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gestane bedrag te krijgen en moet er nog ƒ 4000 
bij — zeker veel vraag naar brandspuiten tegen
woordig, waardoor het onverbiddelijke verband 
tusschen vraag en aanbod een woordje mee spreekt.

Verleden week heb ik het over schouwburgen 
gehad en vandaag zal ik het er weer over moeten 
hebben. Of weet u iets belangrijkers. iets waar 
meer over gesproken wordt in onze stad ? Ik niet. 
Zelfs over de aanstaande verkiezingen schijnt nie
mand zich erg druk te maken, wat ik weliswaar 
heel verstandig vind, want al die drukmakerij. 
waarvan je wel leest als het buitenlandsche ver
kiezingen betreft, leidt toch alleen maar tot relle
tjes en misschien nog erger — maar wat mij dan 
toch maar weer de gelegenheid beneemt om er over 
te schrijven. Over Mengelberg z’n belasting is ook 
nog niets verder te vertellen en ook de strijd tus
schen de Communistische steenzetters en hun R. K. 
vakgenooten blijft nog precies wat hij maanden 
geleden ook al was. Het in te voeren gesprekken
tarief bij de telefoon is ook al zoo’n actueel onder
werp, waarvan alle actualiteit feitelijk al af is, 
al zijn er dan ook nog altijd menschen, die er graag 
ingezonden stukken over schrijven, waarin ze óf

ln een ander deel der stad heeft ook ’n brand 
gewoed en wel in een tweetal pakhuizen aan 
de O.Z. Kolk, een der oudste wijken van Am
sterdam. Ernstige schade werd er aangericht.

Deze struische Zeedijksche, woonachtig in een der aan den 
brand belendende perceelen,brengt maar vast haar teerbeminde 
kanaries in veiligheid

Een moment tijdens den brand in de Tabakskerverij „De rookende 
Moor”, gelegen aan de St. Willebrordusstraat te Amsterdam.

TWEE
BRANDENDE 

VRAAGSTUKKEN
Brand ! Brand ! Brand ’

Ik geloof, dat je dat tegenwoordig wel doorloopend kan blijven roepen, 
want ergens branden doet het zeker.

Niet altijd in Amsterdam, maar dat krijgt er toch ook z’n behoorlijke portie 
van. Kijk de dagbladen maar eens in, kijk maar eens naar de plaatjes in ons 
eigen blad, in elk nummer brand, brand, brand. De eene week is het een paleis, 
de volgende week een fabriek, de derde week is 
het maar een particuliere woning, maar altijd is 
er wat, is .er minstens één brand van eenigen 
omvang te vermelden. Ja, een paar weken ge
leden hebben we zelfs in Amsterdam een veen
brand kunnen zien en kon onze brandweer haar 
voordeel doen met de ervaring die ze verleden 
jaar heeft opgedaan, toen ze met haar spuiten 
naar de Drentsche venen trok, om daar een 
handje te helpen aan de blussching van het 
vuur, dat daar over kilometers afstanden 
woedde.

We krijgen van het jaar wel van alles ! 
Eerst die onbarmhartige kou, die de oor
zaak werd van vele ernstige branden, ont
staan door te fel stoken en daarna de bui
tengewone warmte, die al evenzeer een 
brand-promotor werd, omdat ze alles zóó 
door-en-door uitdroogde, dat het aller
geringste vonkje steeds ’n goeden voedings
bodem vond en in wat het maar tegenkwam 
zich wist uit te breiden tot ’n laaiende vlam.

Daar was geen brandweer, zelfs de beste, 
dus de Amsterdamsche, tegen opgewassen ; 
toen het koud was, bevroor het water, 
zoodra het in den vuurgloed werd gespoten, 
toen het warm was verdampte het, vóór
dat het zijn plicht gedaan kon hebben, 
zoodat de kleine brandjes schenen te hebben 
afgedaan en ze allemaal groote werden.

Dat schijnt onze brandweer toch een beetje al te 
kras te worden en dezer dagen hebben we dan ook 
kunnen lezen, dat de nieuwe drijvende motor- 
brandspuit, waarvoor reeds op de Gemeente-be- 
grooting voor 1925 een crediét van / 61.500 was 
uitgetrokken, eindelijk besteld zal worden. Maar 
nu is zoo’n spuit niet meer voor het eenmaal toe-

niets zeggen, óf domme vragen doen, waaruit blijkt, 
dat ze van de heele verandering niets, maar dan ook 
heelemaal niets snappen. Van de feesten ter gele
genheid van de huldiging van de Koningin-Moeder. 
die morgen beginnen, heeft iedereen het programma 
en de voorbereiding gezien, daar is dus ook op het 
oogenblik nog niets over te vertellen. . . . blijft er 
dus, zegt u nu zelf, wel wat anders over dan bran
den en schouwburgen ?

Dus schouwburgen. Het voornaamste op dit 
gebied is wel, dat we alweer hebben kunnen kennis-
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Sportvan Zondag
FTaarlem en Zeeburgia hebben Zondag in de

Spaarnestad den duren strijd gestreden om 
den eerste-klasse-titel en het oude Haarlem is er in 
geslaagd de plaats, welke het drie jaar geleden 
aan V.U.C. moest afstaan, thans ten koste van 
U.V.V. wederom te veroveren.

Proficiat roodbroeken en.... hulde Zeeburgia ! 
Wij hebben respect voor die snel naar voren 

gekomen Amsterdamsche volksclub. Alleen reeds 
een kampioenschap in de 2e klasse der vereeni- 
gingen boven het IJ is een bijzondere hulde waard. 
Zij die er zelf voetbalden, weten dit het best.

Haarlem gepromoveerd. Het gelijke spel tegen Zeeburgia was voldoende voor de roodbroeken om het 
eerste klasseschap te bemachtigen. Van 1. n. r.: de Vries, Snooy, Iseger. Verwaal, Oldenburg. Dik. 

W. v. Daalen, P. v. Daaien, Huisman, de Geus. Knielend: Goedhart.

Moment uit den wedstrijd Haarlem—Zeeburgia. Doelman 
Geelhuizen maakt een aanval der roodbroeken onschadelijk.

Maar Zeeburgia heeft meer gedaan ; het heeft tot in 
den laatsten wedstrijd de kans gehad om zich 
van den titel te verzekeren en heeft het den te- 
genwoordigen bezitter daarvan geducht lastig 
gemaakt. Kortom, zoover er nog van sneuvelen 
sprake is, geschiedde dit op een bijzonder eervolle 
wijze.

Haarlem heeft den beslissenden wedstrijd niet 
kunnen winnen. Dat konden de roodbroeken ook 
in Amsterdam niet en alleen het feit, dat Zee
burgia in één der wedstrijden tegen U.V.V. één 
punt verloor en Haarlem niet, heeft de Spaarne- 
stadbewoners in de eerste klasse gebracht.

Wij willen hiermede maar zeggen, dat Zeeburgia 
een promotiecandidaat van beteekenis is gebleken. 
Misschien lukt het volgend jaar.

Haarlem begon dezen wedstrijd eigenlijk reeds 
als eerste klasser. Immers de roodbroeken hadden 
aan een gelijk spel voldoende en we mogen dus 
wel zeggen 75°/0 kans. Bovendien was er het voor
deel van eigen terrein, dat ook altijd nog wel iets 
zegt.

De Zeeburgianen echter vochten als duivels 
en tien minuten na den aanvang hadden zij door 
een doelpunt van Van Wageningen de schaal 
reeds in hun voordeel doen overslaan. Jammer
voor hen dat deze speler kort daarna wegens een 
blessure het veld moest verlaten.

Wij zullen het wedstrijd-verloop maar buiten 
beschouwing laten. Voor rust maakte Haarlem 
gelijk en in de tweede helft was er van behoorlijk 
voetbal eigenlijk geen sprake meer. Eens kreeg 
Boekhoven nog een prachtkans, doch de witte 

mid-voor wilde het te mooi 
doen, wat Zeeburgia een doel
punt kostte. Naarmate de tijd 
verstreek nam de nervositeit 
bij de spelers meer en meer toe.

Jan van den Berg en andere 
oud-gediende-roodbroeken slin-

Toen het eindsignaal klonk. Haarlem eerste klasser. De 
vreugde bij de talrijke supporters steeg ten top.

gerden vanaf de tribune 
angstige en zenuwach
tige kreten over de 
groene vlakte. Daar was 
wel reden voor, want 
naarmate de Haarlem

mers zich meer en meer tot de verdedigende taak 
gingen bepalen, kwam Zeeburgia natuurlijk in 
den aanval. Maar er was steeds wel een roodbroek 
die den op scoren belusten Zeeburgiaan in den weg 
trad. Weg is weg was toen het parool en het leder 
kwam dientengevolge meer buiten dan in het 
speelveld terecht. „Niet netjes”, zei een Amster
dammer achter me, maar wat doe je in zoo’n 
geval. Intusschen zag geen enkele Zeeburgia-man.
terwijl!5 spelersindenrechterhoek van de Haarlem-
helft opereerden, Bijlsma heel ver aan den anderen 
kant geheel vrij staan. Het was en bleef 1—1, 
waar Haarlem genoeg aan had. Toen scheidsrechter 

Laarmans het einde aankondigde, ont
spanden zich duizenden van zenuwen 
vertrokken gezichten en een gehuil van 
vreugde brak los. De roodbroeken waren 
binnen. Het voetbaldorado was weer 
bereikt.

Zoo zullen we het volgend jaar Haarlem 
wederom in de hoogste afdeeling in 
actie zien, terwijl Zeeburgia nog eens 
naar Hoorn, Enkhuizen en Den Helder 
kan reizen. Toch zullen de whites het 
straks met inspanning van alle krachten 
nog eens probeeren. Wij hebben respect 
voor deze jonge energieke vereeniging, 
die met een greintje geluk, haar eerste 
elftal in de eerste klasse had gezien.

Zouden de Haarlemmers nu straks hun
H.F.C.—Haarlem terugkrijgen? Beide clubs zullen 
het er wel op aansturen. Het voetbal floreert 
daar in de omgeving van de Spaarnestad intus
schen toch maar uitstekend. Vier eerste klassers 
in de stad zelf en dan nog twee in de onmiddel
lijke nabijheid. Er is haast een eerste-klasse-
afdeeling van te maken.

De Meteoor. Deze kranige ploeg ging verleden jaar van den A. V. B. naar de 4e klasse van 
den N. V. B. over en behaalde daarin ongeslagen den kampioenstitel. In September zien we 

dit elftal dus in de 3e klasse
Het gezelschap Schotsche voetballers in ons land. Dinsdagavond speelden de Schotten tegen 

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

B
arret was echter zeer vriéndelijk en voor
komend, en ze hadden met elkander af
gesproken, den volgenden dag samen te 
lunchen. Na de lunch hadden ze bij de 

koffie een sigaar gerookt. Mark had hem toen het 
een en ander over zichzelf meegedeeld. Een 
volgenden keer hadden ze een onderhoud op 
Mark’s kamer gehad. Barret was bij hem ge
komen en hun onderhoud had een paar uur ge
duurd. Ze hadden echter over geen bijzondere 
zaken gesproken ; Mark kon zich dat ten minste 
met herinneren. Terwijl hij over een en ander 
nadacht, meende de jonge man echter, dat Barret 
hem zoo terloops had verteld, dat hij een winst
gevende zaak op ’t oog had, die, als zij naar wensch 
tot stand kwam, hem rijk zou maken. Hij had daar 
echter niet veel aandacht aan geschonken. Over 
’t geheel scheen die Barret de zaken van den 
rooskleurigen kant in te zien, en iemand te zijn, 
die zich nog al gauw illusies schiep. Daarna 
hadden ze elkaar nog een paar malen bij toeval 
ontmoet, zonder dat ze echter over iets bijzonders 
met elkaar gesproken hadden.

Maar één ding stond vast ; Barret had hem 
misleid. In den brief toch, dien hij hem een dag 
na z’n vrijspraak geschreven had, stond duidelijk 
te lezen, dat hij niets omtrent Abraham Robert- 
shaw wist en hem nooit gezien of gesproken 
had. En nu bleek, dat jaren, vóórdat de oude 
man vermoord werd, Robertshaw een brief ont
vangen had van zekeren I. C., waarin verwezen 
werd naar Barret als naar hun „wederzijdschen 
vriend.” In dien brief meende hij ook een dreigen
den toon te onderkennen, naar aanleiding van het 
verwijt van den schrijver, dat Robert
shaw geen open kaart speelde.

Ja, zoo dacht hij, hier was ’n spoor, 
al was dat spoor ook zwak. Hij moest 
het zorgvuldig nagaan, ook al zou het 
wellicht op niets uitdraaien. Wie was 
die I. C. ? En wie was eigenlijk Edgar 
Barret? Ja, wie was hij? Hij had Mark 
uit Frankrijk geschreven, en nu herin
nerde zich deze, dat hij eenige dagen 
later in Liverpool zou zijn. Misschien 
was hij toen wel op weg naar Ame
rika.

Nadat Mark den volgenden dag met 
z’n werkzaamheden in Windellstreet 
klaar was, begaf hij zich, zoo spoedig 
hij maar kon, weer naar Scotland Yard. 
Hij had bijna al de brieven en beschei
den aan ’n nauwkeurig onderzoek onder
worpen ; er bleven nog enkele over, die 
hij nog moest nazien. Hij zou, zoo dacht 
hij, nog een uur ongeveer noodig heb
ben, om dit te doen ; dan zou hij er 
alles uitgehaald hebben, wat hem van 
eenig nut kon zijn. Maar toen hij z’n 
onderzoek geëindigd had, was hij niet 
veel verder gekomen. Er was echter één 
bijzonderheid, die hem niet onbelangrijk 
toescheen. In een brief, dien hij op het 
punt was als waardeloos voor hem, ter 
zijde te leggen, las hij, dat de oude man 
in Zuid-Afrika geweest was en daar een 
paar vaste eigendommen bezat. Waar die 
eigendommen in bestonden, dat stond 
er niet bij. Het vel papier, waarop dit 
te lezen stond, was blijkbaar slechts 
een gedeelte van den brief. Waar de rest 
ervan gebleven was, dat wist hij natuur
lijk niet. Misschien was het wel ver
nietigd of verloren geraakt met nog meer 
brieven van den ouden man.

Op zijn kamer, ten huize van Josua 
Bentham, trachtte hij het weinige, dat 
hij ontdekt had, tot een geordend geheel 
samen te voegen. Hij had een groot aan
tal aanteekeningen gemaakt, zelfs van 
dingen, die hem niet belangrijk voor
kwamen. Hij maakte nu een aanvang 

met een overzicht te schrijven, van hetgeen hij 
thans wist.

Ten eerste was het duidelijk, dat Robertshaw 
het een of ander uit te staan had met vaste eigen
dommen in Zuid-Afrika, en eenigen tijd daar 
vertoefd had.

Ten tweede was hij in relatie geweest met 
iemand, die zich I. C. noemde en stond deze 
relatie in verband met vaste eigendommen.

Ten derde scheen die I. C. niet bijster tevreden 
over Abraham Robertshaw te zijn.

Ten vierde bleek, dat Edgar Barret een vriend 
van beiden was, van I. C. en van den zoo onge
lukkig aan z’n eind gekomen ouden man.

Ten vijfde : deze Edgar Barret, die een opper
vlakkige kennis van Mark was, had hem na zijn 
vrijspraak een brief geschreven en hem uit zich
zelf meegedeeld, dat hij Abraham Robertshaw 
nooit gezien of gesproken had, terwijl uit den door 
1. C. geschreven brief duidelijk het tegendeel 
bleek.

Ten zesde : in den brief, geteekend I. C. stond 
geen adres, ofschoon het papier van dien brief 
van dezelfde soort was, waarop Edgar Barret 
den zijnen geschreven had.

Ten zevende was duidelijk het streven 
van den moordenaar van Robertshaw geweest 
om alle bescheiden en brieven, die eenig licht 
over ’s mans verleden konden verspreiden, te 
vernietigen of te verdonkeremanen. Dit was 
gebleken, toen de verdediger van den beschul
digde, nadat hij al de papieren onderzocht had, er 
niets in gevonden had, dat de moeite van noteeren 
waard was. Ook Mark zou er verder geen aandacht 

MONNIKEN UIT HET VERRE OOSTEN.
Prachtvolle kop van een ouden Hindoeschen bedelmonnik, zooals men deze in 
Bombay (Eng. lndië) rond ziet trekken, vragende om aalmoezen voor zijn tempel. 
De rijke hoofdtooi duidt wel op een ander beroep dan dat van gewoon bedelaar.

aan geschonken hebben, wanneer KT 1 
hij den bewusten brief van Barret LNO* 1^ 
niet ontvangen had.

Deze zeven punten waren, voor zoover hij kon 
nagaan, het geheele resultaat van zijn onderzoek. 
Wie 1. C. was, dat wist hij niet. Wie Edgar Barret 
was en waar hij vandaan kwam, evenmin. Het 
was mogelijk, dat Edgar Barret een gefingeerde 
naam was, ofschoon hij dacht van niet. Het 
fortuin, waar die man over gesproken had, kon 
in verband staan met zijn relaties tot Abraham 
Robertshaw, en ook niet. Hetgeen hij ontdekt 
had, was dus van practisch standpunt beschouwd, 
zoo goed als waardeloos. w

Nu trachtte hij zich zijn kennismaking met 
Robertshaw voor den geest te halen. Ze hadden 
elkander toevallig ontmoet. Hij was in een open
bare bibliotheek aan ’t lezen, toen de oude man 
naast hem kwam zitten, omdat al de andere 
plaatsen bezet waren. Ze raakten met elkander 
in gesprek, waarin de oude man van zichzelf 
sprak als van iemand, die uitstekend met de 
wetten op de hoogte was. Mark stelde daar veel 
belang in, en deelde hem terloops mede, dat hij 
voor advocaat studeerde.

„Waarop denkt u zich vooral toe te leggen ?” 
vroeg de oude man.

..Dat weet ik nog niet,” luidde het antwoord, 
„ik denk er op ’t oogenblik alleen aan om door 
m’n examens te komen.”

„Ik ben zelf jaren geleden in de rechten ge
promoveerd,” zei Robertshaw.

„Alles zal sinds dien tijd wel zeer veranderd 
zijn, dunkt me.”

„ In wezen niet,” hernam Robertshaw, 
.ofschoon ik nooit de advocatenpraktijk 
heb uitgeoefend, mag ik toch zeggen, 
dat ik doorkneed ben in de kennis van 
het recht. Zelfs nu nog zou ik menig 
rechter op z’n nummer kunnen zetten.” 

Het gevolg van dit onderhoud was, 
dat Mark den ouden man op z’n kamers 
in Johnson’s Inn bezocht, en dat Ro
bertshaw aanbood, voor een geringe 
vergoeding, hem bij z’n studies te as- 
sisteeren. Mark kwam tot de bevinding, 
dat hij niets te veel gezegd had. Hij 
zag weldra in, dat deze armoedig ge- 
kleede man beter van de wetten en haar 
kronkelwegen op de hoogte was, dan meer 
dan één rechter, met wien hij in aanra
king kwam. Hij kwam zeer dikwijls bij 
Robertshaw, maar deze sprak nooit van 
zijn verleden en gaf nooit te kennen, 
waardoor hij in z’n levensonderhoud 
voorzag. Hij scheen een soort kluizenaars
leven te leiden, en Mark stond er menig 
maal over verwonderd, dat deze zonder
ling, want dat was hij, betrekkingen met 
hem had aangeknoopt. Er was één ka
raktereigenschap, die zeer sterk bij hem 
op den voorgrond trad. Hij was buiten
gewoon gierig, en daar hij verklaarde 
zeer arm te zijn, was hij zeer vasthou
dend, waar het geld betrof.

Kort voor Robertshaw’s dood had 
Mark de ontstellende tijding ontvangen, 
dat z’n tante gestorven was.Hij zag 
toen geen kans, z’n college-gelden te 
betalen. Toen hij den ouden man daarvan 
in kennis stelde, was deze boos gewor
den en had hem de beschuldiging voor 
de voeten geworpen, hem geld uit den 
zak te kloppen. Met verontwaardiging 
wees Mark deze beschuldiging van zich 
af. Daarna zei Abraham hem, dat hij 
niet bij machte was hem te helpen ; 
hij moest echter zijn studies voortzetten. 
Het daarvoor benoodigde geld zou op 
de een of andere manier wel binnen 
komen. Maar met deze vage verze
kering, kon Mark natuurlijk geen
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Palamedes (Harry Disch) wordt door Agamemnon (Laurens Woltring) van verraad beschuldigd.

VONDEL
Palamedes,de hoofdrol, 
uitgebeeld door Harry 
Disch. Zooals men weet 
heeft Vondel dezen oud- 
Griekschen vorst ver
eenzelvigd met den 
Raadspensionaris Johan 
van Oldebarneveldt. Agamemnon, veldheer 

aller Grieken, uitne
mend getypeerd door 

Laurens Woltring.

Hieronder: De zeegod 
Neptunus, voorgesteld 

door Han Bos.

Hiernaast: De Raads
zitting, waarbij het zoo
genaamde verraad van 
Palamedes besproken 
wordt. V. 1. n. r. Ajax 
(Louis Lutz), Ulysses 
(Joop Veraart), Aga
memnon (Laurens Wol
tring), Nestor (Jan 
Witteveen)en Diomedes 
(Charles Ie Lorrain).

Als een late, maar daarom 
niet minder geslaagde too- \: S 
neel-herdenking mogen we de \ ' 
opvoering beschouwen door de \\f 
tooneelisten der R. K. Studenten- y**g 
oer. „Sanctus Thomas Aquinas' \ 
van Vondels machtig drama „Pa- y»*?; 
lamedes”, Maandag j.l. ten beste 
gegeven. Een voorstelling die, ge- \% —■ — -
zien de zware eischen aan de uitvoe- \ 
renden gesteld, tot een gebeurtenis \ 
is geworden in het Amsterdamsche \\ 
tooneelleven. Dank zij de uitnemende y 
vertolking der onderscheidene hoofdfi- \ 
guren, welke in bepaalde gevallen oer \V 
bonen het stereotiepe dilettantisme uit ging. \
Ook de ensceneering viel zeer te loven, \ — 
evenals de costumeering en de grime, maar- \ 
door een alleszins kunstzinnig, harmonisch \ 
geheel ontstaan is, hetgeen wel in niet geringe 
mate te danken zal zijn aan de voortreffelijke 
leiding van den regisseur Paul Iluf, die zeer 
terecht daarvoor met een grooten lauwerkrans is 
gehuldigd geworden. Het zou jammer zijn als het 
bij deze eene voorstelling moest blijven. D.
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De Weddenschap
het En&elsch van Ladbroke Black

M
ijn prinses!” riep hij uit, zijn handen 
naar haar uitstrekkend, ..mijn lieve 
kleine prinses!” Voor de eerste maa’ 
sedert haar verloving, deed zij moeite 

om behoorlijk de rol van een verliefde te spelen 
Met een kreetje van verrassing liep ze op hem toe.

„Joachim 1” riep ze uit, haar handen op zijn 
schouders leggend, om hem zoodoende in elk geval 
te beletten, dichter de plaats te naderen, waar 
Standring zich verborgen had. „Joachim, hoe ben 
je hier gekomen ?”

Hij nam met een zwierigen zwaai zijn hoed af, 
maakte een diepe buiging en kuste haar.

„Ik had geen rust, liefste, voor ik wist, dat je je 
gelukkig gevoelde. Ik ben uit mijn eigen Rijk tot je 
gekomen als een ridder uit de oudheid, die zijn 
hartsverlangen in een vreemd land komt zoeken.”

Hij sloeg zijn armen om haar heen en zij bood 
geen tegenstand, blij, dat ze haar gelaat aan zijn 
borst kon verbergen en hij dus de uitdrukking van 
angst en schrik in haar oogen niet kon zien.

„Ik ben vermomd door den bergpas en door het 
woud gekomen, mijn prinses, en kwam, zonder 
herkend te worden in het hotel. Ik zocht je in je 
appartementen maar daar was je niet ; je kamenier 
vertelde mij, dat je je in den tuin bevond.”

„Ze is een intelligent meisje, die kamenier. 
Weet je, wat ze tegen me zei, lieve ? „Zingt u 
als troebadoer, als u den tuin in komt, maar een 
liedje, dan hoort zij u en komt natuurlijk dadelijk 
naar u toe.””

Cicely prees in gedachten het meisje, dat door 
haar tegenwoordigheid van geest had voorkomen, 
dat de prins haar in de armen van Standring 
verraste.

„Wat lief van je Joachim,” stamelde zij, „om 
van zoover te komen om zoo’n risico te loopen.... 
om je zoo te vermommen.. ..”

„Er is geen risico, dat ik voor jou niet zou willen 
loopen.”

„Plotseling werd aan dit romantische gebazel op 
ruwe wijze een eind gemaakt. Aan den anderen kant 
van den muur klonk plotseling de stem van den 
schildwacht :

„Halt! Werda?”
„De wachtcommandant !”
„Nader, wachtcommandant, zoodat ik u kan 

herkennen.”
Zij durfde den prins niet in het gelaat zien, maar 

zij voelde, hoe verbolgen hij was, omdat zijn waan 
van romantiek zoo wreed verstoord werd. In plaats 
dat zijn reis van Latavia, in deze vermomming, 
een bravour-stukje was, niet geheel zonder gevaar, 
bleek het nu, dat alles zorgvuldig was voorbereid. 
Elke stap, dien hij had gedaan, was bewaakt 
geworden, en die stemmen daar aan den anderen 
kant van den muur bewezen het maar al te duide
lijk, dat zijn aanwezigheid hier in het hotel vol
strekt niet, zooals hij had gedacht, onopgemerkt 
was, maar dat integendeel het hotel door militairen 
en politie was omringd.

Cicely maakte dadelijk van zijn ontstemming 
gebruik.

„Joachim, vind je ook niet, dat het koud begint 
te worden ? Zouden we niet liever naar het hotel 
teruggaan, en daar wat gezellig gaan zitten praten?’

Hij ging dadelijk op haar voorstel in. Hij ver
langde er naar, weg te komen uit de buurt van die 
schildwachten.... hij verlangde er naar, de ro
mantische atmosfeer weer te herstellen, die plotse
ling zoo onaangenaam verstoord was geworden.... 
Ja, hij wilde wel naar het hotel terugkeeren, maar 
zij moest er aan denken, dat zijn tegenwoordigheid 
in Borne niet bekend was, en dat ook niemand 
verwachtte, dat hij daar zou komen. Met nadruk 
wees hij haar daarop........ . Ernstige redenen
van staat maakten het noodzakelijk, dat zijn 
geheim een geheim bleef. Er was een balkon aan 
haar kamer. Als ze nu maar naar dat balkon ging, 
en hem vandaar een teeken gaf, dan zou hij wel 
naar boven klimmen en dan zouden ze in het maan
licht gezelligjes kunnen zitten pratep over hun 
liefde en hun toekomst.

„Het was een voorstel, dat Cicely allesbehalve

Geautoriseerde vertaling door A. T.
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aanlokte, maar het zou hem uit de buurt van 
Standring verwijderen. Met een volstrekt niet 
romantische bruuskheid maakte zij zich uit de 
omarming van den prins los en snelde weg, hem 
toeroepend :

, Ik zal je niet langer dan een paar minuten laten 
wachten, Joachim.”

Zij had echter niet gedacht aan het ceremonieel, 
waarmee zij nu omringd was. De trappen op en 
haar slaapkamer binnenstormen, zooals zij gedacht 
had, daar kwam niets van. Er was nu een ceremo
niemeester, met wien zij te doen kreeg, een oude

Fanny Flapuit zegtz

Het gaat er niet om hoeveel geld z'ti vader heeft, maar 
hoeveel geld van zn vader hij mee krijgt!

man met een perkamenten gelaat, staalblauwe 
oogen en een harden trek om den mond, die precies 
wist, hoe de toekomstige prinses van Latavia zich 
had te gedragen. En dan was daar nog haar „Dame 
des Robes” en de dame, die het toezicht had over

HET VERHAAL TOT NU TOE.
Als een tnan maar wil, dan kan hij alles! werd er in een 

gezelschap beweerd en Richard Standring was het daar roerend 
mee eens. „Zoo ? Trouw jij dan eens met de verloofde van 
Prins Joachim van Latavia?”, werd hem toegevoegd; „ik wed 
om duizend pond, dat je dat niet klaarspeelt”. Standring had 
in een dolle bui de weddenschap aangenomen, al begreep hij 
den volgenden morgen bij het ontwaken zelf niet, hoe hij zoo 
dwaas had kunnen zijn, vrijwel zijn heele vermogen op zoo n 
manier te vergooien. Want dat lukte natuurlijk toch niet, hij 
zou het niet eens probeeren. Om zich te verstrooien, gaat 
hij een vacantiereisje maken naar Kilbolton, waar hij Cicely 
Vane ontmoet, op wie hij hals over kop verliefd wordt. Die 
Cicely Vane, maar dat weet Standring niet, is juist de ver
loofde van den Prins, die hij volgens de weddenschap zou 
moeten trouwen. Zij heeft ook hem lief, maar haar vader 
wil, dat zij met den prins trouwt. Zoodra Standring dat alles 
weet, besluit hij het huwelijk tusschen Cicely en den Prins 
te verhinderen, iets,wat ook een Amerikaansch consortium 
wil, dat uit is op olie-concessies in Latavia en vreest dat die 
aan Almeric Vane gegeven zullen worden, wanneer de vorst 
met diens dochter trouwt. In dienst van dat consortium reist 
Standring haar, als zij voor de huwelijksplechtigheid naar 
Latavia gaat, na. Hij spreekt haar nog, vóór zij Latavia be
treedt en zweert haar, dat hij op de een of andere wijze het 
huwelijk w el zal weten te beletten. Als hij haar verlaat, komt 
juist de zeer romantisch aangelegde Prins haar (als troebadoer 
vermond) bezoeken. Ais deze aflevering van het verhaal be
gint, ziet zij hem juist in den tuin van het hotel waar zij 
logeert, in afwachting van haar plechtigen intocht in Latavia. 

op zich toe komen 

haar slaapvertrek.... gewichtige XI r* 
personages.... voor wie zij, in spijt LNO. 
van zichzelf, terugdeinsde. Al deze 
hindernissen te nemen, met de waardigheid, die 
van haar verwacht werd, kostte tijd, en het 
duurde wel tien minuten, alvorens de dames zich 
ai buigende verwijderd hadden en zij met Martha 
alleen in de kamer was.

„Martha, laat me niet alleen,” fluisterde zij. 
„De prins komt mij op het balkon opzoeken en 
ik zou wel graag hebben, dat jij hier bleef, voor het 
geval ik je hulp noodig mocht hebben.”

Martha maakte een beweging van ongeduld.
„Is me dat een manier van doen ? Waarom laat 

hij u niet behoorlijk naar bed gaan, inplaats van u 
met z’n malle maskerade te vervelen ! En, hoe is 
het met dien mijnheer Standring afgeloopen, 
juffrouw ?”

„Die heeft zich in den tuin verstopt, Martha, 
en juist omdat ik zoo bang ben, dat de prins hem 
zal ontdekken, wil ik dien maar liefst zoo gauw 
mogelijk hier op het balkon hebben.”

Zij rukte de balkondeuren open, en naar buiten 
tredend, wuifde zij met haar zakdoek.

De prins trad uit de schaduw in het door de 
maan verlichte gedeelte van den tuin en stond een 
oogenblik later reeds onder het balkon. Tegen een 
stijl van de veranda, waarop het balkon was ge
bouwd, naar boven klimmend, greep hij den rand 
van het balkon, werkte zich daar overheen en 
stond naast haar.

„Mijn liefste!” riep hij uit, teeder haar hand 
grijpend. „Eindelijk heb ik je dan heelemaal voor 
mijzelf.... tot middernacht. Want dan moet ik 
weer het ruwe bergpad over, om tegen het aanbre
ken van den dag weer in mijn paleis te zijn. We 
zullen dus eindelijk eens alleen zijn, jij en ik, met 
de heldere maan, de schitterende sterren boven en 
de slapende aarde onder ons.”

Na deze bombastische tirade vergat hij voor 
een oogenblik zijn rol van romantischen minnaar 
voor die van den prins en zei haar, nadat hij 
zich in een stoel had laten vallen, genadig, dat zij 
wel kon gaan zitten. Na dit vorstelijke blijk van 
genade greep hij weer haar kille hand en begon die 
te aaien, alsof zij, aldus voelde Cicely het, een kat 
was.

Toen begon voor Cicely een der onaangenaamste 
uren van haar leven. Tot op dat oogenblik had zij 
tegenover hem zich altijd teruggehouden gedragen 
Zij had het er op aangelegd, hem te doen begrijpen, 
dat zij hem niets te geven had en dat dat ook later 
nooit het geval zou zijn.... dat zij, onder den 
druk van haar vader, die zijn wil altijd doordreef, 
misschien zijn vrouw zou worden, maar dat hij 
van haar niet moest verwachten, dat zij zich 
tegenover hem tot wat ook verplicht zou gevoelen, 
en hem ook nooit liefde zou kunnen geven, evenmin 
als hij gehoorzaamheid van haar moest verwach
ten .... Eens had zij hem zelfs ronduit gezegd, dat 
zij hem haatte.... En nu noodzaakten de omstan
digheden haar, het te doen voorkomen, alsof hij 
eindelijk toch indruk op haar hart had gemaakt.

Zij moest Standring tijd geven om te ontsnappen. 
Zij moest den prins zóó bezig houden, dat het hem 
onmogelijk zou zijn, de tegenwoordigheid van zijn 
mededinger te ontdekken. En terwijl zij met een 
gedwongen glimlach op het gelaat naar zijn lieve 
woordjes luisterde, tuurden haar oogen naar de 
schaduwplekken in den door de maan verlichten 
tuin. Zou Dick ontsnapt zijn ?

Eens hoorde zij een onderdrukten kreet, als van 
een man, die pijn leed, en niettegenstaande al haar 
pogingen om zichzelf in bedwang te houden, sprong 
zij half van haar stoel op. De prins haastte zich, 
om haar gerust te stellen.

„Zoolang ik bij je ben, hoef je niet bang te zijn, 
liefste.. .. Dat was alleen maar de schreeuw van 
een uil.”

Zij deed alsof zij gerustgesteld was.... alsof 
zij zichzelf uitlachte.... zij prees zijn moed en zijn 
koelbloedigheid.... en toen deze w’oorden zijn 
trots streelden en zijn liefdesuitingen haar ondraag
lijk begonnen tc worden, bracht ze handig het
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gesprek op de toebereidselen, die in Latavia voor 
haar ontvangst waren gemaakt.

„Je zult aan de grens ontvangen worden door een 
afdeeiing cavallerie van het regiment, waarvan ik 
je reeds tot kolonel heb benoemd. Vandaar zal je 
naar mijn hoofdstad doorreizen. In Mintz zal ik zelf 
je opwachten en dan zal mijn prinses het geluk 
te beurt vallen, haar toekomstige volk van het 
balkon van mijn paleis te mogen begroeten.”

„Ik ben bang, dat ik je zal teleurstellen, Joa- 
chim,” stamelde zij. „In Australië, waar ik ben 
geboren en opgevoed, verstaan ze niets van 
ceremonieel ; en die menschen, die je hier gestuurd 
hebt, om mij te leeren, hoe ik mij heb te gedragen, 
schrikken mij alleen maar af.”

Hij streek haar geruststellend over de hand. 
Zeker, er waren enkele dingen, die zij zou moeten 
leeren, maar als zij maar zich voordeed, zooals zij 
in werkelijkheid was, dan zou zij zeker alle harten 
in Latavia voor zich winnen.

„Zij zullen van je houden, zij moeten van je 
houden,” riep hij geestdriftig uit. „Zeker, er is 
eenige oppositie tegen ons huwelijk geweest. Tot 
aan den grooten oorlog trouwden vorsten altijd 
met vorstinnen. Er zijn menschen, die zoozeer in 
het verleden leven, dat zij de verandering, die de 
wereld heeft ondergaan, niet zien.... maar ik 
zal het met die oppositie wel klaarspelen.”

Zij keek hem even van terzijde aan. Er was een 
merkbaar andere klank in zijn stem, toen hij sprak 
van de oppositie, waarmee hij wilde afrekenen. 
Zijn gelaat scheen de uitdrukking aan te nemen 
van een hongerigen wolf.

„ Ik zal ze laten voelen, dat ik prins van Latavia 
ben.”

Toen hij deze dreigende woorden sprak, rees 
voor Cicely nog een ander schrikbeeld op. Richard 
Standring had gezinspeeld op een of ander dwaas 
plan, volgens hetwelk de prins op zijn terugreis 
door de bergen gevangen genomen en met geweld 
tot afstand van den troon gedwongen zou worden. 
Als hij dat plan eens werkelijk zou trachten uit te 
voeren ? Als iemand anders zoo iets tot haar ge
zegd had, zou zij er niet meer dan een fantastischen 
droom in gezien hebben. Maar Dick was zoo on
doorgrondelijk. Hij deed dingen, waarvan niemand 
anders ooit zou droomen.... dwaze, belachelijke, 
roekelooze dingen. Had hij onlangs den prins niet 
aangevallen en gedreigd hem een pak slaag te 
geven, indien hij niet zijn verontschuldigingen 
aanbood ? En had hij zich niet verzet tegen haar 
vader en hem uitgelachen.... hem weerstaan, 
niettegenstaande al de macht en den invloed, die 
zijn fabelachtige rijkdom hem gaf ? En was hij haar 
niet naar hier, naar Borne gevolgd, door alle politie- 
en militaire cordons heengebroken en had hij niet 
zijn voornemen om haar alleen in den tuin van het 
hotel tespreken, tot uitvoering gebracht ?.. .. Als 
hij nu ook eens het plan, waarop hij gedoeld had 
trachtte uit te voeren ?

Gedurende het geheele verdere samenzijn met 
den prins bleef deze angst haar bij. In zoo’n poging 
kón hij niet slagen en de blik in prins Joachim’s 
oogen liet haar duidelijker dan wat ook zien, wat 
dèn de gevolgen zouden zijn. Zij wist niet wat te 
doen. Er was geen twijfel aan, wien zij het liefst zou 
zien overwinnen, in een strijd van man tegen man 
tusschen Richard Standring en den prins, maar 
zoo’n dwaas ondoordacht plan.... hoe zou dat 
ooit kunnen slagen ? Waagde hij het, ’t uit te 
voeren, dan zou Dick onvermijdelijk ellendig aan 
zijn einde komen. Kon zij maar op de een of andere 
wijze verhinderen, dat de poging gewaagd werd, 
zóó dat Dick geen enkel gevaar zou bedreigen. Zij 
ondervroeg den prins omtrent zijn terugkeer.... 
luisterde naar hem, toen hij het eenzame pad door 
het bosch beschreef.

„Maar, zal dat wel veilig zijn ?” stamelde zij. 
„Veronderstel eens, dat je vijanden had....”

Lachend klopte hij haar op den schouder. Daar 
hoefde zij niet bang voor te zijn, hij zou terugkeeren 
langs denzelfden weg, dien hij was gekomen.

„Maar waarom zou je niet een anderen weg 
kiezen ?” vroeg ze hem.

Op dit zelfde oogenblik klonk er uit den tuin een 
fluitsignaal en onmiddellijk daarop sloeg een nabu
rige torenklok twaalf uur. De prins sprong op.

„Het is tijd om afscheid te nemen, lieveling. 
Over drie dagen zullen wij elkaar weerzien, om dan 
nooit meer van elkaar te scheiden.”

Hij nam haar in zijn armen en kuste haar en 
liet zich, over den rand van ’t balkon heenwippend, 

zachtjes op den grond glijden. Cicely zag hoe zijn 
stalmeester uit de schaduw van een boom te voor
schijn trad en zich bij hem voegde.... nu kon zij 
niets meer doen.

„Dick,” fluisterde zij, „o, Dick, liefste, God 
behoede je !”

Zij sliep dien nacht weinig en met angst in het 
hart ontwaakte zij, om weer al de kwellingen van 
de ceremoniën van den dag door te maken. Zij was 
niet langer Cicely Vane, die een vrij leventje ge
leefd had, maar iemand, die een heele reeks dingen 
moest leeren, die ze niet meer mocht doen. Overal 
lagen voetangels en klemmen, zelfs voor de een
voudigste dingen.... stoelen bijvoorbeeld. Zij 
bracht haar gezelschapsdame tot wanhoop, door 
haar een armstoel aan te bieden en zelf op een 
gewonen stoel plaats te nemen. Zulke dingen 
werden, naar het scheen, aan het hof van Latavia 
niet gedaan. En het was om krankzinnig te wor
den.. .. telkens wanneer zij opstond, stonden alle 
anderen op.... alsof ze het een of ander kinder- 
kamer-spelletje speelden, dacht zij bitter.

Het verschafte haar evenwel een zekere, zeer
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Hij *t weeld’rig wiegje
*

Bij ’t weeld'rig wiegje, met devote oogen 
in ’t kinderlijk gelaat, staat broerke daar, 
aandachtig-peinzend, iet-wat heen-gebogen, 
oner blanke baby-tje, met oogjes, klaar

en open, die stil staren, nauw bewogen, 
als worden zij nu niemendal gewaar 
nan broerke-blond, die teeder tuurt naar haar, 
je reinste raadsel voor zijn denkvermogen.

Het kopje in ’t kussen-kuiltje neer-gevleid, 
ligt kindje-klein, op ’t bedje, blank gespreid, 
onder teer-tule’ en kanten hemel-welf ....

En broerke blijft de stilste stilt bewaren, 
en ’t ivonder-wezenlje’ in de wieg besta ren. 
want zusje-zoet is ’t wonderst-wonder-zèlf.. .

ZM/jWJAT J. HAIJEMAJJE.
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menschelijke genoegdoening, te bespeuren, dat 
ook haar vader een slachtoffer was van dit cere
monieel gedoe. Het was niet van humor ontbloot, 
dezen miljoenair, die iedereen naar zijn pijpen 
liet dansen, nu zelf te zien dansen, precies zooals 
de regelen der Lataviaansche etiquette hem dat 
voorschreven. Hij, die gewoon was alles gedaan te 
krijgen, wat hij wilde, die zijn bevelen aan iedereen 
oplegde en iedereen toebulderde, die niet haastig 
genoeg naar zijn zin daaraan voldeed, moest nu op 
een heel anderen toon zingen. Hij moest zelfs in 
tegenwoordigheid van zijn dochter blijven staan 
en inplaats tot haar te kunnen spreken wanneer 
hij wilde.... haar kamer binnen te stormen en 
haar een standje te maken.. .. moest hij nu allerlei 
formaliteiten vervullen, alvorens bij haar te worden 
toegelaten. Tegen den avond van den dag na het 
bezoek van den prins, stuurde Cicely, ziende, dat 
het geplaag hem ondraaglijk werd, haar hofdames 
weg, zoodat hij weer eenige oogenblikken zichzelf 
kon zijn.

„Hoor eens Cicely,” zei hij, een sigaar opstekend, 
„ik heb den heelen dag al getracht, je even alleen 
te spreken. Je hebt gisteravond den prins bij je 
gehad. Wat heeft hij gezegd ?”

„Wou u, dat ik dat allemaal herhaalde, vader,” 
vroeg ze bitter.

Hij maakte een ongeduldige beweging met de 
hand.

„Natuurlijk niet. Van al die verliefde praatjes 
hoef ik niets te weten. Maar heeft hij ook iets 
omtrent de politiek gezegd ?”

„Is dat waarschijnlijk, vader? U kon toch, 
beter dan iemand anders weten, dat voor den prins 
een vrouw alleen maar een sieraad is, en niets 
anders. Waarom vraagt u dat dus, vader ?”

Hij draaide eenige oogenblikken zijn sigaar 
tusschen de lippen.

„Omdat ik er groot belang in stel. Dit is de 
belangrijkste zaak, die ik in mijn heele leven heb 
aangepakt, en ik zou niet graag willen, dat die op 
niets uitliep. De best opgezette zaken gaan soms 
verkeerd.... al schijnt ook niets daarop te duiden. 
Ik heb Joachim gisterenmorgen omtrent die olie- 
consessies geseind. Ingevolge ons contract had ik 
de papieren vanmorgen al in handen moeten 
hebben. Wel verdraaid !”

Deze laatste woorden sprak hij binnensmonds, 
terwijl hij snel opstond en zijn sigaar trachtte te 
verbergen. In de deur stond de ceremoniemeester, 
op wiens perkamenten gelaat misnoegen te lezen 
stond. Een bediende in de vorstelijke livrei, die 
achter hem stond naderde op een tëeken van hem 
Cicely, maakte een diepe buiging en hield haar een 
zilveren schaal voor, waarop een telegram lag.

„Het is voor u, vader,” zei Cicely.
Alle ceremonieel vergetend, griste Almeric Vane 

het telegram van het blad, scheurde het open en 
las den inhoud.

„In orde,” riep hij uit, en toen, als zich de omge
ving herinnerend, voegde hij er aan toe : „Met uw 
toestemming, zou ik rnij wel willen verwijderen. 
Het is een telegram van Zijn Hoogheid, die me 
verzoekt, dadelijk naar Mintz te komen.”

Hij keerde haar zijn rug toe en ging naar de deur, 
waar hij evenwel, het strenge gezicht van den 
ceremoniemeester ziende, zich haastig omkeerde, 
voor zijn dochter een buiging maakte en achter
waarts den drempel overschreed. Een oogenblik 
later hoorde Cicely hem bulderen tegen zijn kamer
dienaar, alsof hij zich schadeloos wilde stellen 
voor de beperking waartoe de hofceremoniën hem 
even tevoren hadden gedwongen.

Als ze het gezelschap van Martha, haar York- 
shiresche kamenier niet had gehad, zouden Cicely 
de lange dag en de twee nachten, die voorbij 
gingen, alvorens de dag aanbrak, waarop ze haar 
intocht in Latavia zou moeten houden, onverdraag
lijk zijn geweest. Aan ontsnappen, dat wist ze, 
was niet te denken, en, liever dan zich te onder
werpen aan de scherpe bewaking, die op haar werd 
toegepast, zoodra ze haar vertrekken verliet, bleef 
ze op haar kamers met Martha zitten praten. 
Haar grootste bezorgdheid gold evenwel niet 
haarzelf, maar Richard Standring. Wat was er 
met hem gebeurd ? Martha kon door haar onbe
kendheid met de taal geen inlichtingen voor haar 
inwinnen, en de kranten, die zij te zien kreeg, ver
meldden niets omtrent den man, wiens lot haar 
zoo ter harte ging. Zij had hem verlaten, toen hij 
zich achter de laurier-boschjes in den tuin verbórg 
.... waar zou hij nu zijn ?

„Hij maakte wel den indruk, alsof hij op zichzelf 
kon passen,” riep Martha vroolijk uit, „u hebt 
genoeg om over te piekeren, om ook niet nog over 
hem te gaan prakkezeeren.”

Eindelijk brak de dag aan, waarop haar lot 
beslist zou worden. Het lag oorspronkelijk in het 
plan, dat haar vader haar op haar officieelen in
tocht in Latavia zou vergezellen, maar een tele
gram, dat meldde, dat hij in Mintz werd opgehou
den, maakte dit onmogelijk. Veel onderscheid 
maakte dit echter niet. Zij had geen eigen wil meer, 
zij was een machine, die alleen maar kon doen wat 
anderen haar wilden laten doen. Met een beklemd 
hart verliet zij het hotel, en stapte met haar hof
dames in den prachtigen auto, die voor haar gereed 
stond. Een detachement cavallerie salueerde, en 
toen begon de tocht door de straten van Borne, die 
met een juichende menigte gevuld waren.

Cicely zag niets van wat er op den tocht gebeurde 
en was niet in staat te denken, alvorens ze de grens 
had bereikt. Zij voelde zich zoo ongelukkig, dat 
het haar groote moeite kostte, niet in tranen uit te 
barsten. Zij haatte de harde, onsympathieke ge
zichten van de haar vergezellende dames, die haar, 
meer dan iets anders, herinnerden aan het lot, dat 
zij tegemoet ging. Als kind had zij, zooals alle 
kinderen, gespeeld, dat zij een prinses was, maar 
op het oogenblik had zij gaarne met wie ook willen 
ruilen, als zij maar eenvoudig Cicely Vane had 
kunnen blijven. Toen zij de grens naderde, begon er 
weer iets van haar omgeving tot haar door te 
dringen. Blijkbaar was er iets niet in orde, want 
de verschrikkelijke oude man met het perkamenten 
gelaat had een scherpe woordenwisseling met den 
commandant van de Lataviaansche cavallerie, die 
daar gereed stond, om haar naar Mintz te escor- 
teeren.

(Wordt voortgezet)
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'AAls Figurant achter de Filmcoulissen
DOOR
LOUIS A. M. VIERHOUT

Een overzicht van de materialen-hallen op de Ufa-terreinen. Alle ambachten zijn hier vertegenwoordigd. 
Timmerlieden, stucadoors, beeldhouwers, metselaars, smeden, meubelmakers, loodgieters, electriciens enz. enz. 
Rechts naast de pijl, die den ingang aanduidt, is de cantine waar men eten en drinken kan koopen en 

officieel mag rookens

Het origineele Spaansche orkest. De man, die juist 
boven Jenny Jugo uitsteekt, is de kapelmeester. Links 
zit het meisje, dat van beroep danseres is, doch thans 
door werkloosheid gedwongen werd compars te wor
den. Zij deed ook erg wantrouwig tegen ondergetee- 
kenden toen hij nog in het schooljongenscostuum 

rondflaneerde.

een aardige op- 
van

Nog 
name in Mallorca 
de drie hoofdpersonen, 
Benfer, Jugo en Laglen.

Men hééft geen flauw begrip van den grooten struggle for life, die dagelijks weeraan door duizenden en tienduizenden gestreden wordt enkel en alleen door hen, die vaak noodgedwongen zich moeten begeven op de glibberige sporten van de filmladder, waarvan de allereerste die der comparserie zijn. En uit dat ontzettend gedrang van die duizendkoppige menigte wordt van tijd tot tijd er eentje tusschen uitgepakt, die daardoor gelegenheid krijgt iets hooger te klimmen en misschien, heel misschien het nog eens brengen zal tot het zoo vurig begeerde praedicaat: ster. Alle werklooze artisten uit de provincie van het groote Duitsche rijk trekken naar het filmcentrum Berlijn om daar als compars in hoop en vreeze ’n schamel stukje brood te verdienen in afwachting van een contract, dat misschien eens zal komen.Tooneelspelers met en zonder naam, danseressen en koormeisjes, alles en allen verdringen zich dagelijks in een der vele filmbeurzen en wachten daar urenlang tot de hulpregisseurs met hun opschrijfboekje rondkomen om voor een nieuwe film weer eenige tientallen comparsen uit te zoeken. Ach, hoe weinig gelukkigen en hoevele teleurgestelden zijn er na het vertrek van deze hulpregisseurs. En men kan gerust gelooven, dat er menig binnenbrandje in de harten woedt en er vaak zware strijden gestre den worden. Immers, kan er b.v. voor een film ’n dertig- of veertigtal vrouwen gebruikt worden die over een avondtoilet beschikken, dan komen al degenen, die een dergelijk kleedingstuk niet het hare kunnen noemen, niet in aanmerking en dan ziet menigeen zijn dagelijksche boterham voorbijgaan, terwille van een kleedingstuk, dat hij niet bezit. Zie, dat is hard, dat zal wel niemand ontkennen. Ik kan me tenminste best indenken, dat men dan wel eens bitter gestemd is tegen degenen, die dat wel bezitten ; vooral wanneer dezen de comparserie niet voor hun brood beoefenen maar enkel en uitsluitend om zich zelf op de film te zien. Er zijn talrijke goedge- situeerde vrouwen die uit den aard der zaak met een goede uitrusting gewapend naar de comparsenbeurzen tijgen in de hoop van tijd tot tijd geëngageerd te worden. Haar eerzucht doet haar vergeten, dat zij hierdoor het brood uit den mond nemen van hen die er van bestaan moeten. Hetzelfde geldt van de mannelijke comparsen, maar gelukkig is deze eigenaardige filmwaanzin bij hen niet zoo sterk waar te nemen als bij de vrouwen.Dat het comparsenleven een karig bestaan is moge blijken uit de, oogenschijn-

lijk goede, betaling. Een gewone compars zonder meer verdient pl.m. 15 Mark per dag. In het bezit van avondtoilet, smoking, badcostuum of andere speciale kleeding stijgt deze prijs tot 20 a 25 Mark. Men kan echter wel begrijpen, dat een regisseur alle scènes van een geheeie film waarin comparsen voorkomen in het kleinst mogelijke aan tal dagen afwerkt. Want indien er in een film zooals b.v. „De smokkelaarsbruid van Mallorca”, zestig comparsen noodig zijn, dan beteekent dit, dat zij iederen dag, dat zij dienst doen 60 maal 15 Mark kosten of wel 900 Mark per dag. En iederen avond vragen dezen zich dan ook af: „Zouden we morgen nog moeten werken, of niet ?” Heeft men dan weer een dag of drie gewerkt, dan moet men vaak met de zuur- verdiende45 Mark eenige weken, misschien wel maanden rondkomen, totdat men weer voor eenige dagen geëngageerd wordt. Dat een dergelijk bestaan verre van aangenaam is wel duidelijk zijn.zal een ieder nuIk zal thans echter weer eens terugkeeren in de studio waarin het Mallorca-drama werd voltrokken. Ik moet echter op den voorgrond zeggen, dat ik, hoewel ik „meegespeeld” heb, niet de geringste notie heb, wat de inhoud van deze film is. Alleen weet ik dat de leidende figuren en de hoofdpersonen naar het kleine eilandje Mallorca bij Spanje zijn getrokken, waar de buitenopnamen werden gemaakt, terwijl de rest in Neubabelsberg werd opgenomen.In afwachting van wat ik moest doen, deed ik wat alle anderen deden n.1. „wachten.” Dit vond ik lang niet ongezellig daar ik op die manier wat bij mijn positieven kon komen en eens langzaam het gedoetje kon opnemen waarin ik verzeild geraakt was. Het hoekje van de groote opname-hal was omgebouwd in een Spaansch kroeginterieurtje. In een breeden nis zat een zestal muzikanten in Spaansche kleeding en bracht muziek voort, van die echte, zwoele, vlammende muziek, zooals de Spanjaarden dat kunnen. Om me heen niets dan lichtgeflikker, gewone en ongewone schreeuwgeluiden, gehamer en gesol met ijzeren lampen en nog een hoop andere geluiden, die ik niet kon thuis brengen. Havelooze figuren slenterden er door heen en het was een chaos van geknetter, geschreeuw, geroep, gehamer, muziek, geschuifel en gesjouw zoodat ik ieder oogenblik verwachtte dat mijn hersenen onder den geweldigen druk zouden bezwijken en ik tot imbecile zou promoveeren vóór ik nog maar



No. 12 VRIJDAG 7 JUNI 1929 229iets van opname had gezien. Bij mezelf stelde ik vast, dat, als daaruit ook maar een meter goede film te voorschijn zou komen, ik voor regisseur en consorten eerbiediglijk mijn hoofd zou ont- blooten. Na ettelijke malen van den eenen hoek naar den anderen gedreven te zijn door aanrollende Jupiterlampen, zoodat ik al langzamerhand moe begon te worden van mijn diverse verhuizingen, kwam eindelijk het signaal om aan te vangen. De hulp-regisseur sjorde alle hens aan dek en toen het kleine kroegje als een worst was volgestopt met levende menschen en ijzeren lampen, werd door den heer Ohme via een megafoon de verzamelde menigte toegebruld. Iedereen moest dansen, maar niemand mocht verder komen dan de door hem aangewezen scheidingslijn. Daar er bij een dergelijke massa altijd eenigen zijn die het: ,,klets-maar-raak”-systeem toepassen, werden er bij de volgende aankondiging een paar uitzet-dreigementen toegevoegd. Terwijl de heer Ohme de schare toebrulde, werden door den chef- electricien lichtorders uitgedeeld, die weer via den operateur werden verder geschreeuwd. Inmiddels schreeuwde de regisseur weer zijn longen aan flarden om den door den heer Ohme verzamelden comparsen zijn instructies te geven en werd den muzikanten door den hulp-regisseur toegefluisterd, dat zij spelen moesten. Niemand zal het mij kwalijk nemen, dat ik onder al dat lawaai een zeer gebruikelijk leelijk woord dacht en zoo gauw mogelijk mijn kostbaar lijf uit dien Augiasstal in veiligheid wilde brengen. Ik heb het niet gedaan en ben heldhaftig in die kokende draaikolk verder blijven spartelen : to the bitter end.

Een kijkje van boven uit de opnamehal, in een opgebouwde 
kamer. Hierboven tronen de electriciens, die de lampen op 
aanwijzing van hun chef plaatsen en de lichtsterkte geven, 

welke de operateur verlangt.

Jenny Jugo als Spaansch visschers- 
meisje op het eiland Mallorca.

Aufnahme ! Drehen ! De comparsenmassa sloeg weer aan ’t wiebelen, de lampen knetterden fel op, de muziek ging weer full speed en langzaam snorden de opname-apparaten onder de vaste handen van de operateurs. De regisseur inspireerde vanaf zijn hoogtepunt de dansende menigte en spoorde haar tot vroolijkheid aan. Lachen moest men, lachen en plezier hebben. Men moest er om denken, dat er een carnavalsstemming heerschte.Mijn hemel : lachen en plezier hebben, in ’n omgeving, waar alles en alles spreekt van business, business en nog eens business.Daar klinkt weer de stem des regisseurs: „Das war’ gut gemacht. Noch mal’genau dasselbe.”Pats ! Voor den derden keer werd het festijn herhaald ! Voor den derden keer werd er weer vijf minuten feest- stemminggefokt en nu was het ge lukkig ook voor de laatste maal. Of liever gezegd de laatste van
Felix de Pomes, die een geboren Spanjaard 
is en de belangrijke rol speelt van politie- 
commandant. Bovendien instrueert hij den 
regisseur wat in Spanje wèl en wat er 
niet gebruikelijk is. Velen zullen hem nog 
wel herinneren als den schermmeester van 

xijn land op de Olympiade.

De feestende bende, waarin ik den vuurdoop onderging. Aan deze foto zou men niet zeggen, dat alles maar schijn is en 
gearrangeerd werd.

Wat we te doen hadden was nog al makkelijk. We moesten dansen en inwendig een soort carnavalsstemming aankweeken. Het eerste ging best, maar wat het tweede gedeelte betreft, dat wilde maar niet vlotten. Hoe kon men van een halve-dooie (want zoo voelde ik me) verwachten, dat hij een carnavalsgezicht trok. Gelukkig had het lieve kind, dat ik uit dien heelen bos opgediept had ook niet veel zin om met zoo’n een meter negen en zeventig hoogen, kleinen jongen te spreken en dus kon ik me er toe bepalen er op te letten, dat ik met mijn sombere physionomie niet in de buurt van het opnametoestel verzeild raakte. Niettemin voelde ik, dat ik mijn best gedaan had toen de muziek ging zwijgen en ik was blij, dat het uit was. Men kan zich echter mijn groote verheugenis voorstellen, toen er geroepen werd : „Das war’ gut gemacht, jetzt geht’s los,” m.a.w. alles was voor niets geweest. Ik had me alleen maar uitgesloofd om den regisseur een voorproefje te geven van hoe het worden zou.Nu ging het dan echt „loos”, leder stond in aan- valsstelling, dit wil zeggen gereed om te dansen,en de muziek zette weer in.De regisseur riep met zijn regie-stem : Achtung !

de drie, want dien geheelen ge- denkwaardigen dag werd er niets anders gedaan dan dezelfde soort scènes gedraaid tot ’s avonds zeven uur toe. Toen was het Schluss 1 De comparsen trokken naar hun respectieve kleedzalen en wachtten in spanning af, of men hen morgen nog noodig zou hebben.Zoodra de omkleeding is voltrokken gaan de comparsen naar de kassa en krijgen daar op vertoon van hun bon een zakje met het verdiende dagloon. Want onverschillig of men den anderen dag nog terug moet komen of niet daar geldt het parool : boter bij de visch. Een dag senloon ad 15 zoodat men met anderen morgengelooven of niet, maar van 8 uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds met een half uurtje schafttijd is een heele ruk, dat valt heusch niet mee. Misschien komt dat, wijl ik geen fiimartistenbloed in mijn aderen heb, maar voorloopig kan ik daar nog niet anders dan zeer in mijn nopjes over zijn. (Wordt vervolgd)

gewerkt, een dag loon. Van het doorsnee compar- Mark gaan echter nog eenige kleine kosten af, een vette dertien mark naar huis terugkeert om den punkt 8 uur weer aan te vangen. Men kan me



Lindbergh

EEN KIJKJE IN DEN TUIN üan hel buitenverblijf der Morrows, waar Charles en Anne 
elkaar het eerst vonden en als verloofden hun jong geluk beleefden en hier wenschten ze ook 

in den echt verbonden te worden.

In alle stilte, zonder de minste ruchtbaarheid of ophef 
heeft de koene luchtheld, die als eerste den Grooten 
Vijver overvloog, den stouten sprong gewaagd, die 

hem midden in het wankele huwelijksbootje deed belanden. 
Geen bruidsjonkers, geen bruidsmeisjes, geen camera- of 
filmmenschen, geen lange verhalen omtrent de bruidskleeding 
of huwelijkscadeaux, genoodigden of genoten belangstelling, 
niets van dit alles. Een simpel berichtje: Charles Lindbergh 
is gisteren in het huwelijk getreden met Anne Morrow, 
den dochter van den Amerikaanschen gezant in Mexico. 
Dat was alles en het zegt veel. De meest beroemde „Held’* 
heeft echter, naar we meenen, toch door deze, gewis van

Na zijn terugkeer i 
in het vaderland \ 
Werd den Oceaan- \ 
vlieger een groot- ' 
sche ontvangst be
reid. Hieronder zit 
hij naast zijn moeder 
op weg naar den toen
mal igen president

Coolidge.

Rechts ’.n links : 
HET BRUIDSPAAR.

HET PAAR STOELEN 
waarin het jeugah echtpaar menig uur in 

romantische conversatie heeft gesleten. 
Hun gewone \4andplaats is ’t ter

ras van het buitenverblijf der 
ouders Oin de bruid.

IN MENIGE WONING GINDS siert een 
portret van Amerika's trots den wand, dik
wijls nog opgesmukt met de nationale vlag 
of anderszins. Na hel volbrengen van zijn 
dappere, daad kon men in nagenoeg alle 
Amerikaansche huisgezinnen een tooneeltje 
als bovenstaand waarnemen en in de meeste 
gevallen is deze versiering voor goed blijven 

hangen.

ONDER DE ONTELBARE HUL
DEBLIJKEN hem geoffreerd be
hoorde ook de groo'e medaille, hem 

L geschonken door de Wïlsonstichting 
\ voor zijn bijdrage.) tot de inter- i 
\ nationale Verbroedering. Aan deze I 
\ kolossale medaille was een pre- I 
\ mie van 25.000 dollar ver- I 

bonden. (Hieronder). I

VOORGANGER EN NAVOLGER. 
Louis Bleriot, ook in ons land geen onbe
kende, was de eerste vlieger die met zijn 
machine het Kanaal overstak. Lindbergh 
sprong Wat verder, den Oceaan over. Beide 
daden waren wereldschokkende evenementen 
Van den eersten rang ; natuurlijk ontbrak de 
Fransche pionier niet bij de verwelkoming 
Van den jeugdigen Amerikaan, na diens 
prestatie, in Parijs. Hieronder : De wel
komstkus üan den Kanaal- en üan den 

Oceaanvlieger.



HEI BRUIDSPAAR.

oefent als een

Rechts en links

[ Vrijgezel af!

ONDER DE STAATSHOOFDEN die 
den Oceanenveroveraar ontvingen en be- 
complimenteerden bevond zich ook koning 
Albertop ’/ vliegveld van Brussel (hiernaast)

ONDER DE ONTELBARE HUL
DEBLIJKEN hem geoffreerd be
hoorde ook de ^roote medaille, hem 

k geschonken door de Wilsonstichting 
\ Voor zijn bijdragen tot de inter- j 
\ nationale Verbroedering. Aan deze ƒ 
\ kolossale medailh was een pre- I 
\ mie van 25.00') dollar ver- I 
\ bonden. (Hieronder). I

ZIJN EERSTE 
ONGELUK 

overkwam hem in dit 
voorjaar, toen hij juist 
met zijn Verloofde een 
luchtreisje maakte. Zr 
brachten het er goed 
af, beter dan het toe 
stel dat nogal geha 
Vend Werd. (Hiernaast/

LINDY'S 
SCHOONMAMA 

is een flinke dame, 
die met intense be 
langstelling waakt over 
het geluk Van haar 
dochter. Hopelijk kan 
kolonel Charles het 

goed met haar 
Vinden ! .

HET BUITENVERBLIJF DER FAMILIE MORROW bevindt zich in 
ongeveer veertig mijlen afstand van de stad Mexico. In deze landelijke plaats 
een straat ziet afgebeeld,. is dan heimelijk hel huwelijk tusschen Charles en /

VOOR EEN BRUIDSTAART had 
maanden geleden deze jonge dame, Kathe 
rine HoVel, reeds gezorgd, die van beroep 
danseuse is, maar in haar vrijen tijd de 
edele kookkunst beoefent, met hieronder 
afgebeeld resultaat. Een speciale doos moest 
dit product versch houden tot den trouwdag’ 
Een sympathiek geschenk dat getuigt van 

alle afwezigheid van jalouzie

HET NESTJE WAARIN DE WITTEBROODSWEKEN door 
Lindy en Anne worden doorgebracht, heel eenvoudig maar intiem, 
gelegen in een prachtige omgeving, juist geschikt voor een stil-geluk 

zoekend bruidspaar-

HET PAAR STOELEN 
waarin het jeugdig echtpaar menig uur in 

romantische conversatie heeft gesleten. 
Hut gewone standplaats is 't ter

ras Van het buitenverblijf der 
ouders van de bruid.

moed getuigende, daad ietwat van zijn 
populariteit ingeboet bij een zeker deel van 
zijn bewonderaarsters op wie een jong ge
huwd man nu niet direct die bekoring uit- 

blanco jongeling met een nog 
onverpand hart. Werkelijk, Lindy blijkt in 
veel opzichten een moedig, onverschrokken 
en ook bescheiden man te zijn wiens wereld- 
populariteit hem gelukkig nog niet naar 
het hoofd gestegen is! Het nieuwbakken 
bruidspaar veel geluk en voorspoed in den 
huwelijksstaat!
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Zomerhoeden zonder rand van 
voren, zooals die van onze eerste 
afbeelding, zijn wel zeer modern, 
maar voor den dag kiezen we toch 
liefst een modelletje waarvan de 
rand het gezicht eenigszins over
schaduwt. De toque van onze foto, 
met den ongelijken rand, die de 
nieuwste mode kenmerkt is van 
roode ripzijde met strooien gar
neering, ontworpen door Rosé 
Andree Jordet. Ook de op deze 
bladzijde als eerste afgebeelde hoed 
is geheel rood gedacht: rood stroo, 
rood fluweelen biais en een guir
lande van rood fluweelen bladeren. 
Deze hoed werd, evenals het zwarte 
cloche-model van vilt met bol van 
kantstroo, ontworpen door Mar- 
guerite Gisler. PAULA DEROSE.

Zomerjurken en

Zomerhoeden

*

Roode strooien hoed inet fluweelen biais 
en een guirlande van fluweelen bladeren.

Zwaït vilten cloche-hoed 
met bol van kantstroo.

Rood zijden hoed met 
garneering van stroo.

jas sluit op 4 leeren knoopen en is gegarneerd met een smalle ceintuur en schuin* 
ingeknipte zakjes. Uitgevoerd in tweed 
stof zal hetzelfde model een alleraardigste 
zomerjas vormen. 4767. Zomerjurkje van 
witte shantung met groene nopjes. Het 
rokje is geheel geplisseerd. Het corsage 
heeft van voren een breede bies, welke 
met een galalith knoop is versierd. Kraag 
en manchetjes van effen shantung en een 
groen zijden das met bijpassende ceintuur 
voltooien de garneering (leeft. R—10 jaar). 
4964 Meisjes manteltje van groene wollen 
stof met schouderstukje en aangeknipte 
sjawl aan den kraag. Soutache-garneering 
op das en mouwen (leeftijd 4 tot 6 jaar).

Het is of we er, als de warme 
zomerdagen er zijn, niet genoeg 
van kunnen krijgen. We zien ze 
zoo verleidelijk uitgestald in onze 
winkels al die fleurige patroontjes 
in zijde en katoen en we be
rekenen hoe weinig het toch maar 
kost als we er nog ’n luchtig 
japonnetje bij maken.

We hebben shantung en toile de 
soie nog altijd als practisch mate
riaal, maar ook zeer veel katoen. 
En nu we de alleraardigste pa
troontjes kunnen koopen in katoen 
dat niet verschiet in de zon en 
niet verkleurt in de wasch, nu is 
voor de jurk-van-alle-dagen, 
dracht. Wat is er 
te hebben, die er 
te ontzien, omdat 
kunnen worden ? 
we er natuurlijk 
We kiezen dus eenvoudige modellen, liefst niet met plooien en 
dergelijke versieringen, die bij het strijken nogal lastig zijn. Van een 
alleraardigst Fransch model bestond de rok uit vier bonte doeken. 
Eén doek vormde de voorbaan en een tweede de achterbaan, terwijl 
de twee overige doeken terzijde schuin waren ingezet, zoodat de 
bovenste driehoeken den rok afsloten en de onderste in modieuze 
slippen laag neerhingen.

dit wel het aangewezen materiaal 
voor de huisjurk en voor vacantie- 

wel heerlijker, vooral voor kinderen, dan kleeren 
aardig uitzien en die we niet zoozeer behoeven 
ze hun kleur behouden en gemakkelijk gewasschen 
Bij het maken van dergelijke jurken rekenen 

op, dat ze dikwijls gewasschen moeten worden.

hwA O
V I 1 \

ITT 17 4953. Raglan regenjas, voor tongen van 4 tol
Ixl JN JL/JuIV I\L1N Lr g jaar, gedacht in waterdichte gaberdine. De

KNIPPATRONEN
KNIPPATRONEN van onze geteekende mo
dellen, genummerd bonen 4000, zijn verkrijgbaar 
aan „Het Patronenkantoor”, Postbus No. 1, 
Haarlem. Onberispelijke coupe. Dameskleeding 
in de maten 88, 96, 104 bovenwijdte a f 0,55, 
kinderkleeding voor den bij ’t model aange
geven leeftijd a f 0.35. Bij elk patroon handlei
ding voor ’t knippen en naaien benevens een 
verkleinde patroonscheis. Franco toezending, 
direct na ontvangst van bestelling met het ver
schuldigde bedrag aan postzegels ingesloten, 
waarbij vermeld naam en adres, nummer van 
’t model en ’t blad waarin het voorkomt, en 
bovenwijdte. Men meet deze maat rondom het 
lichaam, recht onder de armen door, gewoon glad 
gemeten, zonder extra-toegift. Van de gefotogra
feerde modellen en de teekeningen zonder, of 
met lagere nummers, zijn maatpatronen ver
krijgbaar, na nauwkeurige opgave der ge
wentelde maten a f 1.— p. stuk voor dames, 

voor kinderen a f 0.70.
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UIT DE

pro^nC^e

PRINS HENDRIK heeft een bezoek gebracht aan den Helder om aldaar het 
inschieten van nieuwe torpedo’s bij te wonen. Hier ziet men Z.K.H. den Prins 
zich aan boord begeven van de motorsloep, achter hem vice-admiraal Quant.

Foto hiernaast: Prins Hendrik
verlaat te Amsterdam H. Ms. „Kortenaer”, waarmede hij van Den Helder naar de hoofdstad is opgestoomd

HET ECHTPAAR KERKHOF—HELD te Beemster mocht 
dezer dagen zijn gouden huwelijksfeest vieren

TE IJMUIDEN is dezer dagen de jeugdherberg „Duinlust” 
officieel geopend, waarbij B. en W. van Velsen alsmede 
het bestuur der Jeugdherberg tegenwoordig waren. Hier

naast: Het gebouw met de autoriteiten

DE NIEUWE VERKEERSWEG welke achter Santpoort om wordt aangelegd, verkeert nog in een chaotischen toestand, zooals deze foto’s duidelijk zien laten. Maar eens zullen hier over 
een schitterend breede heirbaan de auto’s weer voortsuizen, nog even geduld
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MOEDERKE'S Feest
DOOR WILLEM VAN MOOK

Stil, verdoken in’t vallend avondduister, zat oud 
moederke in haar hoeksken bij het knapperend 
haardvuur, biddend stil. Ze had de kaarsen aan

gestoken bij het St. Antoniusbeeld dat in een halven 
krans van helkleurige papieren rozen op het schouw- 
ke prijkte. Dat was zoo haar gewoonte op bijzondere 
dagen. Want voor moederke was ’t feestdag nu. 
Zoo goed als zij het nog kon had ze haar huisken 
beredderd, want vandaag zou haar jongen komen, 
zooals hij beloofd had in zijn laatsten brief. Zij 
zou haar kind zien, heden nog, het was de ver
vuiling van haar laatsten levensdroom, het was 
moederke’s feest.

Jaren was haar zoon reeds weg, de wijde wereld 
in, naar het onbekende tand dat de menschen 
Canada noemden en waarvan moederke niets wist 
dan dat het ver weg lag, ver over zee. Hij was ge
gaan als zoovelen die het in Brabant niet uit kunnen 
houden, wijl ze er geen kostwinning hebben en 
omdat het vreemde hen trekt met gouden beloften.

Zoo bleef moederke alleen. Eerst was DrieskeF

Moe van het wachten op geld, dat hem ontbrak, 
om de groote reis naar het moederland te kunnen 
ondernemen, trok hij al werkende van dorp tot 
dorp, van stad tot stad, tot aan de havenplaats 
waar de boot kwam voor Holland.

En daar schreef hij zijn laatsten brief, dien de 
postbode enkele dagen geleden gebracht en aan 
moederke voorgelezen had.

Voor moederke was het een blije en treurige 
tijding tegelijk geweest. Blij omdat haar jongen 
terug kwam, treurig omdat hij ziek was, al schreef 
hij er dan ook vergoelijkend bij dat het in Brabant 
wel weer gauw beteren zou.... Daar hij de dure 
bootreis niet kon betalen, had hij gemonsterd 
als kolentremmer en hoopte zoo zijn geboorteland 
te bereiken. De postbode, die dat alles, niet zonder 
aandoening, gelezen had, legde aan moederke uit 
dat kolentremmen op de boot, nogal zwaar werk 
was en voegde er geruststellend aan toe, dat het 
dus met de ziekte van Hendrik wel zoo erg niet 
zou zijn.

Maar het moederhart voelt diep en moederke, 
die den brief van haar jongen wel niet lezen kon

en oogenschijniijk kalm bleef toen de postbode hem 
ontcijferde, vermoedde de onrustwekkende waar
heid die achter de doode letters van het wit papier 
verscholen bleef. En ook de postbode begreep,
want hij ging plotseling weg, omdat het spreken 
hem te moeilijk werd, en moederke zette zich ge
laten in haar hoeksken bij het schouwken, waar 
ze nu weer te bidden zat, in afwachting van de 
komst van haar jongen. Traag gleden de zwarte 
kralen van haar ouden rozenkrans door haar bleek- 
magere vingeren en haar bevende lippen prevelden 
de namen die haar dierbaar waren : Driesken, 
Willem en Hendrik, vóór elk tientje ter intentie...

Het schrille fluiten van de stoomtram in het 
dorp wekte haar uit haar biddend peinzen. Werk
tuiglijk ging ze naar de deur en keek naar buiten, 
den landweg op, inspannend wachtend.

Boven de reeds donkerende deining der heide 
rees ’t bleeke licht der maan die de slapende dennen 
in een zilverige klaarte zette. Door de zwoele lucht 
klonk het suizend gerucht der windbewogen popel- 
toppen en uit het dalende avondduister dreven 
donkere wolken aan, in steeds snellere vaart.

In haar mijmerend wachten dacht moederke 
terug aan den avond, toen uit de drijvende 
wolken ijle vuurstrepen sloegen en het onweer 
woedde in een razend tempeest. Toen was moeder-

haar man, weggegaan, den stillen doodenweg opx 
naar het kerkhof ; waarheen hem enkele jaren ge
leden ook Willem volgde, haar jongste, dien men 
op een droeven avond thuisbracht, op een boeren
kar, dood. En toen ging Hendrik weg, naar Canada. 
In het eerst schreef hij dat alles goed ging. Maar de 
laatste jaren waren het al slechtere berichten die de 
post bracht. Als de barre winters het koude noorden 
van Amerika met een dikke sneeuwlaag bedekten, 
kwamen er gewoonlijk brieven van „weinig werk” 
en een „wankele gezondheid”, het gevolg eener 
longontsteking, die Hendrik in het vreemde land 
had opgedaan en die hem nog ieder jaar bezocht 
met een borstaandoening. Het laatste jaar was 
hij weer maanden ziek geweest en een bloed
spuwing had hem aan den rand van het graf 
gebracht. Toen de zomer weer in het land kwam 
herkreeg zijn sterk gestel de overhand en hij 
knapte weer op. Doch ’t was de oude niet meer, 
hij kon niet meer onvermoeid werken zooals vroe
ger en hij voelde dat er daarbinnen iets haperde. 
Hij verlangde naar huis, naar zijn moeder, naar 
de uitgestrektheid der heerlijke Brabantsche heide 
met haar gouden bremmen en haar doomig-blauwe 
dennenbosschen, waaruit frissche longensterkende 
geuren stegen ; die heide met haar warmen tooi, 
waarvan de aanblik zoo geheel anders was dan 
van de dorre koude woestenij der Canadeesche 
velden.

Een wervelstorm woedde vorige week in de omgeving van 
Hamburg en vernielde op zijn weg meer dan dertig woon
huizen en boerderijen. Boomen knapten af als rietjes of wer
den met wortel en al uit den grond gerukt en honderden 

meters verder neergesmakt. Een der tallooze ruïnen.

Nabij Fulda had dezer dagen een ontzettend treinongeluk plaats, waarbij dertig zwaar gewonden te betreuren waren. De hier
boven gereproduceerde foto laat duidelijk zien, hoe van een der twee op elkaar gebotste treinen, de eerste- en tweedeklas

wagen werd ineengedrukt en versplinterd.

ke ook naar buiten gegaan, omdat, tusschen de 
bange stilte van twee donderslagen, een herhaalde 
losbranding van vuurwapens had geklonken. En 
uit de donkere diepte der hei waren somber-zwij- 
gende mannen gekomen en daarachter een traag- 
stappend paard met boerenkar, in droeven tocht, 
tot voor haar huizeken....

En men had het ontzielde lichaam van haar 
kind, haar Willem, binnengedragen. Een lompe 
kogel had hem de hersens verbrijzeld.... Als 
arme menschen uit jagen gaan, dan zijn zij ..stroo- 
pers”, en Willem was maar arm, moederke wist 
het zoo goed. ..Het was een ongeluk, ik wilde hem 
slechts vrees aanjagen”, had de boschwachter 
verontschuldigend gezegd. Maar Willem was dood, 
en nog altijd zag moederke het sombere visioen 
van de lugubere boerenkar, wier grijze kleur
besmet was met bloed, het bloed van haar kind.. ..

Zoo was het ongeluk over het stille huizeken 
gekomen, op dien tragischen avond, een avond
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De Londensche bobby’s vierden vorige week het honderdjarig bestaan van hun kranige corps. De Prins van Wales hield een inspectie over 13000 
man in Hyde Park. We zien hem op onze foto in gezelschap der hoogste politieautoriteiten, rijdend langs de politie-troepen.

Toen de postbode de lezing van 
den droeven brief voleind had en 
er een pijnlijke stilte in ’t kleine 
huizeken gekomen was, nam hij, 
bewogen met ’t lot der arme 
moeder, een stoel en schoof bij 
het haardvuur, waar hij langen 
tijd sprak in welgemeende doch 
vruchtelooze woorden van troost 
en opbeuring; want moederke 
zat hem met starre oogen zwij
gend aan te staren, klein en 
ineengedrongen onder den last 
van haar groot verdriet. Weenen 
kon ze niet meer, maar in haar 
hart dropte haar laatste bloed 
tot dikke stoltende tranen.

.... En dien avond zeidden 
de menschen in het dorp, dat de 
post veel te la*t was.

als deze. Want ook nu brak het onweer los met 
plotselinge kracht. Uit ’t duister van den avond 
laaide de heide wijd open in den rooden hemel
brand.

De bliksem flitste over de lichtvangende heuvel
ruggen der wolken en sloeg neer naar de aarde 
tusschen de mastbosschen, waaruit het bulderend 
gerucht klonk van den aanrollenden donder.

De moede oogen van moederke, die nog altijd 
met verlangen uitzag in de verte van den land
weg waar niemand kwam, konden zich niet wennen 
aan het keerende schouwspel van licht en donker. 
Teleurgesteld sloeg ze een kruis en sloot de deur. 
Neen, het kon niet zijn peinsde ze, dat haar jongen 
zou komen bij dit noodweer. En om een angstige 
gedachte te verdrijven, de mogelijkheid dat Hendrik 
werkelijk niet komen zou, nam zij haar rozenkrans 
en toog opnieuw aan ’t bidden....

* *♦
Zwakke donderslagen rommelden nog na van 

het luwende onweer, dat wegdreef boven het dorp. 
Dikke regendroppels vielen met tikkend geluid 
in het karspoor van den landweg en drenkten de 
smachtende heide, waaruit frissche geuren op
stegen. Uit de verte kwam dansend een lichtje 
aanzetten. Het was het lampje van den brieven
gaarder, die door de natte herfst-donkerte nader 
kwam.

Er is geen welkomere gast op een dorp dan de 
postbode, die nieuws brengt, goed of slechts, maar 
nieuws toch dat de pijnigende onzekerheid weg
neemt. En er is niets heimelijker voor eenvoudige 
dorpsmenschen, dan het onverschillige onbe
roerde gelaat van een briefomslag. Daarachter 
schuilt het geheim van vreugd of smart, want een 
brief kan hoop wekken of verbrijzelen, geluk 
brengen of rampspoed, levens opfleuren of neer
slaan. En voor ouden van dagen, die niet lezen 
kunnen, heeft een brief altijd iets raadselachtigs.

Zoo ook voor oud moederke, die verschrikt de 
deur opende toen zij de bekende stem van den 
postbode aan het venster hoorde roepen : .Moe
derke, nieuws, een brief uit Engeland.”

Met onzekere hand ontstak moederke een wei
felend licht in de oude olielamp en geheel ver
bouwereerd door het late en onverwachte bezoek, 
stamelde zij onsamenhangende woorden, waaruit 
de postbode niets op kon vangen dan het woord: 
..Hendrik”.

„Nee Moederke,” zei de postbode sussend, 
..van Hendrik kan het niet zijn, die moet vandaag 
toch komen.... maar wil ik eens kijken wat het 
behelst ?”

„Ja,” fluisterde moederke met van bange ver
wachting sidderende en nauwelijks hoorbare stem, 
„lees het maar eens voor.”

Met een gemaakt onverschillig gebaar verbrak 
de postbode de enveloppe en las :

Southampton, 30-9-27. 
„On board s.s. Beaverhill - Montreal.

Rotterdam.
M. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht 

u het overlijden.. .. ”
De postbode bleef aarzelend steken. Doch moe

derke had genoeg verstaan.
„Lees maar, lees maar,” zei ze door haar tranen 

heen, „ik weet het toch wel.... Hendrik komt niet 
.... omdat hij niet meer komen kan.... ik 
had er een voorgevoel van, vanavond bij het 
noodweer.... hetzelfde weer als toen men Willem 
thuisbracht, dood.... en nu is Hendrik dood.... 
lees maar,” zei ze.

En de postbode, 
die wel begreep, dat 
het verbloemen der 
waarheid het moe
derhart nog erger 
zou kwetsen dan 
het vernemen der 
vreeselijke waar
heid zelf, las met 
van aandoening be
vende stem verder: 
........ u het overlij
den te melden van 
.. uw zoon, Hen
drik Laarakker, die 
met de Beaverhill. 
van de Canadian- 
Line, de reis mee
maakte van Ameri
ka uit, als kolen- 
tremmer, doch en
kele dagen na af
vaart in een bloed
spuwing bezweek. 
Zijn lijk is bij aan
komst te Sout
hampton aan wal 
gelaten en aldaar 
ter beschikking van 
de autoriteiten ge
steld, tot wie u zich 
verder gelieve te 
wenden. Met gevoe
lens van deelne
ming” enz....

Bij de Engelsche verkiezingen gaat het er vaak echt-Engelsch gemoedelijk toe. Deze taxi-chauffeur. 
een Laboür-candidaat, voert de campagne voor zijn verkiezing tot Parlementslid in z’n eigen taxi . 
waar hij zijn kiezers toe wil spreken, houdt hij stil en steekt z’n verkiezingsspeech af, die hij 
meestal besluit met de verklaring, dat als hij gekozen wordt, hij in z’n eigen taxi naar het Lager

huis zal rijden om er z’n zetel in te nemen.

Stil verdoken in ’t zwarte 
avondduister zat oud moederke 
in haar hoeksken bij de 'schouw, 
roerloos stil. De kaarsen bij ’t Sint 
Antoniusbeeld doofden nu lang
zaam uit en met de onmachtig- 

opknetterende kaarsvlammen 
doofde alle leven uit, het ster
vende haardvuur op de ver- 
aschte houtblokken en de wal
mende pit der olielamp, die geen 
voedsel meer had.

Toen laat in den avond de 
postbode, van zijn route terug- 
keerend, naast het verlaten 
huizeken kwam en nieuwsgierig 
op de ruiten tikte, kwam moe

derke niet opendoen. En de postbode, denken
de, dat moederke het niet gehoord had, omdat ze 
wellicht ingedommeid was, rammelde aan de deur, 
die niet gesloten bleek en verschafte zich toegang. 
Hij vond moederke zooals hij haar verlaten had, 
bij den donkeren haard, die nu koud was en een 
akelig-zwarte doodengroeve geleek. Haar bidden 
was stil gevallen met de beweeglijkheid van haar 
rozenkrans, dien zij krampachtig, als voor eeuwig, 
in haar verstijfde vingeren omkneld hield. En 
over haar stomme lippen en doode oogen lag de 
grauwe lijkwade van het ontvloden leven.... 
Moederke was niet meer ; het hulpbetoon van 
den hemel had haar droom, waarin zij heden haar 
jongen mocht zien, verwezenlijkt. Onze Lieve Heer 
had haar geroepen, daarboven, waar haar kind was 
en de eeuwige vreugde....

En dat was moederke’s feest ’
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De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den heer D. Goedkoop, waarbij tal van vooraanstaande 
personen tegenwoordig waren. Aan het graf werd o.a. het woord gevoerd door Amsterdams burgemeester (zie de 

foto>. Vlak naast den spreker, links, de zoon van den overledene.

D. Goedkoop, de nestor 
onzer Amsterdamsche 
scheepsbouwers, die de
zer dagen is overleden.

Hiernaast: Wester’s Harmonie- 
korps, de zoo gunstig bekend 
staande vereeniging bestond 
den 4den Juni veertig jaar, een 
feit, dat zeker de viering waard 
was. Op vele nationale con
coursen toch mocht het korps 
eerste prijzen behalen en in 
1927 wist het zelfs in het Natio
naal concours te Blaricum een 
eersten prijs te behalen met 
het maximum aantal punten en 
bovendien de gouden medalje 
voor, het hoogste aantal punten 
van hetgeheele concours.Dezen 
zomer zuilen weer op uitnoo- 
diging op verschillende plaat
sen concerten worden gegeven, 
<>.a. in het Vondelpark, in het 

Oosterpark en in Artis.

Het echtpaar J. W. T. Petrie-Jekel te Amsterdam, dat den llen 
Juni zijn 5O-jarige echtvereeniging hoopt te vieren.

Het echtpaar J. W. Engelblik, te Amsterdam, dat den 6en Juni 
zijn 40-jarig huwelijksfeest mocht vieren.

GEMENGD 

cTfiE UWS
De Antwerpsche Diamantbeurs heeft Zondag op fees
telijke wijze haar zilveren jubileum gevierd. Begrijpelijker
wijze was er voor dit feest van een der voornaamste 
industrieën der Scheldestad, zeer veel belangstelling. 
Een tweetal foto's hieronder geven een moment weer 

uit de groote feestzitting van Zondag.
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Am- 
weer 
zich 

weer
kunnen

De heer van Vueren, een van de organisatoren van dezen rondrit, had zich een negentigjarig meisje 
als aanminnig gezelschap uitverkozen, waar hij lustig mee rondtoerde.

In deze schier eindelooze file van Pontiac-auto's werd de vorige week een 150-tal 
ouden van dagen uit het Stedelijk Armenhuis vergast op een rondrit door de stad, 
waarbij voornamelijk de nieuwere gedeelten werden bezichtigd. Hier rijden ze op 

den Muiderstraatweg nabij de Kruislaan.

maken met een nieuw schouwburgplan, dat van den architect 
Piet Kramer. Die wil voor Saalborn in het Weteringplantsoen, 
dicht bij de Den Texstraat, dus ook dicht bij de plek waar eens 
het Paleis voor Volksvlijt stond, een noodschouwburg bouwen. 
Een noodschouwburg, ja, maar dan toch ’n heel bizonderen. Eer
stens zal deze noodschouwburg, ondanks zijn tijdelijk karak-

W «ft

ter, toch een fraai gebouw 
worden, in de tweede plaats 
zal het gebouw in acht maan
den gereed kunnen zijn en 
in de derde plaats.... uit- 
elkaar-neembaar zijn ; in 
drie maanden tijds zal het 
heele gebouw weer uit elkaar 
genomen kunnen worden, 
om, als later, hetzij in 
sterdam, hetzij elders, 
eens schouwburgnood 
mocht doen gevoelen, 
in-elkaar-gezet te 
worden.

Dat lijkt me wel iets, en 
zelfs zij die een broertje dood 
hebben aan noodgebouwen, 
zullen hiervoor wel wat kun
nen voelen, dunkt me. Het 
bouwen van een „echten” 
schouwburg zou er natuurlijk 
niet mee van de baan zijn, 
die zou tóch moeten ko
men, maar het bezwaar, 
dat daarop te lang gewacht

Het ontbrak den oudjes onderweg ook niet aan een versnapering. Het restaurant Winkels 
had o.a. gezorgd voor een bakkie troost, dat hun best smaakte. Meneer Ober had er 

zelfs plezier in.

zou moeten worden, wordt met dezen noodschouw
burg ondervangen..........als ondervanging nog
noodig is. Want zoo juist lees ik, dat Saalborn 
niet alleen voor het aanstaande seizoen reeds den 
Hollandschen Schouwburg heeft gehuurd, en dus 
in elk geval onder dak is, maar ook, dat hij hoogst
waarschijnlijk een extra subsidie van 10.000 gulden 
zal krijgen. Hij hoeft dus niet eens acht maanden 
op een noodschouwburg te wachten, maar kan 
dadelijk weer aan den slag gaan, ongetwijfeld wel 
het allerbeste dat hij onder de gegeven omstandig
heden kan verlangen, al moet erkend worden, 
dat de Hollandsche Schouwburg nu niet juist een 
ideale schouwburg is.

Maar in elk geval, beter een niet-ideale schouw
burg dan geen schouwburg.

Ik ben tenminste blij, dat het alvast zoover is 
en dat Saalborn, in wien we den man mogen zien, 
die met groote energie het door Royaards begonnen 
werk : het tooneel te maken tot een factor, die zoo
wel in ons cultureel als in ons artistiek leven van 
groote beteekenis is, voortzet, zal kunnen blijven 
voortwerken, al is het dan — en daaraan kan nie
mand iets doen—onder minder gunstige omstandig
heden, dan ieder die het wel meent met onze too- 
neelspeelkunst, wel zou wenschen. A. T.
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De bekende musicus K. Ph. Mönch heeft den 3den Juni zijn 80sten verjaardag gevierd, 
bij welke gelegenheid hij in Parkzicht te Amsterdam receptie hield. De jubilaris, met 

aan zijn rechterzijde zijn zuster, tijdens de receptie.

Op de voorste rij de heer B. W. Wierink (met baard) en zijn familie, die den eersten Juni in het 
gebouw van de Maatschar-ij voor den Werkenden Stand gehuldigd is, ter gele

genheid van zijn aftreden als directeur van de Industrieschool dier 
Maatschappij, welk ambt hij 41 jaar heeft waargenomen

ln hotel Parkzicht 
te Amsterdam heeft 
den lsten Juni on
der voorzitterschap 
van den commissa
ris van politie te 
Hilversum, een ver
gadering plaats ge
had van de Broe
derschap van Com
missarissen van Po
litie in Nederland, 
waar bovenstaande 
foto werd genomen-

Hieronder: Het cabaret-gezel- 
schap „De Troebadoers", dat 
onder leiding van Paul Collin 
den28sten Juniin hetRembrandt 
Theater te Amsterdam zal op
treden. V.l.n.r. Diny van Maarle, 
WaltherMatthies en Paul Collin.

Onthulling Monument voor 
Oud-Burgemeester Tellegen

Dinsdagmiddag had op het Coöperatieplein te Amsterdam een 
mooie plechtigheid plaats, toen daar het monument voor der, 
oud-burgemeester Tellegen, dat geplaatst is tegen den achter
gevel van de Openbare Leeszaal op den Coöperatiehof, werd 
onthuld. Nadat door den voorzitter van de Vereeniging tol 
verbetering van Volkshuisvesting het monument aan de Ge
meente was overgedragen, (foto hierboven) werd door Mevr, 
de Wed. Tellegen (op bovenstaande foto zichtbaar) het monu
ment onthuld, waarop Wethouder Boissevain (burgem. De Vlug! 
was door ambtsbezigheden verhinderd) het namens de gem 
met een waardeerende toespraak aanvaardde (foto links»
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genoegen nemen. Hij zei, dat hij z’n oom zou 
vragen om hem te helpen. Toen hij dit hoorde, 
was de oude man weer zeer boos geworden en had 
hem verboden zich tot zijn oom te wenden.

Aldus nadenkend over z’n herhaaldelijk verblijf 
op de kamers van Robertshaw, was dit alles 
hetgeen hij zich herinneren kon in verband met 
het vraagstuk dat hem bezig hield. Dat de oude 
zonderling met Mark ingenomen was, bleek duide
lijk ; de jonge man was er dan ook van overtuigd, 
dat hij hem financieel zou geholpen hebben, als 
hij daartoe in staat was geweest.

Terwijl Mark zoo alleen in z’n kamer zat te 
mijmeren, zei hij tot zich zelf, dat, wanneer hij er 
slechts aan gedacht had, hij wel meer over den 
ouden rechtsgeleerde te weten zou gekomen zijn. 
Toen ter tijde kwam het echter niet bij hem op 
om pogingen daartoe aan te wenden. Het lag 
niet op zijn weg.

„Hij bood me aan, me bij m’n studies te assistee- 
ren ; hij was een wandelende encyclopedie, ik 
nam z’n aanbod dus met beide handen aan,” 
mompelde Mark, „en nu is het al twee jaar geleden 
dat hij vermoord is en er is nog niet het minste 
licht over de misdaad verspreid.”

Tevergeefs spande hij z’n denkvermogen in, 
om uit het resultaat van de lectuur der brieven 
en bescheiden in Scotland Yard een vaste lijn 
te trekken, waarlangs hij tot zijn doel : het geheim 
der misdaad te ontsluieren, kon geraken. Na twee 
jaar waren al de sporen er van verdwenen. Het 
was en bleef een onoplosbaar raadsel. Op niemand 
was de verdenking gevallen dan op hem alleen. 
Hij herinnerde zich, dat tijdens het proces één 
ding in zijn voordeel getuigd had ; de onmogelijk
heid dat de priem, het wapen waarmee de misdaad 
bedreven was, zijn eigendom kon zijn. Zoo’n soort 
wapen had men nooit in z’n bezit gezien, nooit 
geweten, dat hij het bezat. De priem was van prima 
getrokken staal, en scheen van Italiaansch fabrikaat 
te zijn, en was afgebroken tot op de plaats, waar 
het in ’t lichaam van het slachtoffer stak ; het 
heft was door den moordenaar meegenomen. 
Als hij dat maar eens vinden kon ! De afgebroken 
priem bevond zich nog steeds in Scotland Yard. 
Toen de politiebeambte hem die liet zien, voer 
hem een huivering door de leden. Als hij slechts 
den man kon vinden, die het heft in zijn bezit 
had, dan meende hij zeker den moordenaar te 
kunnen ontdekken. Maar hoe was dit mogelijk ? 
Hij kon zich ook niet voorstellen, dat de schuldige 
het „corpus delictus”, dat hem had kunnen 
verraden, in z’n bezit gehouden had. Dat heft 
moest hij toch in z’n gedachte houden, al dacht 
hij er niet veel mee te bereiken. Maar als hij 
Edgar Barret kon vinden, dan zou de waarheid 
aan ’t licht kunnen komen, ofschoon hij dien
aangaande ook geen zekerheid had. Waar was

HET VERHAAL TOT NU TOE.
Mark Martineau, die in de rechten studeert, is beschuldigd van 
moord op 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 hospita 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 
s avonds langs de kade en ontmoet daar een jonge bloemen 
verkoopster, 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 rekenschap te geven van 
de mogelijke gevolgen voor Afartineau, deelt zij den jongen 
Herbert Wilding mede, wie de knecht van z’n vader eigenlijk 
is. De oude en de jonge Wilding gelooven in Mark's schuld 
en de oude heer zegt hem de betrekking 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 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 behulpzaam te zijn. In dien boekwinkel heeft hij 
een onderhoud met rechter Sedgmoor en diens dochter. Tot 
z’n verbazing ontvangt hij een paar dagen daarna een uif- 
noodiging voor een avondpartij ten huize van den rechter. 
Deze partij blijkt voor Mark een teleurstelling te zijn. Herbert 
Wilding is er ook. Hij spreekt met de gasten over Mark, 
waardoor deze door iedereen gemeden en genoodzaakt wordt 
het huis te verlaten. Over dit vertrek ontstaal een woorden
wisseling tusschen Dina Sedgmoor en Wilding. Mark besluit 
alle krachten in te spannen om 'de waarheid inzake den 
moord aan ’t licht te brengen. Na eindeloos zoeken vindt hij 
in Scotland-yard een brief, waardoor hij op het spoor van 

den moordenaar hoopt te komen

Edgar Barret toch ? 
Hij wist het niet.

Hij dacht er over 
na om een anderen 
weg in te slaan. Ver
onderstel, dat hij zich 
van de hulp van een 
ervaren detective ver
zekerde, zou dit dan 
het gewenschte resul
taat opleveren ? Hij 
twijfelde er aan. Maan
den lang waren erva
ren detectives aan ’t 
werk geweest ; ze had
den de zaak tenslotte 
als hopeloos opgege
ven. Bovendien, hij 
had geen geld. Wat 
gedaan moest worden, 
moest hij zelf doen.

Hij vertelde van dit 
alles niets aan Josua 
Bentham noch aan dr. 
Margraves. Er viel 
eigenlijk ook niets te 
vertellen. Maar hij zelf 
moest met een vast 
doel voor oogen, vast 
besloten, aan ’t werk 
gaan.

Een paar dagen later 
werd hij in z’n be
sluit versterkt door 
het bewuste dagblad
artikel onder de ru
briek: onontdekte mis
daden. Het rakelde 
de ellendige geschie
denis weer op. Hij 
had wel eens willen 
weten, wie de schrij
ver er van was. Zijn 
verzoek aan den uit
gever van het blad om 
hem den schrijver te 
noemen, had natuur
lijk niet het gewensch
te resultaat. Hem werd 
geantwoord, dat de 
schrijver onbekend 
wenschte te blijven ; 
verder kon hij niets 
te weten komen. Vee) 
gewicht hechtte hij er 
echter niet aan. Hij was van meening, dat de een 
of andere journalist de zaak belangrijk genoeg 
had geacht om er een artikel over te schrijven. 
Wel vond hij het vreemd, dat hij z’n naam hard
nekkig bleef verzwijgen

Het was omstreeks dien tijd, dat hij door 
Victoriastreet wandelend, Herbert Wilding in de 
verte zag aankomen. Toen ze elkander passeerden, 
zagen ze elkaar aan. Het scheen, dat Wilding 
hem wilde aanspreken, maar dicht bij hem ge
komen, zag hij hem strak aan en ging voorbij. 
Mark kreeg den indruk, dat het jongemensch hem 
op deze wijze z’n verachting te kennen wilde 
geven. Dit hinderde hem natuurlijk geweldig. Hij 
was er den geheelen dag ontdaan van.

Later dan gewoonlijk verliet hij Windcllstreet ; 
het was koud en er hing een lichte mist. Het was 
op den 23sten December, en overal zag men 
toebereidselen maken voor de viering van het 
Kerstfeest. Hij sloeg de richting van Whitehali 
in, en lette weinig op de drukte om zich heen. Op 
Trafalgar-Square gekomen, was hij onzeker, welken 
weg in te slaan. De gedachte om naar z’n eenzame, 
sombere kamer te gaan, boezemde hem weerzin 
in. Hij had behoefte aan licht, aan een vroolijke 
omgeving, aan gezelschap. Links afslaande, kwam 
hij op de Haymarket. Eenig bepaald doel had hij 
daarbij niet. Hij knoopte z’n jas dicht, en sloeg 
den weg naar Piccadillv-circus in, totdat hij bij 
het Criterion-restaurant kwam. Aan den hoofd
ingang gekomen, hield daar een taxi stil ; een 
man en een vrouw stapten uit, en gingen het 
restaurant binnen. Blijkbaar waren ze van plan, 
daar te dineeren. De hal was schitterend 
verlicht; er was een talrijk publiek. Waarom zou 
hij daar ook niet eens dineeren? Het was reeds lang 
geleden, sedert hij zoo’n gelegenheid bezocht had.

MONNIKEN UIT HET VERRE OOSTEN.
Oude Thibetaansche priester met zijn gebedsmolentje in de rechter- en zijn gebedssnoer in de 
linkerhand. Een wel sprekende tegenstelling met het monnikstvpe dat we op de tegenover

gestelde pagina afbeelden

Mark trad dus het restaurant binnen en bevond 
zich direct tusschen een vroolijk lachende en 
pratende menigte.

„Is u alleen, mijnheer?” vroeg een kellner, 
die hem naar een tafeltje zag zoeken.

Ja.”
„Dan hierheen, mijnheer,” en hij ging Mark 

voor naar een aantal kleine tafels, die tegen den 
wand geplaatst waren. Hij had nog niet plaats 
genomen, toen hij plotseling stil bleef staan 
In z’n nabijheid zaten drie mannen, die juist 
met dineeren begonnen waren. Een hunner zag 
de wijnlijst na.

„Kellner,” riep hij, „een flesch no. 53 !”
Op het hooren van deze stem keek Mark op en 

zag naar den man. Het was Edgar Barret

DERTIENDE HOOFDSTUK.

EEN ONVERWACHTE ONTMOETING

Toen Mark Martineau daar zoo onverwacht den 
man zag, dien hij ais Edgar Barret herkende, 

verloor hij een oogenblik z’n zelfbeheersching. 
Hij was er zoo goed als zeker van, dat in het 
doen en laten in het verleden van Edgar Barrett 
de sleutel van het geheim te vinden was, en dat, 
als hij dien sleutel vond, hij een goed eind op 
weg was. Hij besloot echter voorzichtig te werk 
te gaan. Door de zaak te willen forceeren, door 
onbesuisd op te treden, zou zijn verwachtingen 
waarschijnlijk de bodem worden ingeslagen. Hij 
liep dus bedaard door, totdat hij aan het tafeltje 
gekomen was, dat de kellner hem aanwees. Op 
zijn gemak gezeten, dacht hij na over hetgeen 
hem te doen stond.

( W ordt voort gezet)
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