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Mejuffer Lammer-Gier
een der venijnigste bewoners van „Artis', poseerde welwillend voor den fotograaf. (Foto D. F. Eberhardt).
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buitenverblijven voor roofdieren verleden jaar 
in Taronga Park, den dierentuin van Sydney 
in Australië, gezien, waar er heele rijen van 
naast elkaar zijn aangelegd en men ver
schillende roofdieren in hun natuurstaat kan 
bewonderen. Nu leent trouwens de dierentuin 
van Sydney zich bizonder voor zulke buiten
verblijven. omdat hij ligt tegen ’n berghelling, en 
rotsen en diepe kloven er dus vanzelf al zijn. Door 
die een handje te helpen, hier wat uit te diepen, 
daar wat op te hoogen en door tusschenschotten 
van beton de ruimte in verschillende vakken te 
verdeelen, werden prachtige verblijven voor de 
roofdieren verkregen, te meer waar ook ’t klimaat 
van Sydney, veel meer dan het onze, den dieren 
geeft, wat ze ook in hun natuurstaat hebben.

Dat waren de mooiste dergelijke openluchtver- 
blijven die ik in eenigen dierentuin had gezien., 
tot dezer dagen, toen ik het nieuwe verblijf der

Tijdens ons eerste bezoek aan het nieuwe roofdieren-terras heeft de leeuw voor een aardig plaatje gezorgd. Aan 
den rand van de zeven meter breede en twee meter diepe gracht, die net terras van de bezoekers van den tuin 
scheidt, stond mijnheer naar het publiek te kijken. Nog niet gewend aan zijn nieuwe verblijf, dacht hij waarschijnlijk 
niet aan de gracht.deed. steeds met opgeheven kop het publiek aanziende,een stap vooruit en ... spartelde in het water.

A rtis is altijd be- 
** schouwd als een
der mooiste dierentuinen van de wereld en dat 
is het ook. Ik heb er al heel wat gezien, maar 
nergens is het dierenpark zoo compleet, nergens 
zijn zooveel zeldzame dieren te vinden, als juist 
bij ons, in Amsterdams Artis.

De aanleg van den tuin werd misschien vroeger, 
heel vroeger bedoel ik, wei eens door die van 
buitenlandsche en zelfs wel door andere binnen- 
landsche dierentuinen overtroffen, maar dat is 
in de laatste twintig jaar ook al niet meer het 
geval, sedert ook aan dit onderdeel voortdurende 
aandacht wordt gewijd.

Maar één ding was er toch, waarin het buiten
land ons de baas was en dat was de huisvesting 
der roofdieren. Bij ons zaten die in betrekkelijk 
kleine hokken en nooit zagen bijvoorbeeld de 
leeuwen de buitenwereld, dan door dikke tralies.

Korthoornige buffel met in Artis geboren jong

beertje, het publiek bedelend om

overigens zooals gezegd

zich meer in 
voelen èn voor 
dat den leeuw 
leeuw en niet

publiek, 
als een 

een opgesloten beest, 
mooist heb ik deze

Lippenbeer bij een klimpartijtje op de rotsen. Rechts een Maleisch 
................................................ versnaperingen

Onmiddellijk na de onder
dompeling van den leeuw 
kwam de leeuwin, die in het 
verste hoekje van het terras 
zich lag te koesteren, naar 
de plaats des onheils toe
gesneld, om haar natten 
gemaal, die weer aan land 
krabbelde, te liefkozen en 

geluk te wenschen met 
zijn redding.

de

de

dieren
wereld

vorige

Dat was op verschillende 
plaatsen in het buitenland 
anders, daar zag je leeuwen 
en ook ander wild gedierte 
in hun natuurlijke omge
ving, niet door tralies, maar 
door breede, diepe ravijnen 
van het publiek gescheiden, 
dubbel voordeel, èn voor de 
dieren, die 
hun element 
het 
ziet 
als
Het

niet een derde van 
Artis beschikken 

rotsen, geen zand- 
te spelen, zooals

leeuwen in ons Artis 
ben gaan zien.

Nu staat Artis ook 
hierin bovenaan en 
handhaaft het ook in 
dit opzicht zijn naam 
van de beste 
tuin van 
te zijn.

Reeds
week heeft „De Stad” 
er een aantal foto’s 
van kunnen geven, en 
vooral de overzichts
foto gaf een goeden 
kijk op de kolossale 
afmetingen. Ook in dit 
opzicht overtreft de 
aanleg die van de 

zeer fraaie in Sydney
— de dieren hebben daar 
de ruimte waarover ze in 
en hebben bovendien alleen 
vlakte om op te stoeien en
het ..Kerberts-terras,” zooals de nieuwe Artis- 
aanwinst als een hulde aan den vorigen directeur 
genoemd is, die wrèl heeft.

Niemand spreekt met meer geestdrift over het 
nieuwe roofdieren verblijf in Artis, dan de direc
teur, dr. Sunnier. en de inspecteur der levende 
have van onzen dierentuin, de heer Portielje, 
en toen ik laatstgenoemde vroeg, mij eenige 
inlichtingen te geven omtrent het ontstaan van 
dit terras, en er mijn bewondering over uitsprak.
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Een hoekje van de uilenruïne. Zuid- en Centraal-Amerikaansche 
briluilen.

Mama Nijlpaard, haar jong voorgaande in het buitenbad.

Naast het Leeuwenterras is nog een tweede terras aangelegd, dat echter met tralies is afgesloten, waar andere roofdieren om 
beurten eens van de frissche lucht mogen genieten. Bij de opening werden de poema’s er in gelaten,deze week werd het door 

een tijgerpaar bewoond.

dat Artis zulke kostbare dingen kon doen, viel 
hij mij dadelijk in de rede: „Maar u móet niet 
denken, dat we dat heusch allemaal zelf kunnen 
doen ! Mag ik misschien een klein artikeltje schrij
ven over het nieuwe terras, dan kan ik er dat ook 
even in vermelden, want het is wel goed, dat de 
menschen weten, dat we niet zoo rijk zijn?’ Na
tuurlijk was ik met dit verzoek zeer ingenomen; 
een bevoegder schrijver zou ik moeielijk kunnen 
vinden, en toen ik hem dit zei, zette de 
heer Portielje zich dadelijk aan het werk. 
Zijn bijdrage laat ik hier letterlijk volgen :

..Grootsch opgevat, monumentaal van 
lijn en verhouding, stemmingsvol van licht
en schaduwwerking dwingt het prachtig 
„Kerberts-terras” voor de groote, katachtige 
roofdieren iederen Artisbezoeker tot bewon
derende beschouwing. Tot stand gekomen 
dank zij den daadwerkelijken steun van 
tal van vrienden van het Kon. Zoölogisch

Genootschap vormt dit indrukwekkend roofdier- 
terras het hoogtepunt en slot eener reeks van 
nieuwe dierenverblijven tot den aanbouw waarvan 
het Genootschap uit eigen middelen onmogelijk 
had kunnen overgaan.

Na de mooie en doelmatige wolven- en hyaena- 
parken, het rotspark van maleische en lippenberen, 
het gebouwtje van de zoo merkwaardige zeekoe, 
het prachtige hertenkamp van wapiti- en edel

herten en de nieuw aange
legde loopvogelperken,kwam 
thans het roofdierenterras 
gereed, dat mooier dan in 
welken zoölogischen tuin ook 
de schoonheid dezer lenig- 
sterke reuzen-katten tot haar 
volle recht laat komen en 
allerlei bewegings-mogelijk- 
heid biedt, zoodat de bezoe
kers gewaar worden, wat 
zulke in hooge mate gespe
cialiseerde dieren, als de kat
achtige roofdieren zijn, met 
hun prachtig lichaam kun
nen doen.

„Natura Artis Magistra,” 
dat met z’n wereldvermaard 
aquarium, zijn groot vogel-, 
apen- en reptielenhuis, zijn 
schilderachtige vijvers en 
vogelpoeltjes, zijn prach
tige uilenbouwval, zijn 
kloek eenhoevigenhuis reeds 
in tal van opzichten den 

toon heeft aangegeven inzake doelmatige dieren
verblijven, die meer aan de eischen van psycho- 
biologische waarneming beantwoorden en voorts 
ook het dier in mooier en geriefelijker omgeving 
brengen, heeft met dit leeuwenterras weer een 
nieuw hoogtepunt bereikt, dat men elders wil 
navolgen, stellig niet verbeteren kan.”

Het was mijn bedoeling, in dit artikel niet alleen 
over het „Kerberts-terras” te schrijven, maar ook 
over wat er verder nog voor nieuws, zij het dan 
niet zóó nieuw, in Artis is te zien. Maar de heer 
Portielje heeft mij in zijn geestdrift wel een beetje 
het gras voor de voeten weggemaaid. Hij noemt ze 
immers alle: rotspark voor de beren, zeekoe-

In het rotspark der Maleische en lippenberen. Twee 
Maleische beertjes stoeiende in het ondiepe water, 

dat hun ideale verblijf omgeeft.

huisje, hyena- en hertenverblijven, enz.
Ik zal mij dus maar bepalen tot de 

mededeeling, dat ik zijn geestdrift volkomen 
deel; dat ik onzen dierentuin mooier vind 
dan een der vele andere die ik gezien heb.

Artis is een instelling, waarop de Amster
dammers trotsch kunnen zijn en het is 
onbegrijpelijk, dat zij er niet veel vaker 
komen. Want hoe groot ’t aantal bezoekers 
op de dagen dat de tuin voor stadgenooten 
open is, die geen lid zijn ook is, Artis verdient, 
dat het nog veel en veel grooter wordt.

A. T.

Pelikanen, happend naar de hun door den oppasser toegeworpen visschen. Menig hapje 
werd hun voor den snavel weggekaapt door een aalscholver, die ongelooflijke hoeveelheden 
visch wist te verslinden. Meer dan hun eigen gewicht aan visch eten ze alle dagen op.
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UITGELEZEN PUBLIEK 
Maandagavond zelfs de ge-

VOOB EEN
waaronder zich
heele koninklijke familie bevond, hebben deze 
week de lang voorbereide model-opvoeringeii 
plaats gehad van Wagners machtig muziek

drama „ParsifaT. Hierbij eenige hoofdper
sonen. Links in ovaal: Elizabeth Ohms ui 
de rol van Kundry. Midden: Jacques Urlus. 
de onverwoestbare, ah Parsifal. Hierboven: 
Emil List die de partij van Gurnernans vertolkte.

In de Hoofdstad

EKV NIEUW BEDEHUIS. Aan de Vascoda Gamastraat 
is deze week een meuro bedehuis der Getef. gemeente, de 
Bethelkerk, in gebruik genomen. Een foto van 't extérieur.

De grijze feesteling 
neemt naast zijn vrouw 
de huldebetuigingen der 

voorbytrekkenden in 
ontvangst.

Dr. F. M. W1BAUT, de grijze veteraan uit 
de arbeidersbeweging heeft zijn zeventigsten 
verjaardag mogen vieren, bij welke gelegen
heid hem grootsche ovaties gebracht zijn. 
Hier zien we de rvielrijdende jeugd den ju
bilaris, slaande in het open raam, op fas

cistische wijze haar groet brengen.

In het paviljoen „Von
delpark^ heeft de vorige 
week de jaarlijkschc 
Algem. Vergadering 
plaats gevonden van 
den Bond van R. K. 
Ziekenverpleegsters in 
Nederland. Hiernaast: 
foto van het hoofd
bestuur met in *t midden 
den Amsterdamschen 
geneesheer dr. Damen.



uit
Lekkerfrisch
Bruzol verfnscht den 
mond als een koele 
dronk het lichaam. 
..Bruzol** ontwikkelt 
koolzuur, bruist en 
verwijdert zoodoende 
alles wat schadelijk is 
voor mond en tanden. 
U vindt niets beters'.

tyraag het ïlw 
apotheker ,of drogist.

bruisend tandpoeder

Hoe Zuó zich voelt 
in den nieuwenKINDERWAGEN

te verdrijven, moet LI hem een 
doos Wvbert geven.

Met Wvbert is het rooken zelfs 
een groot genot, de adem wordt 
zuiver en de nasmaak verdwijnt 
geheel.

Bij groote warmte is Wvbert 
iets kostelijks.

Heerencostunms en 
Japonnen stoomen 

in enkele dagen terug.

DE

Q| AU ’ BEDDEN
OL.VFI 5 MAGAZ'JNEN

FERD.B0LSTR.K16
AMSTERDAM - TEL.29520
Schitterende Bakwagen . .
Prima Engelsche wagen met 

zware banden......................
Zeer Luxe wagen, pracht mon® 

teering, zware banden . .

22.50

32.50

39.75

ƒ

S^H^d en

Alleen in origineele 
donzen a 45 en 65 ets. 
De groote doos bevat 
meer dan 300 tabletten

Telet 60121 (3 lijnen)
EIGEN WINKELS:

J. P. Heyestraat 172, Te). 82416 
Oude Hoogstr. 10, Tel. 45498

Uitgebreide collectie
Vouwwagens enTrekkarren 

waaronder de nieuwste modellen
LUIERMANDEN

Naam

Adres

redien
Wciardevölle

te

INTEEKEN BILJET
Ondergeteekende verklaart zich hiermede te abonneeren 

rv o, i w , i » - f 1.625 per drie maanden lv op „De Stad Amsterdam a Jr ” f 0.12» per week
J) Doorhalen wat niet verlangd wordt.

en Doorzitten bij Wielrijder», Zonnebrand 
en Smetten, verzacht en geneest men met

en WIEGEN 
P. F. L. DE RIDDER 
alleen Hartenstr., Amsterdam

Telefoon 43193

Doozen 30-60 en 90 ct. Tube 80 ct. 
Bn Apoth. en Drogisten

Bovenstaand inteekenbiljet s.v.p. na invulling afgeven aan ons Bureau, 
Keizersgracht 234, of per post toezenden in open enveloppe met post
zegel van 2 cent gefrankeerd.

De Administratie van ..DE STAD AMSTERDAM”
KEIZERSGRACHT 234

De onvergelijkelijke werking der Crème Mouson ligt in hare 
eigenaardige, niet na te maken samenstelling.
Crème Mouson heelt bijna oogenblikkelijk ruwe, gesprongen huid, 
geeft een gelijkmatig mooie, zachte teint en veroorzaakt daardoor 
jeugdig uitzien.
De fijne bescheiden parfumeering, die iedere reuk der transpiratie weg
neemt, verhoogt ten zeerste de gebruikswaarde der Crème Mouson. 
Crème Mouson laat zich onzichtbaar in de huid inwrijven en kan 
derhalve ten allen tijde gebruikt worden.

CREME MOUSON
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pl.m. 5 millioen reizigers is geen klei
nigheid en voor de buitenstaanders 
niet geheel vrij van humor en pikan
terie. Bijen zijn in alles iets bijzon
ders. Gaat men met andere dieren 
op reis dan zal men bij voorkeur den 
dag af wachten. Niet alzoo de koning 
bij. Deze verkiest bij nacht te reizen. 
Wil men dus met bijen reizen dan 
diene men te wachten tot de zon onder 
is. Eerst dan zijn alle bijen thuis en 
kunnen de woningen gesloten worden. 
Voor dien tijd worden al luchtige 
gaasramen op de kasten gelegd en 
korven van luchtige touwdoeken voor
zien. Dat is wel noodig als we ver
tellen, dat in een sterk bijenvolk 
40—50.000 bijen zijn. Wordt de woning 
weer gesloten, dan ontstaat er onrust, 
die nog vergroot wordt als ze op een 
auto* geladen worden en een reis gaan 
maken van ruim 100 K.M. Die onrust 
doet de bijen ioopen en veroorzaakt 
zoo’n hooge temperatuur in de woning, 
dat de bijen kunnen stikken en de 
wasraten smelten, als er geen zeer 
luchtige bedekking is om de overtollige 
warmte te laten ontwijken. Is dat

De volle honigkamers worden afgenomen.

Een overzicht van een gedeelte van het bijenpark Mellonait van een gedeelte van het bijenpark Mellona
te Santpoort. y -«y f 1wjenwereld

DE

Door welwillendheid van den heer J. de Meza, 
dir. van het bijenpark Millona te Santpoort, 
gaven we onzen lezers eenige weken ge

leden een interessante serie foto’s uit het leven 
der bijen. Onze belangstelling voor dit eigenaar-

„MELLONA” 
SANTPOORT

Zelfs de jeugd kan gemoedelijk met bijen omgaan.

dige bedrijf was 
dusdanig gewekt 
dat wij gaarne 
wat meer wilden 
zien van dit be
drijf.

Een prachtige 
gelegenheid werd 
ons geboden, toen 
de heer de Meza 
ons uitnoodigde een 
nachtelijken tocht 
te maken met zijn 
duizenden bescher
melingen. Op een 
morgen reeds vroeg 
toog een onzer fo
toredacteuren naar 
het bekende bijen
park te Santpoort, 
waar alreeds rappe handen 
bezig waren het noodige in te 
laden voor de reis naar de hei
develden der Veluwe. Want wat 
was het geval? Beschreven we 
den vorigen keer den honing
oogst die gewonnen was op 
allerlei gewassen zooals: vrucht- 
boomen, koolzaad, klaver en 
lindebloem, als laatste oogst- 
gelegenheid wordt naar de 
heide gereisd om den geurenden 
nectar der heidebloempjes via 
bij, raat- en slingermachine 
op ontbijt- of koffietafel te 
doen prijken. Half September 
is de bloeitijd der Heide afge- 
loopen en worden de volken 
weer naar huis gehaald om op 
den stal den winter af te wach
ten. Zoo’n reis met een 130 
bijenvolken, tezamen tellende

gebeurd, dan is het haast je rep je, om alles voor 
donker op den grooten vrachtauto te Iaden.

Zelfs de fotoredacteur hielp een handje , al keek 
hij soms angstig als een enkele bij over zijn handen 
liep of brommend om zijn ooren gonsde. Angst 
voor bijen komt bij dezen arbeid niet van pas. Aan
pakken, laden, vlug en goed. Natuurlijk ontvliedt 
er wel eens een onvriendelijk woord aan het adres 
van de bij die wist te ontvluchten, en haar woede 
over de verhuizing koelde door haar angel in het 
ooglid van een der helpers te planten, of wat nog 
erger is op lip of neus stak, wat in hooge mate de 
traanklieren prikkelt, zoodat de waterlanders 
voor den dag komen. Al is dit voor de betrokkenen 
niet prettig (gevaarlijk is het niet) de anderen ver
maken zich er meestal kostelijk om. Och ieder op 
zijn beurt krijgt zoo eens een prik, wat herhaalde
lijk den lachlust opwekt, vooral als ze niet steek- 
vast zijn, zooals de heer de Meza dat noemt. Een 
hoera ging er op, toen de fotograaf met een geweldi
gen angstkreet ’t hazenpad koos, zijn toestel toestel 
latend. Een bij was tusschen zijn boordje gekropen
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en ’t arme dier in de knel rakend tusschen ’s mans 
chemise, stak natuurlijk uit angst. Jammer 
dat we die angstsprongen niet op de plaat 
hebben.

geoffreerd met den hartewensch 
van den chauffeur, dat hij 
het volgend jaar met pensioen 
zal zijn. De vermoeienissen van

De heer de Meza en 7 zijner bedienden trokken zich 
echter van een bijensteek niets aan, maar werkten 
rustig door tot ze gelegenheid hadden den angel te 
verwijderen. Tusschen zonsondergang en duisternis 
is slechts kort, maar de ervaring deed toch alles 
op tijd opgeladen zijn. Dit laden eischt bijzondere 
zorg. Elk volk op zich zelf moet voldoende frissche 
lucht ontvangen om niet warm te loopen. Na dezen 
inspannenden arbeid werd eerst ingenomen, d.w.z. 
de inwendige mensch werd versterkt. Onder ge- 
zelligen scherts en eenig leedvermaak om een 
paar helpers, waarvan één maar één oog open kon 
doen en de ander geen pijp kon rooken door een 
opgezwollen Üp, lieten de echte Geldersche koffie en 
eigen gebakken brood zich wel smaken.

Na afscheid genomen te hebben van den gemoede- 
lijken Elspeeter, op wiens terrein de bijen hadden 
gestaan, en aan wiens hoede zij zoolang waren 
toevertrouwd met een tot volgend jaor, werd de 
tocht naar Santpoort aanvaard.

Nu zou de reis Elspeet—Santpoort voor een 
auto een tripje genoemd kunnen worden, niet alzoo 
met pl.m. 5 millioen passagiers. De snelheid waar
mede gereden mag worden is hoogsten 20—25 K M.

den dag doen zich gelden en 
in ’t Fordje hoort men bijwijlen 
boven ’t brommend geluid van 
den motor een paar passagiers 
snurken. Het eind raakt in 
zicht, maar helaas in den mond 
van de haven strandde de 
boot. Bij den ingang van het 
bijenpark maakte de chauffeur 
een kleine fout en zakte de 
zware wagen in den bermkant. 
Dat was een geduchte tegen
valler. Nu moest een groot 
gedeelte der lading weer gelost 
worden. De fotograaf verraste 
nog even met een bliksemlicht- 
opname, die zoodanig ver
blindde, dat de meesten eenige 
minuten lang niets konden 
zien. Echter de fotograaf lachte 
en u vindt ook een foto van 
de nachtelijke panne.

Met vereende krachten werd 
de wagen uitgeheveld en kon 

de lading op haar 
plaats worden ge
zet.

Inmiddels brak

Een nachtelijke panne met een veewagen niet pl.m. 5 millioen stuks vee.

wordt 
volle

de dageraad weer 
door. Een paar uur 
rust was slechts

Een gaasraani geeft gedurende de reis een 
luchtige afsluiting.

Door middelpuntvliedende kracht wordt de honing uit de raten geslingerd. Kleine snoepers keuren de kwaliteit.

per uur. Bij sneller rijden loopt men groot gevaar 
dat de raten breken. Drie personen gaan in de cabine 
van den vrachtauto waar een der inzittenden met 
mondorgel den chauffeur wakker houdt,omdat zoo’n 
slakkengang hem slaperig maakt. In het Fordje 
de overige 4 man die dan eens voorrijden om den 
weg te wijzen, dan weer achter om te zien of alles 
goed vast blijft zitten. Na een uurtje rijden wordt 
gestopt, om te luisteren of soms toch nog een der 
volken gaat bruisen. Een tuinspuit met koud 
water is dan het medicijn. Deze reis ging echter 
alles goed. De nachten worden ai vrij koel, zoodat 
het gevaar heel wat minder is dan op de heenreis, 
eind Juli, als we nog in de hondsdagen zitten. 
Steeds hetzelfde gangetje wordt Amersfoort ge
passeerd en in Soestdijk de laatste gelegenheid 
benut een warmen dronk te nuttigen. Ondanks het 
nachtelijk uur vinden we den beruchten Muider-
tohenaar op zijn post en wordt hem het penninkske

geoorloofd, want 
nu was een vlug 
openen der vlieg
gaten en afnemen 
der reisramen weer 
noodig. Na dezen 
arbeid was het zoet 
rusten, een rust, 
die tenvolle was verdiend.

Den volgenden dag reeds 
met oogsten begonnen. De
honingkamers worden afgenomen en 
leeggeslingerd na met een mes de 
regels te hebben afgenomen. Eenige 
kleine snoepers zijn bezig den honing 
te keuren.

Onze samenvatting over dit bedrijf is, dat het 
een buitengewoon interessant bedrijf is waarvoor 
men zeer veel liefde moet gevoelen om met dat 
kleine steeklustige goedje om te gaan. Wel moeten 
wij constateeren dat in gewone omstandigheden, 
deze nijvere diertjes niet zoo kwaad zijn als we 
dachten, hetgeen deze laatste foto vrij goed demon
streert.
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De Weddenschap
cNaar het Engelsch van Ladbroke Black

A
lmeric Vane werd ervan verdacht, langs 
indirecten weg en door een netwerk van 
intriges en samenzwering gepoogd te heb 
ben,de onmetelijk rijke natuurlijke bronnen 

van welvaart van het land in handen te krijgen. Een 
half uur lang werkten haar ondervragers, om haar 
tot een bekentenis te brengen, dat zij op de hoogte 
was van haars vaders intriges, maar zij hield wan
hopig vast aan haar in den aanvang aangenomen 
houding, dat elke vraag omtrent Almeric Vane's 
motieven tot hem zelf moest worden gericht. 
Bemerkende, dat het onmogelijk was haar in deze 
kwestie iets meer te laten zeggen, begonnen haar 
ondervragers weer over haar betrekkingen tot 
prins Joachim. Of de prins ooit met haar over de 
politiek van Latavia had gesproken.

Al dien tijd had Richard Standring beweging
loos aan het hoofd der tafel gezeten en geen woord 
gesproken. Nu verhief hij echter plotseling zijn 
stem.

„Het verhoor kan hier wel worden gestaakt. 
Dit zijn zuiver zaken, de dynastie betreffend, 
en daarover wensch ik juffrouw Vane persoonlijk 
te ondervragen. Wij zullen u dus niet langer op
houden, heeren.”

De twee mannen stonden op, raapten hun pa
pieren bij elkaar en verlieten met een diepe buiging 
de kamer. Nauwelijks waren hun voetstappen in 
de gang weggestorven, of Dick sprong op en sloeg 
zijn armen om haar heen.

„Lieveling, het spijt me toch zoo, dat je dit 
allemaal hebt moeten doormaken, terwijl je toch 
al doodop moest zijn, maar ik kon er niets aan 
doen.”

Hij hield haar tegen zich aangedrukt en kuste 
haar het voorhoofd en de wangen. Nu was hij weer 
de jongeman dien zij in de schemering op den land
weg had ontmoet.

„Een mooi stel, die twee ouwe sokken, hè, 
liefste ?.... Maar ze kregen niet veel kans bij je. 
Dat „vraag het maar aan papa” was kostelijk 
van je. Ze werden daardoor geen woord wijzer.” 

„Maar waarom ondervroegen ze mij eigenlijk, 
Dick ?” vroeg ze, hem glimlachend aanziende.

„Wel, omdat algemeen in het land geloofd wordt, 
dat Joachim trachtte, het land aan vreemdelingen 
te verkoopen ; en dat was ook werkelijk zoo — dat 
is wel het ergste van de zaak — en nu moet ik 
natuurlijk wel met de openbare meening meegaan. 
Ik moet hier Roomscher zijn dan de Paus — Lata- 
viaanscher, dan de echte Latavianen. lederen keer 
dat ik je een zoen geef, pleeg ik feitelijk hoogver
raad. Ik hoop maar, dat het je niet schelen kan, 
dat ik een verrader ben ?”

Zij greep zijn hand en drukte die tegen haar 
zachte wang.

„Dick, het kan me niet scheien voor mezelf, maar 
ik ben bang voor jou. Wat zal er nu gebeuren ?” 

„De achtergrond van de schilderij kan ik wel 
voor je schetsen, Cicely. Het is een heel vroolijke 
achtergrond. Daar zie ik een heel aardig klein 
huisje, dat ik van vroeger al ken, ergens dicht 
bij een bosch, en daarin alleen jij en ik. Soms gaan 
we naar de stad, om een schouwburg te bezoeken. 
Als we er de noodige fondsen voor bij elkaar kun
nen krijgen, hebben we misschien een Ford. Maar 
meestal wandelen we hand in hand in het bosch, 
of we zitten er gezellig te praten, en verder leven 
we nog vele jaren gelukkig. Dat is de achtergrond 
van de schilderij — maar de voorgrond, Cicely, 
ik moet erkennen, dat ik daarnaar nog maar alleen 
kan raden. Ik weet niet, hoe we dat kleine huisje 
bij het bosch zullen bereiken.”

Zij keek hem angstig aan.
„Dat is het juist, wat me zoo beangst, Dick. 

Je hebt dit allemaal gedaan ter wille van mij. 
Je hebt jezelf in deze afschuwelijke valsche positie 
gebracht, en ik zie niet in, hoe je er weer veilig 
kunt uitkomen.”

„O, dat zal ik wel op de een of andere manier 
klaarspelen. Er moet zich wel een gelegenheid voor
doen. Maar het is mogelijk, dat dat niet zoo gauw 
gebeurt. Ik zal dit prinsenbaantje nog een poosje 
moeten houden. Het zou niet fair zijn tegenover 
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het ongelukkige volk van dit land, om plotseling 
af te treden, en alles in het honderd te laten loo- 
pen.”

„Maar als Joachim nu eens ontsnapte, Dick; of 
als die man, over wien je me hebt gesproken —

Fanny Flapuit zegt:

Sommige vrouwen zeggen mei dat ze onafhankelijk zijn 
maar — gaan dan naai een mannelijken kleermaker.

Hans heet hij, geloof ik dat je zei — je geheim 
eens verried ?

„Als, als, als.... als de hemel valt zijn we alle
maal dood.”

HET VERHAAL TOT NU TOE.
Als een man maar wil, dan kan hij alles! werd er in een gezel
schap 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.0 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 tóch 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 verloofde van den Prins, die hij volgens de wedden
schap 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 rn 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 betreedt en zweert haar, dat hij op de 
een of andere wijze het huwelijk wel zal weten te beletten. Stan
dring gaat naar het „Paleis in het Bosch", waar de vorige Prins 
van Latavia, die krankzinnig verklaard is, door Joachim wordt 
gevangen gehouden, met de bedoeling dezen te bevrijden en weer 
op den troon te herstellen. Onderweg neemt hij met een aantal 
mannen, die evenals hijzelf in dienst zijn van 't Amerikaansche 
syndicaat. Prins Joachim gevangen. De krankzinnige Pnns is 
echter juist overleden en daar dit een streep door Standrings re
kening dreigt te halen besluit hij zelf voor den bevrijden Prins 
Peter door te gaan. Hij verwekt een revolutie, die een onbloedig 
verloop heeft en hem op den troon van Latavia zet. Almeric Vane 
laat hij voor alle zekerheid op een kasteel gevangen zetten en 
aan Cicely, die den volgenden dag haar intocht in Latavia doet, 
vertelt hij de geheele geschiedenis. Het meisje, dat ook hem lief 
heeft, zwijgt natuurlijk, ook tegenover haar vader, en laat zich 
kalmpjes gevangen nemen, overtuigd, dat Standring er wel voor zal 
zorgen, dat haar niets overkomt. Zelfs ondergaat zij *n verhoor, omdat 
in Latavia de meening heerscht, dat zij en haar vader, samen met 
Prins Joachim het land aan „den vreemdeling" hadden willen ver
koopen. Met dat verhoor, waarbij Standring in zijn hoedanigheid 
als Prins tegenwoordig is, zijn de rechters op het oogenblik bezig.

De klok op den schoorsteen XI q
sloeg elf. Dick sprong op. 1NO. O

„Ik moet er van door, Cicely —
ik heb nog een uiterst belangrijk onderhoud met 
het hoofd van de politie... een ouden vuurvreter, 
die de menschen beschouwt als wassen poppen, 
die je moet tentoonstellen of opsluiten. Hij zou 
vanavond half Mintz achter slot en grendel zet
ten, als ik hem zijn gang liet gaan.”

Hij strekte zijn armen naar haar uit en drukte 
haar een kus op het voorhoofd.”

„En nu moet ik werkelijk gaan. Denk er om, 
Cicely, morgen zal je bij je vader zijn, en ik zal je 
dus voorloopig wel niet meer kunnen zien, dat 
zou wat al te gevaarlijk zijn.”

„Dick,” riep zij uit, „wees toch vooral voorzich
tig, stel je terwille van mij niet aan gevaren bloot.”

Zij zag voor een oogenblik een ernstigen trek 
op zijn gelaat verschijnen, maar onmiddellijk 
daarop kwam er weer die vroolijke lach in zijn 
oogen, als de zon die door de wolken breekt.

„Weet je wel, Cicely, dat ik m’n heele leven nog 
nooit zoo goed bewaakt ben als nu ? Aan het einde 
van de straat, waar ik in Londen woonde stond 
gewoonlijk een politie-agent op post en die werd 
beschouwd als verantwoordelijk voor leven en 
eigendom van allen die in den omtrek woonden, en 
bij die allen hoorde ik ook.... ik heb den man 
echter nooit gezien. En nu heb ik een leger en een 
politie-corps, en een geheimen bewakingsdienst, en 
een poging om mij te na te komen is hoogverraad, 
waarvan de menschen wel worden teruggehouden 
door de mogelijkheid, dat ze anders den volgenden 
morgen worden doodgeschoten.”

Hij nam haar nogmaals in zijn armen en zei : 
„ik zal zoo veilig zijn als je maar kunt verlangen, 
liefste.”

Het zachte sluiten van de deur deed hen plotse
ling van elkaar weg springen. Omkijkend, zag 
Cicely Martha op den drempel staan, met haar 
rug tegen de gesloten deur. Zij keek den zooge- 
naamden prins aan, met een glimlach van ver
standhouding op haar vriéndelijke gelaat. Een 
oogenblik werd er door geen van allen een woord 
gesproken. Toen richtte Dick zich op en met een 
poging, om zijn prinselijke waardigheid te her
winnen, vroeg hij Cicely :

„Wat doet uw meisje hier, zonder onze toestem
ming ?”

Heelemaal in de war, wist Cicely nauwelijks wat 
te antwoorden, en voor zij woorden had kunnen 
vinden, zei Martha kalm :

„Weest u maar niet bang, mijnheer Standring, 
ik zal u niet verraden.”

Dick’s lippen trilden, maar hij klemde zich 
krampachtig vast aan zijn prinselijke waardigheid.

„Hoe komt dat meisje er bij, om mij mijnheer 
zoo-en-zoo te noemen ?” vroeg hij in het Duitsch.

Martha, die niet kon verstaan wat hij zei, knikte 
niettemin veelbeteekenend met het hoofd.

„Vanmorgen, toen ik u op uw paard zag springen, 
zei ik tot de juffrouw.... dat moet mijnheer 
Standring zijn ! Ik had nooit gedacht, dat u een 
prins was, maar u bent in allen gevalle een betere 
soort dan die andere.”

Cicely kleurde.
„Martha,” zei ze, „waarom ben je zonder klop

pen binnengekomen ?”
„Omdat er een vent buiten aan de deur stond te 

luisteren, juffrouw, en toen ik hem vroeg, wat hij 
daar uitvoerde, zei hij me, dat ik weg moest gaan. 
Hij wachtte op den prins, zei hij. Ik vroeg hem 
ook nog, waarom hij probeerde oorpijn te krijgen 
van den tocht door het sleutelgat, maar ik geloof 
niet, dat hij dat goed gesnapt heeft, want heel veel 
Engeisch verstond hij niet. Ik dacht, dat u het 
misschien niet zoo prettig zou vinden, als er 
iemand voor luistervink speelde, en daarom heb 
ik de deur opengemaakt en ben ik binnengekomen.”

Cicely keek Dick verschrikt aan. Had hij niet 
gezegd, dat het zelfs als hoogverraad zou worden 
aangezien, wanneer hij haar kuste, en als dus iemand 
had afgeluisterd, wat er tusschen hen was gespro
ken .... als iemand wist, dat de veronderstelde
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prins Peter het hof maakte aan een van die ge
hate vreemdelingen, dan was Dick in doodsgevaar. 
Een oogenbiik keken zij elkaar aan, en toen lachte 
Dick weer zijn gewonen vroolijken lach.... en 
richtte zich tot Martha.

..Eerlijk gezegd, Martha, moest je opgesloten 
worden voor de rest van je leven. Je bent een 
gevaarlijk meisje. Je weet veel te veel/’

„Er is bij ons thuis in de streek een spreekwoord 
dat zegt, dat een meisje niet gauw iets uit het ge
heugen gaat,” antwoordde Martha met een zekeren 
trots, eigen aan haar landaard.

Maar je kan toch zeker ter wille van je meeste
res evengoed dingen vergeten als ze je herinneren, 
niet waar Martha ?”

„ Ik ben er niet zoo een, die er maar alles uit
flapt, en als er iets is, wat u liever zou, dat ik 
vergat, zegt u me dan maar wat het is, en ik ver
geet het.”

„Dan moet je vergeten, dat je me ooit in Borne 
hebt gezien, of dat je me ooit hebt gekend onder 
den naam dien je zooeven noemde.... En nu, wie 
is die man, die aan de deur luisterde ?”

Martha gaf in een paar korte, maar kernachtige 
zinnen een beschrijving van den man, waaruit 
zelfs Cicely hem dadelijk herkende.... het was 
de jongste der beide mannen, die haar ondervraagd 
hadden. Een vastberaden trek kwam op Dick’s 
gelaat.

„Dan zal ik tenslotte toch vanavond nog werk 
hebben voor den hoofdcommissaris van politie.”

Zich weer tot Cicely wendend, greep hij, niet 
lettend op Martha’s aanwezigheid, andermaal 
haar hand en keek haar ernstig in de oogen.

„Cicely.... als ik je vooreerst een poosje niet 
zal zien of zelfs niet in je nabijheid kom, dan zal 
je weten, dat dat niet mijn schuld is, niet ? Je 
ziet uit het feit, dat die man aan de deur luisterde, 
hoe voorzichtig ik moet zijn. Gelukkig zal hij de 
kans niet hebben, te herhalen, wat hij gehoord 
mag hebben.... als hij al iets gehoord heeft.. .. 
Maar al zie je me niet, liefste, je blijft toch in elk 
geval denken, dat ik je lief heb, nietwaar ?”

„O, Dick!”
Hij kuste haar op het voorhoofd.
„En nu, daag, lieveling,” fluisterde hij. „Nu 

ga ik even met dien mijnheer den luisteraar afre
kenen.”

Hij liep de kamer door en rukte de deur open. 
Een oogenbiik zag Cicely een van haar ondervragers 
in de houding in de gang staan. Toen werd de deur 
weer gesloten en hoorde zij Dick om de wacht 
roepen. Er volgde een geluid van voetstappen, 
het gekletter van geweren en van sabels. Doods
bleek en angstig luisterde Cicely toe. Dick had 
zonder aarzelen gehandeld en den man laten arres- 
teeren. Toch had het gebeurde haar angst voor 
de toekomst nog vergroot. En temidden van haar 
gepeins klonk ineens de vroolijke stem van Martha:

„Nou, juffrouw, maar ditmaal hebt u den rechte 
te pakken, wat ik u zeg !”

ZEVENDE HOOFDSTUK

Den volgenden morgen werd Cicely om vijf uur 
gewekt door Martha, die haar zei, dat er 

een officier en eenige soldaten buiten stonden, die 
zeiden, dat ze onmiddellijk van hier moesten ver
trekken.... „hier is het bevelschrift, juffrouw, 
dat moest ik u maar laten zien, zeiden ze.”

In bed opzittend nam Cicely het perkament
achtige papier aan. Het was een in het Duitsch 
geschreven order, om „Cicely Vane en Martha 
Vine te brengen naar het fort van Starl.” Zij moes
ten onder strenge bewaking blijven en mochten 
onderweg met niemand in aanraking komen. Het 
stuk was met een kloeke hand geteekend, „Peter 
P.”. Terwijl Cicely naar het papier keek, zag zij in 
den benedenhoek enkele woorden heel dun met 
potlood geschreven, in het Engelsch.

„Ik moet je wel uiterlijk met deze strengheid 
behandelen, maar je kan tot in den dood op me 
vertrouwen. Veeg dit uit. De brenger verstaat 
geen Engelsch, Dick.”

Toen ze dit particuliere briefje las, voelde Cicely 
zich niet op haar gemak. Opgevoed in de atmosfeer 
van den onnoemelijken rijkdom van haar vader, 
had het leven haar altijd zoo veilig en zoo zeker 
toegeschenen. Twijfel omtrent haar persoonlijke 
veiligheid was tot nog toe nooit bij haar 
opgekomen, niettegenstaande ai wat er al gebeurd 
was; maar Dick’s met potlood geschreven briefje 

deed het tot haar doordringen, dat nu alles heele- 
maal veranderd was. Zij bevond zich in een vreemd 
land — in haar verbeelding hoorde zij nog de 
kreten „weg met den vreemdeling”; zij overdacht, 
wat Dick haar den avond tevoren had trachten 
uit te leggen — hoe, wanneer hij er van verdacht 
werd, belang in haar te stellen, zijn eigen positie 
gevaarlijk zou zijn en Latavia misschien in een 
bloedige revolutie gedompeld zou worden. Zelfs 
haar kussen, had hij gezegd, zou hoogverraad 
zijn.... En nu vertelde hij haar weer, dat hij 
genoodzaakt zou zijn, haar met schijnbare gestreng
heid te behandelen, om daardoor zijn omgeving 
zand in de oogen te strooien, van wier steun de 
troon dien hij zich had toegeëigend afhankelijk 
was.

Met een korstje brood verwijderde Cicely het 
potloodschrift van het stuk waarop zij het aan 
Martha teruggaf.

„Geef dat maar weer aan den brenger terug,
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Sneljbezdswaanzin
*

llles gaat met bliksemsnelheid
In den hedendaagschen tijd: 
led re letter in de kranten 
Is aan een record gewijd!
Want wat ben je tegenwoordig 
lis je geen recordje slaat ?
'k Denk: Een monster zonder waarde.
Dat men spottend gadeslaat!

Vraagt een jongen aan een meisje
„Wil jij met me trouwen, ja ?*' 
Zegt zij: „Neen hoor, want jij nloog nog 
\imnier naar Amerika!"

Eerstdaags gaan wij niet meer baden. 
Doch we zwemmen allemaal, 
’s Morgens, oóór we gaan ontbijten. 
Enen oner het Kanaal.
's Avonds, als het werk volbracht is.
Zijn we afgemat en moe
En gaan, om ons te verpoozen. 
n l urtje naar Monaco toe.

Waar, hoog bonen dat gewemel.
Waar een ieder vliegt of rijdt.
Staat, heel kalm, met wijzen glimlach. 
Onze goede Vader Tijd!

WARY S/JMONS
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Martha, en zeg hem, dat ik over tien minuten klaar 
zal zijn.”

Er werd haar geen tijd gelaten, om te ontbijten, 
want niettegenstaande de protesten van Martha, 
wilde de officier, die belast was met haar over
brenging naar het fort, van geen uitstel weten. 
Hij was een jongeman met een onaangenaam 
uiterlijk en reeds in zijn eerste onderhoud met 
Cicely liet hij het haar voelen, dat hij haar uit 
vaderlandsliefde met af keer beschouwde.... Men 
zou verstandig gedaan hebben, als men de juf
frouw den raad had gegeven maar ver van Latavia 
te blijven. Nu ze dat niet gedaan had — nu ze had 
deelgenomen aan de misdadige samenzweering 
tegen de vrijheid van het volk — moest zij ook 
maar zoo’n kleine onaangenaamheid als een reis 
zonder ontbijt verdragen.

Omringd door een gewapende wacht, werden 
Cicely en Martha door een aantal gangen gevoerd, 
om tenslotte door een achterdeur het paleis te 
verlaten. Daar stond een militaire vrachtauto 
klaar, waarin Cicely verzocht werd plaats te nemen 
op een ieege pakkist, die ook nog plaats bood aan 
Martha. De soldaten die meegingen, zetten zich op 
den vloer van den auto, terwijl de officier naast den 
chauffeur plaats nam.

Toen zij wegvoeren keek Cicely nog eens naar 
het massieve paleis. Ergens achter dat steenen 
gordijn was Dick. Misschien stond hij wel achter 
een van die ontelbare vensters naar haar te kijken. 
Zij stortte een kort gebed voor zijn veiligheid. 
God wist, dat hij al haar gebeden noodig had, want 
nu begreep zij ten volle de groote gevaren van het 
spel dat hij speelde. Zonder ook maar een schijn 

van recht, had hij zich de hoogste macht in Latavia 
toegeëigend — hij had het, ter wille van haar, 
ondernomen, zich uit te geven voor den dooden 
prins Peter, en elk oogenbiik zou zijn grof bedrog 
ontdekt kunnen worden.... Wat zou er dan ge
beuren ? Was haar eigen toestand al verontrustend 
genoeg, hoeveel te meer moest de zijne het zijn, 
daar alleen in dat groote paleis, wetend, dat elk 
oogenbiik zijn komplot verraden kon worden.... 
dat één vergissing.... een onvoorzichtigheid zijn 
heelen opzet zou kunnen aan het licht brengen.

De auto spoedde zich voort door de stille straten 
der stad. Nu waren zij buiten, op het land. Boven 
de bergen kwam de zon op. Cicely dacht aan die 
ver verwijderde dagen in Australië, toen het een 
van haar liefhebberijen was, om uit te rijden om 
het opgaan der zon te bewonderen. Van heeler 
harte wenschte zij, dat die dagen nog eens konden 
terugkomen — als tenminste Dick er ook van zou 
kunnen genieten. Alleen omdat haar vader haakte 
naar rijkdom en macht, werd zij nu een onbekend 
lot tegemoet gevoerd, was zij omringd door man
nen, wier gezichten haat jegens haar uitdrukten, 
terwijl de man dien zij liefhad, in doods
gevaar verkeerde.

Na een uur bereikten zij den ingang van een 
nauw dal. Zij kon boven op een rots een middel
eeuwse!) kasteel zien staan en als bij ingeving dacht 
zij, dat dat wel de plaats zou zijn, waarheen zij 
werd gebracht. Aan het einde van een bochtigen 
weg de auto over een ophaalbrug, om, onder 
een poort door, een groote binnenplaats op te rijden. 
Hier werd haar gelast uit te stappen, waarop zij 
door den officier gebracht werd naar de kamer van 
den commandant van het fort, die haar reeds 
wachtte. En nu werd het haar voor de eerste maal 
duidelijk te verstaan gegeven, dat zij inderdaad 
een gevangene was.

De commandant van het fort was een man van 
middelbaren leeftijd, die er naar uitzag, alsof hij er 
wel voor gezorgd had, dat hij in dit leven niets 
te kort was gekomen. Zijn handen waren vet en 
papperig en de uniform die hij droeg, zat strak om 
zijn overal even dikke lichaam. Hij bekeek Cicely 
met den blik van een kenner, die een meubelstuk 
uitzoekt.

„Zoo, is dit nu de juffrouw ?” zei hij in het 
Duitsch. Hij begon met haar signalement op een 
formulier te schrijven.... haar lengte en de kleur 
harer oogen en van haar haar. Daarop gaf hij een 
officieel ontvangbewijs aan den officier voor de 
gevangene, Cicely Vane.

„Voorloopig, juffrouw, hebt u toestemming, 
om uw vader te bezoeken. Hoelang die toestem
ming gehandhaafd zal blijven, staat nog te bezien.”

Hij belde, en er verschenen twee soldaten, die 
haar en Martha op een bevel van den commandant 
meenamen door een met plavuizen bevloerde gang, 
die leidde naar een zwaar gegrendelde deur. Deze 
werd geopend en weer zorgvuldig achter haar 
gesloten. Langs een trap bereikten zij tenslotte de 
bovenste verdieping van het gebouw. Een deur 
werd geopend, en plotseling stond Cicely in tegen
woordigheid van haar vader.

Almeric Vane zat aan een tafel in een goed ge
meubelde kamer druk te schrijven. In een der hoe
ken van zijn mond hing een dikke sigaar. Op het 
geluid van haar binnenkomen keek hij op. De 
twee soldaten verlieten, zooals Cicely nog op
merkte, haastig het vertrek en sloten de deur.

„Zoo, meid, hebben ze je bij me gestuurd, om 
een beetje te praten ? Ze hebben zeker een goeie 
bui, anders zouden ze dat niet gedaan hebben.”

Cicely was buitengewoon verbaasd. Zij had 
verwacht, dat haar vader boos zou zijn, en opvlie
gend en in plaats daarvan was hij zonderling kalm. 
Hij stond zelfs op om haar te kussen.

„Ze hebben je toch, hoop ik, goed behandeld, 
Cicely ?” vroeg hij.

Toen zij antwoordde, dat zij zich over niets te 
beklagen had.... behalve dan, dat de rit van 
Mintz naar hier nogal ongemakkelijk was geweest 
— knikte hij met een air van voldoening.

„Ze zijn wel heel handig geweest, maar ik begin 
te gelooven, dat ze nu toch inzien, meer hooi op 
d’r vork te hebben genomen, dan ze kunnen dragen. 
Ik zal niet beweren, dat de oplichting van Prins 
Joachim geen handige zet van hen was, en dat die 
onze plannen niet voor een poosje in de war stuurt, 
maar daarmee zijn ze er nog niet.”

(Wordt voortgezet)
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Ult Vreemde Landen

Foto hiernaast: ln de omgeving van Chantilly in Fradkrijk mild- 
een vliegenier, de sergeant Lefebure. op zeer geringe hoogte langs 
het dak van het huis eens vriends vliegen, met het gevolg evenwel 
dat hij er tegen aan vloog, omlaagstorte en zijn toer met den dood 
moest bekoopen

Wederom heeft er in België een ernstig spoor
wegongeluk plaats gehad, thans te Moerbeke. 
Niet minder dan 10 dooden roerden reeds aan
stonds onder de puinhoopen uitgehaald, terwijl 
het aantal gewonden eveneens zeer groot is.

Bij de opening van het nieuwe vliegveld te 
demonstreerde de Deensche parachutist Johann

Op deze foto ziet men hoe hel publiek defileerde langs de lijkbaar, waaromheen offi
cieren van het Heilsleger een eerewacht vormden, in het Congresgebouw te Clayton 

bij Londen.

Bij gelegenheid van het jübileum-congres van den wereldbond voor 
vrouwen, hetwelk in Berlijn dezer dagen plaats vond, werd een 
vredesspel opgeooerd, waarbij nagenoeg alle landen met hun vlaggen 
vertegenwoordigd waren. De apotheose' van deze vrede-verheerlijking.

BIJ DEN DOOD VAN GENERAAL BOOTll. Hiernaast: Gen. 
Bramwell Booth, zoon en opvolger van William Booih, den stichter 
van het „Leger des Heils”. is dan eindelijk, na zijn lange worsteling 
met den dood, ontslapen en ten graoe gedaald. Natuurlijk heeft 
dit overlijden groote ontroering gebracht bij de tienduizenden die. 
over de geheele wereld verspreid, of een werkzaam aandeel hadden 

in deze wereldorganisatie öf ermee sympathiseerden.

Maidenhead (Engeland> 
Tranurn met zijn val 

scherm en verblufte door zijn groote behendigheid en durf, die hem 
tot wereldkampioen in zijn gevaarlijken stiel stempelen. Hiernaast ziet 
u hem, na uit de cockpit gekropen te zijn, met den piloot oan d< 
machine overleggen, alvorens den sprong te wagen: de foto werd ge

nomen uit een begeleidende machine.

KL _ l
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Een
Noord-
Hollandsche

Parel

In het hartje van Noord' 
Hollands polderland 
waar landelijke weg

getjes kronkelen door 
het laaggelegen malsche 
weiland, waar eens uit
gestrekte plassen tot den 
einder vervaagden, daar 
ligt het plaatsje Jisp. Klein 
van naam, klein van om-

Links:
De betegelde schouw in het raadhuis.

Het stijlvolle Raadhuis, 
dateerend uit 1650.

Rechts: Een tafereel
zooals men ze dikwijls 
zien kan in Jisp.

vang, klein wat inwonersaantal betreft, 
maar daarom niet minder aantrekke
lijk ; op zomersche dagen zelfs van 
een idyllische bekoring. Verrukkelijke 
landschapstafereeltjes boeien er het oog 
van den, hier zeldzamen, toerist naast 
schilderachtige waterpartijen. Maar ook de minnaar van 
kunst en oudheid vindt er van zijn gading. Zoo is er 
het raadhuis een keurig renaissance-monument, dateerend 
uit 1650, zoowel van den buiten- als van den binnenkant 
een lust voor de oogen. — Daar is zooveel wat een veel 
drukker bezoek van schoonheidszoekenden zou wettigen, 
maar ’t is waar, men moet er iets voor over hebben: een 
fiksche wandeling of, wanneer men over een auto en een 
vaardige hand van sturen beschikt, voor de dikwijls zoo 
smalle paden, het gemis van modern ingerichte restaurants 
en dancings die het vooralsnog in aantrekkelijkheid schijnen 
te winnen van landelijke schoonheid en ongerepte natuur’

Het raadhuis nan een anderen kant gezien.

Hiernaast: Zonsondergang, gezien van
af een der oele bruggetjes in Jisp.
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HARMONIE IN DE KLEEDING

De harmonie van het geheel is zeker een der 
voornaamste factoren bij de kleeding der 
vrouwen. Japon, mantel, hoed, schoenen 

en kousen kunnen ieder op zich zelf bizonder 
mooi wezen, ze kunnen te zamen nooit een ele
gant geheel vormen, wanneer ze niet in har
monie zijn met elkaar. Daarentegen kan de een
voudigste kleeding den aangenamen indruk 
geven van een goed verzorgd uiterlijk, wanneer 
de verschillende kleedingstukken in kleuren en 
lijnen bij elkaar passen. Het is volstrekt niet 
noodig hiervoor alles in één kleur te kiezen. 
Een groen hoedje, bijvoorbeeld, bij een don- 
kerblauwen mantel zal niet bizonder goed staan, 
maar als we nu op dien mantel — op kraag 
en manchetten — een kleine garneering hebben 
in de groene tint van het hoedje, dan is er al aan
stonds de harmonie, die zoo aangenaam aandoet. 
En zoo zijn er meer kleinigheden, waarmede we 
vaak een gróóte verandering kunnen teweeg
brengen.

Elegant ensemble van mauvecrêpe-de-chinein lichte en donkere 
tint. De lichtkleurige japon met applicatie, ceintuur en knoop
jes in donkere tint, de mantel gegarneerd met licht mauve.

Japon met bijpassenden mantel van zware zwarte en witte 
crêpe-de-chine, waarbij de sierlijke combinatie in golvende 
lijnen van wit en zwart der japon zich herhaalt op de man- 

telvoering.

Hebben we nu verschillende nieuwe kleeding
stukken noodig, dan is het zeer aanbevelens- 
waardig om voor alles één hoofdkleur te kiezen — 
natuurlijk nemen we een kleur, die ons flatteert! — 
en ons daartoe te bepalen. Vooral voor diegenen 
onder ons, die den eigen smaak niet al te best 
vertrouwen, is zulk ’n éénkleuren-systeem werke
lijk een uitkomst !

Als voorbeeld van de wijze, waarop de groote 
Parijsche modescheppers streven naar harmonie 
in de verschillende onderdeden van een toilet re- 
produceeren we hierbij foto’s van japonnen met 
bijpassende mantels.

Mantels gevoerd met dezelfde zijde als die, 
waarvan de japon is vervaardigd, hebben we al 
veel eerder gezien, maar hier is die mantelversiering 
bovendien gegarneerd op een wijze, die zich vol
komen aanpast bij de garneering van de japon.

Buitengewoon elegant is het ensemble van zware 
witte en zwarte crêpe-de-chine, met de golvende 
lijnen van zwart op de witte zijde van japon en 
mantelvoering.

Ook het sport-toiletje van wit met blauw dankt 

zijn bizondere élégance aan den bijpassenden man
tel, waarvan de voering geheel in overeenstemming 
is gebracht met de japon.

Het derde toilet is van mauve crépe-de-chine 
in twee tinten. Een eenvoudig japonnetje en een 
eenvoudige mantel, die te zamen een elegant ge
heel vormen, doordat de japon is gegarneerd met 
de mantelstof en de mantel wordt verlevendigd 
door een enkel toetsje in de kleur van de japon. 
Ook de iets langere japon en de even uit de mantel
mouwen te voorschijn komende manchetten stem
pelen jurk en manchetten tot een geheel.

PAULA DEROSE.

KNIPPATRONEN non onze geteekende modellen, genummerd boven 
4000, zijn verkrijgbaar aan „Het Patronenkantoor”. Postbus No. 1. 
Haarlem. Onberispelijke coupe. Dameskleeding in de maten 88, 96,104 
bovenwijdte a f 0,55. kinderkleeding voor den bij ’t model aange
geven leeftijd a f 0.55. Bij elk patroon handleiding voor ’t knippen 
en naaien benevens een verkleinde patroonschets. Franco toezending, 
direct na ontvangst van bestelling met het verschuldigde bedrag aan 
postzegels ingesloten, waarbij vermeld naam en adres, nummer van 
’t 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 gefotografeerde modellen 
en de teekeningen zonder, oj met „lagere nummers, zijn maatpatronen 
verkrijgbaar, na nauwkeurige opgave der gewenschte maten a f 1.— 

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

Sporttoiletje van wit met blauw. De blauwe mantel gevoerd met 
witte zijde welke zich ook in garneering aanpast aan de japon.
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Het 25-jarig jubileum der Kon. Ned.. Motorrijders Ver. Het vertrek van den clubtocht naar Alkmaar op de 
Groote Markt te Haarlem. De K.N.M.V.-ers te Alkmaar. Het gezelschap werd op het Raadhuis ontvangen.

Motorraces te Alkmaar. De Haas (rechts) en De Ruiter in één der bochten.

Boven links: De strijd achter de motoren. De afstand 
(100 K.M.) vorderde een tijd van bijna twee uren.

De wielerkampioenschappen. Overzicht van 
de baan tijdens de race der nieuwelingen.

In cirkel: De Nederlandsche wielerkampioenschappen. Piet Moeskops, 
sprintkampioen. Dik belauwerd doet „Big Peter” zijn eereirondje.

Zaterdagmiddag werd aan de nieuwe Meeslaan het nieuwe 
sport- en tennispark van de sportvereeniging „Twentsche 
Bank" geopend. Mevrouw Kievit hijscht de vereenigingsvlag.
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Ook een wedstrijd
Londensche kellnerinnen hielden dezer dagen een wedloop met in de hand een theeblad. Ze hadden 
zelf uitbundig plezier, maar ook de toeschouwers moeten zich kostelijk geamuseerd hebben.

Door Willem van Mook Peer Trommel

zijn onmiddellijke nabijheid twee grauwduistere 
torens, die hun spitsen hoog boven het slapende 
landschap verhieven. Peer meende er de ranke 
torentoppen van de Pickelghemsche abdij in 
te herkennen. Hij trad nu uit het open veld tus- 
schen een rij boomen die hij wel niet zag, maar 
toch voelde, omdat hij er gedurig tegen aanliep. 
Het leek hem ook, dat de grond, die hij betrapte, 
niet meer met hem meehompelde, ’t was geen 
heide meer, die hij onder de voeten had en in de 
dikke vormeloosheid, rondom hem, meende hij 
muren van huizen te herkennen. En het donker 
was ook niet onpeilbaar meer, want hier en daar 
flakkerde een lichtje, als opgehangen om hem den 
weg te wijzen. En hij hoorde het open- en dicht
klappen van vensters en verwonderde uitroepen 
van slapende menschen.

Loom vervolgde hij zijn weg, een lange rechte 
straat. De nawerking van het te Beersse genoten 
lang en kort nat speelde hem echter nog parten. 
Peer meende namelijk, dat Pickelghem niet meer 
op dezelfde plaats lag van den vorigen dag, want 
hij sloeg, ofschoon hij naar den Berkdijk moest, niet 
de St. Jozefstraat in, maar den weg langs het Pickel
ghemsche kerkhof. En dat was de grootste be
proeving, die Peer moest ondergaan in de on
barmhartige weddenschap, hij had er niet op ge
rekend, dat hij trommelend een kerkhof zou moe
ten passeeren. Trommelend, neen, dat mocht niet, 
peinsde Peer, en hij herinnerde zich hoe hij ge
woon was een doodenakker steeds met stille trom 
voorbij te gaan. Hij wilde dit ook nu doen.... maar 
dan zou hij zijn weddenschap verliezen. Bij het 
begin van den kerkhofmuur aarzelde hij.. .. doch 
de bekoring van de 25 gulden en het vat bier was 
te sterk, moedig vervolgde hij trommelend zijn 
weg, zonder evenwel een oog af te wenden van de 
witte grafsteenen, die in het bleeke maanlicht een 
vale lijkkleur hadden. Nog nooit had Peer de rust 
der dooden durven verbreken, en nu hij de euvel
daad ging bedrijven, en nog wel in ’t volle van den 
nacht, maakte een bang voorgevoel zich van hem 
meester. Hij meende holle stemmen te hooren, 
kreten uit een andere wereld, die op zijn trom
geroffel antwoordden, en van achter de graven 
meende hij witte gestalten te zien oprijzen, die

,,’s Nachts trok Peer er op uit, 
Als ’t al te slapen lei,

Met roffelend geluid,
Ging het door bosch en hei!”

(De legende)

Zwart lag de heide verdoken onder de grauwe 
wade van den nacht. Peer zag ze niet meer, 
maar voelde des te beter het taaie heigras om 

zijn voeten strengelen, bij eiken stap. Reeds bijna 
twee uren vocht hij tegen het heuvelend, onzicht
baar en schier onbegaanbaar terrein. Eentonig 
sloeg hij de trom, waarvan de echo als een schate
rende duivelslach over de vlakte zinderde. Het 
was hem alsof de rommelende geluiden de heide- 
geesten wekten, die hij voor zich uit zag dansen, 
gewikkeld in wazige sluiers als witte lijkkleederen, 
licht en doorzichtig..........

D’rom, d’rom, d’rom, d’rom.... nog een uur 
moest hij zoo, al maar trommelend, marcheeren ; 
nog een uur dan zou hij te Pickelghem zijn en de 
weddenschap gewonnen hebben. Peer had de zwak
heid met allen en op alles te willen wedden en hij 
zou liever sterven dan een weddenschap verliezen. 
Vandaag was het echter een zware taak, die hij 
op zich genomen had. Hij kwam van de schutters
feesten van Beersse, waar hij prijs gehaald had, 
als tambour, bij het vendelen.

Daarmee had hij het voornaamste deel van zijn 
weddenschap gewonnen. Met vijf Pickelghemsche 
schutters had hij gewed om 25 gulden en een vat 
bier, dat hij te voet, al trommelend, zonder eenige 
onderbreking, naar Beersse zou gaan, er als tam
bour bij ’t vendelen den eersten prijs zou halen en 
weer te voet, steeds trommelend, naar Pickelghem 
terug zou keeren. En alles was goed gegaan, maar 
de Beerssche schutters hadden hem gehuldigd, 
gehuldigd tot laat in den avond, met veel eer en 
loftuitingen en met nog meer pottekens bier. En 
Peer, die daar wel tegen kon, had er zelfs nog wat 
kort nat bijgenomen, een, twee, twaalf glaasjes 
moed, hoeveel borrels oude klare wist hij niet meer. 
En ’t was al donkerder en stiller geworden in de 
groote gelagkamer van ’t Beerssche schuttershuis,

zoo donker en zoo stil, dat de 
lichten uitgegaan waren en de 
schutters ook. Want Peer was in 
slaap gevallen en had gesnorkt 
tot over het sluitingsuur. En als 
Mieke, de kasteleinsdochter, 
hem niet geroepen had, zou hij 
geslapen hebben tot den mor
gen en de 25 gulden en het vat 
bier van de weddenschap zouden 
voor de vijf Pickelghemsche 
schuttersvrienden geweest zijn. 
Toen Mieke hem wekte, dacht 
Peer, dat hem een engel ver
scheen, doch door een gelukkig 
toeval sloeg de droomengel de 
trom en dat herinnerde den 
trommelman aan zijn plicht.

Traag, met beenen zwaar als 
lood, was hij opgestaan en zijn 
nachtelijken marsch begonnen. 
De loomheid van den dood- 
gebranden zomerdag hing zwaar 
over de streek en Peer, die 
steunend en puffend zijn weg 
trachtte te vinden, had al meer 
dan één bekoring moeten door
staan om weer te keeren naar 
de herbergzame herberg van het 
Beerssche schuttershuis. Maar 
naarmate hij verder strompelde 
scheen een terugkeer hem een 
onmogelijkheid toe. Huiverig 
zocht hij naar de Pickelghem
sche baan, die hij verloren was. 
Zoo doolde hij door een onbe
kende heide, waar niets was dan 
duisternis en zwarte bedreiging. 
De uren schenen hem een eeuwig
heid en voor de eerste maal in 
zijn leven viel hem een wedden
schap zwaar.

.... Laat in den nacht ging 
de maan op en Peer zag in

Liefde zoekt list
Maar dit is geen liefde, waarbij een schoone jonkvrouw in het spel is, doch enkel 
inaar de liefde voor de film, die een zekeren Charles Loeb er toe dreef om op een 
zonderlinge manier in het heiligdom van een filmstudio te belanden. Hij liet zich 
als standbeeld in een kist verpakken om opgezonden te worden naar Los Angeles, 
maar niet ver van het beloofde land verwijderd hoorden spoorbeambten eenig geluid, 
openden de kist en het „levend beeld” kwam frisch en wel te voorschijn. Of hij nu 

toch zijn doel bereiken zal?
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dreigend op hem afkwamen. Een hunner, de 
grootste, met een afgrijselijk knekelgelaat, droeg 
een lange zeis. Hij voerde de andere geraamten 
aan, die nader kwamen op den maatgang van den 
doffen trommelslag. Peer wilde het roffelen staken, 
maar hij kon niet meer ; zijn trommelstokken waren 
twee doodsbeenderen geworden, vastgehouden 
door de dorre vingerknoken van den Dood, die 
hem optilde en meesleurde. Peer voelde zich op
geheven van de aarde en hoorde het klepperen 
van vleugels boven hem.... het was ’t gerucht 
van den doodenmantel, waarin hij door de lucht 
zweefde. De puntige zeis van den kerkhofvorst 
had hem geraakt en zijn leven afgesneden, nu 
was alles verloren, zijn leven en zijn weddenschap 
en ’t meest nog betreurde Peer het laatste. Zijn 
allerlaatste poging, om nog te winnen in een uiterste 
weddenschap met ma
gere Hein, ging te ziel
togen in de onmoge
lijkheid om den zwij
genden Dood aan ’t 
spreken te krijgen. Peer 
voelde zich verstikken 
in den harden greep 
van den knekelntan, 
die hem meevoerde 
door de ijle lucht. En 
bij al zijn leed was Peer 
innig tevreden zoo 
hoog te mogen gaan, 
want hij waande zich 
op weg naarden hemel. 
De tocht ging over de 
heide, over steden en 
dorpen en Peer zag de 
wonderlijkste dingen.

De machtige zeis van 
den dooden vorst zweef 
de laag over de aarde 
en bleef haken in een 
huis, dat schoon ver
licht was en waarboven 
in vuurletters, het 
woord „dancing” schit
terde. En hij zag er 
mannen en vrouwen, 
deinend op de maat 
van jakkerende muziek 
en niemand was zich 
bewust van naderend 
gevaar. De mannen 
waren deftig in ’t 
zwart ; wat de vrou
wen droegen kon Peer 
niet onderscheiden, 
maar véél kleeren 
hadden ze niet aan.
De punt van de zeis raakte hier en daar een 
lichaam en Peer hoorde hoe de Dood schel 
schaterend riep ..tering”.
.... Nu gingen ze boven een fabriek en Peer zag 
er een man, die op een ladder stond, bezig een riem 
op een draaiende poelie te schuiven. Hij hoorde 
duidelijk ’t vloeken van den man, die toornig was, 
omdat de riem hetp telkens ontglipte. Met een nieu
wen vloek mislukte een nieuwe poging en Peer 
zag tot zijn ontzetting de doodelijke zeis naar 
beneden gaan en hij zag hoe de man door den 
riem gegrepen en meegesleurd werd, rondom de 
wentelende as, en hij hoorde den Dood, die schater
lachend krijschte : „een ongeluk”.
.... Op een andere plaats hoorde Peer woeste 
kreten. Hij. keek naar beneden en zag een auto 
over den weg snellen, waarin een vroolijk gezelschap 
gezeten was.

Een schonk jenever uit een bruine kruik in een 
klein glaasje, dat voortdurend de ronde deed. Ook 
de man aan het stuur dronk en bij elk glaasje ver
haastte hij de snelheid. „Nog harder”, riepen zijn 
gezellen.... maar bij een draaien van den weg 
ging de onheilspellende zeis omlaag en trok den 
auto tegen een zwaren vrachtwagen, die daar on
beheerd stond.

Peer hoorde het doodsgereutel der slachtoffers, 
maar boven alles klonk hem de akelige stem van 
magere Hein in de ooren, die spottend uitriep : 
.een dronken chauffeur”.

.... Met ontzetting staarde Peer naar de aarde, 
waar de dood nog altijd zijn vernielend werk 
verrichtte. De wereld was als een groot slagveld, 
waarop do gesneuvelden vielen, bij heele rijen.

In het Oosten wemelde het van menschen, die 
tegen elkander vochten ; het waren wezens met 
gele gezichten en vertrokken oogen. Duizend stalen 
monden van kanonnen, mitrailleurs en geweren, 
braakten vuur en scheurden lichamen vaneen, 
waarvan het bloed op de aarde droop.

„Oorlog,” stamelde Peer en boven hem ant
woordde de Dood : „Neen, broedermoord”.

Peer trachtte aan het schrikwekkend visioen 
te ontkomen door de oogen te sluiten, maar het 
hielp niet. Want hij zag niet meer met de oogen 
van het lichaam, doch met die der ziel en die zagen 
oneindig diep. Zij drongen door tot onder de aarde, 
waar hij de graven zag, bergen van schedels en 
doodsbeenderen. De aarde was bedekt met vergane 
lijken. Peer zag het woelen der levenden en de 
onbeweeglijkheid der dooden, anderhalf milbard 

Een zwaar vrachtje.
Daar is moed voor noodig geweest om als de dikste familie van Amerika, vader, moeder, zoon en twee dochters met een gezamen
lijk gewicht van 2000 pond zich toe te vertrouwden aan het ranke vliegtuig dat hen hoog in de lucht meevoerde. Maar ook de 
piloot zelf had fiducie in zijn machien en liet zich na afloop van de vlucht in vroolijke stemming kieken tusschen de twee zusjes.

menschen die nog niet door den Dood geraakt 
waren en drie duizend milliard lijken, die begraven 
werden sinds het bestaan der menschen. En met 
verbijstering zag Peer, dat het rijk der dooden 
tweeduizend maal zoo groot was als het rijk der 
levenden. Hij zag hoe de menschen zorgeloos en 
lachend over het groote kerkhof der wereld gingen, 
over de graven van hun broeders en zusters....

En steeds ging het verder en hooger, met een 
vaart die op de wereld niet bestond. Peer had zich 
nooit in kunnen denken, dat de hemel zoover kon 
zijn. Zij moesten wel reeds verschillende kilo
meters afgelegd hebben en nog immer nam de 
snelheid toe. De sombere mantel van den dooden- 
maaier stond strak gespannen als een luguber 
zeil en het ging met zoo’n vaart omhoog, dat Peer, 
toen hij naar beneden keek, een sneltrein voor een 
slak met vuuroogen aanzag. Peer zag hoe de dood 
zijn zeis zwaaide over de spoorlijn. Hij zag een 
man in een wachthuis, die op zijn gemak een glaasje 
dronk. De wachter haalde een wissel over, een ver
keerde, en de slak met vuuroogen kroop plotseling 
een andere richting in, een andere slak tegemoet. 
En de stilte van den nacht werd verbroken door 
een donderend lawaai, waaruit Peer angstkreten 
meende te vernemen. Toen zag hij, dat er twee 
treinen tegen elkaar gebotst waren, een onbedui
dend voorval, bij al hetgeen er op de wereld ge
beurde. Maar de Dood was voldaan, want vele 
menschenlevens waren met dat spoorwegongeluk 
gemoeid en Peer hoorde hoe de Dood spottend 
schaterde : „’n dronken treinwachter.”

.... Nog was Peer niet van zijn schrik bekomen 
of hij bemerkte, dat de Dood zijn mantel over den 

schouder wierp ! De snelheid nam af en plotse
ling stonden ze stil. Ze bevonden zich op een trapje 
voor een gouden poort, waarboven het woord 
„hemel” prijkte. Peer klopte. Hij hoorde een ge
kuch en het geklingel van sleutels, de deur piepte 
in haar edel metalen hengsels en door de opening 
verscheen het hoofd van een grijsaard, met zilverige 
haren en een sneeuwwitten baard.

„SintP.... Peer.... P.... Petrus,” stamelde 
de trommelman, „de Dood heeft mij hierheen ge
bracht, ik ben Peer Trommel uit.__ eh....”

„Je doet beter te zwijgen, want je adem ruikt 
naar oude klare,” viel Petrus hem in de rede, ter 
wijl hij de deur dichtklapte.

„En ze hebben mij altijd gezegd,” jammerde 
Peer, „dat Petrus niet zoo nauw keek.”

De Dood echter deed, alsof hij niets hoorde 
en scheen op een bevel 
van den hemelbewaar- 
der te wachten. Na 
eenigen tijd kwam 
Petrus terug met een 
groot boek,. Hij sloeg 
het open en zocht den 
naam van den tam 
bour. Maar een Peer 
Trommel kwam in het 
boek niet voor, het 
geen St. Petrus be
duidde met woorden, 
die Peer niet verstond. 
Het werd hem droef 
te moede want hij be 
merkte, dat hij nog 
niet geheel nuchter 
was, en als de Dood 
hem niet vastgehouden 
had, zou hij zich op liet 
smalle hemeltrap je niet 
staande hebben kun 
nen houden. Hij vrees 
de te vallen, naar de 
aarde, door de aarde 
heen, in de hel mis 
schien. en bevend zei 
hij tot St. Petrus:

„Ach goeie hemel- 
portier, laat me toch 
een beetje dichter bij 
komen, een heel klein 
beetje maar, ik sta hier 
zoo gevaarlijk, heb 
meelij met me, ik heet 
toch Peer, gelijk gij. 
Sinte Peer...."

Dit laatste argument 
scheen St. Petrus 
vriendelijker te stem 

men, want meewarig sprak hij :
„Welnu, omdat je Peer heet, zal ik je nog tijd 

geven om je te beteren, wijk niet meer van ’t rechte 
pad en doe mijn naam geen oneer meer aan

En meteen voelde Peer, hoe de Dood hem een 
stomp gaf met het ondereinde zijner zeis, zoodat hij 
van het trapje naar beneden tuimelde. In zijn val 
hoorde hij de stem van den doodenvorst, die spot 
lachend riep : „een dronken tambour.”

„Een dronken tambour,” herhaalde een stem 
in zijn nabijheid. Met een sprong was Peer over
eind. Naast hem stonden twee agenten, die hem 
bij den kraag grepen en meenamen.

„Wat moest je daar bij het kerkhof,” vroeg hem 
een der agenten onderweg.

„Ik w.. .. weet het niet,” stotterde Peer, „ik .. 
hik.... kom uit den hemel gevallen.

Peer zag de agenten lachen, maar kon er zich 
geen rekenschap van geven, hoe hij plotseling van 
den hemel naar de aarde verzeild was geraakt 
en tusschen twee koddebeiers terecht was gekomen

Eerst eenige uren later, toen ’t volop dag was 
en Peer ten tweede male — nu geheel nuchter 
en in het cachot — ontwaakte, drong het tot hem 
door, dat hij gedroomd had. Hij had de wedden
schap verloren, maar het voornemen gewonnen 
oni nooit meer te drinken, en dat heeft hij gehouden 
....een week lang. Toen verloor hij de wedden
schap, dat hij zijn vat bier door zijn vijf schutters- 
vrienden en de genoodigden uit kon zien drinken, 
zonder er zelf één glas van te begeeren. En voor 
deze begeerte is Peer bezweken, niet met één, 
maar met zooveel glazen, dat zijn naaste droom 
wellicht een hellevaart zal zijn.
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In ovaal: De Heer J. Narold herdacht deze week het feit, dat hij! vóór 4C 
jaren in dienst trad bij de Zeepziederij J. J. de Lange & Zoon te Alkmaar.

Meisjes in het wit en met bloemen getooid 
namen er in grooten getale aan deel.

ZANDVOORT heeft zijn rodelbaan gekregen, hetgeen natuurlijk een bron van genot is, vooral 
voor de jeugd. Hard gaat ie!

In Laren, het schilder
achtige Gooische dorp, 
heeft den 24en Juni de 
traditioneele Sint Jans- 
processie plaats gehad, 
die als steeds duizenden 
toeschouwers lokte. — 
De geestelijkheid in den 

stoet.

Een 50-jarig jubileum vierde Zaterdag de vischkoopman Jan Bluys op 
de vischmarkt te Haarlem. Hier staat de bekende koopman in zijn 

welvoorzien stalletje.

DE ALKMAARDER PAARDENTRAM of beter gezegd het paarden- 
trammetje met motortractie, heeft zijn laatsten rit gemaakt. Zoo 
zullen de Alkmaarders deze zonderlinge combinatie dus niet 

meer over hun straten zien rijden.

UIT DE
PRO VINCIE

LELH e | f 1 O ■’

t 'W•

Rechts: De kop van den stoet schrijdt onder een der eerepoorten door.



Bestond over ’t algemeen het vermoeden, dat 
we van dit voorjaar na den strengen winter 
een groot deel zouden moeten missen van dv 

bloemenpracht, zooals we die anders in de lente 
hebben, we komen tot de ontdekking, dat ons 
vermoeden lang niet juist is geweest.

Overal zien we de bloem heesters met een schat 
van bloemen prijken, zoowel de een als de ander, 
en niet alleen met een schat van bloemen, maai
de bloemen op zich zelf zuiverder en minder ge
schonden dan wanneer ze bloeiden na een slappen

IN DEN HOF
voorjaarsbloemen, wat juist de bloemen zijn, die ons zoo 
vroeg in het voorjaar te genieten geven.

Men kan niet beter doen, dan met nieuwen moed weder 
aan ’t zaaien gaan, in de hoop, dat zij er den komenden winter 
beter door zullen komen. Voor liefhebbers, die een vrij grooten 
tuin hebben is het gemakkelijk een stukje af te zonderen, om 
zulke voorjaarsplanten te zaaien en te verspenen, tot ze 
bijtijds op de bestemde plaats kunnen gezet worden, hetgeen

in de laatste helft van September moet gebeuren, 
om zooveel tnogeliik voor ’t gaat vriezen wortel
vast te staan.

Voor liefhebbers, die geen grooten tuin hebben 
en dus geen plaatsje kunnen afzonderen, is er nog 
’n andere manier, om toch ook zelf hun voorjaar* 
planten te kweeken, ai eischt dit dan ook wat 
meer moeite. Doch men moet maar denken, hoe 
meer moeite des te grooter de voldoening

Allicht heeft men dan tegen een schutting de 
gelegenheid liefst zoo hoog mogeliik een plank

winter.
In hoofdzaak is dit te danken aan de 

late nachtvorsten, die zeer licht zijn ge
weest, zoodat ze den heesters bij ’t uit- 
loopen geen schade hebben veroorzaakt, 
terwijl het overigens koude weer hen 
langzaam heeft doen ontwikkelen; bij 
het uitkomen der knoppen konden deze 
dus volop genieten van de zomerwarmte.

Hoewel er van de vaste planten, rots
plantjes enz. vele bevroren zijn, neemt ’t 
niet weg, dat er van de overgeblevene 
verreweg de meeste zich bij ’t bloeien 
niet onbetuigd laten en een ware bloe
menpracht ten toon spreiden. Het is 
evenwel jammer, dat vele groenblijvende 
planten door de vorst het loodje hebben 
moeten leggen en daardoor aan menigen 
tuin een minder aangenaam gezicht 
geven.

Het afplukken der bladeren en ’t 
insnijden der doode takken, waardoor ’t 
levende gedeelte weder flink kan door
groeien is de beste weg om een frisch 
geheel te krijgen.

Een groot verlies hebben vele tuinen 
ook geleden door ’t bevriezen van muur
bloemen, viooltjes, silena’s en vele andere

De Ornithogaluin unibellatum (Vogelmelk), ook wei dagster genaamd, is een wild bolgewasje. 
dat zooals op de foto te zien is, zeer goed in den tuin wil groeien en vooral tusschen en voor 
heesters nog meer voldoet dan op een randje. Vooral in de schaduw komt ze beter tot haar recht

te maken, waarop men bakjes kan 
plaatsen,

In een of twee bakjes zaait men ook 
op regeltjes de gewenschte soorten, liefst 
zoo dun mogelijk om daardoor sterke 
plantjes te krijgen. Men dient natuurlijk 
den grond geregeld vochtig te houden, 
daar deze meer uitdroogt dan de grond 
in den tuin. Na eenigen tijd plant men 
uit op afstanden van ongeveer 3 c.M. 
van elkaar in andere bakjes, die men 
ook op die plank plaatst. Hoe hooger 
nu de plant is geplaatst, zooveel te 
sterker worden de plantjes, door de 
meerdere lucht en licht, die ze krijgen, 
dan op den grond.

Natuurlijk is ook na het verplanten 
in de bakjes geregeld goed nat houden 
geboden. Eenige gaatjes in de bodems 
waarop potscherven voor het wegloopen 
van ’t te vele water is gewenscht.

Komen tegen ’t einde van September 
verschillende plekjes leeg, dan kunnen 
de plantjes uit de bakjes daarop geplant 
worden. Op deze wijze kan men ook 
verschillende vaste planten voor den tuin 
kweeken

CYT1SUS.

toestellen, 
inmaakglazen, 
gnmmiringen, 
zijn bekend om de kwas 
liteit. Als U „wecken” 
wilt, let dan bij aankoop ' 

op het merk

WECK

Een sprekend bewijs
DANKBETUIGING 

20 jaar heb ik getobd met 
klierziekte, voornamelijk 
met een groot kliergezwel 
in de hals. Na 25 flacons 
Nobline-Siroop gebruikt 
te hebben, kan ik verklaren 
geheel genezen te zijn. 
Ik kan niet nalaten U mijn 
welgemeenden dank te 
betuigen en zal ieder klier- 
lijder Uw Nobline-Siroop 
ten zeerste aanbevelen. 
w.g.C. J.HOUWERTJES 
Machinistenstr. 57, Koog a.d. Zaan 
Verkrijgbaar bij alle drogisten. 
Adres: ..Nobline, Langestraat 33 

Den Helder

zenuwachtiq 
overspannen 

slapeloos 
_ Gebruik hiertegen

•xje/ruA/uj- 
ta&Geii&n
Buisje 75ct. Bij Apoth.en Drogisten

VRAAGT EEN ADRES
van een zieken of eenzamen 
Hollander aan J. P. C. Meeuwse, 
Vlietstraat 2, Amsterdam, om daar 
geregeld uw nummer van De Stad 
heen te kunnen zenden; strooken 

worden dan toegezonden.
Door ons Ontspanningg 

eenvoudig en Genot
Huurkoopsysteem 

stellen wij U in de gelegenheid in korten 
tijd eigenaar te worden van een of meer 

onzer beroemde merken
PIANO’S, ORGELS, 

GRAMOFOONS en RADIO
Franco huis met garantie 

Duizenden tevredenheidsbetuigingen 
Vraagt Catalogus No. 93

Levensverzekering-Mij. „HAARLEM” 
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Petisioenen- 
en Volksverzekeringen

//■Ut'

gevoel van vitaliteit 
dat Uwe energie tot 
plooiing doet komen.

SARGOL sterkt de 
verrijkt het bloed, voert nieuwe 
cellen toe aan bet lichaam.

zenuwen,Begin nog 
heden 

met Uw 
Sargolkuur

Een doos Sargol, voldoende voor een week, kost f 1.75 
Een „Sargol-kuur”, voldoende voor 6 weken, kost slechts f 9.— 
imp.: KUYPERS <fc Co., Prinsengracht 983, AMSTERDAM

Karaktereigenschappen als ener
gie, veerkracht hangen ten nauwste 
samen met den lichamelijken 
toestand. Om de volle beschik

king over Uw energie te hebben, 
moet U zich frisch en monter 
gevoelen — niet loom, afgemat 
of slap.............

SARGOL is het beproefde mid
del om U dat heerlijke, gezonde 

te geven, 
volle ont-

Verkrijgbaar o. a. bij Den Boer, Cleban & Co., v. Tuyli en v. Hemen

Met de groote 
Salonbooten 
der N.V. Mij.

ALKMAAR-PACKET

ALKMAAR
en

IJMUIDENBAD
DE RUYTERKADE. STEIGERS 10 en 12

Telef. 42416. 42422 en 42016
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ƒ Be elegante 

JLX vrouw, die
altijd verzorgd^ 
uit wil zien

stelt er zeker prijs op, dat 
haar nagels perfect onder
houden zijn. Zij weet bij 
ondervinding, hoe over een 
vrouw met ongesoigneerde 
handen geoordeeld wordt. 

„Kraska", vloeibare nagellak, 
stelt U in staat Uw nagels 
een bekoorlijken glans te 
geven. Een behandeling met 
„Kraska" garandeert U de 
mooiste gepolijste nagels, 
omdat „Kraska" door water 
noch zeep aangetast wordt.

Deze perfecte nagellak is in 
2 kleuren verkrijgbaar rosé 
en naturel, naargelang U een 
rosé of naturel getinten nagel 
prefereert. „Kraska" wordt 
door middel van een pen
seeltje op den nagel gebracht.

Wilt ge Uw nagels opnieuw 
polijsten, dan is het aan te 
bevelen, eerst het oude laagje 
te verwijderen, door de nagels 
met ,Kraska" te bestrijken 
en ze direct, vóórdat de lak 
opgedroogd is, met een 
zacht doekje af te wrijven 
. Kraska’ nagellak is ver
krijgbaar in flacons van 
f 1 - en f 2-

Om 
van 
wijderen bestrijkt men door 
middel van een houtje, ge
doopt in „Kraska" nagelwater, 
den nagelriem, waardoor 
velletjes en randjes loslaten 
en daarna gemakkelijk ver
wijderd kunnen worden.
„Kraska" nagelwater m 
flacons van f. \ — en f. 1.50

de ontsierende velletjes 
den nagelriem te ver-

PRINSENGRACHT 983
AMSTERDAM

™D
dat je iets doet tegen desen toestand van 
overspanning. Je maakt je Let leven zeil 
veel moeilijker dan liet is. Zenuwen zijn 
nu eenmaal geen kabeltouwen en wanneer 
ie na koffie en tliee steeds zooveel last 
krkt van nervositeit en slapeloosheid, 
drink dan maar Koffie Hag.

Bezwaren tegen Hag k urnien niet 
bestaan. Het is de lieerkjkste plantage- 
koffie, die ik ooit geproefd liet. Daarbij 
cofleïnevrij, dus volkomen onschadelijk. 
De coHeïne beeft met smaak of aroma

van de ko tfie mets uit te staan. Je mist 
dus mets, maar hebt slechts voordeelen. 
, M eer genot en betere gezondheid door 
Koffie Hag , dat zal ook voor ons vanaf 
lieden de leuze zijn.

WIELRIJDERS!
DE GROOTE REPUTATIE DER

RIJWIELBANDEN

nieun) Idee

IS SLECHTS VERWORVEN EN 
WORDT GEHANDHAAFD DOOR 
HUNNE VOORTREFFELIJKHEID

BUITENBAND / 4.50
BINNENBAND ƒ 2.—

ALS 1
dah is

rdeehng

bru'kets
D^Joo* 

haat P'^tandeeren 
kunnen 9->,a U aan^

bestand 's 
wa,e' , ..tbes«den 

"'^ nood-d ’

, Baiatu"'- 
in _ dve
Ac ■ Vschriiteb'

dan b<
v , Li toonen 
Laa\ , aüe ov»- -•

Dr, H, NANNING’s 

Zetpillen tegen Aambeien 
werken pijnstillend en 
genezen in korten tijd de 
ontstoken slijmvliezen.

maakt het inbrengen zeer 
gemakkelijk. Verkrijg
baar bij alle Apothekers 
en Drogisten a f 1.75 
per doosje van 12 stuks.

TUBERCULOSE
T.B.C.-Patiënten, bespoedigt 
Uwe genezing door een kuur 
met granuline. Leest watDr. 
J. H. VAN GRAFHORST, arts, 
schrijft in zijn brochure: 
„Wenken en raadgevingen bij 
de behandeling van Tuber
culose en Scrofulose” over de 
gunstige resultaten, daarmee 
verkregen bij tuberculose en 
klierziekte. Deze brochure,die 
o.a. talrijke attesten bevat van 
geneesheeren en gewezen 
patiënten, wordt U, op aan
vrage, in gesloten enveloppe, 
gratis toegezonden door de 
Pharm. Ond. Dr. J. H. VAN 
GRAFHORST, Scheveningen, 

Alkmaarschestraat A 9

M!KI

waschtafel of slaapkamer 
een doos of tube Purol, 
dan hebben ook Uw man 
en kinderen het des 
avonds en des morgens 
voor de huid en het 
onderhoud der handen 
alsmede voor haarver- 
zorging en scheren altijd 
bij de hand staan.

. , . « leen vanaf f50.—, billijke con-AOVerteeren KmM iMJW dities, lichte aflossing. Ambtenaren i I en soortgelijke Werkn. ook zonder borg,
aoet verkoopen nationale volksbank - Afd. 25 - Rotterdam

TT ƒ RIGLEY’S P.K. Kauwgom is een nieuw middel 
W ter verbetering van Uw gezondheid en ver- 

hooging van Uw werkkracht. WRIGLEY’S kalmeert 
de zenuwen - geeft U direct een gevoel van rust en 
neemt de spanning weg.
Dit is een erkend feit. Uw dokter zal U vertellen, 
dat het kauwen de zenuwen gunstig beinvloedt. En 
komen de zenuwen tot rust, dan worden lichaam en 
geest verkwikt.
Doktoren en tandartsen bevelen WRIGLEY'S P.K. 
ook aan, omdat het de tanden schoon en gezond 
houdt. Na den maaltijd helpt het de spijsvertering - 

het verwijdert eiken nasmaak van eten, 
drinken en rooken - en het verfrischt 
den adem.

WRIGLEYS
PK KAUWGOM HK11
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Sportief gebeuren
IN DE HOOFDSTAD

Het nieuwe Sportfondsenbad is er. U moet het 
gaan zien en u moet er ook gebruik van maken. 
Het is schitterend. Groot, ruim, helder, frisch, 
ja, wij kunnen er niet anders dan goeds van zeggen. 
In de dagbladen is de nieuwe inrichting, welke 
vooral voor Amsterdam-Oost een groote uitkomst 
is, reeds in verschillende toonaarden bezongen. 
Vrijdag zijn wij in de gelegenheid geweest, het 
nieuwe bad, het grootste overdekte in ons land, te 
bewonderen. Alle nieuwe snufjes zijn er toegepast, 
alles munt uit door helderheid en reinheid. Een 
ideaal voor de duizenden zwemlustigen, die onze 
stad telt. Hier gelden zelfs niet de bezwaren tegen 
het overdekt zwemmen tijdens de zomermaanden. 
Als straks de glasbedekking is aangebracht — 
momenteel moet men zich nog even met linnen 
behelpen — zal men zich in het sportfondsenbad 
steeds buiten achten. En dat altijd in de meest 
geschikte temperatuur. Het Sportfondsenbad gereed. Overzicht van de schitterende inrichting, met het groote en kleine bassin.

zwemmers van het Y staan gereed den band te verbreken.

athletiekbaan, waar Kreigsman in de afgeloopen 
week zoo bloedig aan gewerkt had, heeft het hard te 
verduren gehad.

Het wonderlijke van deze Nederlandsche kam
pioenschappen was wel, dat de sterke Nederland
sche renners er niet op ontbraken. Dit is bepaald 
een unicum. Wij hebben ons vol bewondering 
afgevraagd of bij de heeren Moeskops en van Kem
pen het nationaliteitsgevoel ineens zoo sterk is gaan 
spreken. Of zouden de zaken in het buitenland 
misschien beginnen te tanen ? Enfin, ze waren er. 
en onze kampioenschappen kunnen thans inderdaad 
dien wijdschen naam dragen. Vroeger was het 
meest maar een surrogaat.

Moeskops en van Kempen zijn heele Pieten en 
dus wonnen zij beiden. Het publiek, dat voor het 
meerendeel altijd bijzonder gecharmeerd is op 
wedstrijden met mortorgangmaking werd geduren
de twee uren achtereen in de gelegenheid gesteld 
naar het geronk der motoren te luisteren. Veel te

Zus Braun heeft er Zondag reeds vele lauweren 
geoogst. Het kranige Rotterdamsche meisje slaag
de er in het wereldrecord op de 300 M. te verbeteren 
en maakte bovendien ook nog een Nederlandschen 
en Europeeschen recordtijd op de 200 M. vrije slag. 
Zoo zal de nieuwe inrichting, dank zij zus Braun, 
al spoedig naam maken om haar snelle banen.

Aan den anderen kant van de stad hebben de 
keurbenden uit de Nederlandsche wielersport- 
wereld elkander slag geleverd. De Stadionbaan 
had voor deze gelegenheid beter overdekt kunnen 
zijn, gezien de abnormaal slechte weersomstandig
heden van Zaterdag en Zondag. Zaterdag regen,

Zondag regen en wind, de twee groot
ste vijanden van elk sportbeoefenaar 
haast, maar zeker wel van de wiel
renners. De prestaties leden er aan
merkelijk onder en ook het verblijf 
rond de piste was in gegeven omstan
digheden niet bepaald een genoegen, 
temeer niet, waar het gruis van de 
sintelbaan telkens met hernieuwde 
kracht een aanval deed, niet alleen 
op het cement, doch ook op dat, wat 
er zich omheen had geschaard. Die

Zeilwedstrijden vart „Het Y” op het Noordzeekanaal. Het regen- 
boogjacht „Duvel” van J. en A. Leguit bij het ronden van een boei

Foto hiernaast: Nog een fraaie kiek van den strijd der regenboogklassers op de wedstrijden van „Het Y.’

zien was er intussthen niet. De afstand 100 K.M. 
is bijzonder lang en er moet in zoo’n race al heel wat 
gebeuren om de menigte in spanning te houden. Nu 
gebeurde er juist bijzonder weinig, zoodat dit 
treffen niet veel aantrekkelijks bood. Zondag a.s. 
de finale tusschen Snoek, Leddy, Blekemolen, 
Schlebaum, Storm en van der Wulp. Daarna 
komen de athletiekwedstrijden aan de beurt, 
zoodat de op dit gebied niet verwende Amster
dammers — de Olympische wedstrijden blijven 
hier buiten beschouwing — ook hiervan dit jaar 
rijkelijk hun deel zullen krijgen.
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DUISTERE MACHTEN
NAAR HET ENGELSCH VAN JOSEPH HOCKING DOOR J O S. P. H. HAMERS

heersehte een doodsche stilte. Het 
wel, of hij op een kerkhof was. Dit 
was hij stoutmoediger en liep, of-

nog een tijd lang inveral 
leek 
keer 
schoon voorzichtig, om het huis heen.

Maar hij zag of hoorde niets. Na een uur vergeefs 
vertoefd te hebben, verliet hij de plaats.

Morgen,” zei hij tot zichzelf, „zal ik alles te 
weten komen, wat ik maar kan. Ik zal in den 
omtrek inlichtingen inwinnen. Er zullen toch wel 
menschen zijn, die weten, wie hier woont.”

Hij had nog niet den halven afstand afgelegd 
tusschen het eenzame huis en ’t station, toen hij 
er van overtuigd was, dat iemand hem volgde. 
Hij zag echter niets, en als hij stilstond en luisterde, 
dan hield het geluid der voetstappen op.

..M’n zenuwen spelen me parten,” zei hij binnens
monds : „ik verbeeld me van alles. Hoe dwaas ! 
Het wordt tijd, dat ik weer aan m’n werk ga. 
In elk geval, moet ik er het mijne van hebben. 
Ik wil weten, waarom Barret....”

Hij voleindigde z’n gedachte niet. Duidelijk 
hoorde hij voetstappen achter zich. Maar vóór 
hij zich kon omkeeren, ontving hij een zwaren 
slag op z’n achterhoofd en was het hem, alsof 
hij duizenden lichtjes voor z’n oogen zag dansen. 
Daarna werd alles donker om hem heen, en viel hij 
bewusteloos op den grond.

geholpen. Maar u moet u 
acht blijven nemen. Hoe bent u toch zoo Ieelijk te 
pas gekomen ? U hebt goede en trouwe vrienden. 
Wilt u me hun naam en adres even opgeven, dan 
kan ik hun schrijven, hoe het met u is.”

,,U is wel vriéndelijk. Ja, het zal me heel aan
genaam zijn, als u een paar brieven voor me wilt 
schrijven, wanneer u ten minste denkt, dat ik 
zelf nog niet schrijven mag.”

Kort daarna ontving Mark twee bezoeken in ’t 
hospitaal, waar hij opgenomen was. De eerste, 
die direct na ontvangst van den brief kwam 
aangeloopen, was de oude Josua Bentham. Mark 
merkte op, dat hij er bleek en ontdaan uitzag. In 
z’n oogen stond angst te lezen. Toen hij echter 
vernam, dat Mark aan de beterende hand was, nam 
hij z’n oude norsche houding en manieren weer 
aan.

„Dat noem je nu 
zei hij.

.Dankbaarheid ?” 
Mark.

.Iemand uit z’n
dolleman als jij bent, te komen zien 1 Het is wat 
moois. Wat moet er van m’n zaak worden als ik 
weg ben en Debora alleen thuis is ; zoo iemand 
als dat oude mensch, die even veel verstand van 
boeken heeft als een kakelende 
misschien wel inbrekers, als ik 
maar daar trek je je natuurlijk 
Waarom heb je dat gedaan ?”

.Wat gedaan?” vroeg Mark.
„Hoe ben je zoo Ieelijk in de

Ja, dat komt er van, als je zoo laat uitgaat en in 
slecht gezelschap verkeert. Jij bent er de oorzaak 
van, dat ik me buiten den kring van vier mijlen 
om Charing Cross begeven heb. Dat is me in geen 
jaren overkomen.”

Mark antwoordde niet op deze verwijten. Hij 
wist, dat deze niet ernstig gemeend waren. Hij 
maakte zich meer bezorgd over de antwoorden, 
die hij op de andere vragen van Josua zou moeten 
geven.

„Je behoeft me niet meer te vertellen, dan 
hetgeen je kwijt wil zijn,” mopperde de oude man. 
..Het kan me niets schelen ; je denkt toch, dat ik 
maar een oude dwaas ben.”

hij er
als je 
zijn.”

zeker dankbaarheid, niet ?”

Ik begrijp u niet,” antwoordde

werk halen om naar een

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
DE DUISTERNIS NEEMT TOE.

Toen Mark uit z’n bezwijming ontwaakte, kwam 
hij tot de ontdekking, dat hij zich in een kamer 

met witgekalkte muren bevond. Op den vloer 
lag geen karpet, maar alles zag er keurig en helder 
uit. De atmosfeer in ’t vertrek was frisch. Alleen 
rook het er naar ontsmettingsmiddelen. Het bed, 
waarop hij lag, was een beetje hard, maar toch 
gemakkelijk.

Hij zag ook, dat hij niet alleen was. Een ver
pleegster zat naast hem en keek hem oplettend 
aan. „Gevoelt u zich beter ?” vroeg ze vriendelijk.

Ik gevoel me heel wel,” luidde Mark’s ant
woord, „maar wat beteekent dat ? Hoe ben ik 
hier gekomen ?”

Stil! Het is niet goed voor u, dat u spreekt. 
Maar ik moet spreken 

niets te 
nog eens, 
gekomen 
ben ik al

„Vier dagen.”
.Wat zegt u daar ?

Vier dagen I Maar hoe en 
wat ?”

.Ik geloof, dat u een 
ongeluk gehad hebt. Maar 
daar moet u nu niet aan 
denken. U moet u rustig 
houden en u vooral niet 
opwinden. De dokter 
zal zoo hier zijn. O, daar 
is hij al.”

Een jonge man kwam 
de kamer binnen en .trad 
op Mark toe.

Ik hoop, dat u zich 
beter gevoelt,” zei hij.

„O zeker, maar ik heb 
nog pijn in m’n hoofd.”

We zullen ons best 
doen, die pijn weg te 
krijgen ; hij 
niet te veel 
zuster ?”

De dokter
den zieke, en toen hij met 
z’n onderzoek klaar was, 
glimlachte hij tevreden.

„U gaat goed vooruit,” 
zei hij, „maar ik moet 
u zeggen, dat het op ’t 
kantje afwas. Uw krachtig 
gestel heeft u er door

kip. Er komen 
niet thuis ben, 
niets van aan.

knel gekomen ?

maken. Maar 
hoe ben ik hier 
en hoe lang 
hier ?”

heeft toch 
gesproken,

onderzocht

>

>>
ik heb hier eigenlijk

..Dat weet u wel beter. En ik in
weet, dat, ondanks alles wat u daar LNO. 1D 
zegt, u me zeer goed begrijpt. Ik 
zal niet rusten, voor ik het geheim van den moord 
ontsluierd heb.”

En heb je iets ontdekt?” vroeg Josua ; „niet, 
dat het me persoonlijk schelen kan,” liet 
onmiddellijk op volgen.

Ik weet het niet.”
„O, je kunt het gerust voor je houden, 

het niet wilt zeggen. Maar je moet eerlijk
„ Ik zou blij wezen, wanneer ik u iets kon mee- 

deelen, maar ik weet niets.”
Hoe ben je dan aan die kwetsuur aan je hoofd 

gekomen ?”
„Dat zou ik zelf graag willen weten,” hernam 

Mark ; „u hebt volkomen gelijk, wanneer u zegt, 
dat ik min of meer als een dolleman ben te werk 
gegaan. Ik heb een spoor gevolgd, dat nauwelijks 
een spoor genoemd mag worden.”

„Je moet me er meer van vertellen,” riep 
Josua opgewonden uit; „ik zou je misschien 
kunnen helpen. Ik zou iets voor je kunnen doen. 
Maar nog eens, ik wil je niet dwingen om te 
spreken.”

Mark dacht een oogenblik na. Ten slotte besloot 
hij om de geheele geschiedenis maar aan den 
ouden man te vertellen. Twee personen weten 
meer dan een, zoo dacht hij. Zijn patroon was wel 
iemand, die gauw sprak over dwaasheden van 
jongelui, die pas kwamen kijken, maar Mark wist 
ook, dat hij scherpzinnig was en veelal van een 
juist oordeel blijk gaf. Onder het meedeelen van 
zijn avonturen merkte hij op, dat de oogen van 
den ouden man schitterden en dat uit z’n gelaats
trekken groote belangstelling sprak. Een of twee
maal onderbrak hij Mark’s verhaal om een 
paar vragen te stellen, die blijk gaven van ’s mans 
inzicht.

„Je moet nog eens naar Johnson’s Inn gaan, 
zei hij ; „daar valt mijns inziens wel het een of 
ander te ontdekken.”

„Hoe zoo? Ik begrijp u niet.”
„Dan ben je niet vlug van begrip. Misschien 

denk je, dat je heel slim en handig bent, maar 
zie je dan niet in, dat 
is en dat toch iemand

VIERBEENIGE MUZIEKVIRTUOZEN.
Meneer James Parks is een hondendresseur die het ver gebracht heeft. U ziet hem hier de mondharmonica bespelen, begeleid 
door „Peggy” die het klokkenspel bedient, terwijl nPatsv” op gevoelvolle wijze zorg draagt voor het piano-accompagnenient.

de misdaad daar gepleegd 
het gedaan moet hebben ? 

Nu heeft de conciërge 
gezegd, dat niemand dan 
jij het huis binnengeko
men bent....”

„Ja, en?”
„Maar begrijp je dan 

niet, dat, als jij den moord 
niet op je geweten hebt, 
er iemand anders in 
’t huis moet gekomen 
zijn.”

„Ja, dat weet ik wel,” 
antwoordde Mark on
geduldig. „In November 
ben ik er nog geweest. 
Ik heb toen al de hoeken 
en gaten van ’t vertrek 
nauwkeurig onderzocht, 
aan elke mogelijkheid 
gedacht, en....”

„Och, jij met je mo
gelijkheden ! Je hebt niet 
met mogelijkheden, maar 
met feiten te maken. 
Maar vertel me eens : het 
huis, dat de oude Robert- 
shaw bewoonde, wasnum
mer twaalf, en je zag de 
heeren in nummer der
tien binnengaan. De hui
zen op het plein zijn even 
en oneven genummerd, 
dat weet ik.”

„Hoe weet u dat?”
„Denk je dan, dom

me jongen, dat ik daar 
nooit geweest ben ?”
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Mark lachte hartelijk. „Ja, en u hebt ook oude 
jaargangen van de ..Times" nagezien.”

„En wat zou dat ?”
„Wel, u beweerde onlangs, dat u nooit een 

krant las.”
„Kom, wees nu niet dwaas, Mark ! Vertel 

maar verder. Je hebt me gezegd, dat je dien 
Barret niet alleen gevolgd bent naar dat kleine 
station, maar ook naar dat eenzame huis. Geef 
daar nu een beschrijving van.”

Nadat Mark aan dit verzoek voldaan had, 
mompelde de oude man :

„Och, het zal wel niets uithalen. Dat geval met 
jou kan we! een gewoon geval van aanranding 
geweest zijn. Er loopen 
tal van vagebonden in 
de omstreken van Lon
den, die er op uit zijn 
om hun slag te slaan en 
dwaze menschen, die daar 
alleen met geld in hun 
zak rondloopen, over
vallen.”

„U gelooft zelf niet, 
dat ze me bijna vermoord 
hebben om zich van het 
geld, dat ik bij me had, 
meester te maken. U ge
looft met mij, dat het 
berooven van mijn geld 
alleen ten doel had om de 
politie op een dwaalspoor 
te brengen. U verkeert 
in de vaste meening, dat 
ze wel degelijk van plan 
waren, me naar de andere 
wereld te helpen, en dat 
ze daarin ook zouden ge
slaagd zijn, wanneer er 
niet direct na den aan
slag een politieagent was 
komen aanloopen.”

„Zoo, denk je dat ?” 
„ In elk geval staat het 

vast, dat ik óf door 
landloopers ben aange
rand, wien het om mijn 
geld te doen was, óf dat 
mijn vermoeden juist is.”

Beiden zwegen eenige 
oogenbtikken.

..En wat ben je van 
plan, verder te doen ?” 
vroeg Josua weer.

„Verdere nasporingen omtrent dat huis.”
„Niets van dien aard meer, dat wil ik niet 

hebben.”
„Zoo, en waarom niet ?”
„Maar zie je dan niet in, dwaze jongen, dat, 

wanneer je vermoeden juist is, je voortdurend 
door die misdadigers zult nagegaan worden ? 
Zie je niet in, dat je met een troep handige schurken 
te doen hebt, die nergens voor staan ? En als het 
bekend wordt, dat je voortgaat met je onderzoek, 
dan kan daar niets anders uit voortkomen, dat je 
je zelf in hun macht stelt. Zij zullen natuurlijk 
op hun hoede zijn en begrijpen wat je in je schild 
voert.”

„Jawel, maar wanneer ik niet met nTn onderzoek 
begonnen was, dan zou ik nu niet weten wat ik 
wist.” Er viel ontroering in de stem van den 
jongen man te onderkennen, toen hij dit zei.

„Blijf maar bedaard. Je bent nog zwak, ik had 
ook niet zooveel met je moeten praten.”

Nadat hij dit gezegd had, nam Josua haastig 
afscheid.

De andere bezoeker was Dr. Margraves, die 
Mark de verzekering gaf, dat hij zich volstrekt 
niet ongerust behoefde te maken over zijn ge
dwongen vacantie.

„Ik heb me overwerkt, Martineau,” zei de oude 
geleerde, „en ik heb besloten een maand lang rust 
te nemen. Zoodra je in staat bent om het hospitaal 
te verlaten, moet je een paar weken naar de 
badplaats Bournemouth gaan, om weer op krach
ten te komen. Als je er niets tegen hebt, dan ga 
ik met je mee. Maar misschien ook niet, want 
aan zoo’n ouden man als ik ben heb je eigenlijk 
niets. Maar ik sta er op, dat je behoorlijk vacantie 
neemt. Ik heb er zelf ook groote behoefte 
aan.”

Mark begreep zeer goed, dat het den geleerde 

slechts te doen was om hem een vriendendienst 
te bewijzen en was er hem dan ook dankbaar 
voor. Zijn dankbaarheid werd nog vermeerderd, 
toen hij een paar dagen later vernam, dat al dt 
onkosten veroorzaakt door zijn verblijf in hei 
hospitaal en zijn vervoer naar Londen door Dr. 
Margraves voor diens rekening waren genomen. 
Een gemakkeiijke ziekenauto bracht Mark naar 
de stad in Josua’s winkel.

Toen hij het huis binnenkwam, werd hij door 
de oude Debora verwelkomd, die hem hartelijk 
omhelsde.

„Jij dwaas oud mensch,” mopperde Josua. 
„Doe toch niet zoo mal. Je zult den jongen nog 

SIKKENEURIGHEID IS MAAR ALLES!
Dit lang niet lustige trio laat op duidelijke wijze zien hoe het al lang het aangegaapt worden, op de tentoonstelling in 

Berlijn, van harte beu is.

van z’n goeden naam berooven, voor zoover hij 
dien nog heeft.”

De oude Debora lachte en schreide tegelijk. 
Wanneer Mark haar eigen zoon geweest was, die 
na een lange afwezigheid was teruggekeerd, dan 
zou zij niet meer in haar schik geweest kunnen 
zijn.

„Luister maar niet naar hem, Mark,” zei het 
goede mensch, „maar zeg mij liever of je nu weer 
heelemaal beter bent.”

„Natuurlijk is hij weer beter,” riep Josua uit; 
„hoe zou hij anders hier kunnen zijn ? Beter, 
zeg je ? Ik voor mij geloof, dat hij niet ziek geweest 
is. Hij heeft ons maar wat voor den gek gehouden. 
Hij is een luie vagebond, die van zijn werk is 
weggeloopen ! Ik ben hier dagen lang zonder 
hulp geweest ; alles in de zaak liep in de war. 
Maar wat kan dit dat jongemensch ook schelen !”

„Je zou een heilige z’n geduld doen verliezen, 
dwaze, oude man,” hernam de huishoudster ; 
„het is je eigen schuld, dat hij weggeloopen is. 
Wanneer je het hem hier maar wat aangenamer 
gemaakt had. Maar kom toch binnen, jongen. 
Ik zal je direct een kop thee inschenken.”

„Ja, en dan moet ik zeker alleen in den winkel 
blijven ; ik ben altijd het kind van de rekening.”

Oogenschijnlijk kwaad gemutst verdween de 
oude Josua in zijn privé-kantoor. Eenmaal daar 
alleen, veranderde zijn knorrig gelaat als bij 
tooverslag. Hij zag er vergenoegd uit en lachte 
hartelijk.

„Ik ben blij, dat hij terug is,” mompelde hij. 
„Het zal me benieuwen wat hij wel zeggen zal, 
wanneer hij hoort, wat ik ontdekt heb. Ik zal 
ook maar thee gaan drinken en den winkel voor 
vanavond sluiten. Niemand zal nog vanavond 
komen om boeken te koopen.”

„Waarom ben je niet in den winkel gebleven ?” 

vroeg Debora. toen hij aan de theetafel had plaats 
genomen. „Geen wonder dat de zaken niet goed 
gaan.”

„Zwijg nu maar en schenk me een kop thee in
Toen Mark dien avond laat op z’n kamer kwam, 

zag hij tot z’n blijde verrassing, dat ze opnieuw 
behangen was en dat er verschillende nieuwe 
meubels in gebracht waren. Ook lag er een veel 
kleurig karpet op den vloer. In den haard brandde 
een lustig vuurtje.

„Wat beteekent dat?” riep de oude Josua, 
die hem gevolgd was, als verontwaardigd uit. 
„Wie heeft je gezegd,” zoo vervolgde hij tot de 
oude vrouw, die ook was gekomen, om van Mark’s 

verrassing te genieten ; 
„wie heeft je gezegd m’n 
brandstof op die manier 
te verkwisten en al die 
dure dingen te koopen 
voor dien jongen land- 
looper ?”

„Is alles hier nu niet 
mooi ?” vroeg Debora, 
terwijl ze Mark met 
liefdevollen blik aanzag. 
„Heb ik nu m’n best 
niet gedaan ?”

„Goeie, ouwe ziel,” zei 
Mark, haar hartelijk de 
hand drukkend.

„Ja,” mompelde Josua, 
„een mooie, goeie, ouwe 
ziel, die op die manier 
m’n geld verkwist.”

Een uur later, toen 
Debora zich reeds lang 
ter ruste had begeven, 
tikte Josua zacht aan 
Mark’s kamerdeur.

„Slaap je al, Mark ?” 
vroeg hij, fluisterend.

„Nog niet,” luidde het 
antwoord, „maar kom 
binnen.”

„Je zult misschien den
ken, dat ik een dwaze, 
oude kerel ben ; wellicht 
ook heb je nu veel noten 
op je zang gekregen, nu 
je door Debora zoo ver
wend wordt. En zeker 
mag ik geen pijp rookeri 
in je slaapkamer, niet ?” 

„Kom toch binnen, ga 
daar in dien leunstoel zitten en steek een pijp 
op. Ik zou graag wat met u wollen praten. 
Maar alles wat u voor me doet, verdien ik eigen
lijk niet. ”

„Verdienen ? Natuurlijk niet.” De oude man 
ging op zijn gemak in den leunstoel zitten en 
stak een pijp op. Daarna vroeg hij nieuwsgierig :

„Heb je nog het een of ander vernomen ?” 
„Neen, dat kon ik niet.”
„Je zou graag het een en ander omtrent dat 

oude huis willen weten, niet ?”
„Hebt u wat ontdekt?” vroeg Mark haastig. 

„O, zeg het me dan.”
„Op de eerste plaats dit : dat oude huis heet 

de „Old Lodge”. Waarom het zoo heet, dat weet 
ik niet. Een zekere Paterson heeft het vier jaar 
geleden gehuurd.”

„Ja.... en?” riep Mark uit.
„Hij is er bijna nooit en niemand weet wie 

of wat hij is.”
„Maar er moet toch het een of ander omtrent 

hem bekend zijn, zou ik denken.”
„Zooals ik zei, hij heeft het huurcontract 

geteekend en betaalt stipt op tijd de huur. Dat 
is alles, wat de makelaar, tot wien ik mij. gewend 
heb, van hem weet. Je behoeft niet bang te zijn ; 
ik heb m’n inlichtingen zóó ingewonnen, dat het 
niemands achterdocht zal opwekken.”

„En woont hij daar alleen ?”
„Ja. Voor zoover ik te weten kon komen, zijn 

er ook geen dienstboden, behalve een oude huis
houdster. Zie zoo, nu heb ik je alles verteld5 wat 
ik weet. Ga nu maar rustig slapen.”

„Blijkbaar heeft hij niets van dat jonge meisje 
vernomen,” zei Mark tot zichzelf, toen de oude 
man de kamer verlaten had. „Ik zou wel eens 
willen weten....” Hier verdiepte hij zier in 
allerlei gissingen. (Wordt voortgrzet)
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