men weet de tooneel- 
ruimte met het ijzeren brandscherm — verbonden en na 
langdurig en volhardend rukken begon het kolossale ge 
naarte tenslotte te wankelen en .... de helft stortte omlaag ...
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iedereen dadelijk aan het Paleis voor Volks
vlijt doet denken. Van 1871 tot 1917 heeft 
hij er als decorateur gewerkt en in dien tijd 
heeft hij er heel wat balletten, later toen in 
1888 de balletten ophielden, ook opera’s en 
tooneelstukken gemonteerd. Ik zal hier geen 
opsomming geven, van wat Jan Maandag 
alzoo voor het Paleis geschilderd heeft, dat 
zou een lijst worden, die geen eind zou ne
men.... om u eenigszins een denkbeeld 
ervan te geven, wil ik meedeelen, dat hij 
alleen al 50 a 60 balletten gemonteerd heeft. 
En wie onder de ouderen zich herinnert, 
wat er voor zoo’n ballet aan decoraties noo- 
dig was, zal den omvang van Maandag’s 
arbeid kunnen beseffen. r

Ik vond het billijk, dat, waar zooveel ande
ren, en met recht, in de dagen na den brand 
openlijk zijn geprezen, voor wat zij in het 
Paleis tot stand hebben gebracht, een vete
raan als Jan Maandag, eens de groote man 
en die nu bescheiden van zijn pensioentje 
leeft, niet geheel zou worden vergeten. A. T.

.... weer nieuwe kabels wer
den vastgemaakt. de nog staande 
wand kwam door het rukken 
in schommelende beweging, 
knapte na eenigen tijd midden
door en het laatste overblijfsel 
nan het eens zoo trotsche 
gebouw viel met een zwaren 
slag tegen den grond.............

Als een gevolg van den brand zijn 
ook alle kostuums en alle decors van 
Bouwmeesters revue ..Wonder boven 
wonder' verloren gegaan. De heer 
Bouwmeester is evenwel niet bij de 
pakken gaan neerzitten, maar heeft 
aanstonds de handen aan het werk 
geslagen, om de schade te herstellen. 
Nieuwe decors werden gemaakt en 
terwijl in den eenen hoek van het 
reusachtige atelier der firma van Somer 
te 's-Gravenhage het personeel bezig 
was de lappen decordoek op maat 
te knippen, zijn de decorateurs aan 
den anderen kant reeds bezig met het 
beschilderen nan een reeds opgespannen 
doek, waarop zij Buziaus noetbalscène 
opnietuv doen verschijnen (hiernaast).

Hier onder: Op de eigen ateliers nan den 
heer Bouwmeester zijn intusschen een 
veertigtal naaisteis hard aan het werk, 
om nieuwe kostuums te vervaardigen.
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NOODLOTTIG VLIEGONGEVAL.
Uit Bagdad is het droevige bericht gekomen, dat een der 
drie Nederlandsche marine-vliegbooten, die op weg waren 
naar Nederlandsch-Indië, de D22, is verongelukt. Na op een 
proefvlucht, vóór de tocht van Bagdad voortgezet zou 
worden, de op dertig meter boven het water gespannen 
telegraafdaden geraakt te hebben, waardoor de schroef 
beschadigd werd, was de piloot, luitenant F. S. Everts, 
genoodzaakt op de Tigris te dalen. Die daling verliep 
vlot, maar ongelukkigerwijze had het toestel nog een 
zoo groote vaart, dat het tegen de pontonbrug botste, en 
daar tusschen twee pontons bleef vastzitten. Luitenant 
Everts werd op slag gedood, terwijl de sergeant-vlieg- 
tuigmaker A. Langeraar. en korp. J. Symons, die de verdere 
bemanning van het vliegtuig uitmaakten, werden gewond.

GEMENGD

Luitenant F S, Everts. Serg.-vliegiuigmaker A, Larigeraar.

Ter gelegenheid van zijn ZOsten verjaardag is de bekende zanger Frits van Duinen 
den TOsten April in Bellevue te Amsterdam gehuldigd. Een foto van den zanger 

en zijn familie, omgeven door zijn huldigers.

Korporaal J. Simons.

Daags voor hel ongeluk rnet 
de D 22 te Bagdad had onze 
marinevliegdienst nog een ver
lies te betreuren. In de omgeving 
van Den Helder stortte de 
officier-vlieger D. J. Duykers. 
doordat zijn toestel in een vrille 
geraakte, op het Balgzand neer. 
Foto hiernaast. De' overblijf 
selen van het gehavende vlieg
tuig. Hierboven: Officier-vlieger 

I). J. Duykeis.

Bij zijn vertrek uit het Wilhelmijia-gasthuis te Amstetdu/n is den af getreden (Geneesheer-Directeur Dr. J. Kuiper door eenige honderden verpleegsters uitgeleide gedaan. 
Van het aardige moment, waarop hem een laatste afscheid merd loegervuifd, geven mij hier een foto.
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Hiernaast: De O. L. School naast de huisjes.

Den Isten Mei herdacht de heer H. Verspelt den dag, waarop bij 50 jaar geleden bij de 
N.V. Rentecassa in dienst trad. De jubilaris met familie en collega’s.

De beide huisjes, die door de be
woners ontruimd moeten worden

De zandtransport-installatie, 
die men wil verplaatsen.

yaar aanleiding van de voorgenomen verplaatsing 
f \ van de zand-losinrichting der Amsterdamsche 

Ballast Maatschappij aan den Baarsjesweg Ie 
im sterdam. is er een conflict ontslaan met de bewoners

geven. daar hel lawaai en de si 
zandtran sport gepaard gaan. { 
hel onderwijs zullen op leve ren. 
voor de bewoners daar in de 
deze inrichting in hun nabijhe 
ook wel hieruit, dal door de 
op een afstand van ongeveer 
het perceel 266 een tweetal j 
harer werklieden zijn geplaatst.

In December van het afgeloopen jaar is een groep Nederlandsche ruiters 
te Keulen geweest, waar zij deelnamen aan een ruiterfeest. Zij werden er 
uiterst vriendelijk ontvangen en noodigden de Duitsche ruiters tot een te
genbezoek uit. Dit tegenbezoek heeft nu plaats gehad. Een aantal ruiters uit 
Westfalen is via Enschede, Lochem, Apeldoorn, Amersfoort en Hilversum 
naar Hoofddorp gereden, waar zij dezer dagen aankwamen en door het ge
meentebestuur werden ontvangen. De aankomst der ruiters in Hoofddorp.

Gemengd Nieuws
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De Weddenschap
cAciar het ErtAelsch van Ladbroke Black

P EERSTE HOOFDSTUK

rins Joachim (van welk landje was hij ook 
weer ?) op zij schuiven en trouwen met juf

frouw Cicely Vane, de dochter van den Austra- 
lischen miljoenair."

Of het geen krankzinnigheid was. vroeg Richard 
Standring zich, zich in bed oprichtend af. Het was 
niet behoorlijk, niet redelijk, zelfs niet verstandig. 

De wenkbrauwen fronsend, strekte hij zijn langen, 
door de zon gebruinden arm uit naar zijn cheque
boek. dat op een klein tafeltje naast zijn bed lag.. 
Daarin stonden op de laatste souche de datum van 
den vorigen dag en de woorden : „T. Kingsley. 
£1000. ”....

Hij had het dus gedaan, daar was niet aan te 
twijfelen. Hij was altijd zoo .heet gebakerd en zoo 
stijfhoofdig, en nu had hij dan eens een goede les 
gehad. Hij had afstand gedaan van duizend pond 
van zijn kapitaal, dat in het geheel maar uit twaalf 
honderd pond bestond.. .. alleen omdat ....

Hij ging in zijn gedachten het heele dwaze inci
dent van dien nacht nog eens na. Na zijn artikel 
voor de krant te hebben beëindigd, had hij, iets 
wat hij den laatsten tijd geregeld deed. Tommy 
Kingslev in diens woning opgezocht, waar hij een 
aantal vrienden bijeen vond, o.a. Arthur Meacham, 
een kerel, die niet wist wat het beteekende, voor 
zijn dagelijksch brood te moeten werken, en dien 
hij verfoeide, omdat hij altijd zoo met zijn rijkdom 
te koop liep. De aanwezigheid van Meacham dreef 
hem, om het zoo eens uit te drukken, altijd den 
verkeerden weg op.

Ze hadden zitten rooken en over allerlei moge 
lijke, maar ook ónmogelijke onderwerpen gepraat, 
toen een der aanwezigen de bewering uitsprak, 
dat er niets bestond, dat een man niet zou kunnen, 
wanneer hij het maar ernstig wilde. Standring had 
die stelling krachtig ondersteund, vooral omdat 
Meacham, op de hem eigen, hautaine manier, haar 
voor nonsens had verklaard. Al spoedig had hij 
zichzelf dermate opgewonden, dat hij er van 
overtuigd was. dat hij tenminste alles doen kon. 
waar hij zijn zinnen op had gezet, en Arthur 
Meacham was er aanstonds op ingegaan. Hij 
herinnerde zich nu, hoe hij de Daily Mirror van 
dien ochtend had opgenomen en naar de plaatjes 
kijkend hardop een der onderschriften las :

Een miljoenairsdochter zal in het huwelijk 
treden met een prins van koninklijken bloede." 

..Daar heb je net wat voor jou, Standring." 
riep Meacham uit, „jij die alles kan. waar je je 
zinnen op gezet hebt, moest nu eens Prins Joachim 
zijn bruid afhandig maken en zelf met Miss Cicel\ 
Vane trouwen.... Denk daar maar eens over na 
ouwe jongen...."

Die woorden zouden natuurlijk niet zooveel te 
beteekenen gehad hebben, als niet tevoren sprake 
was geweest van een weddenschap. Arthur 
Meacham had, met zijn gewone grootdoenerij, 
een cheque voor duizend pond ingevuld, die hij 
Tommy Kingsley toeschoof, met het verzoek, 
haa . mét de cheque van hem die de weddenschap 
aannam, te willen bewaren, om ze later beide aan 
den winner te overhandigen.

Op dat oogenblik had het Standring iets onmo
gelijks toegeschenen, zich door Meacham te laten 
uitlachen en daarom had hij, met zijn dollen kop, 
de weddenschap aangenomen.... Dat was de 
naakte, onaangename waarheid, die hem nu weer 
voor den geest stond.

Hij sprong uit zijn bed, en schoor, baadde en 
kleedde zich. Toen hij zijn haren borstelde en zijn 
das strikte, weerkaatste de spiegel een knappen, 
door de zon gebruinden, gezonden jongeman 
met blond haar, diep-liggende blauwe oogen en 
buitengewoon krachtige vierkante kaken, waarvan 
de hardheid verzacht werd door een van humor 
getuigend trekje om den mond. Zijn zitkamer 
betredend, liep hij allereerst op zijn boekenkast 
toe en nam er een exemplaar van Who’s Who 
uit.... Zijn duizend pond was hij natuurlijk kwijt, 
maar dat nam niet weg, dat hij toch wel eens iets 
wilde weten van de lui die, zonder het te weten,

Geautoriseerde vertaling door A. T.

de schuld waren van de ernstige vermindering 
van zijn kapitaal.... Ha, daar stond het....

„Vane, Almeric, geboren 1863, Shandons, N.S.W... 
gehuwd 1904.... Een dochter. Bezit 50.000 
acres grond. Schrijver van verschillende technische, 
standaardwerken over schapenteelt en textiel
industrie. . .. Shandons, N.S.W.......The Drews’*,
Kiibolton, Yorks."
Heel veel zei hem dit niet, alleen kwam hij er 

door te weten, dat de vader van Cicely over de 
veertig was geweest, toen hij trouwde, en dat zijn 
dochter vermoedelijk ongeveer twintig jaar zou 
zijn. Er stond ook het adres van den miljoenair

Fanny Flapuit zegt:

Menifi vrouwtje begrijpt. waarom haar sehnoumoeder niet 
huilde bij haar huwelijk

in Engeland bij, waar vermoedelijk Prins Joachim 
wel vaak verblijf zou houden

Terwijl hij zijn spek en eieren at. keek Richard 
Standring in het boek, dat hij tegen den theepot 
had gezet......... The Drews”. Kiibolton, Yorks...
Het was natuurlijk allerdwaast, te veronderstellen, 
dat hij dien Prins Joachim zoo maar opzij zou 
kunnen zetten, maar het zou toch wel leuk zijn, 
om het terrein eens te verkennen. Meacham zou 
er in eik geval uit kunnen zien, dat het hem in 
zekeren zin ernst geweest was. . .. En had niet zijn 
hoofdredacteur hem nog pas den vorigen dag ge
zegd, dat hij er meer uit moest gaan, het leven ook 
eens van een anderen, minder gewonen kant moest 
bekijken, wilde hij op den duur goede kopij kunnen 
blijven leveren ?. . . . Hij had zijn motorrijwiel.. .
Hij kon vier dagen vrij nemen en heen en terug naar 
Yorkshire gaan. Het zou hem nieuwe ideeën geven 
en het zou Meacham toonen dat, al had hij dan ook 
zijn weddenschap verloren, dat voor hem nog geen 
reden was, om bij de pakken te gaan neerzitten. 
Het was het dwaaste, het idiootste avontuur dat hij 
zich maar kon denken, maar als het te doen was om 
kopij te krijgen voor een serie goede artikelen voor 
zijn blad, wel, dan kon hij net zoo goed naar 
Kiibolton in Yorkshire gaan als naar welke andere 
plaats ook

Het was een karakteristieke trek van 1
Richard Standring’s temperament, dat 1
hij, eenmaal een plan gevormd hebbend, ook geen 
tijd verloren liet gaan om het uit te voeren. Om tien 
uur was hij al op weg naar het Noorden, en, na te 
Grantham den nacht te hebben doorgebracht,kwam 
hij tegen de schemering van den volgenden dag aan 
een witten kronkelenden weg door een steeds 
dieper wordend dal. langs een snel stroomende, 
ondiepe rivier. Aan iederen kant strekten zich 
hei- en moerasgronden uit. waarvan het sombere, 
eentonige aan zien hier en daar werd verbroken, 
door reusachtige, grillige rotsblokken. Kiibolton 
was. naar Standring was te weten gekomen, een 
klein gehucht, gelegen aan den ingang van dit dal, 
en was bekend om zijn forellen-visscherijen en 
zijn korhoenders, die erbij menigten in de omgeving 
te vinden waren en waarvoor van heinde en ver 
de jagers naar deze streken kwamen. Nog vijf 
mijlen en hij zou zijn bestemming hebben bereikt.

Toen hij, zonder snelheid te minderen, een ge
vaarlijke bocht nam, zag hij voor zich een anderen 
motor-rijder, die blijkbaar iets aan zijn motor had. 
Naar de kleeding oordeelende, dacht hij dat het 
een man was, maar zoodra de figuur zich omkeerde 
en de hand opstak, zag hij in, zich te hebben vergist. 
Standring zette zijn motor af, remde en stopte 
vlak naast het meisje, die haar sexe nu verried 
door haar zacht blozend gelaat en de overvloedige 
hoeveelheid donker haar, dat onder haar motorpet 
uitkwam

„Een mankementje ?” vroeg hij, „kan ik mis
schien iets voor u doen ?"

Het meisje was, naar hij van dichtbij zag. bui
tengewoon mooi en haar mannelijke kleeding scheen 
er toe bij te dragen, om haar schoonheid nog pikan
ter te maken.

„Als het niet al te veel moeite voor u is, mijn
heer.... ik ben erg stumperig ten aanzien van 
machines."

„Te veel moeite, wrel neen, heelemaal niet !.. .. 
Ik vind het juist wel prettig.. . . Mag ik eens even 
kijken ?" *

Hij keek den motor na. terwijl het meisje hem 
met een ongerust gezichtje aanzag.

„Het spijt me wel. maar ik zal er niet veel aan 
kunnen doen. De motor zal naar den dokter moe
ten.’’

Het meisje keek erg teleurgesteld.
„Dat is heel vervelend !’’ riep ze uit.
„Ja. maar daar zal toch niets aan te doen zijn. 

Maar ik weet wat, u springt achter op mijn duo. 
en ik breng’u even naar Kiibolton. Vandaar kun
nen we dan uwr karretje ophalen en alles is weer 
in orde."

Zij keek hem met een bekoorlijk glimlachje aan.
„Dat zou allemaal heel mooi zijn, als er maar een 

garage in Kiibolton was, maar die is er niet, ziet 
u.... en er is mij strikt verboden, om duo te 
rijden

In Standring’s blauwe oogen blonk een lachje 
en nog iets anders, dat de schoonheid van het meisje 
er in gebracht had.

„Laten we dan maar eens stout wezen! Als ik u 
nu eens een deel van den w'eg meenam op mijn 
duo? Ik beloof u, later niemand iets van uw schan
delijk geheim te zullen vertellen. Moet u erg ver 
hier vandaan wezen ?"

„Achter Kiibolton, en ik moet om acht uur 
thuis zijn."

Zij keek op haar horloge. Het was reeds half 
zeven.

„Nou. dat is toch onmogelijk voor u, nietwaar ? 
zei hij. „Kom. laat ik u maar een deel van den weg 
brengen. Niemand hoeft het immers te weten ‘ 
Ik zou de regels en de wetten maar eens voor een 
keertje overtreden."
Zij scheen het dilemma, waarvoor zij was geplaatst, 

te overwegen. Met die rimpeltjes van nadenken in 
haar voorhoofd, scheen haar schoonheid nog veel 
grooteren invloed op hem uit te oefenen.

„Maar in het dorp zal zeker iemand mij zien. 
En niemand weet, dat ik uit ben ik had juist nu 
nergens heen mogen gaan. .
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.U wilt dus zeggen, dat u stilletjes weggeloopen 
bent ?” vroeg hij.

Zij knikte, en weer verschenen de kuiltjes in 
haar wangen.

„Als u dan toch al zoo diep in de misdaad zit, 
zou ik ook maar het heele varken nemen. Het is 
precies hetzelfde, of u gehangen wordt voor het 
stelen van een schaap, of van een lam.. .. U ver
geeft me, hoop ik, wel die landelijke ontboezemin
gen die varkens, schapen en lammeren, bedoel 
ik.... Grijp den stier bij de horens en spring op 
mijn duo. Ik kan er u. als u daarop blijft staan, 
voor we het dorp bereiken, weer afzetten.”

Zij keek naar den ontredderden motor.
En wat zal ik daar mee doen ?”

„O. dien kunnen wij aan den kant van den weg 
zetten en dan kan ik terugkomen om er verder 
voor te zorgen. Het zou me al heel erg verwonde
ren, als ik er niet iets aan zou kunnen doen, ais 
ik een paar uurtjes den tijd had ; als u me dan uw 
adres zou willen geven, dan zou ik hem u morgen
ochtend kunnen terugbezorgen.”

Hij keek haar niet aan, toen hij deze woorden 
sprak, bang dat zij in zijn oogen het verlangen 
zou lezen, om de kennismaking met haar den vol
genden morgen te hernieuwen.

Ik zou het niet kunnen verdragen, u nog langer 
lastig te vallen. Ik zal wel iemand sturen, om den 
motor te halen.”

Inwendig deze regeling verwenschende, duwde 
Standring haar machine op het gras.

Ziezoo, da’s klaar. Gaat u nu maar zitten, en 
we zijn weg.”

Hij voelde een eigenaardige rilling door zijn 
lichaam gaan, toen, nadat hij in het zadel had 
p.’-iats genomen, en hij bezig was de machine te 
starten, een van haar kleine handjes den gordel 
om zijn middel vastgreep.

Pas op, daar gaan we.”
De laatste twee uren had hij roekeloos gejakkerd, 

om toch maar voor donker zijn bestemming te 
bereiken, maar nu reed hij zoo langzaam als hij 
maar eenigszins kon op Kilbolton toe. Hij verlangde 
er volstrekt niet naar, om het einde van zijn avon
tuur te verhaasten. Hij had wel willen praten, maar 
daar het geraas van den motor dit onmogelijk 
maakte, moest hij zich tevreden stellen met nu en 
dan even het hoofd om te wenden, als om zich er van 
te overtuigen, dat ze er nog veilig zat. Eensklaps 
voelde hij haar hand op zijn arm.

..Wilt u hier alstublieft stoppen?” riep ze. 
„IJ moet me niet verder meenemen.”

Voor zich uit kon hij in het flauwer wordende 
daglicht een oude brug zien over een rivier, en 
daarachter een aardig klein groepje steenen huisjes 
met pannendaken. Dat moest klaarblijkelijk Kil
bolton zijn. Hij zette zijn motor af en stopte. On- 
middellijk sprong het meisje van de machine.

Dank u wel heel erg !” riep ze uit met een stem, 
waarin de dankbaarheid duidelijk te hooren was. 
En terwijl ze hem de hand toestak, voegde ze er 
aan toe : ..Als ik voortmaak, kan ik het nu nog net 
halen.”

Maar mag ik u nu niet nog een beetje verder 
brengen ?” vroeg hij.

Zij schudde beslist van neen.
Neen, ik moet hier afscheid van u nemen.”
Maar mag ik dan niet met u meegaan naar het 

dorp ? Het gaat bergaf, en ik kan den motor ge 
makkelijk aan de hand leiden.”

Hij zag, hoe zij, naar het dorp kijkend, niet erg 
op haar gemak scheen, alsof zij vreesde, dat er elk 
oogenblik iemand op den weg zou kunnen ver
schijnen.

Neen, neen, het is beter als u hier afscheid 
neemt... En-ne. .. zou u de goedheid, die u me tot 
nog toe bewezen hebt, niet ten top willen voeren, 
door door me niet naar het dorp te volgen ?” 

Zijn gelaat moet zijn teleurstelling wel hebben 
weerspiegeld, want zij lachte een beetje gedwongen.

.Ik voel wel, dat u het een beetje dwaas van 
mij vindt, maar ik zou u te veel dingen moeten uit
leggen, voor u me zou kunnen begrijpen.... En 
ik moet mij haasten.”

Hij nam haar kleine handje in de zijne.
..Goede reis dan verder — het isme een groot 

genoegen geweest u te mogen ontmoeten. Daar u 
hier in de buurt woont, zullen we elkaar misschien 
nog wel eens ontmoeten.”

Zij trok haar hand met een ruk uit de zijne.
Goeden avond, en dank u wel voor het brengen.” 

Zij liep den weg naar het dorp op. Hij bleef staan 

waar hij stond, haar nakijkend, tot zij de brug was 
overgegaan en tusschen de huizen was verdwenen.

Honderden dingen speelden hem door het hoofd, 
die hij haar had willen zeggen, maar die kuiltjes 
in de wangen, dat lieve kleine mondje, en die aan
biddelijke donkere oogen, schenen hem de spraak 
benomen te hebben. Hij haalde zijn pijp te voor
schijn, stak haar aan en staarde voor zich uit in 
de steeds dieper wordende duisternis. En hij kende 
niet eens haar naam, wist heelemaal niet wie zij 
was, of waar zij woonde.. .. Wat een dwaas was 
hij toch, als hij erover nadacht dat zij het liefste, 
het aantrekkelijkste meisje was, dat hij nog ooit 
had ontmoet !

De tabak in zijn pijp was reeds lang opgebrand, 
toen hij eindelijk met een zucht weer tot zichzelf 
kwam en, zijn machine opnieuw startende, Kilbol
ton binnenreed.

Hij ging dien nacht in „Hengelaar’s Rust” te 
bed, zonder ook maar één oogenblik te denken 
aan die idiote weddenschap, die hem naar Kilbolton 
gedreven had. Er verscheen geen Arthur Meacham 
met een grijnzend gezicht voor zijn verbeelding ; 
hij dacht niet aan de duizend pond, die hij had ver
loren ; hij dacht niet aan zijn werk — de artikelen, 
die hij had willen schrijven de kopij, die hij had 
willen verzamelen - alleen doordat de gedachte 
hem vervolgde aan dat elegante kleine figuurtje 
in het motorpak, en met die paar kwajongens
achtige kuiltjes in de wangen, en die oogen zoo 
donker en zoo ondoorgrondelijk als stilstaand 
water.

Dan floreereti weer de lompen, 
En het klotsen van de klompen 
Mengt zich met veelvuldig pompen 
Tot een schoonmaak-symfonie.
Tot een arbeids-ouverlure 
Tusschen ruime, kale muren.
Door de melbe sleede uren 
I un het naak miskend genie!

Hoort de mollen dekens klappren. 
Ziet ze opgetogen ma pp’ren

1/ die brave, rut ge dapp ren.
I de zwaar behangen lijn ! 

Statig drijven vele pluizen
Langs de uitgedragen huizen.
W aar de ragebollen suizen
In den schoonmaak-zonneschijn!

Kunstig meet men door te zeilen
Tusschen boenders. emmers, dweilen,
Ln de welgevulde teilen.
Die men in een doorgang vindt.
Menig man klaagt bij de schoonmaak
..(), hoe k daar ooit aan gewoon raak!' 
< )p den af gelee fden toon vaak

I au een mat verwaarloosd kind!
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liij de vele levensdingen, 
Die me in mineur bezingen.

I Is verschrikte stervelingen
I raagt de schoonmaak ook haar plaats, 
lts men in het rijk der vrouwen.
Met een zeker zelfvertrouwen, 
Af gaat breken, op gaat bouwen.
Ln gewoonlijk met veel praats!

Ich. hoe meet men 'l te beloonen. 
lis me ons toegevend toonen.

< 'apucijners. bruine bootten
Sieren den. onthutsten disch
! o/ van oetsche kalk gespetterd. 
H aar de tinnen lepel klettert. 
In de noodhulp, ongeletterd. 
Doet of ze familie is!

Maar huishoud'lijke heldinnen, 
(laat urn veldtocht maar beginnen, 
Ln gij zult dien veldtocht winnen. 
Zeer tot nut van 't algemeen ! 
H anl in zindelijkheids-prestatie 
Hebt g' een wereld-reputatie, 
\ummet vier naar vorm en gratie, 
Maar als schoonste schoonmaak-natie 
Is Miss Holland nummer één !!
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Toen hij den volgenden morgen opstond, was 
zijn besluit genomen. De weddenschap kon wach
ten desnoods voor altijd. Meacham kon zijn 
duizend pond hebben, maar hij moest het meisje 
weerzien. Hoewel hij voorzichtig den herbergier 
trachtte uit te hooren, werd hij absoluut niets 
wijzer.

Bang, dat hij zijn romantisch geheim zou ver
raden, leidde hij het gesprek op de kwestie van 
„The Drews” en zijn eigenaar, zaken, waarin hij 
nu absoluut geen belang meer stelde. Ja.. .. mijn
heer Vatte woonde op „The Drews”.. .. Het huis 
lag zoowat drie mijlen buiten het dorp, een groot, 
nieuw, eigenaardig soort huis. Het werd hem duide
lijk, dat de Vanes niet erg populair waren, vooral, 
omdat zij „vreemdelingen” waren, die door geen 
betrekkingen uit het verleden met Kilbolton of 
het district verbonden waren.

Na het ontbijt verliet Standring de herberg, 
in zijn hoofd allerlei onverwerkte informaties om
trent de Vanes. Maar dat alles boezemde hem maar 
weinig belang in ; hij wilde het meisje van zijn 
avontuur van den vorigen dag vinden. Een uur 
lang dwaalde hij in het gehucht rond, maar toen 
hij niet het geringste spoor van haar ontdekte, 
ging hij het dal in. Toen hij op een hoog punt van 
den weg was gekomen, zag hij vóór zich door een 
opening tusschen de boomen een groot kasteel
achtig gebouw, een pretentieuze nabootsing van 
een middeleeuwsch gebouw.

„Alle menschen,” mompelde hij, glimlachend, 
wat afschuwelijk ordinair!”
Als bij ingeving wist hij, dat het „The Drews” 

was, en onwillekeurig begreep hij de gevoelens van 
den eigenaar van „Hengelaar’s Rust”, wiens gevoel 
er tegenop gekomen was, dat deze vreemdelingen 
hier gekomen waren, om de rust en de glorie van 
het dal met deze monstruositeit te verstoren. 
Hij spoedde zich voort — nu hij eenmaal zoo ver 
gekomen was, wilde hij toch „The Drews” ook wel 
eens van dichterbij zien. Nog een mijl, en hij stond 
voor een parkhek. Juist wilde hij er binnen gaan, 
toen het geluid van naderende voetstappen hem 
deed opzien. Onmiddellijk voelde hij zijn hart 
heftig bonzen. Daar stond, gekleed in een tweed 
sport-kostuum en met een barret op het hoofd, 
het meisje van gisteren. Met den hoed in de hand 
liep hij op haar toe.

„Dat noem ik boffen!” riep hij uit. „Ik vroeg 
mezelf juist af, of ik u misschien hier of daar zou 
tegenkomen. U bent toch, hoop ik, gisteravond 
veilig thuis gekomen ?”

Zij keek hem met haar mooie oogen vrijmoedig 
aan en de hand die zij hem toestak, omklemde de 
zijne met een vriendelijken druk. Zenuwachtig 
trachtte hij zijn gevoelens te verbergen, door hon
derd uit te praten.

„U bent zeker aan het wandelen? Een schitte
rende morgen, vindt u niet?.... Wat ik zeggen 
wil, u hebt natuurlijk dat huis daar gezien?.... 
Dat is zeker „The Drews”, nietwaar?.... Het 
ziet er uit, alsof iemand het heeft achtergehouden 
van de uitrusting van een of anderen komedie- 
troep, die hier op tournée was met „De laatste der 
vroolijke baronnen” of zoo iets, dunkt u ook niet?”

Een oogenblik trilden de lippen van het meisje 
van ingehouden lachen, maar dan, plotseling, was 
het alsof zij schrikte en haar gelaat werd strak en 
met een blos overtogen.

„O, het is schandelijk !” riep zij in zichzelf, 
maar toch duidelijk verstaanbaar.

De richting van haar blik volgend, zag Standring 
boven op een heuveltje, ongeveer een kwart mijl 
verder, afstekend tegen de lucht, een man staan, 
gekleed in sportkostuum met korte broek.

Blijkbaar was hij enkele oogenblikken tevoren 
achter een groepje heesters vandaan gekomen.

„Wat scheelt er aan ?” vroeg Standring belang
stellend. „Heeft het iets te maken met dat kereltje 
in zijn korte broek ? Als u vindt, dat hij het mooie 
van het landschap min of meer verstoort, dan wil 
ik wil met steenen naar hem gooien, tothij weggaat.”

Heftig wendde het meisje zich tot hem.
„Hoe zou u het vinden, bespied te worden en 

geringeloord en gelast om dit te doen en dat, alsof 
u een slaaf was ? Die akelige man laat mij nooit 
ook maar één oogenblik alleen.”

„Ik zal hem eens eventjes een draai om zijn 
ooren gaan geven,” zei Standring in vollen ernst.

„Dat zou nergens toe dienen,.... hij wordt er 
voor betaald, om te doen wat hij doet.. . . Het is 
de andere....” (Wordt voortgezet)
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In de Hoofdstad

De intocht in het Stadion. De dans om den Meiboom.

In de afgeloopen week heeft in Paviljoen Vondelpark te Amsterdam de vergadering plaats gehad van den Generalest 
Raad van de l.T.F. (Intern. Transport arbeiders Federatie). V.l.n.r. op onze foto C. Muhlman (België), Ch. Lindley 
(Zweden), ]. Döring (Duitschland), C. T. Cramp (Gr. Britannië), Edo Finmen (Secr. Amsterdam), N. Nathans (2de Secr.) 
Staande J. H. Oldenbroek (tolk), G. R. Clutterbruk (tolk), N. Issaieff (Buig.), H. Jochade Duitschland), A. Forstner 

(Oostenrijk), T. Gomez (Spanje), G. Sardelli (Italië) en M. Badegarray (Frankrijk).

Deze week is in de Remonstrantsche kerk te Amsterdam het huwelijk 
voltrokken tusschen mejuffrouw A. J. Delprat, dochter van den secretaris 
der Nederlandsche Bank, en Mr. Rohan de Josselin de Jong. Onze foto 
is genomen, toen het bruidspaar na de plechtigheid de kerk vetliet.

De 1-Mei-viering te Amsterdam in het Olympisch Stadion. Jeugdige betoogers trekken, 
elke groep voorafgegaan door een praalwagen, 

naar het Stadion,
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Op verschillende plaatsen is de Julianadag, 
niettegenstaande het minder gunstige weer, 
op prettige wijze gevierd. Het is natuurlijk 
niet doenlijk, van alle plaatsen foto's te geven ; 
wij kiezen er daarom een uit, en wel Haarlem, 
waar de feestviering een grootscher karakter 
had, dan op de meeste andere plaatsen. 
Hierboven een kijkje op de Groote Markt, 
aldaar, tijdens de ..aubade'’ door 5000 kinderen.

Te Alkmaar is het vijfde eeuwfeest gevierd van het wonder van het Heilig 
Bloed. Wij geven hieronder een foto van den bisschop van Haarlem, Mgr. 
Aengenent, terwijl hij, de voor het gebouw geknield liggende geloovigen 

zegenend, de kerk verlaat.

Op verschillende plaatsen in de stad was het te 
Haarlem kermis. Draaimolens en koektenten, pof
fertjeskramen en hoofden van Jut, van alles kon 
men genieten. Ais voorbeeld hoe het er in de 
stad uitzag. hiernaast 'n kijkje op het Soendaplein.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum der vrijwillige brandweer te Bloe- 
mendaal is daar op een terrein tegenover den vijver van Duin en Daal 
een groote demonstratie gehouden. Voor dit doel was een getimmerte 
gemaakt, dat een woonhuis moest voorstellen, en dat nu gebluscht werd.



Hieronder: Het jachtverhaal. Een oude jager 
verhaalt aan jonge Nandis van de gevaren, 
door hem bij verschillende jachten geloopen.

Een groep Nandis gereed voor 
de jacht. Het zijn alle moedige 
mannen, die den honing del 
dieten niet vree zen. Het is dun 
ook de grootste schande die 
een Nandi kent, voorden aan
val van den leeum terug te 
deinzen, of zelfs maar het dier 

te missen.

(flaitorik. een jong Nandi-opperhoofd, die den blanken zeer 
genegen is en die zich op de jacht buitengewoon handig 

en koelbloedig toonde.

3W7
We hooren en lezen wel van de jacht op wilde dieren, 

door expedities, die speciaal voor dit doel worden uit
gerust en bewonderen dan den moed van de jagers, die zich in 
onherbergzame wouden wagen in de nabijheid van de bloed
dorstige leeuwen of tijgers. Maar wat dan te zeggen van 
menschen, die niets anders tot hun beschikking hebben dan een 
schild en een speer, en die daarmee den koning der dieren te 
lijf gaan en hem weten te overwinnen ? Zulke menschen zijn de 
bewoners van de vlakten aan de Tanganyka, in Afrika, het 
paradijs voor den jager. Wij geven hier eenige foto's, door Paul 
L. Ho^fler gemaakt, onder de krijgers van den stam der Nandis, 
terwijl zij hun toebereidselen maakten voor de leeuwenjacht.

.1

V

Leeuwenjac}
MET PIJL EN BOC



De eerste gedoode leeuw. De 
heer Hoe fier met zijn vijftien 
jagers bij hel kadaver van den 
eersten leeuw, die op jacht 
gedood werd. Het hoofdtooi
sel der jagers is gemaakt van 
de manen van gedoode leeuwen.

Foto hiernaast: Ngetuny Siin, wat beteekent: De krab van den leeuw, 
een der aan de jacht deelnemende mannen, die zijn naam dankt aan 
het feit, dat hij bij een vroegere jacht op een leeuw, van het dier, 
alvorens het hem gelukte het te vellen, een schram op de dij ontving. 
Bij zulk een jacht wacht de jager eenvoudig den sprong van den 
leeuw af. dien hij op zijn schild opvangt. Meestal wordt de man dan. 
door de kracht van den sprong, op den grond geworpen — in dat 
hachelijke oogenblik moet hij dan met groote koelbloedigheid zijn 
speer zóó in het lichaam van het dier weten te drijven, dat dit 
weerloos wordt, en verder afgemaakt kan worden. Dat ook wel eens 
de leeuw overwinnaar blijft, wien zal het verwonderen; eer nog moet 
het verbazing wekken, dat dit betrekkelijk maar zoo zelden gebeurt.

BOOG

Hi ei onder: liet bal na de overwinning. Een 
dansfeest, door de Nandis te Kapsbeth. in de 
kolonie Kenya, aangeboden aan de krijgers, 
die aan de expeditie in de vlakten van 

Tanganijka hebben deelgenomen.

’aitorik, eert jong Nandi-opperhoofd, die den blanken zeer 
negen is en die zich op de jacht buitengewoon handig 

eii koelbloedig loonde.
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toegeven, dat ons ondergoed heel 
wat practischer is in het gebruik 
dan het hare was. Hebben wij niet 
het tricot ondergoed, dat zoo ge
makkelijk kan gewasschen worden 
en dat nauwelijks behoeft te wor
den gestreken ? Hebben we niet 
het practische kleedingstuk, dat 
hemd, pantalon en onderjurk in 
zich vereenigt ?

Hoe bewerkelijk waren daaren
tegen de vele stukken van het 
ouderwetsche lijtgoed in de wasch. 
En hoe ontelbare uren moesten 
er worden zoek gebracht met het 
telkens weer herstellen van al die 
kanten en borduursels, welke het 
nooit uithielden tegen het fijne 
katoen en het soliede linnen !

O ja, we zijn er zeer zeker op 
vooruitgegaan, ai is onze linnen
kast nu ook niet meer gevuld met 
hooge blanke stapels van ons uitzet. 
Ook het tafellinnen zien we nu

O

EEN NIEUWE PORTRET-MODE
„Waar moet ik met mijn handen blijven ?*’ Dat is de vraag, waarvoor 
menigeen komt te staan, die een portret wil laten maken. Het is wer
kelijk een probleem, dat den fotografen al heel wat hoofdbrekens heeft 
gekost. In Londen meent men nu de oplossing te hebben gevonden, in 
bovenstaande pose. We moeten erkennen, dat de houding niet onaardig 
is, maar als men nu voortaan de vrouwen niet anders dan in deze pose 
zou zien afgebeeld. zou het toch wel een beetje vervelend worden. En 
daar begint het ai bedenkelijk veel op te lijken, we hebben tenminste 

al heele reeksen van dergelijke portretten gezien.

DE EVOLUTIE VAN DE LINNENKAST

zou het waarschijnlijk de 
die haar ’t meest ontstelde, 
en rokken, meer zelfs dan 
van onze linnenkast indruk

Als onze grootmoeders en overgrootmoeders nog eens 
konden terugkeeren om het hoofd te schudden over 
de moderne vrouw, dan 

hedendaagsche linnenkast zijn, 
Meer dan onze korte haren 
onze sigaretten zou de in houd 
op haar maken.

Was eertijds niet haar linnenkast de trots van iedere 
rechtgeaarde huisvrouw ? Lagen daar niet in keurige met 
lint omstrikte stapeltjes de dozijnen van hemden, onder
lijfjes, borstrokken, pantalons, nachthemden en de ver
schillende onderrokken, met meer of minder kanten en 
cntredeux versierd, naarmate ze dichter bij de japon 
gedragen werden ?

In onzen tijd hebben we voor onze dessous geen groote 
linnenkast meer noodig. Al die kleine fijne dingen, die we 
tegenwoordig dragen, nemen maar heel weinig plaats in 
en we denken er niet aan, ze bij dozijnen 
wisselt ook hier de mode niet 
bovenkleeding ?

Als we nu tentoonstellingen 
vele onzer modehuizen met de
Fransche benamingen ze nog vaak noemen, dan is het 
heelemaai geen wit, dat domineert. We zien lingerie in 
allerlei zachte tinten en in zwart, en wit zijden of batis
ten ondergoed wordt vaak gegarneerd met gekleurde 
duursels of inzetsels, evenals rosé op blauw, blauw op 
en zwart op geel wordt aangebracht.

Er is een verfijnde luxe in het moderne ondergoed 
garneeringen van Brusselsche en Bretonsche kant, of
fijne borduursels, ondergoed zoo kostbaar, dat slechts 
enkelen het kunnen koopen en andere enkelingen, met 
veel kunstvaardigheid en geduld, het zelf kunnen ver
vaardigen. Maar al kunnen we ons ook het meest luxueuze 
op dit gebied niet veroorloven, juist hier is er keuze te 
over. En zelfs onze voormoeders zouden ten slotte moeten

telkens.

de blanc 
bekende

in te slaan, want 
evenals bij de

bezoeken, zooals 
voorliefde voor

bor- 
rose

met 
van

immers vaak gekleurd en in plaats van het 
tafellaken wordt ook hier zoo nu en dan de 
Amerikaansche gewoonte toegepast, waarbij voor 
ieder couvert en voor iederen schotel gebor
duurde of met kant versierde kleedjes worden 
neergelegd op het blank gepolijste tafelblad.

Zelfs tot ons beddelinnen is de zin voor kleuren 
doorgedrongen en in een Fransch blad zien we 
hoe lavendelblauwe lakens worden aanbevolen 
voor de blondine en citroengele voor de donkere 
schoonen !

En nu lees ik zelfs hoe op een in Parijs gehouden 
tentoonstelling van lingerieën tafzijden lakens en 
sloopen veel opgang maakten.

Zie, hierover zouden onze grootmoeders nu 
zeker wel afkeurend haar wijze hoofden schudden. 
Maar dit is een buitensporigheid, welke zeker niet 
zoo heel veel navolging vinden zal. En zouden wij 
allen minder degelijk, minder practisch zijn om 
de overdreven luxe van enkelen onzer ? Een te- 
veel schaadt overal. Dat er vrouwen zijn die te 
korte rokken dragen, maakt de korte rokken over 
het algemeen niet minder hygiënisch ; en omdat er 
enkele vrouwen zijn die heur haar kort laten knip
pen als dat van een man, behoeft het korte haar 
nog lang niet als onvrouwelijk te worden gebrand
merkt.

Buitensporigheden zijn er altijd geweest. Den
ken we maar eens even aan de adembeklemmende 
corsetten, de nauwsluitende japonnen met balei
nen, de lange rokken, waarmee het stof der wegen 
werd opgejaagd!En liepen ten opzichte van die 
modes de vrouwen van toen niet nog eensgezinder 
in ’t gareel dan wij het doen tegenover onze mode
wetten ? PAULA DEROSE.
KNIPPATRONEN van onze geteekende modellen, genummerd boven 
4000, zijn verkrijgbaar aan „Het Patronenkantoor”. Postbus No. /, 
Haarlem. Onberispelijke, coupe. Dameskleeding in de maten -88, 96. 
104 bovenwijdte a f 0,55. hinderkleeding voor den bij ’t model aan
gegeven leeftijd a f 0.55. Rij elk natroon handleiding voor ’t knippen 
en naaien benevens een verkleinde patroonschets. Franco toezending, 
direct na ontvangst van bestelling met het verschuldigde bedrag aan 
postzegels ingesloten, waarbij vermeld naam en adres, nummer van 
’t model en ’t blad rvaarin het voorkomt, en bovenwijdte. Alen meet 
deze maat rondom ’t lichaam, recht onder de armen door, gewoon glad 
gemeten, zonder extra-toegift. Van de gefotografeerde modellen en de 
teekeningen zonder, of met lagere nummers, zijn maatpatronen ver
krijgbaar. na nauwkeurige opgave der gewenschte maten u ft.

p. stuk voor dames, noor kinderen a f 0.70.

Ensembles bestaande uit 
blouse en rok gelden op 
’t oogenblik weer als zeer 
nieuw. Het rokje wordt in 
den regel vervaardigd van 
dunne wollen stof of tweed. 
De blouse (in overhemd- 
model) is meestal van shan- 
tung, crêpe de chine of toile 
de soie, gegarneerd met 
heerendas of lavallière, 
in de tint van het rokje. 
Haast alle nieuwe blouses 
zijn aan de taille van een 
elastiek voorzien, daar zij, 
(om aan de laatste eischen 
van ,Mme La Mode” te 
voldoen) niet langer onder, 
doch thans boven den rok 
gedragen moeten worden.

Tot de praktische zomersnufjes behoort: een groote langwerpige tasch van gebloemde 
cretonne, waarin zich een kort parasolletje bevindt.dat met dezelfde stof is overtrekken.
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De Nieuwe Berenkuil in Artis
Tvaar de grappige Maleische beertjes een ideaal tehuis hebben gevonden.
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te bereiden. Dat begint zoo : Op een goeden 
avond kom ik tnuis, en vind aan mijn diner 
een keur van mijn uitgezóchte lievelings
gerechten. Daar ik de laatste schoonmaak 
circa vijftig weken geleden heb „ondergaan” 
vermoed ik niets en neem aan, dat mijn 
vrouw in een opflikkering van late liefde 
voor mij dit alles heeft gekookt, gebakken 
en gesudderd.

Maar na het diner bij de thee en de krant, 
dat is voor mij het hoogtepunt van den 
dag, begint zij en blijken de abrikozen een 
leelijken bij- en de coeur crème een dito na
smaak te hebben.

„Ik ben van middag bij de Janssen’s ge
weest .. Ze zitten midden in de schoonmaak.”

Ai, het is of een oude wond, die me een 
jaar lang met rust gelaten heeft, opnieuw 
begint te steken. Voor dien avond blijft het 
daar dan bij, en mijn pijp en pantoffels 
worden mij aangegeven.

De volgende dag heeft een vrijwel analoog 
verloop. Het diner is weer buitengewoon 
verzorgd, mijn pantoffels worden mij aan
gegeven, en mijn pijp wordt mij aangege
ven. Ik lees mijn krant, ik drink mijn thee.

„Wat een reclame maken ze tegenwoor
dig voor die schoonmaak-pakketten, hè?”

tan Sonia Lhuisster. het dochtertje van 
een orkestleider te Mans, nier jaar oud, 
is door de jury van het algemeen mu
ziekconcours ter plaatse voor haar mees
terlijke voordracht van het Concertino 
oan Portnotf de eerste prijs toegekend.

EEN ARTLSTEVAN 
4 JAAR

De pen op te nemen en zich neder te zetten om over ..schoonmaak” te 
schrijven is een hachelijk ondernemen. Niet, dat het onderwerp te 
weinig interessant is, absoluut niet, maar het is afgezaagd. Er is 

over schoonmaak geschreven in vrouwenkranten en damesbladen (let op de 
fijne nuanceering), in humoristische tijdschriften, in dagbladen, in hoofd-, 
bij- en andere bladen. Lectuur te over dus over mijn onderwerp. En dat 
is alles nog niets, maar welke auteur, die overtuigd 
is van de afgezaagdheid zijner gekozen stof, zal zijn 
lezers reeds direct afschrikken door den titel dien 
hij boven zijn geschrijf plaatst ? Ik bedoel : Je 
kan heel goed over schoonmaak schrijven, en je 
novelle toch een pakkend opschrift 
geven, dat je lezers naar het blad 
doet grijpen met een gezicht van 
hé-wat-zal-dat-leuk-zijn”. Maar 

het ware genie kan zich iets ver
oorloven en op grond van deze 
overweging heb ik mijn schets

Schoonmaak” genoemd.
Ik heb een hekel aan de schoon

maak, en vele mannen mèt mij. 
Deze hekel is misschien een der 
voornaamste punten van onder
scheid tusschen de ziel der vrouw 
en die van den man. Zeker, er zijn 
ook vrouwen, die een hekel hebben, 
of beweren te hebben, aan de 
schoonmaak, vrouwen, die 's avonds 
klagen over moeheid en schimpen 
op die akelige schoonmaak waar 
ze maar niet mee opschieten, 
maar toch, in den grond van de 
zaak, halen zij allen met, misschien 
onbewusten, wellust het huis over 
hoop en poetsen en soppen op al
lerlei plaatsen waarvan de man 
zelfs het bestaan niet kent.

Mijn vrouw weet, dat ik een hekel 
aan de schoonmaak heb en zij 
houdt er rekening mee. Tegen den 
rijd, dat het huis zijn grondige rei
niging zal ondergaan heeft zij steeds 
den tact mij er voorzichtig op voor

spelen voor het eerst samen in een 
film. ..Hoe men een booze nroum 
temt", heet het merk en het zal. 
met tmee zulke sterren, straks 
mei bijzonder trekken moeten.

EEN JAGERSHUWELIJK
l/r. (leorge hnans. de ..mus ter of the bounds' van Hampshire. 
trad de vorige roeek in de kerk van Kopiey in het humelijk met 
miss Diana Xtuarl Smith. Zij reden te paard ter kerke, en onmid
dellijk na de plechtigheid trokken zij er. zooats u hierboven ziet, 
achter de meute op uit voor de laatste jacht van het seizoen.

SCHOONM AAK

DOUGLAS FAIRBANKS 
EN MARY PICKFORD
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De wond steekt weer, ik geloof dat we slecht weer krijgen, een 
boel nattigheid. Maar den derden dag: pats, die zit: „Ik denk, dat 
ik morgen maar met de schoonmaak begin.”

En als ik dan berustend knik en haar „groot gelijk” geef, gaat 
ze er rap op in : „Ja, ik zie er zoo tegen op, hè ? Het geeft zoo’n 
drukte, maar enfin, het moet toch gebeuren, nietA?”

ïk zie dat nog niet zoo dadelijk in, doch beklaag haar luidkeels, en 
me zelf binnensmonds.

Den volgenden morgen staan wij een half uur vroeger op, dat 
hoort bij de schoonmaak ; het gevolg is, dat ik een half uur eerder 
klaar ben dan anders. De onuitgesproken bedoeling van mijn vrouw 
is, dat ik dan ook een half uur eerder wegga en daar wij een gelukkig 
huwelijksleven leiden en elkaar steeds volkomen verstaan.... Ik ga 
dus ’s morgens een half uurtje om. Als ik tegen den avond thuis kom 
is het spel in vollen gang. Het begint al dadelijk als ik den sleutel 
in het slot steek om de deur open te maken. In de gang achter de 
deur staat een emmer met zeepsop en als ik de deur open, raakt 
de emmer bekneld tusschen deur en muur, resultaat : deur springt 
met geweld terug tegen mij aan.

..Kan je,” roept mijn vrouw dan.
De looper is „op” en ik bonk naar boven, waardoor mijn antwoord 

gelukkig verloren gaat. Mijn jas moet ik maar zoolang (dat is tot 
morgen) op een stoel leggen, want de kapstok is „afi’ trouwens 
alles op „op” en „af”.

Ik word dan de kamer ingetrokken, waar ik wat onwennig rond
kijk ; er heerscht een onzeker licht door de half gesloten overgordij
nen vanwege den inkijk. Mijn vrouw gaat even een stoel halen en 
daarna nog een. Wanneer wij eindelijk zitten, vraagt zij of ik niets 
ruik. Ik ruik niets, maar informeer voorzichtig, of de kat misschien 
onzindelijk is geweest , of dat zij een „ongeluk”, zoo heet dat, met 
het eten gehad heeft. Maar neen, ik ben abuis, er is gewreven en nu 
ze het zegt, ruik ik het ook. Maar haar enthousiasme is merkbaar be
koeld en ze vindt dat ik te weinig belangstelling toon. Om het weer 
goed te maken doe ik dan allerlei vragen of ze al bijna klaar is en 
zoo, maar veel succes heb ik niet. Het middagmaal verloopt zwijgend, 
geen van beiden hebben wij veel trek.

„Of het me niet smaakt,” vraagt ze. Natuurlijk smaakt het me 
en ik maak een grapje, maar lachen doet ze niet.

„Zou je je pantoffels vandaag zelf willen krijgen, ik ben zoo moe?” 
Natuurlijk wil ik dat, niets is me te veel en ik zoek ze. Ik zoek 

ze overal waar ik ze bij vorige schoonmaken weleens heb aange
troffen. Ik zoek ze tot mijn vrouw er zenuwachtig van wordt.

„Weet je misschien, waar je ze gelaten hebt ?” vraag ik kleintjes 
om haar niet te prikkelen.

„Ja, in de keuken natuurlijk op het fornuis,” valt ze uit 
„Dom van me om daar niet eerder aan te denken,” mompel ik
Ik vind mijn pantoffels en ga dan mijn pijp zoeken. Ik heb ze 

gevonden, niet dadelijk, maar ik heb ze gevonden. Ik zal niet zeggen 
waar. U zoudt me niet gelooven.

De schoonmaak duurt bij ons volle tien dagen. Er is er nu een 
van om en ik zal IJ de verdere beschrijving sparen. De dagen lijken 
trouwens op elkaar als twee druppels.. . . Spreek me niet van water.

En als U per se mijn heele schoonmaak wilt meemaken, wel. 
ik zou zeggen, leest IJ dan dit artikel nog negen keer over A \ P.

ZV Toe H. zoo heet een meield- 
bond van oudstrijders uit den 
tvereld-oorlog. die het op prijs 
stellen. met elkander in connectie 
te biljoen en den vrede te benor- 
deren, leder lid krijgt een lamp, 
die op bijeenkomsten onstoken 
mordt. Op de vergadering. die 
in Church House. H estminster. de 
vorige meek gehouden werd. stak 
de prins van Wales. geassisteerd 
door Ren. Tubby Clayton en 
Ts>rd Plummer de lampjes aan.

De Prins van Wales
STEEKT DE L1CHTJES AAN

Wat en Half-Wat
..Rotten Ro;v" heet de bekende 
rijweg door Hyde-Park. waar de 
Londensche society geregeld haar 
mandelritjes komt maken. En even 
fier als de ruiters op den achter 
grond laten de kleuters hun paardjes 
meedranen. al zullen ze. als het hin
kende paa rd. straks achteraan komen
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De Nederlandsche ploeg, welke Zondag met3—1 door de Belgen werd geklopt. Van 1. n. r. :v.Kol, 
v. Resteren, Halle, v. Heel. Kools.Tap, Wamsteker, v.d. Griendt, Landaal, v.d. Meulen, Bakhuijs.

Het Belgische elftal van 1. n. r.. Boesman, Nouens, Hooydonckx, R. Braine. P. Braine, v. Halme, 
Vandenhouwhede, Diddens, de Bio, v. Averbeke, Moeschal.

Het verschuiven van den datum voor den 
België—Holland-wedstrijd schijnt toch geen 
goed te hebben gedaan. Ondanks het feit 

dat er vliegmachines gingen, extra-treinen en 
nog een boot, was de belangstelling van Hol- 
landsche zijde minder dan gewoonlijk. De op- 
koopers van kaarten in Antwerpen waren er 
slecht mee. Kort voor den wedstrijd gingen de 
tribuneplaatsen zelfs voor minder dan den ge
wonen prijs.

Overigens is er niet gevochten en ook niet 
gescholden, waarmede wij maar willen zeggen, 
dat de ontmoeting in Maart geheel onnoodig is 
verdaagd, want zoo er ooit onruststokers waren 
geweest hadden zij nu zeker wel voor, den dag 
gekomen.

Nog steeds voetballen de Belgen een portie 
beter dan wij. Het gaat soepeler, het kopwerk 
en positiespel is wat beter verzorgd en.... zij 
hebben een Raymond Braine. Zoolang deze spe
ler nog van de super-klasse blijft zal het voor 
de Hollanders niet meevallen van hun Zuidelijke 
buren te winnen. Zelfs al zou de Belgische aan
val over mindere spelers beschikken dan een 
Moeschal of een Vandenhouwhede, dan stelde 
Braine ze ongetwijfeld in staat heel veel goeds 
te doen. Zulke fraaie afgemeten lage trappen 
langs den grond naar links en rechts zijn wij 
niet meer gewoon. En bovendien is de Belgische 
midvoor voor doel zelf ook bijzonder gevaarlijk.

I

België- Holland te Antwerpen — V. d. Meulen was weer in grootschen vorm. Op 
onze kiek slaat hij den bal weg voor Vandenhouwhede. Aloeschal kijkt toe.
De Hollandsche spelers zijn verder v. Kol en Wamsteker in het doel.

De Bie als in zijn allerbesten tijd. Klemvast ving hij de schoten 
der Hollandsche aanvallers.

De Nederlandsche ploeg is ons na den oefen
wedstrijd in Rotterdam tegengevallen. Vooral 
v. d. Griendt. Het spel van den Schiedammer 
beloofde veel, maar het is danig tegengevallen. 
Ook de debutant op de rechtsbackplaats, Wam
steker, speelde ver beneden zijn competitie- 
vorm.

Ondanks dit hadden we een kansje gehad, 
wanneer de Belgen niet op het moment dat de 
onzen den achterstand hadden verkleind en juist 
hun beste spel vertoonden, den strafschop toe
gekend hadden gekregen. Dit was temeer jammer 
omdat Van Heel, die hem veroorzaakte, het ge
heel onnoodig deed en zeker zonder het te willen. 
Een ongelukje dus. Maar dit misfortuintje koste 
ons een doelpunt en tevens den wedstrijd. De 
Hollandsche ploeg zakte daarna weer als een 
kaartenhuis ineen en het was maar goed dat 
Van der Meulen de oude bleef.

Er zijn slechtere wedstrijden tusschen Belgen 
en Hollanders geweest, maar ook betere. Hemels
breed was het verschil tusschen de eerste en 
tweede helft. Was het eerste gedeelte zoo ge
weest als het tweede tot den strafschop, dan 
hadden we een der beste België—Holland-wed- 
strijden gehad, welke ooit werden gespeeld. Nu 
zullen we de ontmoeting, evenals zoovele van 
deze soort, binnen niet al te langen tijd ver
geten zijn.

Nu ook deze Hollandsche ploeg ten deelc heeft 
gefaald schijnt het ons moei lijk er dan ooit om 
een elftal samen te stellen dat het vertrouwen 
der massa heeft.

Zeeburgia en Haarlem spelen op het terrein van Ajax gelijk 
(2-2). Aardig moment voor het Zeeburgia-doel. De Haarlem
mer De Waal en doelman Geelhuizen voeren ter afwisseling 

een nieuwen dans uit.
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UIT

liet bestuur van den kappersbediendenbond 
die onlangs haar 10-jarig bestaan vierde

H . 11 uissen, comina n - 
deur bij de stadsreini
ging te Amsterdam, her
denkt heden, den lOen 
Mei,den dag, waarop hij 
voor 25 jaar in dienst 
trad bij dezen dienst. 

De heer J. llerling her
dacht den Ten Mei hel 
feit, dat hij 40 jaar in 
betrekking was bij de 

bierbrouwerij ,. 1)e 
(lekroonde I alk' ’ 

le Amsterdam.

De heer F. Goudswaard 
heeft den 4en Mei den 
dag mogen herdenken, 
waarop hij voor 50 jaar 
in dienst trad bij de 
Amslerdamsche Droog

de )k Maatschappij.

Na drieëndertig jaar aan de instelling werk
zaam te zijn geweest, heeft dr. B. P. Visser, 
directeur van hel Instituut voor Ooglijders. 
tenens Spinoza-kliniek te Amsterdam. zijn 
functie als zoodanig neergelegd. Bij zijn 
afscheid maakten wij bovenstaande foto. Van 
links naar rechts, zittend: dr. IVibaut.' 
dr. Roelfsema, dr. B. P. Visser, directrice 
Butler, dr. Schoute en mevr. dr. Schapperl-

I-------------------------------------------------------------------------------------------------
liet op den tweeden Mei te Den Helder geopende R.K. Ziekenhuis St. Ludminu.

Een der kamers voor de verpleeg lei t.De operatiezaal.
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EEN SPROOKJE VAN LENTEWEELDE
is altijd meer de kersenbloesem. zooals de Meimaand dien brengt oner zoo talrijke uitgestrekte boomgaarden in tal nan streken nan ons land.

DUISTERE MACHTEN
NAAR HET ENGELSCH VAN JOSEPH HOCKING DOOR J O S. P. H. HAMERS

H
ij las het briefje nog eens. ..Misschien kent 
Josua den man. Ik zal het hern vragen”. 
Het bleek echter, dat Josua niet thuis was. 
„Er is met hem iets niet in orde,” zei de oude 

Debora, „maar wat het is, daar kan ik niet achter 
komen. Het zijn geen geldzaken, dat weet ik zeker. 
Ik ben niet voor niets dertig jaar bij hem. Maar 
hij is een zonderling, al heeft hij een hart van goud. 
Dat zou je niet zeggen, als je hem over alles en 
nog wat hoort pruttelen erï mij uitmaken voor 
een koppige, oude vrouw. Ja, ik weet het wel, hij 
is een norsche, lastige man, maar hij meent het 
goed. Zooals ik zei, er is met hem iets niet in orde. 
Al onder theetijd, toen jij in den winkel was, kon 
ik het aan z’n gezicht en aan z’n manier van doen 
zien. Hij was heel vriéndelijk tegen me, en dat 
was geen goed teeken.”

Zoo,” zei de jongeman, „was hij inderdaad 
vriendelijk ?”

Ja, nTn beste Mark, en dat maakt me ongerust. 
O. mannen zijn rare wezens. Josua is de beste 
man, die er rondloopt, maar een vat vol tegen
strijdigheden. Wanneer hij zich gelukkig gevoelt, 
dan pruttelt hij, en als hij vriendelijk en aardig 
tegen je is, dan kun je er zeker van zijn, dat er 
’t een of ander aan hapert. O, ik ken hem.”

Mark wachtte nog een half uur, in de hoop, dat 
Josua thuis zou komen, maar toen deze op zich 
liet wachten, besloot hij naar Windellstreet te 
gaan. Bij de Westminster Abdij gekomen, vroeg 
hij aan een politieagent naar den weg.

Nadat hij zacht gescheld had aan het opgegeven 
nummer, werd de deur door een vriendelijke 
oude vrouw, die den indruk van een huishoudster 
maakte, geopend.

Is mijnheer Margraves thuis?” vroeg Mark,

„Ja, hij verwacht u. Wilt u maar binnenkomen." 
Een oogenblik later bevond hij zich in tegen

woordigheid van een heer, die er zeer vriendelijk en 
welwillend uitzag. De kamer, waarin hij zich 
bevond, was zeer groot. Tegen de vier muren 
stonden groote boekenkasten, vol met lijvige 
boekdeelen. Dicht bij den haard bevond zich een 
tafel, waarop een aantal tijdschriften en kranten 
lagen. Het geheele vertrek was zóó vol tabaksrook, 
dat het gelaat van den bewoner, voor Mark, slechts 
als door een nevel zichtbaar was.

.Een heer om u te spreken,” zei de oude dame, 
die, nadat zij Mark de kamer binnengelaten en de 
deur achter hem gesloten had, weer heenging.

De oude heer keerde zich in zijn stoel om, en 
zag Mark opmerkzaam aan. Wanneer hij geeste
lijke kleeren gedragen had, dan zou men hem 
voor een ouden, geleerden rector hebben gehouden; 
nu maakte hij op Mark den indruk van een rechts
geleerde van de oude school. Zijn haar was wit 
en de man was vrij gezet. De kleeren, die hij droeg 
waren degelijk, maar ouderwetsch.

De oude man en de jongeling zagen elkander 
eenige oogenblikken sprakeloos aan. Mark, die 
zenuwachtig was, verbrak het eerst het stilzwijgen.

„Zooals u ziet, ben ik naar aanleiding van uw 
brief, dien ik een paar uur geleden ontvangen heb, 
bij u gekomen.”

„Ja, wilt u niet gaan zitten ?” vroeg de oude 
heer, terwijl hij naar een stoel aan den anderen 
kant van den haard wees.

Mark ging zitten en nam een afwachtende 
houding aan.

De andere bleef hem eenige oogenblikken nog 
eens goed aanzien.

„Uw naam is Mark Martineau, niet waar?”

zei hij eindelijk, „en u bent de X T Q
zoon van mijn ouden vriend, dr. 1 NO* O 
Mark Martineau. Een dertig jaar 
geleden gingen we als broers met elkaar om. 
Later zijn we door omstandigheden van elkaar 
gescheiden. Ik ben verscheidene jaren in Egypte 
geweest, in verband met archeologische opgra
vingen. Maar de herinnering aan uw vader, met 
wien ik door hechte vriendschap verbonden was 
geweest, is mij steeds levendig bijgebleven. Dus 
je bent, na ontvangst van m’n schrijven, hier 
gekomen ?”

„Ja, u schreef, dat u me wenschte te spreken.”
„Zeker, dat is zoo. Reeds jaren lang ben ik een 

klant van den ouwen Josua Bentham. Toen ik 
onlangs bij hem was, deelde ik hem mede, dat ik 
hulp noodig had voor het werk, waar ik mee 
bezig was. Ik schrijf een boek. Of ik het zal uit
geven, weet ik nog niet. Tot nu toe heb ik zeer 
weinig uitgegeven. Maar in den laatsten tijd ben 
ik tot andere gedachten gekomen. Het is misschien 
goed, dat ik het resultaat van mijn oudheidkundige 
studies, waarmee ik bijna vijftig jaar geleden 
begonnen ben, publiceer. Daarbij heb ik echter een 
ontwikkeld assistent noodig, die mij persoonlijk 
sympathiek is.Toen ik daarover met Josua Bentham 
sprak, vertelde hij me het een en ander over u.”

„Wat vertelde hij dan?” vroeg Mark.
„Niet veel. Ik heb natuurlijk den catalogus 

gezien, dien u samengesteld hebt; het is knap werk. 
Er blijkt uit, dat u verstand van boeken hebt. Ik 
vroeg Josua den naam van den samensteller, en 
hij zei me, dat het zijn bediende was. Daardoor 
ben ik op de gedachte gekomen, dat u misschien 
een bruikbare hulp voor me zou zijn,; natuurlijk 
hoorde ik toen uw naam.”
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,,Heeft hij u niets meer gezegd ?” vroeg Mark. 
„Niets meer.’*
„Niets over m’n levensgeschiedenis van de 

laatste anderhalf jaar ?”
„Neen, niets. Nu u er over spreekt, vind ik 

dat wel wat vreemd. Maar dat komt wel terecht; 
dat hoor ik dan later wel. De zaak is deze : denkt 
u mij van dienst te kunnen zijn ? Ik begrijp, dat 
u geen geleerde bent ; u is daarvoor ook nog te 
jong. Maar aan den anderen kant zag ik aan de 
samenstelling van den catalogus, dat u kennis 
van boeken hebt. M’n secretaris — zoo zal ik hem 
maar noemen — zal hard moeten werken. Ik ben 
weliswaar een oude man, maar als ik eenmaal 
aan ’t werk ben, dan weet ik van geen vermoeienis 
en van geen uitscheiden. Ik ben ook op orde en 
stiptheid gesteld. Hoe denkt u er over ?”

„Dat zal ik u zeggen,” antwoordde Mark. „Op 
de eerste plaats twijfel ik er aan, of ik wel in 
staat zal zijn, u de diensten te bewijzen, die u van 
mij verlangt. Echter, wanneer ik ook daartoe in 
staat was, dan zou ik denken, dat u mij niet als 
secretaris zou willen hebben, wanneer u mijn 
geschiedenis kende.”

„Hoe dat zoo?” vroeg de oude heer.
Mark gevoelde niet veel lust, over het ongeluk, 

dat hem getroffen had, te spreken. Maar alles wel 
beschouwd, had hij niets gedaan wat afkeuring 
verdiende, en de gedachte, iets voor zich te 
houden wilde er niet bij hem in. Hij deelde dus 
den ouden heer de geheele geschiedenis mede, 
die verband hield met den moord op Abraham 
Robertshaw.

„Ik zal je niet de beleediging aandoen, door 
te vragen, of alles, wat je me daar verteld hebt, 
wel waar is,” zei mijnheer Margraves. „Je lijkt 
precies op je vader ; je hebt z’n trekken en z’n 
manieren. Ik begrijp je volkomen. Ja, m’n beste 
jongen, het gaat niet iedereen in de wereld voor 
den wind. Voor den oppervlakkigen of ongeloovigen 
mensch heeft het soms den schijn, alsof er 
geen rechtvaardige God bestaat. Maar, die zoo 
denken, hebben het mis. Uit het kwaad laat God 
het goede voortkomen. Hij heeft tijd genoeg, om 
alles tot het rechte einde te brengen. Ik ben blij, 
dat je me alles verteld hebt ; we zullen elkander 
nu beter begrijpen. Ik wist niets van het geval af ; 
ik spreek zoo weinig menschen. En vertel me nu 
eens: wat denk je van de betrekking, die ik je 
aangeboden heb ?”

„Blijft u nog bij uw voorstel ?” vroeg Mark, 
met gespannen aandacht.

„Natuurlijk. Alleen ben ik bang, dat ik zeer 
zelfzuchtig ben. door je te vragen in mijn dienst 
te treden.”

„Zelfzuchtig ! Ik begrijp u niet.”
„O, ik denk aan mijn ouden vriend Josua 

Bentham. Als ik niet aan hem gedacht had, dan 
zou ik je direct verzocht hebben, bij me te- 
komen, nadat ik den catalogus gezien had, dien 
je hebt samengesteld. Hij zegt, 
dat hij het zonder jou best af 
kan. Je weet zeker wel, dat 
hij heel veel van je houdt. 
Hij heeft me gezegd, dat hij 
al maanden lang je carrière 
in den weg staat. Het is echter 
zeer waarschijnlijk, dat je 
hem voor een faillissement 
bewaard hebt ?”

„Ik?” vroeg de andere, 
die z’n ooren niet gelooven 
kon.

„Wist je dat niet? Enfin, 
ik geloof niet, dat hijjhet weten 
wil, maar een paar jaar geleden 
was hij bijna ten einde raad, en 
wist niet, wat te doen. Hij 
was langzamerhand z’n oude 
klanten kwijtgeraakt, en 
nieuwe had hij niet gekregen. 
Door de verzending van den 
door jou samengestelden cata
logus, heeft hij veel dure 
boeken verkocht, waardoor 
hij in staat gesteld werd, z’n 
schulden te betalen. Z’n finan- 
cieele ondergang, die dreigde, 
is daardoor verhinderd. Je 
begrijpt dus, dat de gedachte, 
hem zoo’n uitstekend mede
werker te ontnemen, mij zeer

onaangenaam was. Maar hij beweert, dat hij de 
zaken best alleen af kan. Wil je dus bij mij 
komen ?”

„Maar ik heb geen getuigschriften”, zei Mark, 
„en dan, die ellendige geschiedenis van me.”

„Getuigschriften, beste jongen ! Ben je niet de 
zoon van je vader, van mijn ouden vriend, en ben 
je niet langer dan een jaar bij den ouden Josua 
Bentham geweest ? Het salaris, dat ik je geven 
kan, is niet hoog, maar je kunt er van leven. Huis 
vesting kan je ook bij me krijgen. Nu, wat dunkt 
je ?”

Twee uren later was Mark weer in den boek
winkel van Josua Bentham. Hij was geheel in de 
war. Maar nu begreep hij toch veel, van hetgeen 
hem vroeger onbegrijpelijk was voorgekomen. 
De oorzaken van Josua’s vreemde houding en 
van Debora’s raadselachtige woorden waren hem 
nu duidelijk.

Bij z’n thuiskomst bleek, dat Debora zich ter 
ruste had begeven. Josua stond voor hem.

„Ben je in Windellstreet geweest ?”
, Ja ?”
„Neemt dr. Margraves je aan ?”
„Ik weet het niet.”
„Hoe zoo?”
„Dat hangt van u af!”
„Hoe kom je daaraan? Denk je soms, dwaas, 

die je bent, dat ik hem die nare geschiedenis van 
jou zal vertellen ? Maar ook, al zou ik dat doen, 
hij is niet de man, om zich aan de praatjes van de 
wereld te storen.”

„Toch hangt het van u af.”
„Leg me dat dan eens uit. Ik heb hem gezegd, 

dat je een verstandig jongmensch bent, ook, dat

HET VERHAAL TOT NU TOE.
Mark Martineau, die in de rechten studeert, is beschuldigd 
van moord op den ouden Abraham Robertshaw. De jury 
spreekt het „niet schuldig" over hem uit. maar de publieke 
opinie, die hem voor schuldig houdt, is tegen hem. Z’n hos
pita zegt hem de huur van z’n kamer op; het meisje, waarmee 
hij verloofd is, breekt de verloving af. Hij doet overal moeite, 
een betrekking te krijgen, maar tevergeefs. Hij wendt zich 
tot rechter Sedgmoor, voor wien hij heeft terecht gestaan 
om raad. Deze adviseert hem in Canada of Australië zijn 
geluk te beproeven, maar Martineau wil het land nier uil 
Dina, Sedgmoor's dochter, die bij ’n gedeelte van het onder
houd tegenwoordig is, geeft Martineau gelijk, omdat hij den 
moordenaar van Robertshaw wil ontdekken. Mark wandelt, 
ten einde raad, s avonds langs de kade, en ontmoet daar een 
jonge bloemenverkoopster, Elsie May. Deze spreekt hem 
moed in. geeft hem drie shillings te leen, en den raad, Londen 
te verlaten, naar buiten te gaan en daar als tuinkecht werk 
zien te krijgen. Hij volgt dien raad, en wordt, na eenig zoeken 
door Wilding, een rijk koopman uit de city, die villa „Poplars’* 
bewoont, in dienst genomen. Dina Sedgmoor, een vriendin 
van Ada Wilding, komt op de „Poplars” logeeren en herkent 
in den tuinknecht Mark Martineau. Zonder zich goed reken
schap te geven van de mogelijke gevolgen voor Martineau, 
deelt zij den jongen Herbert Wilding mede, wie de knech» 
van z’n vader eigenlijk is. De oude en de jonge Wilding ge
looven in Mark’s schuld en de oude heer zegt hem de be
trekking op. Mark vertrekt naar Londen met het besluit den 
moordenaar van Robertshaw te ontdekken. Hij treedt daar als 
boekhandelaarsbediende in dienst bij een zonderling. Josua 
Bentham. Mark’s pogingen om het geheim van den moord te 
ontsluieren, hebben echter geen succes. Na een jaar zegt 
Bentham hem de betrekking op, omdat hij geen bediende 

meer betalen kan.

I

Een idylle uit het Tyroler bergland; niet licht treft men die vlugge bergbewoners zoo verduldig voor de lens.

je een boekenliefhebber was en een harde werker. 
Wat zou ik meer kunnen zeggen ? Je neemt na
tuurlijk die betrekking aan.”

„Ik weet het nog niet.”
„Wat zeg je daar? Staat ze je dan niet aan ?” 
„Dat wel, het werk zal me aangenaam zijn, en 

het komt ook wel op een gunstig oogenblik. Maar 
of ik de betrekking aanneem, dat hangt van u af

„Wees niet dwaas.” zei de oude Josua op knor- 
rigen toon, „en spreek toch niet in raadselen. 
Wat wil je nu eigenlijk zeggen ?”

„Ik bedoel dit,” zei Mark, „wanneer ik de 
mij door dr. Margraves aangeboden betrekking 
aanneem, dan zal ik dagelijks meer dan één uur 
vrij hebben. Maar dan wensch ik hier in huis te 
zijn en in den winkel te helpen, wanneer hij me 
niet noodig heeft. Ik wil u dan in alles assisteeren, 
zooals ik tot nu toe gedaan heb. Anders neem ik 
de betrekking niet aan ”

„Wat heeft hij je gezegd ?” vroeg de oude man. 
„Dat komt er niet op aan ; dit zijn m’n voor

waarden.”
„Maar ik wil je niet meer hebben.
„Dat kan wel zijn, maar ik blijf hier,” zei Mark, 
De oude Josua zette z’n bril op en keek Mark 

eenige oogenblikken strak aan. Z’n oogen werden 
vochtig, hij nam z’n bril af en begon de glazen 
driftig schoon te wrijven.

„Waar dient al die dwaasheid voor?” snauwde 
hij.

„Ik zal u precies zeggen, wat ik van plan ben 
te doen,” antwoordde Marx. „ik ben vast be
sloten om in nfn vrije uren, m’n werkzaamheden 
hier als naar gewoonte te verrichten’

De ouwe man hield op met het wrijven van z’n 
brilleglazen. en begon nu z’n oogen te wrijven.

„Kom, dwaze jongen,” zoo begon hij. Hij kon 
niet verder spreken. Spoedig echter herstelde hij 
zich en ging toornig voort . „Ik heb je zoo lang als 
ik maar kon in den weg gestaan, ik oude, zelf 
zuchtige man ; ik wilde je uit een betrekking 
houden, welke.... heb je dat niet gezien?”

..Ik zie alleen, dat ik bij u blijf,” hernam Mark, 
en z’n stem klonk onvast. „Ik zal in m’n oude 
kamer blijven slapen en verscheidene uren per 
dag in den winkel werken, en u zult me blijven 
afsnauwen, zooals u tot nu toe gedaan hebt, en 
Debora zal ook voor mij blijven koken zooals 
altijd. Nu weet u het.”

Opnieuw veegde de oude Josua Bentham z’n 
oogen af.

..En ik dacht nog wel”, zei hij, „dat ik handig 
genoeg was. om je om den tuin te leiden. Misschien 
misschien.... God zegen je, m’n jongen. Ga nu 
naar bed, en laten we ons verder niet belachelijk 
maken.”

De daarop volgende zes maanden waren voor 
Mark Martineau de gelukkigste, die hij ooit be 
leefd had. Het werk, dat hem werd opgedragen, 
viel in alle opzichten in zijn smaak, en z’n ver

houding tot den heer Margra
ves werd hoe langer, hoe aan 
genamer en hartelijker. Ge
durende deze maanden scheen 
hem zijn rechtsgeval weinig 
meer dan een akelige herin
nering toe, een soort nacht- 
merrie, waaruit hij ontwaakt 
was. Hij zorgde er eiken mor
gen voor, dat alles in den 
boekwinkel van den ouden 
Josua in orde was, en begaf 
zich daarna zoo spoedig mo- 
gelijk op weg naar Windell 
Street om zich daar aan ’t 
werk te zetten, dat hem zoo 
bijzonder goed aanstond. Dit 
werk stelde hem in de gelegen-* 
heid om met boeken, die hij 
vroeger had ingezien, of slechts 
vluchtig gelezen, de kennis
making te hernieuwen. Zijn 
nieuwe patroon, de heer Mar
graves, behandelde hem meer 
ais een zoon dan als zijn secre
taris. Hij was al spoedig zeer 
aan den ouden man gehecht 
zocht gegevens en passages 
voor hem op in oude boeken, 
schreef voor hem op, wat hij 
dicteerde.

(Wordt voortgezet)
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