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DOORH.v. ALPHEN 
BURGEMEESTER

at ik met bijzonder veel genoegen het een en ander over Zandvoort zal schrijven, spreekt vanzelf, al wil het mij voorkomen dat de verschillende photographi- sche opnamen die in dit blad van deze gemeente verschijnen,meer zeggen dan ik schrijven kan.In de eerste plaats iets over Zandvoort als woonplaats.Er wordt in ons land een aardige duit aan belasting betaald; onnoodig om die verschillende, laat ik zeggen belastingwetten, te noemen, ik mag ze bij de lezers bekend achten en meer in ’t bijzonder in deze maand worden wij terdege herinnerd aan den Meiregen; het groeizame, dat men dien regen toeschrijft laat ook op fiscaal gebied niets te wenschen over.

Het Raadhuis 
te Zandoooit.

is tegen billijken prijs ; terreinen die uitmuntend gelegen zijn ten opzichte van zee en stad, en daarmede verbonden zijn door eene electrische tram die ieder kwartier de gelegenheid biedt hetzij de zee hetzij de stad in tien minuten te bereiken ?En waarom niet aan zee gaan wonen ? Goed voor in den zomer maar nooit in den winter, zult u zeggen ! Laat mij u verklaren dat indien gij werkelijk van de zee houdt en haar niet alleen beschouwt als een zwembassin of als een gelegenheid om uw nieuwste ongetwijfeld nauw sluitend badcostuum te vertoonen, die zee u meer zegt in den winter dan in den zomer wanneer zij als exploitantc moet dienst doen.

Een der hameis 
van het Raadhuis.

Hiernaast: de Raadzaal.

Ik kan of beter kon mij zeer goed indenken, dat bij eene keuze als woonplaats de plaatselijke belasting-factor een groote rol speelde en de eerlijkheid gebiedt het om te zeggen dat de belasting momenteel in Zandvoort nog ver van laag is, maar dadelijk dient daarop te volgen en erkend te worden, dat de nieuwe wet, regelende de finantieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten, deze gemeente beduidend ten goede kan komen, ergo de tijd van hooge belastingen kan in Zandvoort als voorbij beschouwd worden.Aangenomen dat het percentage der plaatselijke belasting niet meer geacht kan worden eene belemmering te zijn tegen eene vestiging binnen de gemeente Zandvoort, wat zou dan overigens die vestiging kunnen weerhouden ?Is het voldoende bekend dat te Bentveld aan den voet der duinen bouwterrein te verkrijgen
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En thans iets over Zandvoort als badplaats.
Eenigen tijd geleden las ik in een dagblad 

eenige grieven tegen Zandvoort en ik meen niet 
beter te kunnen doen dan een van die klachten aan 
te halen ; zij betrof de duurte (het behandelen der 
overige opmerkingen zou mij thans te ver voeren, 
te zijner tijd krijg ik daar de gelegenheid nog wel 
toe).

Men maakt zoo graag vergelijkingen met het 
buitenland en meent reeds na een bezoekje aan 
de Belgische badplaatsen, de Ardennen of den 
Duitschen Rijn daartoe bevoegd te zijn. Voor
op zij gesteld dat velen van de Neder
landers zoodra zij de grens overschrijden alles 
wat zij in het buitenland zien veel mooier vinden 
dan hun eigen land biedt en helaas, in het buiten
land zijnde (ik bedoel dan meer in het bijzonder 
die Nederlanders die gedurende langeren tijd buiten 
ons land vertoeven), op hun vaderland fiks afgeven. 
Men schijnt dat fraai te vinden, maar men geeft 
zich een brevet van snobisme. Heeft u ooit, in het 
buitenland zijnde, een Duitscher, een Engelschman 
of iemand, behoorende tot welke vreemde na
tionaliteit ook, critiek op diens vaderland hooren 
uiten ?

Ik meen er dit mede te zeggen, dat men bij voor
keur eerder geneigd is om ’t buitenlandsche 
hooger dan het inheemsche aan te slaan, maar 
terzake* en de klacht over de duurte behandeld 
Die duurte betreft dan meestal het eten en drinken.

Een voorbeeld ! Een Nederlander komt te 
Brussel, dineert in een restaurant a la carte, hij

Dorpskiek in oud- 
Zandnoort.

Hiernaast :
Het odbipatk.

VRIJDAG 24 MEI 1929

Zandpoort.Moderne bouw in

volgt de gewoonte van het land, en betaalt in 
verhouding tot zijn smaak en wenschen een zeker 
bedrag (de taxe de luxe vergeet hij maar), prijst 
de goedkoopte van het land en heeft kans gezien 
om misschien voor weinig geld in Brussel Parijsche 
allures aangenomen te hebben ; hij komt terug 

in Nederland, dineert in een restaurant, eet een 
menu en betaalt waarschijnlijk een weinig meer 
dan in Brussel, maar hij vergeet ten eerste, dat 
de Nederlandsche restaurateur rekening moet 
houden met de vraag van het Nederlandsche 
publiek n.l. een menu te leveren, waardoor de 

verschillende ingrediënten dus in zijn 
huis aanwezig moeten zijn, hetgeen 
hem duurder uitkomt dan zijn Brus- 
selschen collega, die praktisch gesproken 
naast zijn deur kan koopen, hetgeen 
a la carte vermeld is, en ten tweede, 
dat wanneer hij in Brussel zijn Neder
landsche menu gegeten had, dit hem 
niet goedkooper uitgevallen zou zijn. 

En wat het drinken betreft zijn de 
prijzen vrijwel internationaal en als 
regel in Zandvoort niet hooger dan 
in welke badplaats ook ; men betaalt 
in het buitenland vlotter, misschien 
als gevolg van het gezelschap dat in 
het binnenland beperkt dient te blij
ven ; „zoo vervelend, iedereen kent 
je hier,” heet het dan !

De prijzen zijn te Zandvoort niet 
hooger dan in het buitenland maar in 
Nederland stelt men zijn eischen niet 
lager.

Tot slot een paar woorden over de 
badinrichtingen. Ik erken dat de baden 
duur zijn, maar te beginnen met dit 
jaar wordt de gelegenheid opengesteld 
om zonder gebruikmaking van een bad
koets onder leiding van een badmeester 
voor dertig cent een zeebad te nemen, 
zulks ten gerieve van die personen die 
van hun huis, hotel of pension uit wen
schen te baden.

„The proof of the pudding is the 
eating.” Kom naar Zandvoort, ge
gronde klachten verneem ik gaarne, 
maar ik twijfel er niet aan : „De grie
ven blijven uit.”

9 Mei 1929.
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ZANDVOORT ,.z,nW>Vacaxtieook^
WETHOUDER VAN SOCIALE ZAKENals Ideaal

Zandvoort uit de lucht sexten.

Thalassa, Thalassa,” zoo klonk in het jaar 401 
vóór Christus de jubelkreet der afgematte 
en teleurgestelde soldaten, die onder leiding 

van Xenophon na den slag bij Kunaxa den terug
tocht hadden aanvaard naar de Zwarte Zee, en, 
diep ontroerd, door hun gevoelens overmeesterd, 
elkander om den hals vielen.

.Thalassa, thalassa”, d.i. : „De zee, de zee”, en 
dat beteekende voor hen het uitzicht op de ver
lossing van ellende ; de zee, dat was voor deze 
mannen het symbool van uiteindelijk geluk na 
zooveel en zoo diepe beproevingen.

„De zee, de zee”, herinnert ge u nog. rasechte 
Amsterdammer, hoe ge vijf en twintig, dertig jaar 
geleden, met een kwartje op zak in Haarlem aan
gekomen, vandaar het up-and-down begon over 
de duinen naar Zandvoort ? Herinnert ge u nog 
die dagen, toen alles nog vrij was en ge eindeloos 
dolen kondt, totdat ge op een hoogen top ineens, 
heel in de verte, wazig toch, maar de glinstering 
brak er doorheen, uw allerdiepste jongensbegee- 
ren in vervulling zaagt gaan : „de zee, de zee” ? 
Herinnert ge u nog? „Die schonen Tage in Aran- 
juez sind nun zu Ende” ; ja, zucht maar, Amster- 
damsche jongen-van-vroeger en klaag : „Gib mir 
meine Jugend wieder”. Vergeefs. Nu gaat ge met 
vrouw en kroost, solide, als zorgzame huisvader ; 
nu hebt ge een huis gehuurd of een huis-je, nu hebt 
ge plaats besproken in een hotel of een pension, 
maar wees nu niet zoo dwaas om het verledene 
te willen vasthouden in uw herinnering ten koste 
van het heden : de „laudator temporis acti”, de 
man die altijd prijst wat voorbij is, is oud, hopeloos 
oud, en dat willen we toch geen van allen wezen ? 
Ergo, laat ons constateeren, dat Zandvoort heden 
ten dage nóg mooi is en dat de toegangswegen naar 
Zandvoort heden ten dage nóg mooi zijn en dat 
„de zee, de zee” nog precies dezelfde is als „de 
zee, de zee” van voor vijf en twintig of dertig jaren.

Zandvoort niet mooi ? Niet onvergeliikelijk 
mooi ?

Den laatsten tijd wordt er van velerlei kant zoo
veel critiek op Zandvoort uitgebracht, dat het 
gevaar bestaat dat van de opmerkingen dergenen 
die voor een niet onbelangrijk deel betweters zijn, 
altijd nog wel een of ander blijft hangen. Maar wat 

men ook den volke vertelle, dit is onomstootelijk 
vaststaande : Zandvoort is mooi, on vergelijke! ijk 
mooi.

Neen, het dorp niet, dat weet ik wel. Hierin 
is de overeenstemming met andere badplaatsen 
bepaald frappant.

Doch, wat strand aangaat, kunt u me een enkele 
streek van onze heele kust noemen, zóó breed van 
strand en zóó hoog van duin ?

Dat kunt u niet ; dat is uitgesloten.
En aangezien in een badplaats het strand in de 

allereerste, in de middelste en in de laatste plaats 
komt, meen ik dat de bewering niet overdreven is : 
Zandvoort is mooi, onvergelijkelijk mooi.

De toegangswegen naar Zandvoort...
Nu even poëtisch worden ; dat is toch niet ver

boden ?
Wandel dan eens op een mooien zomeravond, 

zoo tegen den schemer of als de maan schijnt, den 
weg van Bentveld naar de kom van ’t dorp en 
zeg, of ge veel lanen kent, waarvan de boomen 
langs den kant zóó expressief zijn als daar en van
waar het uitzicht naar links zóó sprookjesachtig 
kan zijn als daar.

Of fiets of snor per auto van Overveen langs den 
nieuwen zeeweg en den Noord-Boulevard tot in 
’t hart van ons dorp en vraag u eens af, of werke
lijk, perspectivisch gezien, die nieuwe zeeweg heel 
veel verschilt van een Kiausenpass in Zwit
serland en waar ge een equivalent vinden kunt 
voor dat stukje boule
vard met aan de eene 
zijde de volstrekte 
oneindigheid en aan 
den anderen kant de 
strakheid-in-bewogen
heid der kilometers
diepe duinen.

Is een tramrit vanaf 
Aerdenhout, vooral in 
’t voorjaar geen groote 
vreugde ? Is ’t spoor
traject van Haarlem 
af niet in één woord 
prachtig ?

Ja, evenals nage
noeg overal, is de on
gebreidelde vrijheid uit 
onzen jongenstijd ver

dwenen, maar wie met zijn gezin naar Zandvoort 
gaat, kan er altijd nog zeker van zijn, dat hij 
aan iedereen in zijn gevolg een geweldig groot 
genoegen bereidt.

En ook, een heel brok hygiëne voor de zijnen ver
zorgt, wat in onzen tijd van medische opperheer
schappij nog al wat zeggen wil.

Want over de gezondheid-brengende zilte atmos
feer hoeft men toch eigenlijk niet eens te praten ; 
over de opperste heerlijkheid voor kinderen, om 
altijd maar weer opnieuw te scheppen en te bouwen 
in het zand ; over het genot der grooteren, om in 
een badstoel te zitten met een boek en dit niet te 
lezen ; over de blijheid van jong en oud, wanneer 
de Oempa’s op het strand hun vroolijke wijsjes 
blazen en je niet geboren bent om stil te blijven 
zitten.... over dat alles hoeft toch eigenlijk geen 
woord te worden gezegd

„Elck wat wils”, dat bestaat buiten kijf in 
Zandvoort-Bad en daarom is Zandvoort-Bad het 
ideaal-vacantieoord.

Maar ook, zoowel voor degenen die huren voor 
een paar maanden als voor degenen die slechts een 
dagje komen, omdat er trein- en tramverbinding 
is, waaraan, ongetwijfeld en tot onze niet geringe 
ergenis, heel veel ontbreekt, maar dat is toch 
vooral een ontbreken ten ongunste van de forensen 
die we hebben, maar die we in veel grooter getale 
zouden willen en ook zouden kunnen hebben, voor 
wie hier in den zomer verblijven wil of telkens 
een dagje wil passeeren, zijn er toch maar heel 
weinig plaatsen, indien ze er zijn, die ge dermate 
gemakkelijk kunt bereiken. En wat er nog aan 
tekort komt, weest getroost, lezers, heel Zandvoort 
is actief en is voortdurend er op uit, om, op welke 
manier dan ook, het verbindingsvraagstuk met de 
hoofdstad en met Haarlem, waarvan Zandvoort 
toch de badplaats is en de badplaats blijven moet, 
tot in de perfectie op te lossen

Mag ik nog op een enkel punt van attractie 
wijzen ?

Het baden natuurlijk.
Het schilderachtige tentenkamp natuurlijk, aan 

den Zuid en weldra, voor wie alleen overdag een 
linnen beschutting om zich heen willen hebben, 
ook aan den Noord.

Maar ten slotte de „Podeus”.
Heel Zandvoort is de Directie van de Berging- 

maatschappij erkentelijk en dankbaar voor deze 
spécialité van de badplaats.

Alles wijst er op, dat het in de bedoeling ligt, 
deze stoomboot-tegen-het-duin daar gedurende het 
seizoen blijvend te doen verankeren — hetwelk 
zeer zeker voor de talloozen die nog nooit *n schuit- 
op-het-droge hebben aanschouwd, een uitnoodi- 
ging zal wezen, om als doei van een uitstapje of 
zelfs als plaats om te logeeren Zandvoort uit te 
kiezen. Want wezenlijk, hier is en blijft een uiter
mate interessant schouwspel zich aan de verbaasde 
blikken der aanschouwers vertoonen.

Summa summarum : niet alleen vroeger was 
Zandvoort aller lof waardig.

Ook thans nog verdient Zandvoort veler sympa
thie en bewondering.

Waarvan de aanstaande maanden de bevestiging 
moge blijken.

De \oord~boulenard in den prUlen morgen.
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aan mijn baren, duf menschenkind. kom

Van eeuwen op eeuwen en duizenden jaren. 
Klinkt haar sirenengezang er rondom : 
„Slaaf van den arbeid, spoel af al je zorgen. 
Kom

Maar meer dan de heide, het bosch en de dalen. 
Bemin ik de zee met haar woelende pracht. 
Bemin ik den glans van het spattende water. 
Bemin ik haar grootsche, ontembare kracht.

het bosch met zijn heerlijke geuren, 
zijn schaduw en het blad’ren gesuis, 
j gezang en het oogelenkweelen. 
het streelende windengeruisch.

de heide in purperen kleuren 
haar mos en haar krekelenlied.
haar rust, die men stil kan Muist ren. 
haar schoonheid zoo oer men maar ziet.

aan de zee is het leven pas lenen, 
aan de zee is de plaats waar je hoort, 
wordt de zorg, van heel je bestaantje 
at er, in zand en in zonlicht gesmoord.

L.
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De Weddenschap
Q^Caar het Bn&elsch van Ladbroke Black

S
tandring bleef alleen achter en keek de 

anderen na, tot een terreinplooi hen aan 
zijn gezicht onttrok ; toen ging hij zitten 
op een steen in het midden van den Druïden - 

ring en stopte zijn pijp. Toen het eerste rookwolkje 
naar boven kringelde kwam er een glimlach van 
voldoening op zijn gelaat.

Eenige minuten bleef hij daar zitten, verdiept in 
de aangename bezigheid van luchtkasteelen bou
wen. ... Hij zou den prins de loef afsteken, Cicelv 
Vane weghalen uit de handen van haar tyrannieken 
vader en zijn verdere dagen in het Paradijs slijten.. 
Eensklaps echter kreeg hij het onaangename gevoel, 
alsof hij bespied werd. Toen hij het hoofd met een 
ruk omwendde, kwam het hem voor, dat de hooge 
varens die tegen de helling groeiden, op verdachte 
wijze bewogen, hoewel er geen wind was. Hij stond 
voorzichtig op en toen hij, bijna geruischloos, de 
bewuste plek genaderd was zag hij daar een langen 
man met het gelaat naar beneden gekeerd op den 
grond liggen.

.,Hallo, ben je hier aan het Padvindertje spelen, 
of wat scheelt er aan?” riep hij lachend uit

De man hief langzaam het hoofd op en Standring 
keek in het hoekige, gemelijke gelaat van een man 
van middelbaren leeftijd

..Neen, vreemdeling,” zei de man, „maar ik heb 
hier al tien minuten liggen wachten op een gelegen
heid om je te spreken.”

„Waarom kwam u dan niet naar me toe? Ik 
ben waarachtig niet zoo moeilijk te naderen.”

De man hief zich op zijn handen half op en keek 
over de hei.

„Zijn mijnheer Almeric Vane en de rest van zijn 
troep weg? Dan zal ik er wel geen kwaad bij 
kunnen, al zit het dorp ook vol stille verklikkers. 
Komt u dicht bij mij, mijnheer, waar ik veilig met 
u kan praten.”

Half kruipend gleed hij aan den anderen kant van 
den heuvel naar beneden, tot hij in een kleine 
uitholling in den bodem kwam, waar hij op een 
steen ging zitten en zijn voorhoofd afdroogdc

„Vreemdeling,” begon hij, „je gezicht bevalt me. 
U hebt moed. U hebt den prins flink te woord 
gestaan en u ook niet laten afschrikken door dat 
gepraat van dien meneer Vane. Ik ga af op wat ik 
zelf gezien heb en daarbij bevind ik me in den regel 
best.”

Het was een eigenaardige inleiding, vond Stan
dring. tot een onderhoud met een volslagen vreem 
deling.

„Dank u voor uw meening, maar nu. zonder 
mooie woorden ter versiering, wat is de zaak eigen
lijk ?

„De zaak? Olie — olie en spoorwegen. En het brok
je grond, waar die zaak zal moeten worden afgewik
keld, is het Prinsdom Latavia, waar die Joachim 
zich den grooten Piet van acht ”

Hoewel Standring hem met onverholen spotten
den blik aankeek, verloor het gelaat van den 
vreemdeling geen oogenblik zijn ernstige uitdruk
king.

„Ik zal u het geval uitleggen en als u iets niet 
duidelijk is, vraagt u dan maar gerust.”

Hij begon zijn verhaal en, terwijl Standring 
luisterde, kreeg hij het gevoel, alsof hij plotseling 
midden in een fantastischen roman verwikkeld 
was. Almeric Vane wilde zich het recht verzekeren, 
de waardevolle olie-bronnen en de spoorwegen 
in Latavia te exploiteeren en als inzet om zijn 
speculatie tot een goed einde te brengen, gebruikte 
hij zijn dochter. Prins Joachim, de heerscher over 
Latavia. zat diep in de schuld. De heer Vane had 
hem voorgesteld zijn schulden te betalen, onder 
voorwaarde, dat hij Cicely zou trouwen

„Zijn ze eenmaal aan elkaar gekoppeld, mijnheer, 
dan zal Almeric Vane in Latavia kunnen doen wat 
hij wil. Hij zal, wat ze in de film noemen : „De 
macht achter den troon” zijn. Hij zal met de olie
bronnen en de spoorwegen naar goeddunken kunnen 
ontspringen

Standring moest toegeven, dat het mogelijk 
was, maar dacht daarbij alleen aan Cicely en geen 
oogenblik aan olie of spoorwegen.

Geautoriseerde vertaling door A. T.

„Ziet u, het consortium, waarvoor ik werk, wil 
dat niet. Dat is er evenals Almeric Vane op uit, 
zich de exploitatierechten der olie en der 
spoorwegen te verzekeren en als het er iets aan kan 
doen, dan wil het beletten, dat de ander er 
mee strijken gaat. Ik ben vanmorgen hier gekomen, 
om te zien, of ik misschien ook het een of ander aan 
de weet zou kunnen komen.Wij moeten dat huwe
lijk verhinderen.”

„En of !” riep Standring geestdriftig uit.

Fanny Flapuit zegt;

Hel is muur een maand of tmee 
dat 't huwelijk een pretje is.

„Zijn ze eenmaal getrouwd, dan zitten wij er 
glad naast ; we moeten het huwelijk dus beletten 
en de eenige manier om dat te doen is een revolutie. 
Ja, mijnheer.... een revolutie.... Bent u op de 
hoogte met de politiek van Latavia ?”

„Ik weet niet eens waar Latavia ligt,” antwoord
de Standring.

„Op hoeveel graden lengte en breedte het ligt 
doet er niet toe, wel de politiek, die het voert. Tien 
jaar geleden werd de regeerende prins Peter, toen 
een jongen van zestien jaar, onttroond. Er werd 
gezegd, dat hij niet goed in zijn hoofd was, zoodat 
hij in een inrichting werd opgesloten. Al dien tijd is 
hij daar gebleven, terwijl Joachim zijn baantje 
waarnam ; heel veel bracht hij er echter niet van 
terecht.

Standring vond, dat het gesprek wel wat ver van 
Cicely afdwaalde.

„Een heel interessant verhaal, dat moet ik zeg
gen, maar ik snap niet, waarom u mij dat allemaal 
vertelt.”

„Omdat we een revolutie moeten verwekken. 
We moeten Peter bevrijden en weer op den troon 
zetten. En we moeten van prins Joachim af. En 
naar wat ik van u gezien heb, lijkt u me juist de 
geschikte persoon, om dat zaakje op te knappen.”

Standring keek hem eerst in stomme verbazing 
aan.

„Ik?” riep hij toen uit.
„Ja, u. We zullen u van introducties en al derge

lijke dingen ruimschoots voorzien. KT Q 
Oeld speelt geen rol. We hebben het IN O. J 
er nu eenmaal op gezet, zaken te
doen en dat zullen we ook, het ga zoo ’t gaat. 
Laat Joachim duikelen, zet Peter in zijn plaats, 
vóór het huwelijk voltrokken is en stelt u dan zelf 
maar uw voorwaarden vast.”

Standring had wel hardop kunnen lachen om de 
fantastische absurditeit van het heele geval. Hij 
was journalist — geen samenzweerder. De ander 
scheen te raden wat er in hem omging, want plot
seling stak hij zijn hand in zijn binnenzak en haalde 
er een kaartje uit.

„Mijnheer,” zei hij, „ik bied u een kans, zooals er 
u uw leven lang geen meer geboden zal worden. 
Denk er eens over na en stuur mij aan dit adres 
bericht. Ik logeer aan den anderen kant van deze 
hei. Ik geef u tijd om u te beraden tot morgenoch
tend negen uur.”

Een uur later was Standring op den terugweg 
naar het logement „Hengelaar’s Rust” ; allerlei 
gedachten spookten hem door het hoofd. De 
vreemdeling had het druk gehad over zaken, wat 
hij noemde groote zaken, maar Standring scheen 
het volslagen krankzinnigheid toe. Hij voelde zich 
alsof hij regelrecht uit een krankzinnigengesticht 
kwam.... En toch, niettegenstaande alles, trok 
deze romantische geschiedenis hem in zekeren 
zin aan. Het scheen, dat hij de meeste der in den 
roman een rol spelende personen reeds persoonlijk 
kende.. .. Daar was in de eerste plaats prins Joa
chim, dien hij haatte ; dan de mooie, aanbiddelijke 
Cicely — en haar norsche, eigenzinnige, eerzuchtige 
vader, Almeric Vane, die zijn dochter wilde opoffe
ren om de controle over de olie-velden en de 
spoorwegen van Latavia te kunnen krijgen.

Hij piekerde den heelen verderen dag over die 
verwonderlijke samenkoppeling van belangen en 
hartstochten, maar heel veel wijzer werd hij er 
niet door.... In elk geval, het voorstel dat hem 
gedaan was, om naar Latavia te gaan, was natuur
lijk absurd. Waarom zou hij samenspannen tegen 
een vreedzaam land en daar een revolutie ver
wekken, waaronder honderden onschuldigen zou
den lijden, alleen maar om de belangen te steunen 
van een groep groot-financiers.. .. ? Hij wilde 
alleen Cicely.... en had die hem niet zelf gezegd, 
dat ze eiken morgen om zeven uur een wandeling 
maakte ?

Toen Standring den volgenden morgen tegelijk 
met de zon opstond, werden zijn gedachten geen 
oogenblik bezig gehouden door den vreemdeling, 
met wien hij den vorigen dagdatzonderlingegesprek 
had gehad, en zich naar de rivier begevend, legde 
hij zich daar in het gras, op een plek van waar hij 
het tuinhek van „The Drews” in het oog kon hou
den. Na, naar het hem toescheen, een eeuwigheid 
gewacht te hebben, zag hij haar eindelijk aankomen.

Enkele oogenblikken bleef hij naar haar kijken, 
zich verlustigend in haar schoonheid. Zij was 
bleeker, meende hij, dan den vorigen dag en toen 
zij wat naderbij gekomen was en even stilstond, 
zag hij, dat haar gelaat een peinzende, bijna ver
langende uitdrukking had. Zij keek om zich heen, 
nu weer de heide over, dan weer langs den weg en 
nu en dan keek ze vluchtig even om naar „The 
Drews”. Hij stond op en liep op haar toe.

„Goeden morgen, juffrouw Vane.”
Zij stond met haar rug naar hem toe en hij was 

haar zoo geruischloos genaderd, dat zij zijn aanwe
zigheid niet bemerkte, alvorens hij sprak. Toen 
keerde zij zich echter vlug om, terwijl een licht 
blosje haar wangen kleurde.

„O, mijnheer Standring, wat ben ik blij, dat u 
gekomen bent.... Ik — ik was bang, dat u het 
misschien kon hebben vergeten.”

„Vergeten ?” stamelde hij, het kleine handje 
drukkend, dat zij hem toestak, „was dat waarschijn
lijk ? Ik wil u wel eerlijk vertellen, dat ik aan niets 
anders gedacht heb. Ik ben hier al van vóór zessen. 
En hoe gaat het met allemaal ? De prins is hoop ik 
een beetje beter en zit nu weer op en kan alweer 
wat eten? En uw vader? Een beetje bedaard, 
hoop ik ? Die was wel een beetje grof, niet ?”
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„O, mijnheer Standring, ik kan er u niet genoeg 
voor danken, dat u gisteren den prins zoo fijn op 
zijn plaats gezet hebt. Het was schitterend.. .. 
Maar er is een hevige scène geweest.”

„Ja, dat kon niet uitblijven,” zei hij troostend.
Zij trok haar hand, die hij nog steeds vasthield, 

uit de zijne.
Vader was natuurlijk woedend. Ais er een 

onderaardsche gevangenis in het kasteel geweest 
was, zou hij er mij zeker in opgesloten hebben. 
.Maar hij was toch nog niet zoo erg als de prins..? 
Die was eenvoudig verschrikkelijk, mijnheer 
Standring.”

..Dat had ik wel verwacht,” zei Standring 
somber. Hij zag, dat zij over zijn schouder heen in 
de verte keek.

..Verwacht u hier soms iemand, juffrouw?” 
vroeg hij. De blos op haar wangen werd donkerder.

.De prins.... o, mijnheer Standring, hij heeft 
gedreigd, dat hij u, als hij mij met u zag spreken, 
zou doodschieten.”

..Dan schijnt hij erg bloeddorstig te zijn, niet ? 
Maar ik wil wel wedden, dat hij zou missen.... 
Maar laten we in elk geval maar liever niet over 
hem praten. Ik heb al bijna vierentwintig uur 
getracht u te spreken te krijgen, en ik zou niet 
graag, nu ik u eindelijk heb ontmoet, den tijd 
willen zoek brengen met te praten over Zijne 
Koninklijke Hoogheid.”

Zij keek hem verbaasd aan.
..Maar, mijnheer Standring, u spreekt, alsof wij 

elkaar al jarenlang kennen.... en het is toch pas 
de derde maal, dat ik u ontmoet.”

„U zult toch niet willen beweren, dat elkaar 
kennen iets met tijd te maken heeft ? Er zijn 
menschen, die je vijftig jaar lang kunt kennen, 
zonder iets van hen te weten ; daarentegen zijn er 
anderen, die je maar een paar minuten hoeft te 
spreken, om stevige vrienden met hen te zijn.”

Haar oogen glinsterden vriéndelijk.
„Als wij vrienden zijn, mijnheer Standring, 

dan vrees ik, dat onze vriendschap al weer heel 
spoedig een eind zal moeten nemen. Die onver
kwikkelijke geschiedenis van gisteren heeft voor 
zoover het mij betreft tenminste ineens den knoop 
doen doorhakken. De prins heeft verklaard, niet 
langer te willen wachten.... Morgen vertrekken 
wij naar Latavia.”

De lachende uitdrukking verdween eensklaps 
van Standring’s gelaat.... Zij ging naar Latavia. 
Hij zou haar nooit weerzien.... Het besef van de 
grootte van zijn verlies trof hem, alsof hij een slag 
in het aangezicht had gekregen.

..Maar, juffrouw Vane, u kan toch.... u kan 
toch niet trouwen met dien.... met dien bruut.... 
alleen maar omdat hij een prins is!”

Zij wendde met een zucht van wanhoop het 
gelaat af.

„Ik zie niet in, hoe ik er aan kan ontkomen,” 
riep ze op bitteren toon uit. ., Ik ben nu eenmaal 
niet iemand van gewicht. Vader staat er op, dat 
ik met den prins trouw.... Hij is met een zaken
transactie bezig, en mijn huwelijk.... mijn 
huwelijk is een onderdeel van die transactie.”

Standring verloor zijn koelbloedigheid. Het 
meisje haar lot in zulke ijzig koude woorden zoo 
precies te hooren uiteenzetten, was meer dan hij 
kon verdragen. Hij had haar lief. Nu wist hij het, 
dat hij haar met hart en ziel liefhad.

„Maar dat moogt u niet doen 1” riep hij harts
tochtelijk uit. „Het is eenvoudig een beleediging 
.... een misdadig schandaal.”

In zijn hevige emotie greep hij haar handen en 
hield die stevig vast.

„Maar juffrouw Vane, laat u toch in Godsnaam 
niet op die manier exploiteeren. Het is nog niet te 
laat om van uw vader weg te loopen.”

Zij zag hem treurig aan.
„Wat zou er van mij worden, als ik dat deed? 

Ik zou niet weten waarheen ik moest gaan en geld 
heb ik ook niet.”

Hij kon de woorden, die naar zijn lippen drongen 
niet langer terughouden.

„Laat mij u meenemen, juffrouw Vane.. .. Laat 
mij u tot mijn vrouw maken.... Ik ben niet veel.. 
ik kan u ook geen rijkdom aanbieden, maar ik 
ben tenminste een Engelschman.... En ik zou 
voor u werken en mijn leven wijden aan uw geluk. 
Dat meen ik.... Ik heb u lief.... ik heb u lief 
van het eerste oogenblik, dat ik u gezien heb.. .. 
toen op dien avond in de schemering, met je defec
ten motor.... Cicely.”

Er kraakte een hek in zijn hengsels. Cicely trok 
haar hand vlug uit de zijne en draaide zich half om. 
Het parkhek stond open en in de opening stond de 
stalmeester van den prins spiedend om zich heen 
te kijken.

Ga heen.” fluisterde zij, „vlug, hij mocht u 
eens zien.... Vaarwel beste vriend.”

Had hij zijn eigen ingeving gevolgd, dan zou 
hij op den graaf zijn toegeloopen, maar de dringende 
wijze, waarop zij haar waarschuwing uitsprak, 
scheen zijn wil aan banden te leggen. Hij liet zich 
gehoorzaam vallen achter de verhevenheid, waar 
hij zich ook verborgen had, toen hij op haar 
wachtte. Hij zag haar op den graaf toeloopen ; 
even hoorde hij een paar woorden van hun gesprek, 
het parkhek sloeg dicht.... zij was weg. Nooit 
zou hij haar meer terug zien.

Een oogenblik bleef hij nog, met op elkaar ge
klemde tanden, de vuisten gebald, op de plaats, 
waar hij lag.

.Cicely,” mompelde hij in wanhoop, „Cicely.”
Toen kwam plotseling weer voor zijn geest dat 

krankzinnige, fantastische voorstel, dat hem den 
vorigen dag was gedaan. Hij greep in zijn binnen
zak en haalde er een kaartje uit.... Ja, daar 
stond de naam van den man en met potlood er bij 
geschreven, waar hij te vinden zou zijn.... Hotel 

De Goede Hoop”, Dainton.... Dainton, dat was 
vijftien kilometer ver aan den anderen kant van 
de hei en er was hem tot negen uur tijd gegeven 
om het voorstel aan te nemen.... Onmiddellijk 
sprong hij op en liep zoo hard hij kon op de brug 
toe.... Wat hem gisteren een allerzotste dwaas
heid had toegeschenen, leek hem nu de eenig 
mogelijke doeltreffende handeling, die hij kon doen 
.... Hij zou naar Latavia gaan.
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Mijn trouw jacquet. mijn zwarte vriend, 
lk zal jou alle dagen moeten dragen. 
Ik weet, jij hebt dat niet verdiend. 
Maar duld, tot beter dagen dagen. 
Jij trok met mij naar feit en feest 
En naar 'n begrafenis'het meest.
En jij hebt altijd aan mijn lenen. 
Mijn trouw jacquet, cachet gegeven.
Hoe groener jij,
Hoe grijzer ik.
Nou dek je mij.
Tot aan mijn laat sten snik.

Mijn trouw jacquet, zeg weet je nog. 
Hoe k bij t examen zat te beven.
Maar dat ik om den uitslag toch 
In jou veel rondjes heb gegeven ?
Ik dronk, maar viel wat langs mijn kin. 
Dan drong het vlug jouw body in.
En zoo heb k altijd in mijn leven 
Ean mat ik had. aan jou gegeven.
Hoe groener jij. enz.

Mijn trouw jacquet, ik ben verloofd 
En ben getrouwd, als jij me omhulde.
Maar mat ik in jou heb beloofd.
k Beken, dat ik 1 zeer slecht vervulde. 
Maar k dank aan jou. dat, had ’k jou aan. 
Men mij niet aan de deur liet staan.
Zoo kon ik aan jouw donker alle tijden 
Nog mei een lichtzij onderscheiden.
Hoe groener jij. enz.

Mijn trouw jacquet, ik ben failliet. 
Je zal geen lang verlof meer krijgen.
Een ander pak bezit ik niet. 
Om van mijn ondergoed te zwijgen.
Nou slijt je zichtbaar met mij mee. 
Mijn ouwe, trouwe cut-away.
En zal. ik zeg het je bij dezen.
Het stempel van mijn .... armoe mezen. 
Hoe groener jij, enz.

MARTIN LIV HOESIK.
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DERDE HOOFDSTUK

VTou ben ik dus in Borne,” zei Standring in 
zichzelf, met een grappige plooi om zijn 

mondhoeken. „Het lijkt wel een tooneel uit de 
een of andere operette.”

De vreemdeling in „De Goede Hoop” die zich 
„Smith” genoemd had.... welke naam echter 
blijkbaar een gefingeerde was — had hem kortaf 
gezegd, „naar Borne te gaan”.... En daar was 
hij nu, drie dagen na het onderhoud te Dainton. 
Hij had ook nog andere instructies gekregen, en 
een lijst namen — in cijferschrift — een flinke som 
geld en een blanco cheque voor een agent in Lata
via, om zooveel meer geld op te nemen, als noodig 
zou blijken. Van den heer „Smith” wist hij niets 
anders, dan dat hij de vertegenwoordiger was van 
een groote groep Amerikaansche financiers, die 
aan Almeric Vane den oorlog had verklaard, omdat 
deze trachtte de controle te krijgen over de groote 
petroleum-bronnen van Latavia, waarop zij zelf 
een begeerig oog geslagen hadden. „Ga naar Borne, 
dat is een stadje, even buiten de grens van Latavia. 
Wij hebben maatregelen getroffen om u over de 
grens te krijgen. U zult aan den slag moeten. Wij 
hebben bericht ontvangen, dat het meisje drie 
dagen in Borne zal blijven, opdat men den tijd zal 
hebben voor de noodige voorbereidingen. Daarna 
zal zij haar officieelen intocht in Latavia houden. 
Daarna zal er een tour door het land worden 
ondernomen, die ongeveer een week zal duren, en 
die zal eindigen in Mintz.. .. dat is de hoofdstad. 
Daar zullen dan verschillende feesten worden 
gegeven, die vermoedelijk niet langer dan een week 
zuilen duren. Tot slot wordt dan het huwelijk — 
burgerlijk en kerkelijk — voltrokken. U zult dus 
hoogstens achttien dagen hebben, zoodat u haast 
zal moeten maken, wil de zaak voor elkaar komen.”

De heele zaak kwam Standring nog altijd voor 
als een dwaze, fantastische droom, waaruit hij 
straks wel zou ontwaken. Er werd van hem niets 
meer of minder verwacht, dan dat hij in achttien 
dagen in Latavia een revolutie ontketenen, den 
eenen prins van den troon stooten en een anderen 
er op verheffen zou.. .. Als Cicely er niet in ge
moeid was, dan zou hij al aanstonds het heele geval 
als een reusachtig luchtkasteel hebben beschouwd. 
Maar Cicely, met haar schoone gelaat en haar 
betooverende oogen bestond werkelijk.... voor 
hem tragisch werkelijk. Ongezien en zonder dat zij 
zijn aanwezigheid vermoedde, had hij in denzelfden 
trein gereisd als de verloofde van prins Joachim.

In de drukte op het perron was hij zonder opge
merkt te worden buiten het station gekomen en 
nu stond hij in een klein zijstraatje van het middel- 
eeuwsche stadje, met zijn valies in de hand. Vóór 
hem stond een deel van de menigte, die zich had 
opgesteld langs de hoofdstraat. In de richting van 
het station werd gejuich gehoord, dat zich langs 
de rijen der toeschouwers voortplantte. Vooraf
gegaan door een escorte cavallerie kwam een open 
rijtuig aanrijden.... een oogenblik zag hij het 
bleeke, wanhopige gelaat van Cicely. Zij keek naar 
rechts noch naar links, onverschillig voor wat haar 
omringde, terwijl haar naast haar gezeten vader 
voortdurend het hoofd ontblootte en met blijkbaar 
welgevallen voor het volk boog.

Woede en wanhoop maakten zich van Standring 
meester, toen hij daar dien tragischen stoet 
aanschouwde.. .. Cicely moest denken.. .. dat er 
voor haar geen ontkomen meer aan was.. . . dat zij 
zou moeten trouwen met den man, dien zij haatte 
en verachtte.. .. Hoe zou hij haar kunnen bemoe
digen. . .. hoe kon hij haar laten weten, dat zij niet 
zoo verlaten was als zij wel dacht, want dat hij in 
de nabijheid was, bereid om, als het noodig was, 
zijn leven voor haar te geven ?

Met zijn gewone voortvarendheid nam hij dade
lijk een besluit. Hij moest dien avond de grens 
overgaan, om zich vroeg in den ochtend te kunnen 
melden aan het Paleis in het Bosch, waar prins 
Peter was opgesloten. Alvorens deze krankzinnige 
taak te ondernemen, wilde hij een onderhoud heb
ben met Cicely, om haar moed in te spreken en 
hoop te geven.

Onmiddellijk begon hij aan de uitvoering van 
zijn plan. Na een bezoek gebracht te hebben aan 
den agent, die hem over de grens zou moeten 
smokkelen, en na zich op de hoogte te hebben ge
steld van de maatregelen, die daarvoor waren ge
nomen, zocht hij een rustig hotel op.

(Wordt voort gezet)
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Zand voort Kinderoord

Kindervreugd.

Strandgenoegens

andvoort, de Noordzee- 
badplaats, is vóór alles 
bestemd totwoonplaats 
voor kinderen, voor ge
zinnen dus, met kinde
ren die, óf hun blijden 
gezonden levenslust 
botvieren van den mor
gen tot den avond in 
dit heerlijk stukje zee- 
natuur om later terug 
te kunnen zien op een

vrije verrukkelijk doorleefde jeugd/ óf hunne 
aanvankelijk niet voldoende te noemen gezond
heid tot iets beters zagen opgebouwd, waar
voor ze èn Zandvoort altijd dankbaar blijven èn 
ook hun ouders die deze woonplaats kozen.

Zeker is het voor vader niet steeds een vreugde 
om trammende of treinende des ochtends in de 
vroegte — een korten wintertijd wel eens in duister
nis — op weg te gaan naar de verwijderde arbeids- 
plek, maar tegen den avond volgt te blijder de 
wederkeer in ’t gezin, waar de groote daden van 
den dag worden opgedischt in kleuren en 
fleuren, hoe snel de slede neervloog langs de 
helling in den winter, hoe hoog het water 
spatte in den zomer, hoe hard de wind joeg 
in den herfst, hoe in het voorjaar het kin
derfietsje toch weer reed, de voetbal goals 
maakte dat je den tel kwijtraakte en Holland- 
België d’r niets bij was, de knikkers en de 
stuiters kletterden over den grond tot vreug
de of wanhoop van winners en verliezers.

Verloren dagen wanneer het weder slecht 
is ? Die kennen we heel weinig, want dè 
spelbreker, de regen, doet ons hier minder 
kwaad dan waar ook, doordat de poreuze 
zandbodem in een ommezien de water
massa naar beneden heeft doen filteren 
om ze, wat ons betreft, gerust cadeau te ge
ven via „prise d’eau’s” aan de groote steden 
ginds. Geen dagenlange natte bodem, geen 
wekenlange plassen en poelen op onzen 
zandbodem. De regenbui voorbij — klaar

Door dokter C. J. Tichelaar

voor het spel. Luister bij de aankomst van de 
treinen wat de meeste menschen het eerst hier 
treft, de frischheid van den wind, de zuiverheid 
van de atmosfeer, de geur van de zee. Moge 
binnenshuis de huisvrouw al verrukt zijn bij het 
openen van haar speeltuig, dat de stofzuig-machine 
toch inderdaad niet voor niets is gekocht; buiten 

kennen we niet het stof van de steden, het stof van 
de wegen, dat in de gezonde kinderborst niet wel
kom is, voor asthmatische en bronchitische per
sonen een groote bron is van ellende.

De zeewind brengt ons alleen maar goeds, geen 
stof, geen vuil; z’n stimuleerende invloed vergroot 
den eetlust, hij prikkelt de energie, hij wekt op tot 
strijd, tot gezonden strijd van lichaam en van geest, 
hij duldt geen vadsigheid en sloomheid. Hij blijft 
niet buiten maar dringt door in onze huiskamers.

slaapkamers, school
lokalen. De huizen zijn 
poreus, hier zooals 
elders, de wind dringt 
door de muren, door 
de reten en de spleten 
en altijd bijna is het 
de frissche zuivere 
westenwind die komt 
van over de zee, die 
niet bezwangerd is met 
stof en roet en vuil.

De oostenwind die 
over de duinen tot ons 
komt, de landwind, 
schept evenmin een 
stoffige atmosfeer, 
zand stuift laag langs 
den grond, maar zand 
is absoluut geen stof 
dat bedeeld is met fijn 
verdeelde dierlijke af
valproducten en bij- 
behoorende bacterie- 
flora.

Er is meer waarin 
voor onze kinderen 
groote weldaden schui
len, de intensieve in
werking van de licht
stralen, weerkaatst op 
den helderen •
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Het wandelpark eu de kinder-speeliuiu.

bodem — zie de bruine a bruin-zwarte beenen en 
armen en nekken — de tintelende werking in den 
zomer van het schuimende zeewater in de branding.

De bleekneuzen, de slapperds ze hooren hier, 
ze moeten hier zich stalen in hun jeugd, hier strij
den met en tegen de elementen, hier ook wel eens 
ontsnappen aan al te nauwgezette moederlijke 
bezorgdheden die hun te veel de mogelijkheid tot 
strijd soms willen ontnemen, ze moeten hier zich 
vormen tot Nederlandsche jonge mannen en vrou
wen, geschikt voor het Nederlandsch klimaat.

Ja, waarom dat te verdoezelen. We wonen niet 
aan de Rivièra, niet in Californië, niet in een 
aardsch Paradijs waar bijna altijd de zon schijnt en 
koude weinig bekend is; we moeten geschikt zijn, 
onze kinderen geschikt maken voor dit kleine 
stukje van de groote wereld, een stukje dat toch 
zoo héél héél bewoonbaar is en zooveel goeds heeft 
en geeft. Onze kinderen moeten getraind zijn, 
dus.. .. niet al te ver en onnatuurlijk ver van de 
natuur af staan, ze moeten een kou-tje een bui-tje 
leeren doorstaan en waar kan dat beter en waar 
vrijer en gezonder dan aan de Hollandsche kust 
op het Hollandsche zand der hooge duinen ?

De zeewind is het die de winterkoude tempert 
in tegenstelling met streken dieper landwaarts 
op dezelfde breedte gelegen (Oost-Duitschland, 
Rusland), de zeewind is ’t die de zomerhitte matigt; 
de zeewind is van ons medici de goede bondgenoot 
tegen bleekzucht, scrophulose, tegen asthma, 
bronchitis, hooi-koorts. Zeker komen de goede 
gevolgen niet ineens, ze vragen den tijd zich te ont
wikkelen en die tijd omvat niet zelden alle lagere- 
school-jaren ; het zou verkeerd zijn om ouders in 
de meening te brengen dat hun kinderen hier 
plotseling en blijvend geheel andere kinderen 
zouden worden, dat ops en afs hier niet voor
kwamen, dat aan mooie gevolgen soms niet een 
tijd met teleurstellingen voorafging waarin men 
twijfelde. De natuur geeft slechts oogst bij vol
harding en laat zich in den tijdsduur niet al te veel 
beperken ondanks onzen veelvuldigen wensch van 
vlug en goed.

Is het ideaal van wonen aan zee niet noodzakelijk 
of niet te verwezenlijken, dan toch des zomers 
eenige weken een reserve aan gezondheid en fleur 
opgedaan aan de onvolprezen stranden van onze 
Noordzee.

Zandvoort-Bad, Mei ’29. Zon en zeelucht krveeken werklust.
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De Mode
Voorjaarsmantels — Sierlijke kleinigheden ter 

opfleuring van een geheel

N ti eindelijk de 
daan, denken

zomer z’n intrede heeft ge- 
we natuurlijk aan zomer

kleeren, aan dunne lichte jurken en strooien
hoeden, die beschermen tegen zonnelicht. We 
fantaseeren over gebloemde stofjes, golvend in 
strooken en strikken. Maar kunnen we in ons 
klimaat ooit den mantel vergeten ? Hebben we 
hem niet telkens noodig wanneer kille avonden 
de warme dagen besluiten, wanneer een periode 
van zomerweer zoo vaak wordt afgewisseld door 
gure koude ?

Bij de wedrennen van Longchamp, die een jaar- 
lijksche tentoonstelling van vrouwenmodes in het

Lange mantel met sjaal en bijbehoorende deux-pièces. Hoed 
kleurend bij de wollen stof van mantel en rok en bij de zijden 

van blouse en mantelvoering.

Bois de Boulogne met zich meebrengen, was dit
maal van zomertoiletten nog nauwelijks sprake. 
Warme mantels en bont waren er bij die gelegen
heid nog noodig om te beschermen tegen de kil
heid van dit late voorjaar. En zoo waren het dan 
ook hoofdzakelijk mantels, die er, door gracieuze 
mannequins der groote modehuizen, aan de Parijze
naars vertoond werden.

Zoo was er een licht beige mantel, elegant van 
coupe, versierd met langharig zomerbont, van 
boven tamelijk wijd, van onderen los over elkaar 
geslagen.

Er was een mantelcostuum van bonte wollen 
stof in grillige zig-zag-figuren, warm en soepel; 
en een donkere lange mantel over een deux-pièces, 
waarvan de rok uit de mantelstof en de blouse van 
dezelfde zijde, waarmee de mantel was gevoerd, 
vervaardigd was. Deze mantel, met tamelijk wijde 
mouwen, was alleen gegarneerd met fijne op- 
naaiseltjes, die een schouderstuk vormden rondom 
den hals, waar een lange sjaal, bij wijze van kraag, 
de afwerking vormde. Deze sjaal, die op den 
schouder werd samengestrikt, was eveneens met 
zijde gevoerd, ’n combinatie van licht en donker, 
glanzend en dof, welke zich herhaalde op den hoed, 
die bij dit toilet gedragen werd.

De lange sjaal, die bij vele mantels van dit 
seizoen dient ter garneering en tevens om, bij koel 
weder, als das te worden gedragen, zien we ook op 
de elegante geruite japon, die eveneens in Long
champ door een der groote Parijsche modehuizen 
werd gelanceerd. De garneering bestaat hier uit 
een schuin-geknipt voorpand boven uitvallende 
plooien. De sjaal sluit aan bij het rechtervoorpand, 
dat schuil gaat onder schuingeknipte ruiten. Een 
fraai toilet dat ook als manteljapon zal kunnen 
worden gedragen.

Sierlijke kleinigheden. Door enkele kleinigheden 
kunnen we een jurk van verleden zomer weer ’n 
geheel nieuw aanzien geven, ’n Nieuw kraagje 
met bijpassende manchetten geeft dadelijk al 
frischheid aan ’n japonnetje. En we kunnen zoo’n 
stelletje gemakkelijk zelf maken van waschbare 
zijde, of fijn batist, rondom gefestonneerd, of af
gewerkt met een open zoompje, of met een even 
ingerimpeld valencienne-kantje. Een klein eenvou
dig borduurseltje bij de hoeken kan al dan niet 
nog ter versiering worden aangebracht.

Ik zag zoo’n keurig kraagje, spits uitloopend 
van voren, met, even daaronder, een paar slippen, 
uitkomend door een dwarse insnijding — als een 
groot knoopsgat — in de jurk.

Een ander kraagje, rondom gefestonneerd, ein-

GOEDKOOPE KNIPPATRONEN
KNIPPATRONEN van onze geteekende modellen. genummerd boven 
4000, zijn verkrijgbaar aan ..Het Patronenkantoor*, Postbus No. 1, 
Haarlem. Onberispelijke coupe. Dameskleeding in de maten 88. 96, 
104 bovenwijdte a ƒ 0,55. kinderkleeding voor den bij *t model aan- 
gegeven leeftijd è fO.55. Bij elk patroon 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 mo del en 't blad rvaarin het voorkomt, en bovenwijdte. Men 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 gemenschie maten a ft.— 

p. stuk voor dames, voor kinderen a f O.7O. 

digde in een, eveneens gefestonneerden jabot.
Iets geheel nieuws is dit : de jurk wordt van 

voren, tamelijk diep, V-vormig of U-vormig, uit
gesneden en onder die uitsnijding wordt dan een 
vest gedragen — wit, beige, licht-grijs, zacht-rose, 
teer groen bij donkerder kleuren. — Zoo’n vest 
heeft een omgeslagen kraagje, dat even onder den 
hals aansluit. We kunnen zooiets best zelf maken, 
versierd met fijne plooitjes of met valencienne- 
kantjes en al dan niet met een rij knoopjes in ’t 
midden. Liefst nemen we er ook manchetten bij, 
die losjes in de mouwen worden geregen. Hebben 
we ons vest met opnaaiseltjes versierd, dan wer
ken we ook kraagje en manchetten af met eenige 
opnaaiseltjes, en nemen we eenige rijen kantjes 
voor het vest, dan dienen we ook kraagje en man
chetten met een ingerimpeld kantje te versieren. 
Het geheel moet goed waschbaar wezen.

PAULA DEROSE.

Elegante geruite japonmet sjaal, die aansluit bij 't 
rechtervoorpand.

Is het veilig 
in water
’t is veilig in Lux

nascht alle

WOLLEN K1NDERKLEERTJES ZELF VLUG TE 
KUNNEN WASSCHEN IS EEN GROOT GEMAK. 

U KUNT HET, MET

MAAKT OOK EEN UITSTEKEND SHAMPOO.
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eu
r is mij wel eens gezegd, 

dat het leven practisch 
alleen bestaat uit eten, 
drinken en uitgaan en 
dat het werken slechts 
noodzakelijk is, om deze 
zaken te kunnen be
kostigen.

Nu zullen we niet 
gaan polemiseeren over 
de aanvechtbaarheid 
van deze gedachte,

maar een feit is ’t, dat het zeer groote opofferin
gen van een mensch zou vergen, aan een van deze 
drie dingen te verzaken. Nu kunnen we over het 
nut der twee eerstgenoemde verlangens gevoeglijk 
zwijgen, maar wat het laatste betreft, daarover 
zou men een hartig woordje kunnen spreken, 
daar er in werkelijkheid maar weinig menschen 
zijn die zoodanig kunnen uitgaan, dat het hun 
verlangen volkomen bevredigt.

Hoe dat komt ? Wijl de menschen vaak meer 
letten op het effect, dat hun uitgaan op an
deren maakt, dan op het voordeel van de 
met hun geaardheid het meest overeenko
mende gelegenheden.

Uitgaan is synoniem met genoegen hebben 
en om zich hieraan volkomen te kunnen 
overgeven, is het noodig, dat men in die pe
riode geen ongemakken ontmoet, die een 
krieuweling of wrevel kunnen opwekken, of 
waaraan men meedoet om meer te zijn of te 
schijnen, dan vriend X of buur Z. Hoe dik
wijls gebeurt het niet, dat iemand ver boven 
zijn begrooting of draagkracht uitgaat of 
vermaak zoekt. Dat hierdoor het plezier aan
merkelijk gepekeld wordt, zal wel niemand 
ontkennen, al suggereert de desbetreffende 
zich ook nog zoo sterk het tegendeel.

Nu zijn in het bijzonder de Hollanders een 
zeer eigenaardig volk, niet alleen in hun doen 
en laten maar ook in hun uitgaan. Zoodra het 
mooie weer en de vacanties beginnen, ziet 
men heele colonnes naar het buitenland trek
ken en al heeft men ook net op den kop af 
de reiskosten bij elkaar gescharreld, het 
eenige vermaak is, bij terugkomst te kunnen 
zeggen: „Ik heb mijn vacantie in België of 
Frankrijk doorgebracht,’’ en van hun ver
meend voetstuk kijken ze minachtend neer op

Tennisbanen en het clubhuis Golf.

hen,die stil van de schoonheden en de genoegens van 
hun eigen land genoten. Vooral de inflatie-landen 
vormen een soort verzamel-album van het ont
spanning zoekende Hollandsche publikum.

En als motief laten ze dezelfde excuses hooren, 
als voor het koopen van een tandenborstel met: 
„Made in Germany” erop: „In het Buitenland 
kan men veel beter uitgaan dan in Holland.” Zij, 
die dat beweren, doen dit om een van deze twee 
redenen : óf zij beschouwen als uitgaan een on
controleerbaar uit-den-band-springerij, en dan 
mag Holland blij zijn, dat zij deze elementen ver
liezen, óf zij zijn in het buitenland heelemaal niet 
uitgeweest, want anders zouden ze weten, dat 
wat uitgaansgelegenheden betreft, ons land in 
geen enkel opzicht onder doet voor welk land van 
Europa ook.

Men moet mij goed begrijpen, ik ontken geens
zins, dat men zich in het buitenland hetzij Frank
rijk, Duitschland, Zwitserland, Denemarken en 
zelfs België niet amuseeren kan (met een goed ge- 
vulden buidel) maar beter in geen geval. Heeft

Schapen in (ie Duinnwifie

weleens hij of zij die den mond vol heeft over 
Brussel en Parijs eenige dagen achtereen vertoefd 
in Zandvoort ? Niet als „dagjesmensch” maar 
als badgast? Waarschijnlijk nog nooit’ Want 
hadden zij dit gedaan, dan zouden ze heusch op 
recht moeten bekennen, dat er toch maar niets 
gaat boven de heerlijke zee overdag en de zoo 
genoeglijke cabarets, dancings, en bars van den 
avond als in Zandvoort te vinden zijn. Wanneer 
men zijn vacantie in Zandvoort heeft doorgebracht, 
dan kan men gerust iedereen tarten te bewijzen, 
dat zijn holvdays zoo aangenaam en prettig ver- 
loopen zijn.

O zeker, men organiseert buitenlandsche trips 
voor honderden guldens, plus wat er nog bij komt 
en dan mag men met een groote kudde mee om 
dingen te zien, die je geen snars interesseeren, 
doch waaraan je meedoet, omdat, misschien we
gens het niet-kennen der taal, je je zoo hulpeloos 
voelt zonder leider, daarom loop je mee in het 
reglementaire gareel en doet maar of het je interes 
seert en je suggereert je maar, dat je plezier hebt

Nee, laat dan maar degene, die moe en platzak 
van over de grenzen terugkomt, opsnijden dat 
hij bezienswaardigheid zus, en eigenaardigheid 
zóó, gezien heeft, de heerlijk uitgeruste, goed door
waaide en uitgespoelde, echt plezier en vermaak 
gehad hebbende, Zandvoortsche badgast zal met 
nieuwen moed zijn werk weer aan vangen en den 
nog moeden opsnijder hartelijk uitlachen, wijl 
hij vermaak en ontspanning trachtte te zoeken 
daar waar het niet was.

Men moest eens weten hoeveel benijders zoowel 
in binnen- als buitenland o.m. de Amsterdammers 
hebben, die ’s winters kunnen genieten van dt 
genoegens van een groot-stad en zomers van het 
bezit van de zee. Misschien zijn de Zandvoortsche 
autoriteiten het niet met mij eens maar, een van de 
groote voordeelen welke Zandvoort heeft in vergt 
lijk met andere Nederlandsche badplaatsen is. 
dat de communicatie juist voldoende is om haar te 
behoeden voor „verstedelijking.’

Niemand die b.v. zijn vacantie in Scheveningen 
heeft doorgebracht, zal het idee hebben ,,buiten” 
te zijn geweest. In Scheveningen krijgt men den 
indruk in een drukke stad te zijn, waaraan toeval 
lig de zee grenst. Aan den eenen kant ’n winkel 
straat en aan den overkant de zee. Juist om iets tv 
willen beteekenen werd het doel van badplaats 
voorbijgestreefd, zoodat zij thans geen vleesch en 
geen visch meer is. Zandvoort echter is nog dat 
heerlijke dorp, waar niets je aan stadsgewoel of 
iets dergelijks herinnert, waar alles nog het cachet 
draagt van het primitieve van een dorp, doch 
waar het society-leven nog juist voldoende die 
gemakken biedt, welke de uitgaande mensch niet 
gaarne wil missen

\
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e laatste dagen hebben ons weer eenigermate het 
min of meer geschokte vertrouwen in den 
kalender teruggegeven : na de ijzige periode, 
welke achter ons ligt is er dan toch zoo iets als 
een lente-stemming in ons gevaren ! ’t Werd 
langzamerhand ook tijd, de eerste helft van 
Mei al en nog geen vleugje warmte. Maar mét 
de zon komt de hoop, we kijken onze garderobe 
eens na, bergen bontjassen en verdere winter-

kleeding — zij het ook ietwat aarzelend — op en steken ons in om
hulsels van lichtere stof en vroolijker kleur. En onmerkbaar komt dan 
het verlangen naar vacantie en uitstapjes, de rubriek „Op reis” in onze 
couranten wordt terloops al reeds even ingekeken en de eerste schuchtere 
opmerkingen over wenschen en verlangens worden gemaakt.

Vooral door de stedelingen, die alleen door een soort atavisme beseffen, 
dat het buiten groener is geworden ; de heesters en boomen in de stads
tuintjes en parken hebben hun dat ook al verteld. De kleuren-orgie van 
onze onvolprezen bloemenvelden tusschen Haarlem en Leiden, heeft ze 
in verrukking gebracht ; voor duizenden en nog eens duizenden vormen 
deze schitterende roode, gele, violette en sneeuwwitte vakken veelal de 
eerste kennismaking met de herboren natuur.

Een enkele, ietwat stoutmoediger dan de rest, heeft ook al eens een 
kijkje genomen aan het strand, dat zoolang eenzaam en verlaten gelegen 
heeft, geteisterd door regen en wind, ’t Is hem niet tegengevallen, overal 
begint men in onze badplaatsen de handen aan het werk te slaan 
om gereed te zijn, als de gasten komen en deze ijver is 
op zich zelf al veelbelovend. Druppelsgewijs verschijnen 
berichtjes in de couranten waaruit te distilleeren valt 
welke vorderingen de arbeid maakt, wat er veranderd en 
vernieuwd zal worden, wanneer de hotels open zullen gaan, 
welke muzikale en andere grootheden ons dezen zomer 
zullen bezighouden.

De gevolgen blijven niet uit., in den familiekring wordt 
het voor en tegen van een verblijf aan zee in de aan
staande vacantie besproken, waarbij zich het psycholo
gisch verschijnsel van elk jaar herhaalt : de jeugd, vooral 
de zeer prille jeugd is unaniem voor het strand, omtrent 
welks geneugten de meest fantastische herinneringen 
worden opgehaald van snik-warme dagen, zóó levendig 
en overtuigend voorgesteld, dat zelfs de ouderen onder 
den indruk raken en neiging gevoelen, pardoes de tuin
deuren open te zetten, omdat ze de warmte nu al meenen 
te bespeuren 1 Indien er al eenige oppositie van den meer 
bezadigden kant komt, is die toch wat zwakjes — op de

De R.K. Kerk.

Een strandoverzicht 
op een warmen dag

Beurs zou men die betitelen met „flauw” — want 
ook pa en ma en de oudere zoons en dochters 
zien visioenen van luie stoelen op hotel-terrassen, 
wandelingen op onnatuurlijk zoele avonden langs 
met maanlicht overgoten stranden en geanimeerde 
bains-mixtes, waar de laatste creaties op het ge
bied van bad-toiletjes de baders — en vooral de 
toeschouwers — in verrukking zullen brengen.

Is de teerling geworpen, de Rubicon over
getrokken en heeft de Noordzee het pleit gewonnen 
(wat geen zeldzaamheid is), dan komt de volgende 
kwestie in ons aan kwesties van allerlei aard zoo 
rijk bestaan de aandacht vragen. Waarheen ? 
Wéér komt het conflict tusschen oud en jong : 
de eerste categorie, hoe blijmoedig ook, wil naar 
een „rustige” badplaats, de tweede, meer vroolijke 
en onbezorgde, prefereert een plaats, waar je 
nog eens dansen kunt,waar je je niet zoo heelemaal 
in de rimboe voelt.

„Ais we eens naar Zandvoort gingen, niet te 
ver van huis, voor het geval het weer eens hopeloos 
mocht worden (algemeen protest 1), vroolijk en 

een beetje mondain, met 
allerlei interessante dingen 
vlak bij : IJmuiden met 
den nieuwen sluisbouw, den 
nieuwen strandweg, gelegen
heid voor fietstochtjes naar 
Haarlem en omstreken, enz., 
enz.” Merkwaardig is bh
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zulke besprekingen, de vindingrijk
heid om allerlei motieven aan te 
voeren. Dan grijpt ten slotte de 
pater familias naar de courant 
of schrijft aan de Ver. voor 
Vreemdelingenverkeer om een pen
sion- of hotelgids, om zich eens 
op de hoogte te stellen van logeer
gelegenheden en prijzen, of er 
wordt geïnformeerd bij kennissen 
die het ’t vorige jaar toch zoo 
goed getroffen hebben in Zand- 
voort en er heelemaal niet duur 
uit waren. Maar toch ook niet zoo 
heel erg goedkoop, natuurlijk ’. Dit 
laatste om het fatsoen van de fa
milie op te houden.

Een prachtig hoekje in de om
geving van Zandvoort-Bentveld.

De Ned. Iiern. Kerk.

Het interieur vnn een 
Boulevard Bodega.

En op een mooien Juli-dag vindt de fa
milie zich in Zandvoort terug en ze heeft 
gelijk gehad ! Want onder de Nederlandsche 
badplaatsen is Zandvoort toch wel iets bij
zonders. Er is zoo n mooi, breed, helder 
strand als men maar wenschen kan, er zijn 

een stuk of wat prima hotels en pensions 
waar de meest verwende badgast zich op 
zijn gemak kan gevoelen, er is een va-et- 
vient van bezoekers uit alle deelen des 
lands, er zijn aardige restaurants en café’s 
en — last but not least — je kunt er 
heerlijk baden en zwemmen en luieren. Er 
is gelegenheid om zich te amuseeren voor 
den Nederlander en den vreemdeling, en 
diengenen, welke altijd gemeend hebben, 
dat een badplaats voor hun beurs te mach
tig zou zijn, zouden wij willen aanra
den : probeert Zandvoort eens ! Men heeft 
bovendien het groote voordeel in het hart 

des lands te zijn, dicht bij de hoofdstad, 
nog dichter bij Haarlem en heelemaal niet 
ver van Den Haag. Wij bedoelen hiermede, 
dat men zich op dagen, dat het weer niet 
meewerkt — en deze komen inderdaad wel 
eens voor in een vacantie — niet behoeft te ver
velen; de veie bezienswaardigheden in den om
trek : de musea van Haarlem, Leiden en Den Haag, 
het interessante gedoe van de uitgaande en bin
nen komende Schepen in IJmuiden, een tochtje 
door de Zaanstreek, een boottochtje op het 
Noordzeekanaal, vereischen niet altijd bijzonder 
prachtig weer om volop genoten te kunnen 
worden.



196 VRIJDAG 24 MEI 1929 No. 10

Aé/i rustig hoekje.

Genietend pan het zonnetje.

Hiernaast. Achter tiet duin.

Maar wij hopen toch, dat al deze 
dingen voor hen die in Zandvoort 
gaan logeeren, bijkomstigheden zullen 
blijven. Want strand en zee, licht, 
zon en lucht, zijn vooral dat wat de 
werkers en rustzoekenden noodig 
hebben, om daarna weer met nieuwen 
moed aan den arbeid te kunnen gaan. 
Dit alles vindt men in Zandvoort in 
overvloed en van prima kwaliteit!

In het kader van dit praatje pas
sen geen zwaarwichtige beschouwin
gen over het percentage ozon in de 
Zandvoortsche lucht, over de heilzame

werking van zee- en zonnebaden die trouwens 
reeds door iedereen erkend wordt.

Maar we mogen toch we! even bedenken hoe 
heerlijk onze vacantie aan zee voor onze kinderen 
is, hoe ze zich nergens beter kunnen amuseeren 
dan aan het prachtige strand onzer Noordzeekust.

De buitenlanders en voorat onze Duitsche buren 
weten onze badplaatsen te waardeeren, men zou 
soms zeggen, méér dan onze landgenooten. Dat 
Zandvoort bij hen goéd aangeschreven staat is het 
beste bewijs voor alles wat wij hier hebben aange
voerd. En als u toch eens naar het buitenland wilt 
in uwe vacantie, dan is daar niets tegen. Maar 
besluit dan uw uitstapje met een paar dagen aan 
het Zandvoortsche strand ! Of brengt er eens — bij 
wijze van proef ~ een week-end door!
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KEES LAGE MAN, de ontslapen Amsterdam- 
sche tooneelspeler van de oude garde, is onder 
groote belangstelling naar zijn laatste rust
plaats geleid. Vele altisten brachten nog een 
laat sten groet aan den betreurden collega.

D.E.C. bestaat 25 jaar. Ter ge
legenheid daarvan recepteerde het 
bestuur van dezen hoofdsledelij ken 
2e-klasser (hoe lang nog ?) Zaterdag 
4 Mei j.l. in Bellenue. De foto hier 
naast is dus niet nieuw meer, doch 
rvij geven haar niettemin nog 
gaarne een plaatsje. Rond hel 
D.E.C-bestuur zullen onze lezers 
er verschillende vooraanstaande 
personen uil de Amsterdamsche 
voetbalwereld op kunnen vinden

Hiernaast links: 
Het vertrek waarin 
de afgrijselijke daad 

plaats vond.

Te Amstelveen 
heeft een gruwelijke 
moord plaats ge
vonden waarbij een 
60-jarige vrouw 
het slachtoffer werd. 
Hierboveu een foto 
van de plaats des 
onheils, een afge
legen boerderijtje.

D.H.S. wederom voor de poorten der 2e klasse. De promotiecompetitie werd ingezet met een klinkende overwinning te Helde;
Maandag hebben de D.W.S.-ers tegen Rapidilas gespeeld, liet resultaat van dien wedstrijd is voor de Amsterdammers met 

gunstig geweest, zij verloren n.l. met 2-1. De kansen zijn echter nog niet verkeken.
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DUISTERE MACHTEN
NAAR HET ENGELSCH VAN JOSEPH HOCKING DOOR J O S. P. H. HAMERS

L
ater had zij er dikwijls aan gedacht, wat 

er wel van hem geworden was. Omstreeks 
den tijd van haar bezoek bij de familie 
Wijding echter, dacht zij minder aan hem. 

Nadat zij hem op de „Poplars” herkend had, was 
haar belangstelling in hem weer ontwaakt, en toen 
zij tot de bevinding kwam, dat Mark’s identiteit 
door haar onbedachtzaamheid aan de openbaar
heid was prijsgegeven en hij uit z’n nederige 
betrekking was ontslagen, was zij er van overtuigd, 
dat zij hem genoegdoening verschuldigd was. Met 
haar vader had zij dan ook over het geval ge
sproken en hem verzocht, den heer Wilding te 
schrijven en er bij dezen op aan te dringen, 
dat hij iets voor Martineau, die feitelijk het 
slachtoffer van haar loslippigheid geworden was, 
zou doen.

Rechter Sedgmoor nu had een zwak voor 
Dina. Toen zij nog een klein kind was, was zij 
zeer ernstig ziek geweest. Een paar jaar lang had 
zij de ziekenkamer niet verlaten. Het gevolg 
hiervan bleef natuurlijk niet uit. Haar vader 
was altijd zeer bezorgd voor haar. Zij was nu wel 
gezond en krachtig, maar haar vader kon het 
niet goed over zich verkrijgen, haar iets te weigeren, 
zelfs wanneer, hetgeen ze hem vroeg, min of meer 
onredelijk was. Wanneer het maar eenigszins 
mogelijk was, dan willigde hij haar verlangens 
in. Beiden waren zeer aan elkaar gehecht.

Vindt u dat niet verwonderlijk, vader?” 
vroeg het jonge meisje, toen zij, na den boek
winkel van Josua Bentham verlaten te hebben, 
huiswaarts keerden.

„Ja, ik vind het heel belangwekkend,” luidde 
het antwoord.

,U ziet, dat ik gelijk had,” hernam Dina; 
de manier, waarop hij zich door de moeilijkheden 

heenslaat, kan, dunkt me, niet hoog genoeg worden 
aangeslagen.”

Hij heeft ook een beetje geluk gehad,” waagde 
de rechter te zeggen, „het toeval heeft hem ge
holpen.”

Ik geloof niet aan het toeval. Wanneer hij er 
niet geschikt voor was, dan zou hij die betrekking 
bij dr. Margraves niet gekregen hebben.”

..Dat kan wel zijn,” hernam haar vader, ..maar 
was het niet toevallig, dat men hem voor een 
moordenaar aanzag ? Dat hij maanden lang het 
slachtoffer geweest is van de verdenking, die op 
hem rustte, terwijl hij toch onschuldig was ?”

„In elk geval, zooiets als het toeval bestaat 
niet ; ik zal er niet langer over redeneeren ; het 
is de moeite niet waard, maar ik weet, dat ik 
gelijk heb.”

De rechter lachte hartelijk. „In elk geval,” 
zei hij, „schijnt hij nu z’n kwade dagen achter 
den rug te hebben. Hij maakt ook een zeer gun- 
stigen indruk, maar ik vrees, dat hij het verloren 
terrein nooit meer zal herwinnen.”

„U kunt niet meenen, wat u daar zegt, vader.”
„Ik meen het helaas wel. Je moet weten, kind

lief, dat in rechterlijke kringen nog wel over die 
zaak gesproken wordt. Zelfs, wanneer het hem 
gelukte als advocaat bij de rechtbank toegelaten 
te worden, dan zou hem dit niet veel baten. 
Het is wel treurig, maar ik geloof, dat hij dood 
verklaard zou worden.”

„Er is zeker nog geen licht in de zaak gekomen, 
niet waar ?” vroeg Dina.

..Neen, het is en blijft een geheimzinnige zaak. 
Gisteren nog sprak ik er met een paar van m’n 
vrienden over. Ik vertelde hun, dat je den jongen 
man ontmoet had tijdens je bezoek op ’t land. 
Dat gaf aanleiding tot een discussie over de heele 
zaak. Er zijn nu reeds twee jaren over den moord 
heengegaan, maar eenig licht is er tot nu toe niet 
in gekomen. Zoolang het geval niet volledig 
opgehelderd is, zal dit jonge mensch steeds onder 
verdenking van misdaad blijven staan.”

„Ik vind het verschrikkelijk,” riep het jonge 
meisje uit, „we moeten iets voor hem doen, 
vader.”

„Doen ? Wat kunnen we voor hem doen, kind
lief ? Hij is nu wat op dreef gekomen. Weliswaar 
zal hij niet in die kringen kunnen verkeeren, 
waarin hij, zonder dien ongelukkigen moord, zou 
verkeerd hebben, maar het kan hem toch later 
goed gaan.”

„Maar dat is toch hoogst onrechtvaardig, 
vader ! Hij moet in de gelegenheid gesteld worden

om de positie in te nemen, die XT IA
hem toekomt. U hebt zelf van 1NO* lv 
hem gezegd, dat hij een flink en 
handig jongmensch is.”

„O ja, hij is handig genoeg, zou ik zeggen. 
Maar wat ik gezegd heb, is maar al te waar.”

„Ik weet al, wat we doen kunnen!” riep het 
jonge meisje vol geestdrift uit, „en we zullen 
het doen ook. We zullen hem aanstaanden Don
derdag uitnoodigen op onze avondpartij.”

..Wees nu niet dwaas, kindlief.”
,Ja, we zullen het doen !” riep Dina. „Ziet u 

dan niet in, van hoeveel belang dit voor hem is ? 
Het zou de publieke opinie ten zijnen gunste 
doen keeren, wanneer men zag, dat u, de rechter, 
zóózeer van z’n onschuld bent overtuigd, dat u 
hem ten uwen huize op een avondpartijtje noodigt. 
Niemand zou dan in ’t vervolg meer aan z’n 
onschuld twijfelen. Bovendien zou hij dan kennis 
kunnen maken met sommige heeren, die hem 
vooruit konden helpen.”

„Ik vrees, kindlief, dat het niet zal gaan.”
„Maar waarom niet? Hij is een heer, die zich 

zeer goed voordoet. Wanneer hij voorgesteld 
wordt als de particuliere secretaris van dr. Mar
graves, dan zal iedereen hem als zijn gelijke in 
stand beschouwen. Men zal direct zien, dat hij 
een geleerde is.”

„Maar vertel me eens, dwaas kind, wat zouden 
je moeder en je broer er wel van zeggen ?”

„O, ik zal dat wel met hen in orde maken; 
u behoeft niet bang te zijn.”

Het gevolg van dit onderhoud was, dat Mark 
de ons bekende uitnoodiging ontving en dat hij 
op den bewusten avond op de stoep van het 
huis van den heer Sedgmoor stond en schelde.

Hij gevoelde zich vreemd te moede. Het was 
reeds jaren geleden, dat hij zoo’n soort huis, 
als genoodigde, als gast was binnengetreden. De 
huisknecht, die hem opendeed, herkende hem als 
den jongen man, dien hij twee jaar geleden ook 
binnengelaten had. Hij verbeeldde zich, dat de 
man hem wantrouwend aanzag, en gevoelde 
grooten lust, direct weer heen te gaan. Hij had 
een gevoel over zich, alsof iedereen in dat huis 
over hem sprak. Al de bijzonderheden van zijn 
proces schoten hem te binnen. In z’n verbeelding 
hoorde hij weer de dreigementen van het volk, 
toen hij op de trappen van het gerechtshof stond.

„Hierheen, mijnheer,” zei de huisknecht, nadat 
hij hoed en jas van Mark had overgenomen.

Een minuut later bevond hij zich in een schitte
rend verlicht salon, waar reeds een aantal gasten 
aanwezig waren.

„Zoo, Martineau, ik ben blij, dat ik je zie,” 
zei de rechter, nadat de jonge man was aan
gediend.

De vriendelijke ontvangst door den heer des 
huizes deed Mark goed, ofschoon hij wel zag, 
dat mevrouw Sedgmoor een alles behalve vriende- 
lijken blik op hem wierp. Enfin, hij was nu eenmaal 
daar, en hij moest zich nu maar in de omstandig
heden schikken. Er was aanleiding genoeg om 
hem afleiding te geven. Hij zag daar verscheidene 
persoonlijkheden, wier namen klank hadden in 
de deftige kringen van Londen. Meer dan één 
onder hen was iemand van beteekenis. Ook was 
het wel aardig om de fraai gekleede dames te 
zien en het opgewekte, ongedwongen gebabbel 
aan te hooren.

Toen hij Dina zag, trad hij op haar toe. Hij 
beschouwde haar in dit huis als een veilige haven 
tegen den storm, die in zijn binnenste woedde. 
Ofschoon hij het niet wist, zoo was zijn tegen-

DE „WITTE-PAARD ADEL AAR”, het fndianen-hoofd, dien men op 
nevenstaande bladzijden ook afgebeeld ziet, heeft tijdens zijn verblijf 
te Berlijn ook een uitstapje gemaakt door het luchtruim met zijn 
echtgenoote. De onversaagde luchireiziger, die maar even 107 jaren 

telt, bestijgt hier met zijn vroum het vliegtuig.
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TWEE INI )1 ANEN-HOOFDEN Hier ziet u het thans in Europa 
vertoevende Indianen-Hoofd „liet G rooie Hoofd van den Witten- 
Paardadelaar" in den leunstoel gezeten ten huize van den bekenden 
Bulgaarschen schilder prof. Nicola Michailorv, roien hij tot model ge
diend heeft. Uit dankbaarheid daarvoor heeft het Groote Hoofd den 

schilt Er tot Eere-Hoofd verheven en de dochters tot prinsessen.

woordigheid toch door de gasten onopgemerkt 
gebleven. Alleen de leden van het gezin van 
den rechter wisten dat hij er was. Toen Dina 
dan ook zijn beleefde buiging vriendelijk beant
woordde en hem lachend de hand reikte, gevoelde 
hij zich daardoor op zijn gemak gesteld.

„Ik ben blij, dat u gekomen bent,” zei het 
meisje, „ik was al bang, dat u niet zou komen.” 

„Ik heb lang geaarzeld,” antwoordde hij ; „ik 
had zoo’n idee, dat ik niet moest komen, en nu 
ik hier ben, komt de gedachte bij me op, dat 
ik weg had moeten blijven.”

„Daar is nu geen reden voor,” sprak Dina ; 
„ik zal u nu aan de aanwezigen hier voorstellen.” 

„U is buitengewoon vriendelijk,” zei hij, met 
kloppend hart, „misschien heb ik toch wel goed 
gedaan met hier te komen.”

Gedurende het eerstvolgend uur gevoelde 
Mark zich zeer op z’n gemak. Het was hem een^ 
genot, met deze zeer beschaafde menschen in 
aanraking te komen. Iedereen behandelde hem 
vriendelijk en voorkomend. Niemand, die zijn 
naam hoorde noemen, scheen er aan te denken, 
aan welke gebeurtenis deze naam verbonden was.

Mark maakte inderdaad geen slecht figuur op 
deze avondpartij. Knap van uiterlijk, met zeer 
beschaafde manieren, door het hooger onderwijs, 
dat hij genoten had, zeer ontwikkeld, bewoog 
hij zich volkomen op z’n gemak, zonder een flater 
te begaan tusschen al die menschen, en was er 
zich van bewust, dat hij niet tot de minsten 
onder hen behoorde.

Plotseling maakte zich een onbehaaglijk gevoel, 
gevolgd door een hevigen schrik van hem meester, 
toen hij Herbert Wilding het salon zag binnen
komen.

Beide jongelui keken elkander aan. Hij zag in 
den blik, dien de nieuw aangekomene op hem wierp, 
een mengeling van verrassing, verontwaardiging 
en toorn. Een paar minuten later was alles om 
Mark heen veranderd. Hoe dit in zijn werk gegaan 
was, wist hij niet, maar hij was er van overtuigd, 
dat iedereen over hem sprak en hij bemerkte, 
dat degenen, met wie hij eenige oogenblikken 
geleden nog in aangenaam gesprek geweest was, 
hem nu den rug toekeerden. Ook zag hij, dat niet 
alleen zijn gastheer, maar ook Dina zich niet op 
hun gemak gevoelden. Hij wist, wat dit beteekende. 
Herbert Wilding had niet mèt hem, maar over 
hem gesproken. Hij wist wat hij gezegd had; hij 
kende de historie, die hij ten beste had gegeven.

Eensklaps zag hij Wilding op zich afkomen, 
alsof deze hem spreken, wilde. Maar toen hij vlak 
bij hem gekomen was, zag hij hem, zonder iets

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 niet uit. Dina,Sedgmoor’s 
dochter, die bij het onderhoud tegenwoordig is, geeft Martineau 
gelijk, omdat hij den moordenaar van Robertshaw wil ontdekken. 
Mark wandelt savonds 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 „Popiars" 
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 knecht 
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. Het gelukt hem een betrekking als secretaris 
te krijgen bij Dr. Margraves, een archeoloog, die z’n vader 
gekend heeft. Zijn vrijen tijd besteedt Mark om Bentham be
hulpzaam te wezen. In dien boekwinkel heeft hij een onder
houd met rechter Sedgmoor en diens dochter. Tot z’n ver
bazing ontvangt hij een paar dagen daarna een uitnoodiging 

voor een avondpartij ten huize van den rechter.

te zeggen aan, alsof hij zeer verwonderd was, 
hem in dit gezelschap aan te treffen. Mark zag 
wel, dat aller oogen op hen beiden gevestigd waren, 
en het kwam hem voor, alsof er enkele oogen
blikken een doodsche stilte heerschte. Wilding 
zag hem even doordringend aan, keerde zich om 
en ging verder. Er was geen woord tusschen de 
beide jongelieden gesproken, maar de bedoeling 
van z’n handelwijze was duidelijk.

Een half uur later was Mark tot de bevinding 
gekomen, dat z’n toestand in dit gezelschap 
onhoudbaar was. Er waren nog maar weinig 
gasten, die tot hem het woord richtten, en als ze 
het deden, dan was het zichtbaar min of meer 
gedwongen. Niet een er van zinspeelde ook maar 
met een enkel woord op hetgeen Wilding hem 
gezegd had, maar hun houding tegenover den 
jongen Martineau was totaal veranderd. Hij zag, 
dat men hem van ter zijde wantrouwend aankeek 
en daarna fluisterend tot elkaar sprak. Neen, de 
oude geschiedenis was niet vergeten. Hij was er 
van overtuigd, dat zijn tegenwoordigheid in dit 
huis kwalijk genomen werd.

Zoodra de gedachte daaraan bij hem opkwam, 
gevoelde hij grooten lust, het huis te verlaten. 
Ja, hij moest heengaan. Toen hij er verder over 
nadacht, ontstak hij in toorn. Hij was diep veront
waardigd over de veranderde gezindheid en hou
ding jegens hem van de aanwezigen, veroorzaakt 
door de praatjes van den jongen Wilding. Hij 
scheen een vast besluit genomen te hebben. 
Toen hij opkeek, stond Dina Sedgmoor naast hem.

„Ik zie het al,” zei hij, „het was beter geweest, 
wanneer ik niet gekomen was.”

„Het spijt me zoo,” antwoordde het jonge 
meisje, „ik dacht niet, dat....”

„Och, trek het u maar niet aan,” viel hij haar 
in de rede. „Uw uitnoodiging en de vriéndelijke 
woorden, die u tot mij sprak, waren voor mij een 
licht in den donkeren nacht.”

„Maar, maar, wilt u niet....”
Weer viel hij haar in de rede.
„Neen, ik geef het niet op. Ik wil tot aan ’t 

einde toe voor mijn rechten strijden en zal het 
pleit ook winnen. Wanneer ik mijn naam van 
elke vlek gezuiverd heb, dan zal ik dit aan üw 
welwillende gezindheid ten opzichte van mij te 
danken hebben. Vaarwel, nu ga ik heen.”

Zonder verder nog het woord tot iemand te 
richten, verwijderde hij zich. Niemand sloeg acht 
op hem, toen hij het huis verliet.

Toen Dina tot haar gasten terugkeerde, zag 
zij er verstoord uit. Zij had een gevoel over zich, 
alsof de wetten der gastvrijheid geschonden waren, 
alsof de gasten van haar vader Mark Martineau 
op een ergerlijke manier behandeld hadden. Zij 
had er een afkeer van om iemand rekenschap te 
vragen over de onwaardige manier, waarop de 
jonge man behandeld was; het denkbeeld van 
een scène te maken, kwam niet in haar op, maar 
zij was boos, zeer boos, vooral op Herbert Wilding.

Gedurende de laatste maanden had deze jonge 
man haar op in ’t oog loopende manier het hof 
gemaakt, en Dina was daar niet afkeerig van 
geweest. Herbert was allerminst iemand, die 
weerzin inboezemde ; integendeel, in den uit 
gebreiden kring zijner kennissen was hij zeer 
gezien. Bovendien nam z’n vader een hooge 
positie in den groothandel van de City in en ging 
algemeen voor zeer rijk door. Er zijn slechts 
zeer weinig meisjes, die ongevoelig blijven voor 
de bewondering van jonge lieden. (Wordt voortgezetj
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