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of naar Het Kalfje en onderweg zagen ze in 
de weiden het prachtige vette Holiandsche 
vee en genoten van het kijken er naar. Wat 
een rust gaf je dat niet, zoo’n wandeling langs die 
weiden met vreedzaam grazende koeien !

Nu wandelen de menschen niet meer; nu zitten 
ze Zondag op Zondag op de tribune van een of 
ander voetbalveld te probeeren zich een longont
steking op den hals te halen, of wel ze suizen, èls 
ze dan nog naar buiten gaan, per auto met zoo’n 
vaart langs de wegen, dat ze geen tijd hebben om 
het vee in de weiden te zien, want vóór dat ze de 
eene koe in het oog hebben, zijn ze de volgende 
alweer voorbij. Dat heet ontspanning tot de eerst
volgende botsing met *en boom en dan heet het : 
die beroerde smalle wegen ook !

Maar al kent de stadsmensch ze dan ook niet 
meer, er zijn toch nog wel koeien en varkens en 
kalveren en biggen, en ook schapen en lammeren 
en andere kleinere eetbare dieren. Moet u maar

Een overzicht van de kippen- en eendenmurkl.

De btg gaat in de kippenmand.

Een overzicht van de kaasmarkt. 
Hiernaast: Het uitladen der biggen.

Kan Koeien, Karfcens, 
Schapen en nog u)al

Wat weet een stadsmensch van 
varkens en koeien, en toch, wat 
zouden de meeste stadsbewo

ners mopperen, als er ineens geen var
kens en koeien meer waren !

Alle dagen drinken ze melk, maar 
dankbaar de koe herdenken, die hun dat 
mogelijk maakt, doen ze nooit; alle 
dagen eten ze vleesch, maar aan os of 
varken denken ze daarbij niet, alleen 
maar aan rollade, of biefstuk, of ham.

Dat is nu wel niet erg dankbaar jegens 
de dieren, die voor ons hun leven ten 
offer brengen, maar begrijpelijk is het 
wel.... je ziet eenvoudig geen koeien 
en varkens meer in de stad, of het

zou moeten wezen in den omtrek 
van het abattoir, maar daar woont 
niet iedereen. Vroeger, toen de mensch- 
heid nog niet het benul had, om 
zulke hooge eischen aan de hygiëne 
te stellen en niet gedacht werd aan 
een abattoir, toen alle slachters nog 
werkelijk slachtten en niet maar alleen 
kapot-snijders-van-doode-beesten wa
ren, zag je nog wel cens een paar 
koeien door de Kalverstraat loopen; 
nu kom je er alleen, vooral ’s avonds, 
nog maar kalveren tegen, mannelijke 
en vrouwelijke.

Vroeger gingen de stadsmenschen 
’s Zondags wandelen in de omgeving 
der stad; ze liepen naar Schollenbrug

eens Dinsdags naar Pur- 
merend gaan !

Dan wordt daar de vee
markt gehouden, die in heel 
Noord-Holland en ver daar
buiten bekend is als de 
„Groote Dinsdagsche” en 
die door de boeren uit 
heel de provincie bijna nooit 
wordt overgeslagen. Als je 
op zoo’n Dinsdag, ’s-morgens 
vroeg natuurlijk, in Pur- 
merend uit den trein stapt 
en je loopt langs schoolge
bouw en R.K. Ziekenver
pleging naar de Willem Eg- 
gertstraat, dan zit je al 
dadelijk midden in de drukte. 
Daar worden namelijk de 
varkens en de biggen ver
handeld en al dadelijk valt

het je op, hoe juist het gezegde is: „Schreeu
wen als een mager varken”. De vette varkens 
liggen stil en vadsig in hun hokken, maar de 
jonge magere beestjes kun je van verre al hooren. 
Nou hebben die biggetjes het ook werkelijk niet 
erg plezierig: ze zitten in kippenmanden opgesloten 
en het is waarlijk geen wonder, dat ze al hun best 
doen, om te ontsnappen. En lukt er dat eens een, 
zie dan maar dat je hem weer krijgt, zoo vadsig 
als de oude varkens zijn, zoo vlug zijn de jonge 
beestjes.

Doorwandelend kom je op de Koemarkt, een 
naam, die al genoeg zegt, welke dieren hier ver
handeld worden. Een varken wordt in den regel 
een vies beest genoemd, maar hier op de koemarkt 
was het vrij wat viezer dan op de varkensmarkt — 
die dieren, die gewoon zijn de weide te bemesten, 
kunnen hier blijkbaar niet zoo maar ineens hun
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Op het Slotplein wordt de kippen- en .eenden- 
markt gehouden en ook daar gaat het levendig toe. 
Voornamelijk groothandelaren doen hier op deze 
markt, die voor de poeliers onmisbaar is, hun 
inkoopen. Ook hier wordt, evenals op de andere 
markten de koop bezegeld door handslag, dat 
typisch Hollandsche koopbriefje, dat dezelfde 
bindende kracht heeft als een onderteekende 
schriftelijke overeenkomst.

Dan is er nog de kaasmarkt. Alkmaar heet de 
kaasmarkt, maar Purmerend hoeft, als je die 
beweging hier zoo ziet, heusch voor Alkmaar niet 
onder te doen ; de massa kazen, die hier ligt is 
overweldigend.

Tot slot nog even een bezoek gebracht aan de 
botermarkt in de hal in de Nieuwstraat. Daar is 
het minder druk, waaraan wel voor een goed deel 
schuld zal zijn de omstandigheid, dat er geen Blue 
Band en Vitello verkocht mag worden.

Als de zakenDinsdags op een van de hier opgesom- 
de markten zijn afgeloopen, en ook op de klompen

Een troep verkochte 
slachtschapen, ge
reed om vervoerd 

lè morden.

op deze markt
Een paar echte Amsterdamsche kippen- en eendenkooplui, 
die er niets in zien, om een partij van duizend stuks ineens 

te koopen.

M 3

Een hoekje van de 
klompenmarkt.

Links: Twee boeren
zoons, die in de school- 
vacantie door vader 
mee naar de markt ge
nomen rvorden, opdat 
ze reeds vioeg met de 
markt gebruiken kennis 

zullen maken.

Hechts: Alvorens tot 
den aankoop van een 
koebeest wordt over
gegaan. wordt het dier 
nauwkeurig onderzocht.

JHHMI

gewoonte laten varen en bemesten 
ook de straatsteenen, die zooiets 
nu niet bepaald noodig hebben. 
Lastig zijn ze anders niet ; met een 
goedig lobbesengezicht staan ze 
hun lot af te wachten — je zou 
zeggen, dat ze lachen, als de melker 
komt, om haar van haar overtol
lige vracht te ontdoen. En de 
varkens lachen dan ook, want de 
op de markt verkregen melk mag 
niet voor de consumptie gebruikt 
worden, maar wordt, na verzuurd 
te zijn, den varkens als voer voor
gezet.

Naast de koeien worden hier 
ook de kalveren en de schapen 
verhandeld — troepen van 60 tot 
100 schapen zijn 
niets bizonders.

en landbouwwerktuigenmarkt in de Weeshuisstraat 
nog een of ander is gekocht, gaan de boeren in den 
regel nog naar een andere markt — de markt voor 
alles. Daar is nu letterlijk van alles te krijgen en 
geen Noord-Hollandsche boer gaat Dinsdagsavonds 
naar huis terug, of hij neemt van deze markt iets 
mee.... al is het maar een pakje likdoornpleister, 
of een stukje zeep voor moeder de vrouw, die dan 
ook alweer tevreden is.

Zoo’n Groote Purmerender Markt is voor den 
Stadsmensch een bezienswaardigheid zoo goed als 
de Artis dat voor den boer is. A. T.
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De eerste Kabinetsraad oan het nieuwe ministerie 
vond Maandagmiddag plaats in het Departement oan 
Justitie. Van links naar rechts ziet men op onze 
foto hunne Excellenties dr. L. N. Deckers,mr.J. Terpstru, 
mr. J. Donner, jhr. mr. F. Beelaerts oan Blokland, 
jhr. mr. Ch.Ruys de Beerenbrouck, mr. P.J.Reymer, 
den heer S. de Graaff en mr. T. J. Verschuur. Slechts 

jhr. mr. de Geer ontbrak wegens oacantie.

De overdracht oan de portefeuille 
oan Waterstaat, o.l.n.r. de aftredende 
Minister o. d. Vegte, de secretaris
generaal oan Waterstaat o. d. Meulen 
en de nieuw benoemde Minister oan 
Waterstaat Mr. P. J. Reymer, tot 
nu toe burgemeester oan Hilversum.

Rechts: Een zeer bekende figuur 
uit de Nederlaiidsche Vrouwen
beweging, dr. Aletta Jacobs, 
is op 75-jarigen leeftijd te Baarn 
overleden. Met haar is de eerste 
Nederlandsche vrouwelijke dok
ter en een pionierster voor de 

nrouwen-emancipatie 
heengegaan.

Het bekende café-restaurant 
Brinkmaan aan de Groote Markt 
te Haarlem vierde deze week 
zijn 5O-jarig bestaan, bij welke 
gelegenheid het gezamenlijk 
personeel de directie het links 

afgebeelde tegeltableau 
aanbood.



No. 22 VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1929

ei weinigen onzer lezers 
zullen ooit hunne rei
zen, — die wellicht 
gingen over trans- 
siberische spoorwegen 
zoowel als over Trans
atlantische oceanen, 

— uitgestrekt hebben tot die 
steden, welke men bereizen moet 
in de diepte, met snelheden 
van 45 K.M. per uur.

Naar steden, ja 1
Steden die daar liggen, verdiepingsgewijze onder 

elkaar, drie, vier en vijf stuks en zich uitstrekken 
over Kilometers in het rond.

Steden ja, die voorzien zijn van een wegennet, 
dat zich kronkelt en slingert op torens-hooge 
donkere diepten onder de zonnige aarde, waarop 
op dit oogenblik het hooge koren te rijpen staat. 

Steden 1
Want zijn ze niet, dag en nacht, bewoond door 

duizenden menschen, kloeke kaerels, die daar met 
menschelijke krachten vechten tegen den wil der 
geweldige natuur.... tot nut der bovengrondsche 
gemeenschap 1

Steden, voorzien van telefooncentrale op het 
intercommunale-net met de geheele bovengrond
sche wereld ; voorzien van electrische centrales 
en rioleering, spoorwegnet en geregeld verkeer, — 
verkeer gedreven met locomotieven en paarden.

Steden, die „slecht s” verschillen van de u 
bekende, door hunne ligging, die is :

op drie-, vier- ja zeshonderd en meer meters 
diepte onder de oppervlakte der aarde en op „eta
ges” van ’n hoogen toren diepte onder elkaar.

Steden, die men noemt:
DE NEDERLANDSCHE MIJNEN in Limburg.

De steenkolenmijnen, waarvan de meesten 
onzer niet veel méér weten, dan wat er aan sensa
tioneele berichtjes in de kranten zoo nu en dan van 
wordt vermeld, onder schrille opschriften, als: 

Weer een doodelijk mijnongeluk” of: „Slacht
offers van het zwarte goud”, enz., enz.

STAATSMIJN EMMA. Voor de poorten, waarachter moeder aarde haar geheimen ontsluiert. Alvorens af te dalen inde torens- 
hooge diepte der aarde, genieten de mijnwerkers nog even van de schaterende zomerzon, waar ze direct acht uren van verstoken zijn.

ÖERMaar lezers, 
weet Gij, dat 
de ongeluk
ken waarvan ge toch eigenlijk sporadisch leest, 
verdeeld moeten worden over de legers van v///- 
en-dertig-duizend menschen die daar onder de aarde 
hunnen dagelijkschen arbeid verrichten ?

En of ik nu pogen wil, den zwaren arbeid dezer 
zwarte kearels lichter voor te stellen dan ie is ?

Lezers, dat hoeft niet !
Het leven van den mijnwerker, het behoeft 

geen sensationeele franje!
De inrichting van de mijn behoeft geen over

drijving, want het is nog een open vraag of het me 
lukken zal dat ingenieuze en geweldige warnet 
van ijzer en staal beschrijvende maar eenigszins 
te benaderen !

De Ingenieurs, ze behoeven geen journalistieken 
pluim, want.... de werkelijkheid, waarachtige

Een wandeling door Treebeek, langs mijnwoningen. Van links 
naar rechts de heeren: A. Beckers, Limburgsch journalist, als 
gids voor den schrijver dezen vergezellend door het schoone 
Limburg, Dr. Ir. Groothoff, de hoofd-ingenieur der Staats
mijnen, A. A. L. Graumans, onze medewerker, Ir. van der Drift, 
hoofdingenieur van de Emma, Ir. de Zee, ingenieur der Emma.

425

DOOR A- A- waarheid van
deze giganti
sche bedrijven, 

— van deze wereld van-wonderen-der-techniek, 
van deze wereld van prachtige kerels, dat alles kan 
de sensatie en de romantiek hartelijk missen als kies
pijn om het eens populair, maar juist, te zeggen. 

En gij, lezer ?
Gij vraagt mij naar geen overdrijving, noch leu

gens. Gij hebt recht op juiste belichting van de 
feiten.

De wereld der steenkolen is geen Hollywood, 
geen filmwereld. Ze is interessanter !

Maar toch : ontroerend !
Tenminste als je ’n hart draagt in je corpus dat 

ontvankelijk is voor diep-menschelijke indrukken.

Glück auf!
Veel ligt er verscholen in dien sympathiéken 

groet, waarmee de „ondergronder” z’n collega, 
maar ook z’n hoogen baas, Dr. Ir. Ch. Th. Groot
hoff, begroet.

Glück auf 1 dat je, o zoo sympathiek in de ooren 
klinkt, als je honderden meters diep je wringt door 
steenkolengangetjes, waar je, in ’n mist, ’n zwaren 
nevel van kolenstof, bij het licht van je lamp 
nu en dan ’n medemensch ontdekt....

Glück auf ! Vaarwel ! Beste zwarte kaerels van 
Limburg. Glück auf, het ga u goed ! En toen ik 
wegreisde door het betooverend-schoone Lïmburg- 
sche landschap, met z’n glooiingen en valleien, — 
genoot van het buigende koren, dat daar te wuiven 
staat in weelderigen dos op den vetten kleibodem, 
bewonderde de hel-gele brem, die zoo schilderachtig 
dat schoone landschap met z’n prachtige pano
rama’s stoffeert, toen klonk nóg in m’n ooren de 
diepmenschelijke muziek van Jiet Glück auf!, 
dat daar diep onder me, diep onder dit zonnige 
landschap, diep onder de spoorrails waarop ik 
dat alles verliet.. .. aanhoudend en altijd gemom
peld wordt in de zwarte gangen.
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auf I En

gedreven

mooi ge-

------ ---------TREEBEEK.
- Overal domineeren de

——**** bouwwerken der mijnen deze
Limburgsche streek. Kijkje in het mijn

dorp Treebeek (Hoensbroek) met de vijf Emma- 
koeltorens op den achtergrond.

Spelende jeugd, mijnwerkerskindertjes op de 
betonnen brug te Hoensbroek, waaronder de 
enorme spooremplacementen loopen van de 
mijn Emma — en waar ik m’n allereersten in

druk opdeed van ’n mijn.

Genoeg!
Nóg steeds word ik overrompeld 

door de opeenstapelende indrukken 
dier lichtende dagen in een donkere 
wereld en ik moet me toch beteugelen 
en komen tot de feiten.

En dat is een zware taak.
Als ik u zeg, dat op de „Maurits” 

’n electrische centrale staat, die zich met 
winstkansen meten kan met de centrale 
der gemeente Utrecht, doch hier ’n on
derdeeltje i^ geleid door ’n paar mannetjes 
onder ’n ingenieur, dan begrijpt ge even 
de taak, die me wacht, doch — laat ik 
denken wat daar die kaerels in hun zware 
taak elkaar toeroepen:

Glück auf !

Gauw heeft ie z’n lolUgen snuit even door het steenkoolpoeder 
gehaald om een portretje te laten maken. Als leerjongen is 
het om den drommel zoo gemakkelijk niet er zoo écht zwart 
uit te zien als een echte mijnwerker, zie je! Maar wat zeg 

je nu van me ?

Ik wist van de mijnen 
hetzelfde wat mijn 
meeste lezers er van 
weten : niets, toen ik 
eindelijk stond in 
Hoensbroek op een 
groote, betonnen brug,

waaronder zich aan beide zijden uit
strekte een spooremplacement waarvoor 
de grootste Nederlandsche stad zich niet 
zou hoeven te schamen. Honderden wis
sels slingerden zich met sierlijke bocht 
naar de tientallen sporen, die beneden 

m’n voeten lagen, en waarop hon
derden wagens steenkool, cokes, 
enz., enz. rangeerden of tot vertrek 
gereed stonden. Aan den eenen kant 
verhieven zich geweldige ijzeren ge
vaarten, waarin in de toppen groote 
raderen van vijf meters middellijn 
wentelden en waarvan ik vermoed
de, dat ze wel de een of andere, 
(maar welke ?) functie vervulden 
voor de mijn „Emma”. Met andere 

woorden : ’n mijn was niet het een of 
andere groote zwarte gat, waarin je

met ’n lift kon afdalen, het was reeds 
voor mij : ’n spoorweg-emplacement 
van geweldigen omvang, fabrieksgebou
wen met schoorsteenen van honderd 
meters hoog, gastanks, torens, waaruit 
dampwolken krulden, die de zon ver
duisterden voor me, ijzer, ijzer, staal 
en nog ’ns staal, alles bekleefd met ’n 
dofzwarte laag en zoover het oog zien 
kon.

,,Hm, da's dus ’n mijn !” — dacht ik 
eng., amper wetende hoe ’n fietsbel in 
mekaar zit, liet ik m’n oog wantrou
wend over dit massale gedoe van bouw
en werktuigkundigen aard dwalen, 
waar ik over enkele weken het mijne 
over te publiceeren kreeg...

En met ’n soort van galgenhumor 
vroeg ik mezelf : Lust je nog peultjes ? 
Op dat oogenblik, lezers en lezeressen, had 
ik pas den titel gezien van de film die 
voor me af ging draaien.

Tweede verrassing werd de kennismaking met 
den leider van het geheele bedrijf der Staatsmijnen, 
— ik zou bijna willen zeggen : met den genera
lissimus van het ondergrondsche leger, — den 
gouverneur der ondergrondsche Staatsmijn- 
steden, — met Dr. Ir. Groothoft, Hoofdbedrijfs- 
ingenieur der Staatsmijnen in Limburg, toen ik, in 
plaats van ’n kort maar zakelijk aangebonden heer
schap, ’n snorrenstrijkend klikklakker, ’n levend 
bonk erts, ontmoette : ’n zachtzinnigen, goeden 
mensch, ’n idealist, wiens kamer versierd was met 
uitstekende schilderijen.... voorstellende : 
gezichten in de mijngalerijen ; mijnwerkers en onder
grondsche symboliek.

’n Man die genoot ’n gast te treffen die ’n goede 
schilderij genieten kan en enthousiast gordijnen 
liet zakken en licht-veranderen, om z’n schatten 
te toonen in hun mooisten vorm en voordeeligste 

situatie. Een man die met een schilderij kan dwee- 
pen, doch, in enthousiasme vervallen, als die schilderij 
iets uit zijn levenswerk, de mijnexploitatie, voor
stelt ! Die over de mijnwerkers spreekt als over „z’n 
menschen”, „de jongens”, „respectabele vaklui” ; 
die van deze menschen houdt. En goed, deugd deed 
het me, hoe dit goed-vertrouwen in zijn jongens 
beantwoord werd, als ik later op de verschillende 
mijnen mocht ervaren, hoe die knoestige, ijzer
harde, onherkenbaar-zwarte kerels, achter hun 
Glück auf voor den Doctor, nog een extra-knikje 
en vriendelijken glimlach lieten volgen voor dezen 
„baas”.

Ik ben er van overtuigd, dat ik hem met deze 
regels nog veel te kort doe, maar evenzeer ben ik er 
van overtuigd, dat ie me straks, als ik hem weer 
spreek, zeggen zal: „U hebt het veel te 
maakt voor me !”

Waarde Doctor, hoor es hier : Glück 
verder geen opmerkingen, zeg 1 

„Dit bedrijf kan alleen worden 
onder onderling vertrouwen, wat ik geleerd heb 
als opzichter ondergronds”, — dit is het 
axioma van Dr. Groothoff.

„En wat u vooral merken zult, als u eenmaal 
onder zit, dat is de groote kameraad
schap”, aldus mijn goede gastheer.-,,Bo
vendien, (het werk leidt daartoe), zijn het 
bovenal de individueele karaktereigen
schappen die den leider onder den grond 
moeten sieren. Geen theorie alleen, geen 
kamergeleerdheid slechts, is voldoende, 
is ooit voldoende zelfs, om er onder de 
aarde mede te volstaan. Wilt ge gelooven,” 
vroeg hij, „dat de hoofdverantwoordelijke

r\L ~.d
------- ------ 1

___ — tegenstelling met deze 
van ijzer, staal en steenkool, is nog juist even te bewonderen.

DE SCHACHTTOREN, dichtbij „genomen". Nog even ziet ge de kabels over 
het wiel loopen waaraan de liftkooien hangen, waaraan soms meer dan 
honderd menschen honderden meters naar beneden suizen — de aarde in. 
Het prachtige panorama, in typische — niet leelijke

voor het ondergrondbedrijf op deze mijn niet is 
een ingenieur, doch ’n man die door de practijk 
gevormd is. ’n Man, begonnen als mijnwerker, ’n 
„wezen”, waar men in de steden den neus dik
wijls voor optrekt, ’n mensch, die zooals men in 
die steden denkt, dit werk aangepakt heeft als 
laatste toevlucht, dat deze zelfde man belangrijker 
en gewichtiger functie vervult dan en werkelijk 
geplaatst is boven verschillende ingenieurs !”

Wat de kameraadschap betreft onder den grond, 
ik zou daar al gauw een proefje van smaken.

Dien zelfden middag nog, van den dag dat mij 
hierop was gewezen, raakte ik vast in de schud - 
goot. Wat dat voor ’n ding is, dat zal ik u wel, te 
zijner plaatse, nader vertellen. Voorloopig zij 
genoeg, als ik verklaar, dat het liggen in géén goot 
zoo beroerd is, als in de schud-goot!

Op ’n zachtkens uitgespreid bed van stukken
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steenkool, door de hakkers daarin geschept, lag ik 
lang uitgestrekt op m’n buik in dat plaatijzeren 
gootje, — de éénige wijze om dergelijke steenkool- 
galerij en te passeeren — en schudde met de bonken 
kool mede in het diepe duister, verzadigd van zwart 
poeder, steenkoolstof, ruim driehonderd meters 
onder de aarde. De armen vooruitgestrekt, om af- 
kiemmen van vingers of gemeen-verwonden der 
ledematen te voorkomen, de lamp omkneld, schud 
je voort, voort, voort en nu en dan verneem je, 
tusschen het geraas der schuddende goot door, het 
sympathieke Glück auf 1 der aan je linkerkant 
werkende menschen. Ternauwernood kan je lamp 
den dikken poedernevel doordringen, zoodat je 
weggeschud wordt, overgegeven aan een zwart, 
ondoordringbaar mysterieus stuk natuur waarin 
de mensch is doorgedrongen.

Daar overvalt je de geweldige eenzaamheid, de 
afgeslotenheid der menschen, waar ik ook over 
sprak op tweeduizend meter boven de aarde.... 
En toen — toen werd ik vastgegrepen en vast
gehouden door een uit-stekend stuk ijzer, waarvoor 
mijn behoorlijke (misschien onbehoorlijke) lichaams 
omvang een prachtige prooi was in dit nauwe gat.

M’n lamp moest ik loslaten, want nu had ik m’n 
handen te hard noodig, om te zien mezelf te bevrij
den Ik zat vast met m’n stevige bombazijnen 
mijnwerkersjas, en scheurde en trok, met den greep 
van een drenkeling., een fatsoenlijk stukje van m’n 
sterke jas af en.... Glück auf ! klonk het van 
verschillende zijden. Waar ze zoo gauw vandaan 
kwamen, deze kameraden, ik weet het niet, — hoe 
ze in deze dikke duisternis en in dat lawaai mijn 
déraillement hadden ontdekt, ik snap het nog niet, 
— maar feit is, dat ik plots omgeven was door ’n 
stel kloeke kameraden, die met een welgemeend 
Glück auf ! mij ter hulp schoten.

Noodig was het gelukkig niet meer, maar van 
kameraadschap onder den grond gesproken.... 
Inderdaad, mijnheer Groothoff had niet te veel gezegd 
van „zijn jongens”, dezen morgen !

En nu een stukje over het aanleggen van een 
mijn. Ik zal pogen een en ander wat mij daarvan 
gedoceerd werd, in eenvoudigen vorm, van leek 
tot leek, weer te geven. Het aanleggen zelf culmi
neert in de boring van de z.g. schacht. De 
in- en uitgang dus, tot de ondergrondsche steden.

Van de aardoppervlakte tot aan den grondwater
spiegel treft men löss — een grondsoort bestaande 

uit leem, licht vuilgeel of rood
geel van kleur en sterk kalk- 
houdend. Daaronder afwisselend 
lagen zand en grint. Onder den 
grondwaterspiegel krijgt men te 
doen met diverse grondsoorten 
als zand, grint, klei, die nog niet 
in vast gesteente zijn veranderd 

Fraai overzicht, van de brug af in Hoensbroek, op de Emma. Ge ziet hier: de 
kolenwagons op het emplacement, den schachttoren, den watertoren, en een klein 

stukje der gebouwen.

en bovendien verza
digd zijn van water. 
Deze lagen gedragen 
zich dan ook als „drijf
zand”. Elk gat, daarin 
gegraven, drijft uit zich 
zelf weer dicht. De 
mijningenieurs noe
men dit drijfzanderig 
gedeelte het waterhou
dende dekterrein. Daar
op volgthet vaste rots
gesteente in verschil
lende lagen en daarin 
treft men nu en dan een 
kolenlaagje aan, uit- 
eenloopend van twin
tig centimeters tot an- 
derhalven meter dikte. 
De lagen, minder dan 
’n zestig centimeter

• s

COKESBLUSSCHEN. Wagens bran- 
dende cokes rijden onder dezen toren, 
waaruit een douche van groote hoeveel
heden water op den gloeienden wagen 
neerstort. Prachtige wol ken effecten 
zweven steeds boven zulke torens over 
hetonvolprezenLimburgsche landschap 

dik, laat men zitten. Wat zeer be
grijpelijk is. Want deze lagen, die 
zich in groote,’n weinig hellende, 
vlakken door de aarde uitstrek
ken, kunnen onmogelijk plaats 
bieden voor arbeidende menschen 
Want: men hakt niet in gangen, 
waardesteenkool verticaal is in
geplaatst, aangezien de aarde nu 
eenmaal anders „gebouwd’* is. 
Ze is een groote opeenstapeling 
van diverse grond- en steen
soorten, door de eeuwen heen 
gevormd uit diverse beplan
tingen en bebosschingen door 
de natuur zelf. Laag op laag 
heeft zich gevormd en déar 
waar eenmaal de planten groei
den die versteenden, tot wat 
wij vandaag steenkool noemen, 
daar strekken die „velden” zich 
nu uit tusschen andere aard
soorten ingeklemd. Hebben 
boringen en wetenschappelijke

BIJ DE LIFT (bovengronds). Aan en af gaan hier de volle en leege kolen
wagens en de menschen op het signaal van den man die hier, rechts, 

de bel hanteert.

onderzoekingen eenmaal aangetoond, dat men hier 
voldoenden voorraad steenkool hakken kan, om 
gemotiveerd een begin te maken met het aanleggen 
van een mijn, dan is het eerste werk : de schacht.

En waar ik u reeds sprak van lagen drijfzand 
daar is het begrijpelijk, hoe hier op ingenieuze 
wijze moet worden gewerkt, om een ingang te 
maken tot het inwendige der aarde. Wat gebeurt ?

Denkt u in: een grooten cirkel (waarbinnen de 
schacht moet komen) en waarop men, op gelijke 
afstanden, kleine gaten boort. Door middel van 
buizen laat men deze boorgaten volstroomen met 
een vloeistof op een temperatuur van 20 graden 
Celsius onder 0. Om de wanden van die boorgaten 
ontstaat dus een cilinder van bevroren grond. Dit 
bevriezingsproces breidt zich uit tot het naast
liggende boorgat en zóó ontstaat een ringmuur 
van bevroren grond, waarbinnen men, beveiligd 
tegen instortingen en dichtdrijven, de schacht kan 
gaan afdiepen tot op het vaste gesteente.

Dan wordt de schacht voorzien van een water
dichte bekleeding, tot op den steenen bodem en.... 
is de toegang tot het gesteente, waarin zich de 
kolenvelden uitstrekken, gereed. De muur van 
bevroren grond is nu niet 
meer noodig en kan nu zonder 
eenig gevaar ontdooien.

Als ik nu vertel, dat straks 
door deze schacht onophou
delijk de „kooien” (liften) 
gaan, met een vaart 
van 45—60 K.M. per 
uur, en tot een diepte 
van 600 Meter, 
dan kunt ge u 
eenig idee vor
men van den 
omvang van een 
dergelijk mijn
werk. Het is 
hierop, dat de 
schachttorens 

gebouwd wor
den, die zich 
hoog verheffen 
en waartegen ik 
aan stond te kijken op die 
betonnen brug van het 
begin dezer beschrijving. 
De groote raderen, van 
vijf meter doorsnee, die ik 
daarboven toen wentelen 
zag, — het zijn de raderen 
der geweldige ophaalma
chines, van duizenden 
paardekrachten, die van 
de vier-en-twintig uren 
per dag, nimmer stil
staan. Want door 
deze kooien gaat 
zoowel het ver
voer van mensch 
als van steen-

GEREED! Nog even poseeren en 
dan de diepte in. Glück auf!

hooiwagens........
(Wordt voortgezet).
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De Weddenschap
E

n nu de boodschap, Dick. Waar wil je Joachim 
ontmoeten ?”

Hij dacht een oogenblik na. „Ik zal even 
op de kaart moeten kijken, om daarover 

te kunnen beslissen, Cicely. Maar eerst moeten 
we nog wat anders overwegen. In welke hoedanig
heid zal ik Joachim moeten ontmoeten ? Als Prins 
Peter van Latavia, of als Richard Standring ?” 

„Maar weet hij dan niet.... ? Hij moet nu toch 
zeker wel gehoord hebben, dat Prins Peter dood is, 
en dan heeft hij de rest natuurlijk wel begrepen?’ 

Standring schudde het hoofd.
„Er is maar één persoon, die de waarheid kent, 

en dat is Hans, de bewaker van den ongelukkigen 
Prins. Ik had dien nacht buitengewoon veel geluk. 
Ik kwam ongezien in het Paleis in het Bosch 
en ontdekte de kamer, waarin Prins Peter tien 
jaar lang opgesloten was geweest. Hij was toen 
stervende, en, zooals ik je al verteld heb, stierf 
hij er in mijn armen. Geen enkele van zijn bewakers 
had hem ooit gezien. Ik hoefde alleen maar Hans 
om te koopen, mezelf in een der uniformen van 
den doode te steken, terug te keeren naar de plek, 
waar mijn escorte met den gevangene zich verbor
gen hield, en daarna de wacht te overmeesteren. 
Hans en ik hebben samen den Prins begraven.”

Een oogenblik staarde hij peinzend voor zich 
uit.

„Neen, Prins Joachim kan er niet het flauwste 
vermoeden van hebben. Hans heeft het land ver
laten en niemand anders weet van het geval iets af. 
De kwestie is dus alleen, of ik hem zal ontmoeten 
als Prins Peter, of als de vertegenwoordiger van 
Prins Peter, Richard Standring.

Ik denk, dat ik als Richard Standring moet 
gaan. Zelfs als de arme Prins Peter krankzinnigwas, dan geloof ik toch niet, dat hij zóó gek zou 
zijn, oni zich onder deze omstandigheden alleen 
met Joachim te vertrouwen.... Neen, ik zal 
naar hem toe gaan, als de gevolmachtigde ver
tegenwoordiger van Prins Peter, voorzien van 
alle noodige papieren, die ik zelf als Prins Peter zal 
opmaken. Dat is het voordeel van een dubbele 
persoonlijkheid te hebben, Cicely.”

Zij zag, dat zijn vertrouwen weer terugkwam ; 
nu het op handelen aankwam, was de moede, 
sombere trek op zijn gelaat weerdadelijk verdwenen.

„Ja, dat zal het beste zijn. Als Prins Peter’s 
afgezant zal ik veel vrijer staan en gemakkelijker 
een beetje kunnen opsnijden — hem kunnen ver
tellen van de reusachtige troepenmassa’s, die al 
gereed staan, om zijn revofutie te onderdrukken. 
Dat zal hem afschrikken. En dan kan ik ter sprake 
brengen de afschuw van Prins Peter van bloed
vergieten — zijn wensch om afstand te doen van 
zijn rechten en, onder zekere voorwaarden, zich in 
het particuliere leven terug te trekken.... Daar 
moet ik echter nog eens over denken, want dat is 
het zwakke punt in de heele geschiedenis.. .. Maar 
allereerst moet ik nu een plaats bepalen, waar de 
ontmoeting zou kunnen plaats vinden.”

Hij liep op een kast toe en haalde daar een groote 
kaart van Latavia uit, die hij op een tafel uitspreid
de en begon deze te bestudeeren.

„Kijk eens hier, Cicely — dit lijkt me een ge
schikt punt.... De Zwarte Watervallen.... Dat zal 
wel indruk maken op Joachim’s voorkeur voor 
romantiek. Daar zal ik hem ontmoeten, laten we 
zeggen, om twee uur vannacht. Jij hebt dan tijd 
genoeg om hem te spreken, en ik de gelegenheid 
om uit dit gezegende paleis te ontsnappen als 
Richard Standring.”

Toen zij zich over de kaart boog en naar het punt 
keek, dat hij aanwees, draaide hij zich om en kuste 
haar.

„Dat is mijn belooning, omdat ik je laat gaan, 
Cicely.... En nu, hoe regelen we je reis ? Je hebt 
toch geen verhalen gedaan omtrent het verre dorp, 
waar je vandaan komt ?”

„Een van de mannen hier heeft er me naar ge
vraagd, maar ik heb hem niet willen antwoorden, 
Dick.”

„Uitstekend, dan kan ik je in mijn prinselijke 
goedheid het grootste gedeelte van den weg een

C^Caar het Enfaelsch van Ladbroke Black
Geautoriseerde vertaling door A. T.

☆
der Koninklijke auto’s ter beschikking stellen. 
Het volk zal dat eten als koek, Cicely. Je weet 
nog niet, hoeveel je hebt bijgedragen tot mijn 
populariteit, door daar op straat op je knieën 
te vallen en mij de gelegenheid te geven, je toe te 
spreken.”

Cicely dacht opeens weer aan Martha, van wie 

Fanny Flapuit zegts.

De meeste jongemannen zijn het er over eens dat het 
beter is de bons te krijgen dan nooit bemind te hebben.

zij in het gedrang op straat gescheiden was. Haar 
alleen in Mintz achter te laten, waar haar leven 
gevaar liep, daaraan was natuurlijk niet te denken, 
en toch, hoe zou zij haar kunnen terugvinden ? 
Dick scheen een oogenblik verlegen met het geval 
toen zij hem haar vrees meedeelde.

„We kunnen Martha niet in den steek laten, 
dat is zeker. Heb je ook eenig idee, waar ze kan zijn 
heengegaan, nadat ze je is kwijtgeraakt, Cicely ? 
Ze moet toch gezien hebben, dunkt me, dat je naar 
het paleis werd gebracht. Ik zal bevel geven, om 
naar haar te zoeken. Was ze ook vermomd, net als 
jij ?”

„Ja, Dick — maar denk er om, zij spreekt geen 
woord Duitsch. Ik heb haar gezegd geen woord te 
spreken.”

„Dus, een oude boerenvrouw, stom, en een 
beetje ;eemd in haar optreden. Ik zal de noodige 
instructies geven. Denk er om, dat je dien stok weer 
bij je neemt, Cicely.”

Hij ging weer aan de tafel zitten, terwijl Cicely, 
haar stok opnemend en haar sjaal dichter om haar 
gezicht trekkend, weer de pose aannam van een 
oud boerinnetje. Richard belde en onmiddellijk 
verscheen er een bediende.

„Deze arme vrouw had nog iemand bij zich, die 
zij in de drukte verloren heeft,” zei Dick tot hem. 
„Het is onze wensch, dat er onmiddellijk naar 
haar gezocht wordt. Vermoedelijk zal zij zich wel 
in den omtrek van het paleis bevinden.”

Hij gaf een beschrijving van Martha, zooals zij 
er in haar vermomming uitzag.

„Zeg den chef van de Paleis- KI i
politie, dat hij ons aanstonds 1NO. 1Z)
nadat hij haar heeft gevonden, 
bericht stuurt.”

Toen zij andermaal alleen waren, keek Dick op 
zijn horloge.

„Ik hoop maar, dat Martha niet de stad eens is 
gaan bezichtigen, want ik heb niet veel tijd meer 
over. Ik moet om acht uur dien feestmaaltijd bij
wonen. . . . Je hebt de boodschap goed in je hoofd, 
niet ?”

Zij herhaalde, wat hij haar had gezegd — dat 
Prins Peter, hoewel hij over een overweldigende 
meerderheid van wapenen beschikte, om de revo
lutie te onderdrukken, graag bloedvergieten wilde 
vermijden — dat hij iemand had aangewezen, die, 
met volledige volmacht bekleed, Prins Joachim 
dien nacht om twee uur aan de Zwarte Watervallen 
zou willen ontmoeten, om tot een overeenkomst 
te komen.

„Ja, dat is alles, meer moet je ook maar niet 
zeggen, Cicely. Laat de rest maar aan mij over.”

Een kwartier ging voorbij en toen klonk eens
klaps de bel van de telefoon. Dick nam den hoorn 
op.

„U hebt haar gevonden, en ze is op het oogenblik 
bij u.... Goed.... Laat u haar niet gaan, voor u 
verdere orders hebt ontvangen....”

Den haak weer op het toestel leggend, wendde 
hij zich glimlachend tot Cicely.

„Martha is in veiligheid. Nu zal ik je uit de tegen
woordigheid van de Koninklijke Hoogheid moeten 
laten vertrekken.... Ik zal alle maatregelen ne
men, opdat je veilig zoover gebracht wordt, dat je 
gemakkelijk naar de verblijfplaats van Joachim 
zal kunnen wandelen .. .. Vaarwel, en God zegene 
je, lieveling.”

Een paar minuten later, toen Cicely buigende de 
kamer had verlaten, werd ze door een Paleis
beambte door een reeks gangen in een ander vertrek 
gebracht, en na daar tien minuten gewacht te 
hebben, kwam de man weer bij haar terug.

„Zijn Koninklijke Hoogheid heeft goedgunstig 
beschikt, dat u in een van de Koninklijke auto’s 
naar uw woning zult worden teruggebracht. Wilt 
u me maar volgen ?”

Het nieuws van wat er gebeurd was, moest zich 
reeds verbreid hebben onder het publiek, dat nog 
altijd voor het paleis stond, want, toen ze naar 
buiten kwam uit een zijingang, schrikte ze bijna van 
de daverende kreten, die plotseling opstegen. Zooals 
Dick had gezegd, het incident had klaarblijkelijk 
zijn populariteit nog vergroot. De auto was een 
gesloten wagen, en toen zij er in stapte, zag zij tot 
haar blijdschap, dat Martha er reeds in zat. Naast 
haar plaats nemend, greep zij haar hand, die ze 
liefkozend drukte. Zij zag opgewonden geestdrif
tige gezichten voor de portierramen en toen begon 
de auto onder een uitbundig gejuich zich in be
weging te zetten.

„Nou, juffrouw, ik ben blij dat ik u weer terug 
zie. Ik was zoo in de war en zoo angstig, dat ik niet 
wist wat ik moest aanvangen. En toen daar zoo’n 
man naar me toe kwam, en wat tegen me zei, dat ik 
niet verstond, werd ik echt bang. Hij nam me mee 
naar het paleis en toen heeft een andere man me 
in dezen auto gezet. Wat is er toch gebeurd, juf
frouw, en waar gaan we nu naar toe ?”

Eerst toen ze heelemaal buiten de stad waren, 
en met een steeds grooter wordende snelheid in 
Westelijke richting voortstoven,had Martha durven 
spreken. Cicely vertelde haar wat er gebeurd was 
en deelde haar het doel van den tocht mee — mede- 
deelingen, die Martha maar half schenen aan te 
staan.

„We hadden naar Borne moeten teruggaan, 
juffrouw,” mopperde zij. „Het is wel een beetje 
erg, dat u in dit land maar van de eene plaats naar 
de andere trekt, terwijl het hier toch allesbehalve 
veilig voor u is. En dan nog wel naar Prins Joachim 
gaan !.. .. Dat is eenvoudig vragen om in moeilijk
heden te komen.”

„Het is de eenige manier waarop we mijnheer 
Standring kunnen redden, Martha. en welke ge-
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varen er ook aan verbonden zouden zijn, ik doe 
het.”

Beiden zwegen ze, terwijl de auto zich door den 
nacht voortspoedde. De maan scheen helder en bij 
het licht daarvan herkenden zij verschillende plek
jes, die zij vroeger op den dag ook voorbijgekomen 
waren. Het aantal boomen werd al grooter en 
grooter, en daaruit leidden zij af, dat zij het bosch 
naderden, waarin het Paleis stond. Eensklaps 
stopte de auto, en een lakei, die van den bok 
sprong, opende de deur. Hij wilde weten, welken 
kant hij uit moest, om te komen in het dorp, 
waarin zij verondersteld werden te wonen.

„Het is hier vlakbij,” antwoordde Cicely in het 
Duitsch, „en een weg is er niet naar mijn huisje. 
We kunnen verder gemakkelijk loopen.”

De man maakte geen bezwaar, toen beide vrou
wen uit den wagen strompelden ; hij was er klaar
blijkelijk op gesteld, zoo spoedig mogelijk weer in 
Mintz te zijn.

„Goedennacht, moedertje!” zei hij met een 
vriendelijke grijns, terwijl hij zijn plaats naast 
den chauffeur weer innam.

„Goedennacht,” antwoordde Cicely terug, „en 
God zegene den Prins.”

Zij bleven staan waar zij stonden, totdat de 
auto, na gekeerd te zijn, om een hoek van den 
weg achter de boomen verdween.

„Waar gaan we nu naar toe, juffrouw?” vroeg 
Martha.

„Naar het Paleis in het Bosch, Martha. Mijnheer 
Standring zei, dat het ongeveer vier mijlen hier 
vandaan is ; we hebben dus geen tijd te verliezen.”

Zich er niet om bekommerend, dat zij dit volgens 
haar voorkomen niet konden doen, liepen ze met 
vlugge passen over het boschpad verder. Behalve 
de witte streep van het door de maan beschenen 
voetpad, konden zij absoluut niets zien, zóó dicht 
was de begroeiing aan weerskanten langs den weg. 
Nu en dan werd de stilte verbroken door het gehuil 
van een uil. Bijna drie kwartier liepen zij stevig 
door, zonder iets te zeggen. Cicely begon al te 
vreezen, dat zij een verkeerden weg waren inge
slagen, toen zij zich plotseling hoorden aanroepen.

„Halt! Werda?”
Martha drukte zich dichter tegen haar aan, toen 

een soldaat met geveld geweer uit het struikgewas 
op den door de maan verlichten weg trad.

„ Ik zou jelui aanraden, maar zoo gauw mogelijk 
te maken, dat ik hier weg kwam. Het is hier de 
plaats niet voor zoo’n paar oudjes. En waarom 
loopen jelui hier eigenlijk, op dit uur van den 
nacht ?”

„We moeten naar het Paleis in het Bosch,” 
antwoordde Cicely.

De soldaat lachte vroolijk.
„Als je den nacht verder niet in de wacht wilt 

doorbrengen, zou ik je aanraden, maar gauw om 
te keeren.”

„Wij brengen nieuws voor Zijn Koninklijke 
Hoogheid Prins Joachim,” antwoordde Cicely 
na een oogenblik aarzelen. „Nieuws, dat van het 
hoogste gewicht is. We zijn van heel ver gekomen, 
om het tijdig te kunnen brengen.”

Tot dat oogenblik had de schildwacht gedacht, 
te doen te hebben met twee landloopsters, die per 
ongeluk daar terechtgekomen waren, maar na deze 
woorden veranderde zijn houding geheel.

„En wat voor nieuws is dat dan ? Niemand mag 
hier voorbij, of hij wordt gevangen genomen. 
Ik zal de wacht moeten roepen. Waar komen jelui 
vandaan ?”

„Mijn nieuws is voor Prins Joachim,” antwoord
de Cicely koppig, „en voor zijn ooren alleen be
stemd.”

De man haalde een fluitje uit zijn zak en blies er 
op. Na enkele seconden kwamen er eenige soldaten 
tusschen de boomen vandaan.

„Wat is er aan de hand?” vroeg een man in 
officiers-uniform.

„Deze twee oude vrouwen wilden hier voorbij, 
en ik heb ze, overeenkomstig de orders, aangehou
den. Een van haar zegt, dat ze een boodschap heeft 
voor Zijn Koninklijke Hoogheid.”

De officier wendde zich tot Cicely.
„Wat beteekent dat, moedertje?” vroeg hij. 

„Waar kom je vandaan, en van wien komt je 
boodschap ?”

„ Ik kom van Mintz, en de boodschap is alleen 
voor de ooren van Zijn Koninklijke Hoogheid 
bestemd,” antwoordde Cicely.

De officier keek haar doordringend aan en gaf 

daarop zijn mannen een order. Twee hunner kwa
men naar voren en begonnen Cicely en Martha te 
betasten, om te onderzoeken, of zij ook wapens 
bij zich droegen.

„Kom maar met me mee,” bromde de officier, 
toen de mannen hun rapport hadden uitgebracht. 
„De hemel weet, wat de Prins zal zeggen, als hij 
onnoodig gestoord wordt.”

Door de mannen omringd, werden zij langs een 
boschpad gevoerd naar dezelfde open ruimte, 
die Cicely dienzelfden morgen voor het eerst had 
gezien. Nu kon zij bij het maanlicht ook het groote 
steenen gebouw zien, dat bekend stond onder den 
naam van het Paleis in het Bosch, waar Prins Peter 
had gevangen gezeten en was gestorven. Daar liet 
de officier haar achter, om even later weer, met een 
verstoorde uitdrukking op het gelaat, terug te 
komen.

„Zijn Koninklijke Hoogheid rust, en wil niet 
gestoord worden. Hij heeft mij gelast, uw mede- 
deeling in ontvangst te nemen.”

„Mijn boodschap is alleen voor de ooren van 
Zijn Koninklijke Hoogheid bestemd,” antwoordde 
Cicely. „Ik moet haar aan den Prins zelf over
brengen en aan niemand anders.”

De officier stampte met de voeten.
„Maar ik heb je toch al gezegd, vrouwtje, dat 

Zijn Koninklijke Hoogheid mij gemachtigd heeft, 
je boodschap in ontvangst te nemen. Doe nu niet 
zoo dwaas en zeg me, wat je te zeggen hebt.”

Cicely schudde het hoofd en toen verloor de 
officier zijn geduld. Een ruw woord ontsnapte 
aan zijn mond.

„Je zult doen wat ik je zeg, of het zal niet goed 
met je afloopen. We kennen wel middeltjes, om 
iemand aan het spreken te krijgen.”

Cicely begon zich niet weinig ongerust te maken. 
Deze moeilijkheid had zij heeiemaal niet voorzien. 
Maar zij hield kordaat voet bij stuk.

„Ik geef mijn boodschap enkel aan den Prins.”
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Piet Lef had meer ,,’n zaak" gesticht 
Dies werd Jan Goedbloed opgelicht!

Tooneel stelt voor: kantoorlokaal.
De meubileering: erg royaal.

’n Fyn gebeeldhouwd schrijfbureau 
’n Brandkast, tafel en crapaud!

De hoofdrol speelt acteur Piet Lef,
’n Andere schink fungeert als chef!

De Maatschappij heet „L’avenir"
’t Kapitaal: ’n ton of vier!

’t Doel wordt niet te scherp omschreven 
Dat is als steeds blauw-blawv gebleven! 

Nog mat reclame-mat’riaa!
’t Lef is groot, de Kas is kaal!

Jan Goedbloed, rentenier, komt op:
Die opkomst merd voor hem de strop!

Hij had van „L’avenir" gehoord 
IVerd door ’t dividend bekoord!

De chef ontvangt hem nonchalant
Behandelt ’m als kleinen klant.

Jan zou i ’m direct maar zeggen 
Hij mou ’n „mieT ’ of mat beleggen!

De chef, als vakman steeds paraat.
Zegt: U is juist ’n dag te laat: 

Vertelt ’m verder heel zoetsappig 
Van reuzenwinst, en .... Jan wordt happig ;

Of ’t nog niet mogelijk zou zijn ....
Hij vreest van niet, de kans is klein!

De chef grijpt nu ’t schellekoord. 
Typiste op, „gekleed" zoo ’t hoort;

Vraag even Jonkheer die en die
— Meneer, U wenscht ’n stuk of drie ? — 

Juist! vraag per telefoon dan even, 
Of ie soms drie stuks af wil geven !

Typiste af, klopt dan weer aan
Komt op en zegt: ’t zal niet gaan!

Mrie 7 aandeel heeft, wil ’t nooit meer missen ... 
Jan meent weer achter ’t net te visschen,

En zucht: al waren ’t dan maar twee!
De chef klopt aan de deur: privé!

’t Pesultaat in ’t slotbedrijf:
Jan krijgt geen twee, maar Jan krijgt vijf!

Piet Lef zal zich wel nooit bekeer en 
En (loedbloed is ’t niet af te leeren !

Zoo toont nog ’t leven eiken dag 
Mat schijn vermag!

„De duivel hale je, ouwe tooverkol,” riep de 
officier woedend uit, „als je niet goedschiks spreken 
wil, dan maar kwaadschiks.”

Hij greep haar arm en begon dien om te draaien.
„Wil je nu spreken?” vroeg hij.
Een kreet van pijn ontsnapte Cicely en die kreet 

was aanleiding tot een hevig tumult. Martha, heele- 
maal niet denkend aan de rol die zij speelde, er 
alleen aan denkend, dat haar meesteres mishandeld 
werd, wierp plotseling den soldaat die haar be
waakte, opzij, sprong op den officier toe en gaf hem 
met den stok dien zij bij zich droeg, met alle kracht 
een slag in het gezicht. De man tuimelde achteruit 
en liet Cicely los. Onmiddellijk was alles in rep en 
roer. Martha, die voor Cicely was gaan staan, om 
haar als met een schild te dekken, sloeg woest met 
haar stok naar de mannen, die van weerskanten 
op haar toe kwamen. Daar viel een schot. Op dat 
onheilspellende teeken kwamen meerdere soldaten 
toegeloopen. Beide meisjes werden gegrepen, 
hoewel Martha tot het laatst toe woedend tegen
spartelde. Een oogenblik scheen het, alsof haar 
levens in gevaar verkeerden. De officier die geslagen 
was, raasde en tierde en veegde maar voortdurend 
met een zakdoek zijn lip af.... Eensklaps klonk 
toen een harde bevelende stem en onmiddellijk 
was alles stil.

„Wat beteekent dat hier?”
Cicely kende die stem maar al te goed. Zij zag de 

groote figuur van Prins Joachim op de piek toe
komen en in zijn oogen lag een dreigende uitdruk
king. De officier ging in de houding staan en sa
lueerde ; hij zag er met zijn gezwollen, bloedende 
lip wel een beetje belachelijk uit.

„Hoogheid, deze vrouw was weerbarstig en 
weigerde mij haar boodschap te geven, zooals Uwe 
Hoogheid gelast had, en die andere had de brutali
teit, mij te slaan met haar stok.”

„Het is wel vreemd, dat u een simpele zaak als 
deze nog niet kan uitvoeren, zonder er zooveel 
leven bij te maken,” riep Prins Joachim verstoord 
uit. „Welke van de vrouwen is die met de bood
schap voor mij ?”

„Deze, Hoogheid,” antwoordde de officier, naar 
Cicely wijzend.

De Prins maakte een gebaar, en onmiddellijk 
lieten de mannen, die haar armen vasthielden, 
deze los.

„Vertel mij dan maar, wat je boodschap is,” 
zei de Prins.

„Die is voor Uw Hoogheid en voor Uw Hoog
heid alleen bestemd. Ik breng u nieuws van 
Mintz.”

De Prins schrikte en keek haar nauwlettender 
aan, waarop hij fluisterend iets tot den officier zei.

„Ze zijn beiden gefouilleerd en er zijn geen wape
nen bij haar gevonden,” antwoordde de officier.

„Dan zal ik deze vrouw ontvangen, als zij daar 
zoo op staat. Breng de andere zoolang in het lokaal 
van de wacht. Volg mij, vrouwtje.”

Hij liep op het paleis toe en Cicely, in haar rol 
blijvend, strompelde achter hem aan, hard met 
haar stok op den grond stampend. Na de trappen 
opgegaan te zijn, opende hij een deur en liet haar 
in een ruw gemeubeld vertrek van het paleis, waar
van hij de deur achter haar sloot. Het vertrek werd 
alleen verlicht door een kaars en den gloed van een 
houtvuur. De Prins liet zich in een stoel vallen, 
die bij den haard stond.

„En nu, wat is er? Je zegt, dat je van Mintz 
komt. Wat voor boodschap heb je en van wien komt 
die ?”

Cicely was dankbaar voor het gedempte licht, 
want het verborg haar gelaat voor de doordringen
de, harde oogen van den vrager. Haar haat jegens 
den man was in alle volheid teruggekomen, nu zij 
zich alleen in zijn tegenwoordigheid bevond.

„ lk kom van diegenen in Mintz, die het goed met 
u meenen, Hoogheid,” murmelde zij. „Ik moest u 
zeggen, dat alle verloven zijn ingetrokken, en alle 
officieren en soldaten, ook die met groot verlof, 
order hebben gekregen om zich onmiddellijk te 
melden. Er zijn reeds twee regimenten en een sterke 
afdeeling kavallerie op weg naar dit bosch.”

Zij zag, hoe Prins Joachim’s gelaat vertrok van 
duivelsche woede, toen hij van zijn stoel opsprong.

„Dat is een leugen ! riep hij woedend uit. „Ik 
heb nog geen uur geleden bericht gekregen, dat er 
te Mintz nog niets was uitgelekt — dat Peter geheel 
onvoorbereid is en niets vermoedt.”

(Wordt voort gezet)



De Westermarkt te Amsterdam met omg
Het moet toch een genot zijn in dit jaargetij met zonnig weer boven Amsterdam te zweven en het panorama der Amstelstad midden van d
aan zijn voeten zich te zien ontrollen, de concentrische grachten in vollen zomertooi, waarvan we de Prinsengracht het oprijzenden tor



m met omgeving, vanuit de lucht gezien.
a der Amstelstad midden van dit stadsbeeld zien doorsnijden en tusschen deze en de Keizersgracht in de Westerkerk met den majestueus
Prinsengracht het oprijzenden toren, fier de Keizerskroon in de lucht verheffend. Voorwaar een tafereel van groote bekoring, (Foto K.L.M.)
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Een der nieuwste bontmantels van Russisch veulen, 
gegarneerd met vos.

Aparte herfstmantel van lichtgrijs laken met iynx-kraag.

De Bijkomstigheden 
van ons toilet

Aan allerlei kleinigheden, die het toilet vol
maken, uit zich de goede smaak van de 
draagster. Men kan door kleinigheden een 

toilet bederven, maar men kan ook door goed 
gekozen kleinigheden een eenvoudig costuumpje 
tot iets bizonders maken. En men kan daarbij 
soms heel wat bereiken met eenvoudige middelen. 

Kraagjes en manchetten bijvoorbeeld spelen 
tegenwoordig een groote rol bij onze kleeding. Ze 
zijn in allerlei uitvoeringen verkrijgbaar en ze 
zijn soms overdreven duur. En dit zijn nu zeker 
dingen, die we met wat handigheid gemakkelijk 
zelf kunnen maken, bijvoorbeeld van overgeschoten 
lapjes voor lingerie — fijn batist, loile de soie of 
waschbare zijde.

Een puntkraagje daarvan met van voren neer
hangende slippen, die door een broche bijeen 
gehouden worden, kan heel aardig worden af
gewerkt met een valencienne-kantje en ’n ajour- 
randje. Ook kunnen we zoo’n kraagje dubbel 
nemen, waarbij dan het bovenste zóó veel kleiner

Nieuwe Mantels 
VOOR HERFST EN WINTER 
He willen nog aan geen winter denken, we hopen nog op 
oeel mooie zomerdagen, maar in de groote Parijsche mode
huizen morden reeds de nieuwe modellen ontworpen, die 
over eenige weken ook weer onze gedachten in beslag zullen 
nemen. En is het niet interessant om nu, nu er hier en 
daar reeds een tikje wordt opgelicht van den sluier die het 
komende nieuwe nog verborgen houdt, even een kykje te nemen? 
Hier zijn dan vast drie verschillende mantels: een herfst- 
mantel, een bontmantel en een avondmantel. De herfstmantel 
van lichtgrijs laken toont ons, met zijn smalle schuine banen, 
een zeer aparte creatie van het modehuis Suzanne Vergnaud. 
De kraag is van lynx. De bontmantel van Russisch veulen 
met vossebont voor kraag en manchetten vertoont met zijn 
wijde kimono-mouwen de nieuwste schepping van het mode
huis Laxton Lapierre. Ten slotte nog een zeer elegante 
avondmantel van het modehuis Herbin. De mantel van 
oranjekleurig velours paune heeft een schulpvormig borduursel 
van stalen en gouden pareltjes op de cape. De kraag is 
gegarneerd met rood en goudkleurig lamé. P. D.

Avondmantel van oranjekleurig velours paune. Cape met 
borduursel van stalen en gouden pareltjes. Kraag gegarneerd 

met rood en goudkleurig lamé.

wordt geknipt, dat kant en ajoureerwerk van 
het onderste kraagje nog net te zien zijn.

Strikken hier en daar zijn zeer modern. Zoo’n 
strik achter in den hals, ter garneering van 
’n kraagje, staat jeugdig en vlug.

Mooie gekleurde zakdoeken leenen zich tot 
allerlei doeleinden. We kunnen zoo’n doek schuin 
doorknippen en ’t eene deel als apache-sjaal 
gebruiken, terwijl we met de tweede helft onzen 
hoed garneeren. Hebben we twee dezelfde doeken, 
dan kunnen we drie driehoeken aan elkander 

zetten tot een sjaal met schuine uiteinden en 
den vierden driehoek gebruiken tot hoeden- 
garneering. Juist die overeenstemming tusschen 
hoed en sjaal geeft die gedistingeerde harmonie, 
waarnaar bij de tegenwoordige mode zoozeer 
wordt gestreefd.

De kleine vestjes, die we schier bij alle japonnen 
dragen , kunnen we ook al, op allerlei manieren, 
zelf maken. We kunnen er daar nauwelijks genoeg 
van hebben, want zoo’n vestje moet onberispelijk 
smetteloos zijn. Een troost, dat we er allerlei voor 
kunnen gebruiken ; een stukje mooie kant even 
goed als een fijn zakdoekje, dat we, bij de hoeken 
voorzichtig opgespeld, van alle kanten kunnen 
ausnützen. THÉRÈSE.



No. 22 VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1929 433

Petrus Keirsgieter en Gerritje Couzy, woonachtig te llmui- 
den-Oost, vierden deze week hun gouden huwelijksfeest.

De eerste bloembollenveiling in het veilingsgebouw te Broek op Langcndijk vond Vrijdag 1,1. 
plaats. De burgemeester dier gemeente, de Edelachtbare heer P. A. Slot, opende officieel 

deze bollenveiling.

De vorige week hebben de leden van de Nederl. Chr. 
Radiover, een bezoek gebracht aan het Gooi, waarbij 
zij in Hilversum ten stadhuize door het gemeente
bestuur ontvangen werden. In het midden van hen 
op de stoep, Hilversums burgemeester, thans Minis
ter, mr. P. J. Reymer, die stellig voor het laatst in de 
functie van burgervader recipieerde

Een kijkje in de loods bij de 
eerste bloembollenveiling 
te Broek op Langendijk. Er 
werd dien dag een partij 
van niet minder dan 700.000 
tulpenbollen geveild, met 
prijzen van 3 tot 19l/s cent 

per stuk.

Uit Je 
proüincie

De N.V. Cacao- en Chocoladefabriek v.h. j. Pette te Wormerveer heeft de goede 
gedachte gehad voor haar personeel een boottocht te organiseeren. Het is voor 
allen in elk opzicht een kostelijke dag geworden, hetgeen ook moge blijken uit 
bijgaande foto's. Hierboven de aankomst te Schoorldam van de 400 uitgaanders. 
Hiernaast de start van den wedloop voor dames, een der programmapunten van 

dien dag.
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Het Boek dat nooit verscheen
Marianne Belt viel in den grooten, leeren 

fauteuil tegenover het bureau van haar 
uitgever en glimlachte naar den man 

achter het bureau, wiens gesloten gezicht, met 
den geestigen mond en de scherpe oogen, haar 
zoo vertrouwd was.

Wessel was de eerste geweest, die haar talent 
waardeerde, die haar „ontdekte”. Acht jaren was 
dat geleden. Ze was toen vier-en-twintig, een mager, 
levendig meisje, met groote, hongerige oogen in 
een smal gezichtje en met een afgedragen mantel
pakje aan en ’n verregend hoedje op. Nu zat zij 
hier als een mooie, goed-gekleede vrouw, wier 
fijn parfum een eigenaardige bekoring gaf aan de 
wat kille sfeer van het kantoor, maar wier oogen — 
het was Wessel, die de opmerking in zichzelf 
maakte — eigenlijk nog altijd hongerig waren.

„Zoo, kom je eindelijk ?”
Ze opende haar taschje, om een poederdoosje 

te zoeken. Eigenlijk was het meer, om haar oogen
te verbergen. Iets van dezelfde popelende ver
wachting, als van de eerste maal, dat zij hier 
zat, iets van de vrees ook, die haar toen de keel 
toesnoerde, keerde terug. Hoe anders had zij zich 
gevoeld, de laatste malen, dat zij met hem kwam 
spreken over een nieuw manuscript. Hoe anders 
ook, had zij dit boek geschreven. Ze werd het zich 
plotseling bewust.

Niet in haar zonnige werkkamer, die zoo har
monieus en behaaglijk was. Niet in de helle uren 
van het eerste morgenlicht, waarin ze anders zoo 
graag werkte. Niet met vreugde en zekerheid, niet 
in aanhoudenden, energieken arbeid; neen, thuis bij 
haar moeder, in het oude huis vol herinneringen, 
en bij brokken en stukken, onzeker, nerveus, weife
lend. In een vreemde koorts bijwijlen, een ware 
jacht-tot-schrijven, een dorst naar zich uiten. En 
dan met lange tusschenpoozen van machteloosheid, 
waarin alles, wat ze schreef, weer verscheurd werd. 
En ééns zelfs, had ze het werk opgegeven, had een 
korten, zonnigen, vroolijken roman geschreven, die 
binnenkort zou verschijnen.

EEN DWAZE SPORT is het hier en 
daar in Engeland beoefende „push- 
ball”-spel waarbij de deelnemers 
zich op rolschaatsen voortbewegen 
en waarbij natuurlijk valpartijen aan 

de orde van de minuut zijn.

DE FRANSCHE ZEEPLAATS DIEPPE vierde haar lOOOsten geboortedag met luisterrijke festiviteiten waaraan de eersten uit den lande actief deelnamen. 
Zoo zien we hier een historischen stoet zich ten stadhuize begeven in welken de hoofdfiguur werd uitgebeeld door de beroemde Fransche tooneel- 

speelster Cécile Sorel, aan de hand geleid door den burgemeester van Dieppe (graaf de Segum>.

DOOR WILLY CORSARI

En tegen haar gewoonte in had ze het manus
cript aan niemand laten lezen, het nauwelijks ge
corrigeerd, voordat ze het Wessel bracht. Ze wist 
niet waaróm dit alles was. Waarom ze aan dit 
boek niet had kunnen werken in haar mooie werk
kamer, maar enkel in het oude kamertje, waar de 
melancholie van oude droomen rondwaarde en 
de navrante wijs van heimwee zong aan de kleine 
vensters. Waarom ze ook langer dan anders ge
wacht had, na den brief , waarin Wessel haar ver
zocht, te komen spreken over het boek.

De vraag kwam gedwongen-luchtig over haar 
lippen, maar ze hield een oogenblik den adem in.

Hij tikte zachtop het bureau met een potlood en 
zei langzaam: „Het is het beste, wat ik ooit 
van je las... het is.... ” Hij wachtte even, omdat 
hij niet hield van
woorden als„mees 
terwerk”. Dan ein 
digde hij kalm : 
„Het is buiten
gewoon goed.”

Ze haalde diep 
adem en zei een
voudig : „Het is 
heelemaal van 
mij, heelemaal 
écht....”

Hij knikte.
„Het is, wat ik 

in je vermoedde, 
jaren geleden, 

toen je me je 
eerste boek bracht 
Alles, wat je me 
tot nu toe bracht 
.... wel, we ver
dienden er goed 
geld mee en je

maakte naam.... maar je weet, wat ik bedoel.” 
Zij knikte.
„Heb je nog aanmerkingen?”
Sinds jaren was hij de eenige, om wiens oordeel 

zij gaf. Ze wist hem heel kunstzinnig en fijnvoelend, 
onder den schijn van nuchter zakenman. Hij 
aarzelde even.

„Als het een opmerking is, is het niet een ar
tistieke en ook niet een als uitgever. Het is als 
oude vriend, dat ik zou willen vragen : hoe zal je 
man dit boek opvatten ?”

Zij keek op, verrast.
„Karei? Hij zal het zeker goed vinden.”
„Dat bedoel ik niet. Maar hoe zal hij het vinden, 

dat je het schreef?”
„Ik begrijp je niet.”
„Als hij dit boek leest dan....” Hij aarzelde 

even, „dan moet hij de impressie hebben, dat je 
geen gelukkige vrouw bent.”

Zij kromp ineen, als raakte 
hij een open wond in haar.

„Maar ik heb toch niet 
mijzèlf beschreven, of hém ?” 

Wessel schudde het hoofd. 
„Zeker, niemand zal zeggen: 

Marianne Belt heeft een boek 
op zichzelf geschreven, zooals 
men dat noemt. De vrouw 
in je boek is je tegendeel, in 
vele opzichten, haar man is 
het tegendeel van Karei, de 
omstandigheden zijn anders 
en toch.... en toch.... en 
toch. Ik heb de impressie ge
had: hier heeft Marianne zich
zelf in uitgeschreven, voor 
het eerst volkomen en oprecht. 
En het is een treurig boek, 
Marianne, vermoeid en me
lancholiek en oneindig ge
desillusioneerd .... En dan is 
er nog iets anders. Er leeft 
in de vrouw, die je hebt be
schreven, een vaag en diep 
verlangen, dat zij nooit uit-
spreekt, nooit erkent, zich 
eigenlijk nooit bewust is ge-
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DE BANK-HOL1DAG, een jaarlijksche kantoor-vacantiedag in Londen, is de vorige week benut voor een gecostumeerden zwemwedstrijd 
hetgeen vanzelfsprekend een vermakelijk schouwspel opleverde.

worden. Het onzekere maar heel intense besef, dat zij niet haar man liefheeft, dat er eenvergis- sing gebeurde, dat het anders had kunnen zijn.... ik weet niet, hoe ik het zal uitdrukken. Je zégt het er niet in, je laat het haar zélfs niet denken, en toch voel ik het en mén zal het voelen. Dat vreemde, onuitgedachte vermoeden ligt als een waas over het slot en het is troosteloozer dan de felste beschrijving van een smartelijke huwelijkstragedie, deze gelaten, vermoeide, dapper-aanvaarde vergissing.”Marianne stond plotseling op. Ze liep door het kantoor naar een der groote vensters en keek naar beneden, in de drukke straat. Haar hart sloeg vreemd-wild en zwaar en een gevoel van beklemming deed haar eenige malen moeizaam slikken.Hoe dikwijls had zij zoo hier gestaan, in deze jaren, die achter haar lagen. Het was een van haar gewoonten, rond te loopen, juist als zij haar werk bespraken. Het was een behoefte in haar en ook een zekere schuwheid van haar ziel, die haar drong, het gelaat te verbergen, als men dingen raakte, die haar na gingen.Nu stond zij daar en haalde zich de laatste bladzijden van haar boek voor den geest, woord voor woord. En nü eerst zag zij, voelde zij, wat verborgen was, diep onder de weemoedige gelatenheid van dat slot. Plotseling wist ze ook, wat het geweest was, dat haar dwong, dit boek te schrijven en het zóó te schrijven, schuw en onzeker, als een schuldige, die zich verbergt en toch vervuld van een vreemd en droevig geluk. Opeens voelde zijzelf, hoezeer dit boek doorzongen werd van een nooit uitgesproken, nooit gewéten verlangen en wélke droomen begraven werden in die laatste bladzijden. Ze keerde zich bijna bruusk om, heel bleek ; door de groote kamer heen keek zij hem aan, recht in de oogen. En duizenden herinneringen rezen tusschen hun blikken, in den tijd van een seconde.Vrienden waren zij geweest, sinds jaren. Achter dat woord had zich haar gevoel verborgen, haar verlangen.... Vrienden, die nooit veel mooie woorden gebruikten en elkander nooit anders dan zakelijke brieven schreven.De secretaresse klopte.Marianne zei — haar stem klonk heesch : „Ik ga....”Over het bureau, waarachter hij was opgestaan, stak ze haar hand, en haar hart sidderde bij de aanraking van zijn vingers.Karei was vroeg thuis dien dag. Hij vertelde, onder de thee : „Vandaag zat ik in een café, met 

een zakenkennis, toen er twee dames en een heer dicht bij ons kwamen zitten, die het hadden over je laatste boek. „Marianne doet me altijd goed,” zei de ééne, „ze is zoo sterk en zonnig, zoo „lebens- bejahend”. En de andere zei : „Ze moet een gelukkige vrouwzijn.” Toen zei de heer: „En een goeden man hebben !” Je begrijpt, ik zwol van trots !”Hij lachte en ze glimlachte werktuiglijk mee. Goeie Karei, zooals hij straalde van voldoening. Zoo blij met haar succes, zoo triomfantelijk om lederen lof, die haar werk werd toegezwaaid, zoo vol vereering voor zijn „knappe, talentvolle vrouwtje”. Hij maakte nooit een aanmerking, hij vond alles wat ze schreef prachtig en kon er geen kritiek op verdragen ! En weer rezen herinneringen op in den tijd van een seconde : de eerste, zonnige 

DE BISSCHOP VAN LONDEN, dr. Winnington Ingram, heeft een gedeelte van zijn vacantie doorgebracht in een jongenskamp. 
Een zijner grootste genoegens is het, te midden der uitgelaten knapen te verkéeren en. zooals hierboven afgebeeld, zich 

met hen te vermaken.

huwelijksjaren : Karei op reis, altijd even zorgzaam en toegevend, Karei aan haar ziekbed, vol attenties en toewijding, Karei, zoo trouw en eerlijk. En zoo’n goed vader.Ze schrikte op. Kleine Marianne was komen binnenrennen, met een opgewonden verhaal over school. Marianne drukte het tengere lijfje tegen zich aan. Ze waren zoo gelukkig, die beiden, voelden zich zoo veilig en beschut in dit zonnige tehuis, waanden zich zoo zéker van hun geluk...Als hij het boek las ? Zou hij voelen, zou zijn zekerheid gaan wankelen, zou hij begrijpen, hoeveel droomen in haar verflenst en vergaan waren, in den vredigen loop dezer blijde jaren ? En hoever, hoe naamloos vér was de tijd, waarin ze meende, dat dit „liefde” was?En wat, als hij voelde, als hij begreep? Als de vrede tusschen hen vergiftigd werd, de blijde atmosfeer bedorven, de jeugd van het kind vernield.... En waarvoor?Zij zag in gedachten de statige, knappe en vriendelijke vrouw van Wessel, moeder van twee flinke jongens. En ze moest, onwillekeurig, denken, hoe eigenaardig het is, dat jaren van emancipatie, afgronden van verschil, en alle verslagen vooroor- deelen en alle overwonnen standpunten aan de kern van dézen tweestrijd toch niets hebben kunnen veranderen en wel nooit iets züllen veranderen.Dien avond schreef zij aan Wessel, dat ze om verschillende redenen het nieuwe manuscript toch niet uitgegeven wilde hebben. Hij kon het vernietigen.Wessel antwoordde, dat ze dit natuurlijk geheel zelf beoordeelen moest en verder, dat de vóór- verkoop van haar vroolijken roman buitengewoon goed ging.Zij spraken er nooit meer over.Maar zeer lang nadien, toen zij al gestorven was en hij een heel oud man, die de groote schaduw voelt naderen en de laatste rekeningen moet vereffenen, verbrandde hij een manuscript, dat hij altijd zorgzaam bewaard had, als een kostbaar bezit. En terwijl hij zat te staren naar de vlammen, die deze bladen vernietigden, was het hem, alsof het twee levens waren, die hij daar zag vergaan tot asch, twee levens met al hun droomen, die nooit werden vervuld, .... en die nooit waren gestorven.En die levens kwamen hem voor niet veel anders te zijn, niet veel méér, niet veel minder ook, dan een kunstwerk, dat nooit was verschenen.
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De jongens tooien zich met papieren mutsen...

... en de meisjes met gevlochten haarkransjes.

Een uitnemend sociaal werk, van groote hygiënische waarde tevens, wordt in de vacantiedagen 
verricht door de Vereeniging het „Reinilda-huis”, welke beoogt de Jordaankinderen in hun vrije 
weken te laten genieten van zon, lucht en beweging op de meest aangename wijze. Hoe dat in 
zijn werk gaat toonen ons deze foto’s. In optocht trekken de kleuters van het Marnixplein naar het 
weiland van den Spaarndammerdijk, het tooneel hunner ontspanningen. Vóór een bevlagden hooiberg 

wordt halt gehouden, het is nu reeds een en al jolijt.

In De Hoofdstad

Natuurlijk moet het midden- 
zomer zijn en in ’t hartje 
van’t vreemdelingenaeizoen 
dat eenige der voornaamste 
straten ónzer stad zijn op
gebroken. De Vijzelstraat 
en de Utrechtschestraat zijn 
beiden óf moeilijk óf geheel 
en al onberijdbaar in ver
band met werkzaamheden 
aan het wegdek en tram
spoor. Hierboven de geheel 
en al opgebroken Utrecht

schestraat.

DE AMSTERDAMSCHE 
VLIEGHAVEN SCHIPHOL 
heeft deze week een onge
kende drukte meegemaakt 
vanwege het neerstrijken 
der aan de Europeesche 
rondvlucht deelnemende 
vliegers. Het was er een 
gaan en komen van de meest 
verscheidene vliegtuigen 
hetgeen een zeer interes
sant schouwspel genoemd 
mocht worden. Hiernaast 
ziet men de juist aange
komene deelneemster Miss 
Spooner met haar mecani
cien Campbell, staande voor 
haar knusse machientje.

Dat er nog wonin
gen in Amsterdam 
zijn waar ’t wonen 
nu juist geen pretje 
is, toont deze foto 
van een perceel aan 
den Baarsjesweg, 
waar ’t water dezer 
dagen 10c.M. boven 
den vloer van de 
huiskamer stond.

Hiernaast: 
De bewoners heb
ben hun meubeien 
dan ook elders ge
borgen en het aller- 
noodigste, zooals 
slaapgelegenheid in 
een klein kamertje 
ondergebracht waar 
het water nog niet 
is binnengedrongen.
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Het Nederlandsche cricket-team dat Zaterdag en Zondag te Haarlem door de Free Foresters met inntngs 
werd geklopt. Van l.n.r. Max Jansen, tnr. H. van Manen, L. J. Sodderland, F. W. Rincker, G. Bouwmeester, 

Tonny de Beus (aanv.), W. Glerum, J. Koeleinan, Jhr. W. v. d. Bosch, Arn. Maas en E. Neuerburg.

De Free Foresters. Van l.n.r. Mc. Donnel, Wheatly, Smith Bingham, Glover, 
Lt. Col. Johnston (aanv.), Younghusband, Stanley, Toppin, Ritchie, Cooper en 

Pattisson.

DE ZWARTE LIJST
Toen wij verleden week onder bovenstaand opschrift de lijst 

van overschrijvingen bespraken en de door het bestuur 
van den N.V.B. voorgestelde maatregelen naar voren 

brachten, hebben wij met die bepalingen onze instemming 
betuigd. Niet dat wij de bepaling van de bekende 12 maan
den ideaal vonden, doch alleen omdat wij van meening zijn, 
dat er eindelijk paal en perk moet worden gesteld aan den 
min of meer chaotischen toestand in de voetbalwereld.

Bij het meerendeel der vereenigingsmenschen is van instem
ming echter geen sprake, hetgeen op de vergadering van afdee- 
ling 1 in Haarlem Zaterdag j.1. wel is gebleken. Wij komen 
in verband hiermede nog even op dit onderwerp terug.

De cricketwedstrijd Ned. elftal—Free Foresters te Haarlem. 
Moment tijdens de match. De Engelschrnan Smith Bingham 

bespeelt het bowlen van Sodderland.

Drukte op de Stadion-Wielerbaan. De wed
strijd om het lange-afstand kampioenschap 
(25 K.M.) der A.S.C. „Olympia”. De talrijke 

deelnemers in de bocht.

De beslissing bij de sprint-kampioenschappen van de A.S.C. Olympia. 
Een moment nadat onze fotograaf deze kiek nam, kwam v.d. Heide 

te vallen, doch hij werd niettemin winnaar.

Hebben wij de stemming, welke er ten 
opzichte van de voorgestelde bepalingen 
onder de leidende clubmenschen heerscht, 
goéd begrepen, dan heeft het voorstel — wij 
meenen, dat de Noordelijke heer Valkema er 
de geestelijke vader van is — weinig kans 
om te worden aangenomen.

Dit is verklaarbaar. Bona fide vereenigin- 
gen vinden ’t een wantoestand, wanneer bona 
fide voetballers niet van club kunnen veran
deren, wanneer zij dit wenschen en wanneer 
hiervoor inderdaad redenen bestaan. Van 
dien kant is eerder een voorstel te wachten'om 
de overschrijvingen geheel vrij te doen zijn. 
De knoeiers zijn er begrijpelijk vanzelf niet 

voor, omdat de beraamde maatregelen dit knoeien 
voor een belangrijk deel zouden voorkomen.

„Maar er moet toch iets gedaan worden,” hoorden 
wij dezer dagen een N.V.B.-bestuurslid de ver
zuchting slaken.

Ja, er moet inderdaad veel worden gedaan. Het 
is echter heel moeilijk om thans den weg daartoe 
te vinden.

Wij zijn echter van meening, dat de N.V.B. de 
wantoestanden in de hedendaagsche voetbalmaat
schappij voor een groot deel zelf heeft geschapen.

Waarom laat men het in Den Haag oogluikend 
toe, dat onze amateurs per wedstrijd diverse gul
dens vergoeding krijgen om daarmede hun onkosten 
te bestrijden? De clubs, die dit doen, vinden het 
zelf heel niet erg. Zij redeneeren eenvoudig : „de 
scheidsrechter heeft toch ook zijn declaratie.” Op 
dit standpunt schijnt men zich ook in Den Haag te 
stellen en men neemt er vrede mee. Dat de spelers, 
die eenige uren van hun woonplaats gaan voet
ballen, er niet aan denken, het hun verstrekte geld 
voor een maaltijd uit te geven, welken zij thuis 
evengoed kunnen bekomen, spreekt vanzelf. Hier 
ontvangen zij dus rechtstreeks geld voor hun presta
ties op de groene vlakte.

Dit en dit alleen is de reden, dat men tegenwoor
dig spelers aantreft, die in een vereeniging uitko
men, welke tientallen kilometers van hun woon
plaats verwijderd is. Zoo vermeldt b.v. één der 
laatste Sportkronieken het verzoek tot overschrij
ving van een Zandvoort-speler, wonende te Haar
lem, naar H.V.C. in Amersfoort. Zooiets gaat 
natuurlijk alleen op aanbieding en wij vermoeden, 
dat de hierboven aangehaalde nogal een voordeelige 
moet zijn ook.

Als straks de voorstellen, die wij verleden week 
bespraken verworpen worden, behoeft men in Den 
Haag niet bij de pakken te gaan neerzitten. Wan
neer men dan zijn licht eens opsteekt bij de plaat
selijke consuls, scheidsrechters of andere personen, 
die met onze voetbalclubs in aanraking komen, 
zullen de vele duistere zaakjes wel voor den dag 
komen. En anders maar een recherche-dienst. Voor 
een soort Sherlock Holmes ligt er in de voetbal
wereld een terrein bloot om van te watertanden

Het wordt hoog tijd, dat de schuldigen hun 
verdiende loon krijgen.
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DUISTERE MACHTEN
NAAR HET ENGELSCH VAN JOSEPH HOCKING

HET VERHAAL TOT NU TOE
Mark Martineau, die in de rechten studeert, is beschuldigd van 
moord op Abraham Robertshaw. De jury spreekt het „niet 
schuldig” over hem uit, maar de publieke opinie, die hem voor 
schuldig houdt, is tegen hem. Hij wendt zich tot rechter 
Sedgmoor om raad. Deze adviseert hem in Canada of Australië 
zijn geluk te beproeven, maar Martineau wil het land niet uit. 
Dina, Sedgmoor’s dochter, die bij het onderhoud tegenwoor
dig is, geeft Martineau gelijk, omdat hij den moordenaar van 
Robertshaw wil ontdekken. Mark wandelt ’s avonds langs de 
kade en ontmoet daar een jonge bloemenverkoopster, Elsie 
May. Deze spreekt hem moed in, geeft hem drie shillings te 
leen en den raad, Londen te verlaten, naar buiten te gaan en 
daar als tuinkecht werk zien te krijgen. Hij volgt dien raad 
en wordt, na eenig zoeken, door Wilding, een rijk koopman 
uit de city, die villa „Poplars” bewoont, in dienst genomen. 
Dina Sedgmoor komt op de „Poplars” logeeren en herkent in 
den tuinknecht Mark Martineau. Zonder zich goed rekenschap 
te geven van de mogelijke gevolgen voor Martineau, deelt 
zij den jongen Herbert Wilding mede, wie Martineau eigenlijk 
is. De oude en de jonge Wilding gelooven in Mark’s schuld 
en de oude heer zegt hem de betrekking op. Mark vertrekt 
naar Londen. Hij treedt daar als boekhandelaarsbediende in 
dienst bij Josua Bentham. Mark’s pogingen om het geheim 
van den moord te ontsluieren, hebben geen succes. Na een 
jaar zegt Bentham hem de betrekking op, omdat hij geen 
bediende meer betalen kan. Het gelukt hem een betrekking 
als secretaris te krijgen bij Dr. Margraves, een archeoloog, die 

z’n vader gekend heeft. In dien boekwinkel heeft hij een 
onderhoud met rechter Sedgmoor en diens dochter. Tot z’n 
verbazing ontvangt hij een paar dagen daarna een uitnoodi- 
ging voor een avondpartij ten huize van den rechter. Herbert 
Wilding is er ook. Hij spreekt met de gasten over Mark, waar
door deze door iedereen gemeden en genoodzaakt wordt het 
huis te verlaten. Na eindeloos zoeken vindt hij in Scotland- 
Yard een brief, waardoor hij op het spoor van den moordenaar 
hoopt te komen. In een restaurant ontmoet hij kort daarop 
Edgar Barret, iemand, wiens naam in den brief genoemd 
wordt. Met dezen heeft hij een onderhoud, waardoor hij in z’n 
meening versterkt wordt dat Barret meer van de zaak weet. Op 
een avond verlaat Barret Londen. Mark volgt hem ongezien. 
Barret gaat naar een eenzaam landhuis en Mark legt zich vlak 
voor ’t huis in hinderlaag. Daar ziet hij aan een der vensters 
een jong meisje in wier oogen een uitdrukking van ontzet
ting ligt. Eenige oogenblikken later verdwijnt de gestalte 
en verlaat ook Barret de woning en daarna Londen zonder 
adres achter te laten. Mark gaat weer naar het landhuis, 
doch vlak er bij gekomen, wordt hij van achteren overval
len en bewusteloos geslagen. Hij ontwaakt in een ziekenhuis 
dat hij na eenigen tijd hersteld verlaat. Hij tracht inlichtingen 
in te winnen omtrent het landhuis, maar verneemt slechts zeer 
weinig. Nu gaat hij weer naar 't landhuis, komt door de achter
deur binnen en hoort in een der kamers op de tweede ver
dieping iemand luid snikken. Hij treedt de kamer binnen en 
vindt daar een jong meisje van ongeveer 20 jaar. Uit het 
onderhoud dat nu volgt, blijkt, dat zij een geheim verdriet 

heeft, hetwelk zij nu nog niet wil openbaren. Mark deelt het 
doel van zijn komst mede en zij spreken af, dat hij over een 
dag of drie zal terugkomen. Zij heeft dan inmiddels nagedacht 
over zijn voorstel om hem de oorzaak van haar leed mee te 
deelen. Mark verlaat ongemerkt het landhuis. Hij stelt nu 
persoonlijk een onderzoek in, in het huis en de kamer waar 
Robertshaw vermoord is en ontdekt in die kamer een kleine 
opening die toegang geeft tot de vliering van het huis er 
naast. Op die vliering vindt hij een haarspeld van een vrouw, 
wat het geval nog raadselachtiger maakt. In de bladen leest 
hij, dat in Marystreet een moord gepleegd is op zekeren 
George Dawson. Elsie May, het meisje dat hem eens drie 
shillings geleend heeft, wordt van dien moord verdacht en in 
arrest gesteld. Mark bezocht haar in de cel en daar hij eenige 
maanden geleden tot advocaat gepromoveerd is, biedt hij 
zich aan om als haar verdediger op te treden. Dit aanbod 
w'ordt door Elsie, die verzekert onschuldig aan den moord 
te zijn, met vreugde aanvaard. In het lijkenhuis komt Mark 
tot de ontdekking, dat de vermoorde George Dawson Edgar 
Barret is. Bij het voorloopig onderzoek voor den rechter 
meldt zich ook als getuige zekere Imri Clarke, ’n handelaar 
in Oostersche juweelen, aan, die meedeelt, dat de vermoorde 
zijn secretaris was. Van zijn particuliere aangelegenheden 
weet hij echter niets af. Mark besluit Imri Clarke te bezoe
ken. Hij wordt door dezen beleefd ontvangen, maar wordt 
niet veel wijzer. Bij ’t verlaten van Clarke’s huis zag hij aan 
een der bovenvensters het gelaat der donkere, zwaar ge
bouwde vrouw, die hij eenigen tijd geleden in het eenzame 

huis op het land had gezien.

H
et had nu geen zin voor hem, om hier 
nog langer te blijven staan. In een staat 
van groote opgewondenheid ging hij naar 
z’n kamer tegenover Bentham’s boek

winkel. Er scheen hier en daar een lichtstraal in 
het geheimzinnige dat hem omringde, door te 
breken en toch het geheim zelf bleef ondoordring
baar, meer dan ooit zelfs. Hij liet het verledene nog 
eens de revue passeeren. Maandenlang had hij steeds 
gehoopt, dat Edgar Barrett in staat zou zijn om 
het vraagstuk dat hem, Mark, reeds zoo lang bezig 
hield, te helpen oplossen. Geruimen tijd was hij 
van meening geweest, dat deze man nauw met 
het vraagtsuk verbonden was. Daarom had hij 
hem op dien dag, ongezien, naar hij meende, naar 
het eenzame huis gevolgd. Maar deze bron van 
inlichtingen was nu voor goed op
gedroogd. De man van wien hij hulp 
verwacht had bij z’n onderzoek, hulp 
misschien tegen wil en dank, was 
als slachtoffer gevallen door dezelfde 
macht, die een einde gemaakt had 
aan het leven van Abraham Robert
shaw. Ofschoon hij daarvoor geen 
rechtstreeksch bewijs had, zoo was 
hij er van overtuigd, dat Barret’s 
dood een bedrijf was in hetzelfde 
bloedige treurspel, waarin hij zelf was 
gewikkeld. Hij riep in zijn geheugen 
terug z’n onderhoud met Imri Clarke; 
zin voor zin en woord voor woord. 
Wie was die Imri Clarke ? Wat wist 
men van hem ? Hij was geheel uit 
eigen beweging bij het gerechtelijk 
vooronderzoek als getuige opgetreden ; 
de vragen die hem waren gesteld, 
had hij, als ’t ware, uitgelokt. Hij 
leek een vreedzaam, onschadelijk 
mensch te zijn, die kleine man, die 
alleen belang scheen te stellen in z’n 
liefhebberij om juweelen en edele 
steenen te verzamelen en te verkoo- 
pen ; een mensch, die er uitzag alsof 
hij geen vlieg kwaad zou doen. En 
toch, gedurende den tijd dat Mark in 
z’n tegenwoordigheid geweest was, 
had hij een gevoel over zich gehad 
alsof hij onder betoovering stond en 
dat er tusschen hem en den man, 
aan wien hij verschillende vragen 
stelde, een slagboom stond, die niet 
opgeheven of terzijde geschoven kon 
worden.

Hij keek op z’n horloge en sprong 
op; even dacht hij na om een 
besluit te nemen ; dat besluit moest 
direct genomen worden; er was 
geen tijd te verliezen; hij moest 
handelend optreden en wel onmid
dellijk. Een paar minuten later trad 
hij de cel binnen, waar Elsie May 
gevangen zat.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
JONGE LIEFDE.

Clsie,” sei hij, „neem me niet kwalijk, dat ik 
vanavond nog bij je kom, maar ik kan je 

alleen helpen, als je geheel openhartig tegenover 
me bent.”

„ Ik zal u alles vertellen wat ik weet,” antwoordde 
het jonge meisje, „maar m’n hoofd loopt om. 
Bovendien dacht ik dat ik u gisteren alles verteld 
heb.”

„Laat ik je even zeggen, dat ik alles dien te 
weten, wat Barret je over z’n leven heeft meege
deeld ; alles tot in de kleinste bizonderheden. Het 
spreekt vanzelf, dat je lange gesprekken met hem 
gehad hebt, en bij die gelegenheid moet hij ook

bloempje te midden der bloemen.

over zichzelf het een en ander O O
verteld hebben. Gisteren vernam jL
ik van je, dat Barret op sommige
dingen zinspeelde die men van hem verlangde 
dat hij doen zou, maar die hij niettemin weigerde 
te doen.”

„Ja, dat is zoo.”
„Gaf hij je niet te kennen wat voor dingen dat 

waren ?”
Elsie streek met haar hand over d’r voorhoofd, 

alsof zij zich iets trachtte te herinneren.
„Heeft hij nooit met je over Imri Clarke ge

sproken, den man die vanmorgen bij het voor
onderzoek was en als getuige optrad ?”

„Neen, nooit, dat weet ik zeker.”
„Maakte hij ook nooit gewag van een zekeren 

heer Paterson ?”
„Paterson, Paterson ? O ja, dat 

wel. Nu ik er aan denk, was het 
volgens hem Paterson die hem die 
dingen wilde laten doen. Ja, nu her
inner ik het me. Hij maakte er zich 
geweldig kwaad over en zei me bij 
die gelegenheid, dat hij niet van plan 
was nog langer iemands slaaf te zijn 
en dat, wanneer Paterson hem ook 
al in z’n macht had, het omgekeerde 
ook het geval was. Ja, zoo is het.” 

„Zei hij nog niet meer. Denk eens 
goed na ?”

„Ja, hij zei nog meer. Hij zei, dat 
hij papieren onder z’n berusting had, 
die, als hij dat wilde, dien Paterson 
leelijk in ’t nauw konden drijven.”

„Heeft hij ook gezegd, waar hij 
die papieren bewaarde ?”

„Neen, dat herinner ik me niet, 
maar wel dat hij ze bij hem thuis 
had. Daar zou ik een eed op kunnen 
doen.”

„Vertelde hij nog meer?”
„Ja,” en het gelaat van het meisje 

klaarde op, „hij zeide, dat z’n meester, 
z’n broodheer, zei hij spottend, een 
van die geheimzinnige wezens was, 
die nooit ergens over spraken en on
doorgrondelijk waren, maar dat hij 
toch veel ontdekt had.”

„Vertelde hij je niet, wl hij dan 
ontdekt had ?”

„Neen, dat niet, nooit, maar ik 
weet zeker, dat hij me dat van de 
papieren vertelde.”

„Denk nu nog eens goed na, Elsie. 
Noemde hij, in den loop van de ge
sprekken die je met hem voerde, ook 
mijn naam ?”

„Een oogenblik !” riep het meisje 
uit. „Laat me even nadenken. Eens, 
ja, eens, ik herinner het me nu — 
als ik niet zoo in de war was, dan 
had ik er wel eerder aan gedacht —
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sprak ik hem over u, dat ik u aan den oever der 
rivier ontmoet had en dat u er naar aan toe was. 
Ik vertelde hem ook wat u me later zei. Hij lachte 
en verklaarde, dat hij daar meer van wist dan 
iemand anders. Ja, dat zei hij?’

„Meer dan iemand anders ? Wat ik daar hoor, 
is zeer belangrijk?’

„Hij zei nog, dat het u nooit gelukken zou, uw 
naam te zuiveren van den blaam die op u rustte, 
omdat er iemand achter de schermen zat, die zoo 
slim was als de duivel zelf. Ik herinner me nu ook, 
dat hij mij veel over u vroeg; hij vroeg me ook wat 
u zei. Ik antwoordde hem, dat u me gezegd had, 
dat u onschuldig was. Hij begon 
weer te lachen en zei: dat weet 
ik ook wel.”

Mark bleef nog een paar 
minuten in de cel bij Elsie, maar 
het meisje was gaandeweg zoo 
opgewonden geworden, dat ze 
bijna niet meer uit haar woor
den kon komen. Hij had nu 
de zekerheid verkregen en z’n 
aandacht was nu gevestigd 
op het feit, dat de misdaad 
waarvan het meisje beschuldigd 
was, nauw verband hield met 
die andere misdaad, die zoo’n 
treurige verandering in z’n eigen 
leven gebracht had.

Toen Mark het politie-bu- 
reau verliet, had de avondklok 
juist tien uur geslagen. Hij voel
de, dat het hem op ’t oogen- 
blik onmogelijk was, naar huis 
te gaan. Hij ham een rijtuig en 
liet zich naar Greenfell-street 3 
rijden, een straat, die zooals 
Imri Clarke op dien morgen bij 
’t verhoor, gezegd had, vlak bij 
Chancery-lane was. Greenfell- 
street was een kleine, stille 
straat. Voor zoover hij zien kon, 
waren de huizen er niet groot, 
maar solied gebouwd. Hij belde 
aan ; de deur werd geopend 
door een nette, goed gekleede 
vrouw, die er zeer vermoeid 
en bizonder ontstemd uitzag.

„Ik kom eenige inlichtingen inwinnen omtrent 
uw overleden huurder,” zoo begon de jonge man.

„Lieve hemel!” riep de vrouw uit, „al weer 
iemand die inlichtingen moet hebben. Nu loopt 
het toch de spuigaten uit. U is zeker een kranten
man ?”

„Kan ik z’n kamer niet even zien ?” vroeg Mark. 
„Neen, dat kunt u niet,” zei de vrouw weer. „Ik 

ben sinds vanmorgen geen baas meer in m’n eigen 
huis. De politie kwam binnen alsof het huis haar 
eigendom was en behandelde me alsof ik zelf iets 
misdaan had.

Daarna kwamen nog andere mannen, die alles 
onderste boven haalden, boeken, papieren enz. 
nazagen en me vragen stelden, alsof ik een moor
denares was.”

Terwijl de vrouw nog sprak, was Mark de gang 
in gekomen. Hij bracht er haar toe om door 
vriendelijke en behendige vragen hem meer mee te 
deelen van Edgar Barret’s gewoonten en manier 
van leven dan hij tot nu toe wist. Vooral nadat hij 
haar had meegedeeld, dat hij advocaat was, die 
voor de rechtbank in de zaak betrokken was, 
werd de vrouw mededeelzamer.

„Ik zou wel eens willen weten, wie hem al zoo 
bezochten,” vroeg hij ten slotte.

De vrouw zag hem zwijgend aan en ant
woordde : „Ik zie niet in, wat dit met de zaak te 
maken heeft?’

„Luister eens goed juffrouw,” zei Mark; „wan
neer u het een of ander met opzet verzwijgt, dan 
zult u daar later last van krijgen. De politie heeft 
u zeker al gezegd, dat u waarschijnlijk als getuige 
zult worden opgeroepen. Dan moet u zweren, dat 
u de waarheid, de heele waarheid en niets dan de 
waarheid zult zeggen. Wanneer u nu reeds tracht 
om zooveel mogelijk te verzwijgen, dan zal dat een 
slechten indruk maken.”

„Ik behoef niets voor me te houden, want er is 
niets waar ik zelf bang voor behoef te zijn.”

„Daaraan twijfel ik geen oogenblik. Alleen is 
het voor mij van groot belang om te weten of 
hij ook bezoek ontving.

„Hij ontving gisteravond om acht uur bezoek 
van twee dames,” zei de vrouw.

„En een daarvan,” hernam Mark, terwijl hij de 
hospita van den vermoorden man nauwlettend 
gadesloeg, „was een groote, zwarte vrouw, niet 
waar?”

„Ze was nu juist niet wat men zwart noemt, 
maar zeer donker. De andere was zwaar gesluierd, 
zoodat ik maar weinig van haar gelaat kon zien.”

„Was die gesluierde dame jong of oud ?”
„Ik zou denken, dat ze nog zeer jong was, maar 

om u de waarheid te zeggen, heb ik daar niet scherp 
op gelet. Ze vertelden me, dat ze mijnheer Barret 

Een redenaar in den dop.

moesten spreken naar aanleiding van een brief 
dien ze van hem ontvangen hadden. De groote 
vrouw liet me den brief lezen, waarop ik zei, dat 
mijnheer Barret niet thuis was en pas over een 
uur zou thuis komen. Ze gaven ten antwoord, dat 
ze dan zoolang op hem wilden wachten.”

„U liet ze daarna zeker in z’n kamer?”
„Wat kon ik anders doen ?”
„En wat gebeurde er toen?”
„Wel, ze wachtten ongeveer een kwartier.”
„Is dat alles?”
„Ja, dat is alles.”
„Maakte het op u den indruk,” zoo vroeg Mark 

weer, „of ze door mijnheer Barret’s afwezigheid 
teleurgesteld waren ?”

„Neen, dat niet. De grootste der twee vrouwen 
zei iets tot de andere, wat ik niet verstaan kon. 
De andere zei me toen, dat ze tot haar spijt niet 
langer konden wachten als mijnheer Barret niet 
gauw thuis kwam. Ik hield ze aan d’r woord en 
liet ze uit. Dat is alles.”

„Maar zeg me nu eens,” zoo besloot Mark z’n 
verhoor. „Zou u de twee dames herkennen als u ze 
weer zag ?”

„Dat denk ik wel,” antwoordde de vrouw; „in 
elk geval zou ik de zwarte vrouw herkennen, zooals 
u haar noemde. Ze zag er zoo vreemd uit en in 
haar oogèn was een glans, die me deed huiveren. 
Van de andere kan ik dat niet zoo precies zeggen; 
ze was, zooals ik zei, zwaar gesluierd, maar haar 
stem zou ik herkennen. Haar stem klonk droevig 
en ze sprak, alsof ze ergens bang voor was.”

Reeds vroeg in den morgen van den volgenden 
dag begon Mark opnieuw z’n nasporingen. Hij 
had van Dr. Margraves ontslag uit z’n betrekking 
verzocht en gekregen en was dus vrij in z’n doen 
en laten. Omstreeks elf uur was hij in de nabijheid 
van Old Bailey. Hij wist, dat daar op dit uur een 
rechtszitting plaats had, die door rechter Sedgmoor 
werd gepresideerd. Eensklaps zag hij Dina uit 
een zijdeur van het gerechtsgebouw komen. Hij 
had haar niet meer gezien of gesproken sinds dien 
avond, dat hij ten huize van haar vader op Eaton

Square geweest was en hij herinnerde zich, dat, 
bij z’n laatste kort bezoek aan den rechter, zij 
onzichtbaar voor hem gebleven was. Toen zij de 
trappen van het gebouw was afgedaald, herkenden 
zij elkaar. Mark zag, dat ze bloosde. Z’n hart 
klopte onstuimig. Hij wist van opgewondenheid 
bijna niet wat hij deed; hij nam z’n hoed af en 
reikte haar de hand.

„Ik was bang, juffrouw Sedgmoor,” zei hij 
zenuwachtig, „dat ik u nooit meer zou zien. Maar 
ik was vast besloten, te zorgen dat dit niet 
zou gebeuren.”

Het scheen, dat het jonge meisje een min of 
meer gedwongen houding tegen
over hem aannam. Zij drukte 
echter de haar aangeboden 
hand en sprak :

„Ik ben u nog een felicitatie 
schuldig?’

„Waarvcjgt/?”
„Voor u^‘promotie tot mees

ter in de rechten. Ik had u 
eigenlijk schriftelijk mijn ge- 
lukwensch moeten aanbieden, 
toen ik uw promotie in de 
„Times” las, maar....” Hier 
zweeg ze en zuchtte bijna on
merkbaar.

„Dat is heel lief van u, maar 
ik mocht geen schriftelijken ge- 
lukwensch van u verwachten.”

„Ik had het moeten doen,” 
hernam ze, driftig. „U weet 
niet hoe blij ik was. Het is 
prachtig!”

„Maar het zal me weinig ba
ten, voor die andere zaak in 
orde is gebracht. Welken kant 
gaat u uit juffrouw Segmoor ? 
Mag ik dan zoover met u 
meegaan ?”

„Ik ga in de richting van 
Oxford-street. Ik moest even 
hier in ’t gerechtsgebouw zijn ; 
vader had iets vergeten.”

Hij liep nu naast haar totdat 
ze dicht bij Holborn Viaduct 
gekomen waren. Gedurende dien 

tijd dacht Mark niet meer aan z’n zorgen en z’n 
leed. Zelfs het doel waarmee hij dien morgen op stap 
gegaan was, was hij vergeten. Het was een onge
kende, een heerlijke vreugde voor hem, met haar 
te wandelen. Al het andere bestond op dit oogen
blik niet voor hem.

„Stelt u nog vertrouwen in me ? Gelooft u nog 
in mijn onschuld ?” vroeg hij ; „neem het me niet 
kwalijk, dat ik u dit vraag, maar eenigen tijd ge
leden vernam ik, dat de gunstige meening van 
uw vader omtrent mij veranderd was. Eri die 
gunstige meening was mij meer waard dan ik u 
zeggen kan.”

„Ik geloof niet, dat ik van meening veranderd 
ben,” zei de dochter van den rechter, „maar..

„Maar wat?” vroeg hij haastig, toen hij zag dat 
zij aarzelde om verder te spreken.

Ze antwoordde, maar op zulk een zachten toon, 
dat hij haar, ook door het rumoer op straat, niet 
verstaan kon. Z’n hart klopte onstuimig; hij was 

• zóó opgewonden, dat hij nauwelijks wist waar hij 
was. Hij had niet gedacht, dat hij nog ooit in 
aanraking met haar zou komen en haar zou kunnen 
spreken. Toen hun onverwachte ontmoeting dan 
ook plaats had, was hij zóó onder den indruk 
daarvan, dat hij nauwelijks wist wat hij deed.

„ Ik moet u over veel dingen spreken, ik heb u veel 
te zeggen,” riep hij, een oogenblik door zijn gevoel 
overmeesterd, uit, „maar niet hier op straat tus- 
schen al die menschen. Vergeef me, ik weet het, het 
is te vee! gevergd van u en ongepast van mij I”

Een gloeiend rood verspreidde zich over het 
gelaat van ’t jonge meisje, maar zij antwoordde 
lachend en onbevangen:

„Bij Temple Gardens is het altijd stil; we zouden 
er door Farringdon-street heen kunnen gaan en 
zijn er dan binnen een paar minuten.”

Blijkbaar verkeerde zij in even opgewonden 
stemming als hij, want zonder ook maar een oogen
blik te aarzelen, liet zij de daad op het woord vol
gen en sloeg den weg naar Farringdon-street in. 
Een paar minuten later hadden zij het rustig 
pleintje in de nabijheid van Paper-Buildings 
bereikt. Wordt voortgezet.
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