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Het eerste model tramwagen, dat door de Maatschappij werd gebruikt.

No. 30

Het nieuwste, een zoogenaamde Budapester wagen.

DE E.S.M. VERZILVERD
Jubelen !

Er wordt tegenwoordig wat afge
jubeld !

Als iemand 121/2 jaar putjesschepper is 
gebleven, omdat hij het in al dien tijd 
niet verder heeft kunnen brengen, dan 
wordt de man bejubeld en worden hem 
door vrienden en bekenden geschenken 
overhandigd en z’n baas komt hem 
„verrassen” met de gebruikelijke „en
veloppe met inhoud”, omdat hij dat 
nu eenmaal niet goed laten kan. Het 
is gebruik, niet waar, en onttrek je daar 
maar eens aan !

Alle dagen lees je in de kranten over 
jubilea en de meeste daarvan hebben 
geen andere waarde, dan aan het feest 
van onzen putjesschepper is toe te kennen.

Toch zijn er wel jubilea, die waard zijn 
gevierd te worden, en dat kan vooral het 
geval zijn, wanneer ze niet personen, niet 
enkelingen, maar instellingen betreffen — 
instellingen van openbaar nut vooral.

Zoo is het bijvoorbeeld gesteld met het

Het tegenwoordige beginpunt van de lijn, in de Spuistraat te Amsterdam. Alsof de 
Gemeente er rekening mee had gehouden, dat de tram den 4den October jubelde, 
had zij er voor gezorgd, dat juist op dien dag de asfalteering van de Spuistraat 

gereed was.

Hoe zou dat uitvallen ? Zou dat wei 
rendeeren ?

Tot er een tweetal menschen, de heeren 
Anderheggen en Neumeijer, begrijpend, 
dat het er toch tenslotte wel van zou 
komen dat er een tram werd aangelegd, 
maar vast begonnen, zonder over een 
tram te reppen, voor een zacht prijsje 
de gronden op te koopen, waarlangs de 
lijn zou moeten komen — als de tram 
er kwam, dan zouden die immers enorm 
in waarde stijgen.

Toen ze de gronden voor het grootste 
deel hadden, vroegen ze ook consessie 
voor de tram aan en toen ze die had
den.... was het kapitaal uitgeput en 
was er niets meer over voor het aan
leggen van de lijn.

En zoowel hun gronden als hun con
cessie moesten de heeren Anderheggen 
en Neumeijer weer verkoopen.

Maar aan wie ? Nog altijd werd er 
door de mannen van geld weinig voor 
het plan gevoeld, totdat een Amster-

jubileum van de E.S.M., 
de electrische tramver- 
binding tusschen Amster
dam, Haarlem en Zand- 
voort, die den 4den Octo
ber 25 jaar bestond. Want 
een kwart eeuw lang 
hebben duizenden er het 
genot van gehad, dat daar 
25 jaar geleden eenige 
kloeke mannen bijeen
kwamen, om middelen 
te beramen, de electrische 
verbinding Zandvoort- 
Haarlem, die reeds een 
vijftal jaren bestond, 
door te trekken naar 
Amsterdam.

De plannen daartoe be
stonden weliswaar reeds

De 36 jubilarissen met hun vrouwen temidden van de cadeaux in het Brongebouw te Haarlem, waar zij door directie en 
collega's gehuldigd werden.

dammer, die er bij uit
zondering wel wat voor 
voelde, eens voor zichzelf 
een vergelijking maakte 
tusschen het zeurpieterige 
gedoe hier en de door
tastende wijze, waarop 
zulke zaken in Amerika 
worden aangepakt.

Als dan hier niemand 
wilde....

En hij schreef naar 
zakenvrienden in Amerika 
en die vonden het iets 
zóó vanzelfsprekends, dat 
er geld met het geval 
te verdienen was, dat ze 
dadelijk èn gronden èn 
concessies overnamen en 
de E.S.M. oprichtten, op

Een lastig plekje voor de E.S.M. in Haarlem. De beruchte bocht bij de 
Langebrug.

sedert 1900, maar 
we waren hier niet 
in Amerika — de 
Hollandsche kapi
talist wikt en weegt, 
en wikt en weegt 
dan nog eens en 
misschien ook nog 
wel een derde en 
een vierde maal, 
vóór hij zijn geld 
in een of andere 
onderneming steekt

Er was immers 
een spoorweg tus
schen Amsterdam 
en Haarlem ! Was 
dat dan nog niet 
voldoende? En dan 
nog wel een elec
trische verbinding ? Hoe de wagens van de E.S.M. zich in Haarlem door de nauwe straten moeten 

heen wurmen.
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Het kruispunt van de lijnen op de Kampervest 
te Haarlem.

ting, dat misschien wel de heele 
Haarlemmerweg bebouwd zou wor
den en Amsterdam en Haarlem één 
stad zouden worden.

Zóó Amerikaansch ging het hier nu 
toch niet, al trokken er ook Ameri
kanen aan de touwtjes.

Schokkende gebeurtenissen vielen 
in het leven der E.S.M. niet voor ; de 
grootste verandering had plaats in 
1918, toen, doordat de N.Z.H.T.M., 
een dochtermaatschappij der Neder- 
landsche Spoorwegen, de meeste aan- 
deelen opkocht, het Amerikaansche 
geld weer naar Amerika terugging en 
de E.S.M. feitelijk één werd met 
de N.Z.H.T.M., dus ook met de S.S.

583

Het viaduct in de lijn Haarlem-Zandvoort.

welker statuten eind 1902 de Koninklijk 
goedkeuring werd verkregen.

Dadelijk werd met den aanleg be
gonnen. Nog geen twee jaren heeft men 
noodig gehad voor den aanleg van de 
baan en den bouw van alles wat daarbij 
komt, zoodat reeds in den zomer van
1904 de proefritten konden beginnen, 
die uitstekend verliepen, zoodat op den 
4den October de nieuwe lijn officieel 
geopend kon worden.

Intusschen behoorde de lijn Haarlem— 
Zandvoort nog aan de Haarlemsche 
E.N.E.T., maar na langdurige onderhan- 
delingen werd de trammaatschappij met 
de E.S.M. vereenigd, zoodat nu Amster
dam rechtstreeks met „Zijn” badplaats” 
was verbonden.

De lijn floreerde en zij die geweifeld en 
het zaakje maar liever aan de Amerikanen
overgelaten hadden, 
temeer, daar al 
heel spoedig, 
zooals voorzien 
was, de Admi
raal de Ruijter- 
weg een gezoch
te plaats werd 
om te bouwen, 
al werden de 
Amerikanenook 
teleurgesteld in 
hun verwach-

keken nu spijtig,

A. Koper
Wegwerker

J. v. Weenen 
Controleur

C. Kelder
Conducteur

P. Pirovano 
Nachtwaker

A. D. Kalt
Wagenvoerder

A. Mulder 
Controleur

j. F. Jansen 
Hoofdcontroleur

H. Vonk
Remisechef

waarmee tevens de concurrentie tusschen 
spoor en tram uit was.

Het eenige wat nu nog aan de Ameri
kaansche oprichters herinnert is het 
smalspoor, dat ten tijde van den bouw 
in Amerika algemeen gebruikelijk was 
en dus door de Amerikanen ook hier werd 
toegepast.

Toen enkele jaren geleden de spoor
verbinding Amsterdam—Haarlem elec- 
rtisch werd, verloor de tram veel „oude 
klanten”, maar allengs herstelt zij zich 
meer en meer van dit verlies, zoodat 
zij de toekomst zonder bezorgdheid kan 
tegemoet zien.

P. Jansen 
Magazijnknecht

Er is dus reden tot 
dan uit het feit, dat er 
maatschappij, 36 in 
mannen jubileeren,

P. van Twuijver 
Conducteur

feestvieren en als 
tegelijk met de 

haar dienst zijnde 
blijkt, dat het bij 

deze maatschap
pij goed dienen 
is, dan is er 
dubbele reden 
tot een feeste
lijke stemming. 

Die er op den 
4den October 
dan ook ter dege 
geweest is.

Th. A. Loos
Wegwerker

J. Hansen 
Magazijnmeester

A. J. Holdorp 
Conducteur

A. T.

H. C. Eggelte 
Opzichter werkplaats

W. Vreem
Af rekenaar

C. Klaver
Hulpwerkman

D. Blokker
Conducteur

C. j. van Looy 
Ambachtsman

C. Jonker R. Wiarda A. A. de Kruyff
Wagenvoerder Wagenvoerder Conducteur

Th. H. J. v. Leersum
Wagenvoerder



584 VRIJDAG 11 OCTOBER 1929 No. 30

„DE" VEE-ARTS TE AMSTERDAM was 
lange jaren dr. W. S. Stüven. Op64-jarigen 
leeftijd is deze thans aldaar overleden.

VOM.
en 'T)aa*'~

Dr. P. VERHAGEN, die zich in de hoofdstad in 
een uitgebreide practijk en groote populariteit 
verheugen mocht, is daar plotseling overleden.

ZATERDAG WERD DE EERSTE 
STEEN GELEGD voor het Juliana-oord. 
Sanatorium voor lijders aan been- en 
gewrichtstuberculose. Dr. de Mol van 
Otterloo legt de oorkonde achter den 

steen.

Het echtpaar Zeeman, te dezer stede, hoopt 14 October zijn 
60-jarige echtvereeniging te herdenken.

Rechts: De heer A. Hylkema herdenkt 
vandaag den dag, dat hij voor 40 jaren 
in dienst trad bij de Westersuikerraf- 

finaderij te Amsterdam.

DE GROOTSTE VOETBRUG IN NE
DERLAND GEOPEND. Zaterdag heeft 
de Minister van Waterstaat, Mr. P. J. 
Reymer de 515 M. lange Maasbrug te 
Grave officieel voor het verkeer open
gesteld. De autoriteiten bij een wan
deling over de nieuwe brug. Voorop 
in het midden de Minister, links de 
Commissaris der Koningin in Noord- 
Brabant mr. dr. van Ryckevorsel en ter 
rechterzijde de dir.-hoofdingen. König.

De Koninklijke Luchtvaart Mij. mocht op 7 Oct. 
haar 10-jarig bestaan herdenken. Ter gelegenheid 
van dit tweede lustrum werd de K.L.M. een monu
mentale klok aangeboden, hierbij afgebeeld, een 

werkstuk van de Metaalgieterij „Holland”.
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De indrukwekkende Carolusbrug met het kasteel van Praag.

Een prachtige opname van den Kruittoren.

Rechts: Tijdens de feesten waren 
verschillende kerken en openbare 

gebouwen van Praag verlicht.

Een interieurfoto van de kapel 
van St. Wenceslaus of Si. Wensel 

in den Vitusdom te Praag.

Verleden week hadden de grootsche feesten 
plaats ter herdenking van den 1000-jarigen 
sterfdag van St. Wenceslaus, patroonheilige 
van Tsjecho-Slowakije. Mede daardoor en 
door het feit dat de laatste jaren veler aan
dacht op de jonge Republiek gevestigd is, 
meenden wij goed te doen om eenige fraaie 
foto’s van het centrum van dezen Staat, 
het oude Praag, hier af te drukken. Deze 
stad, zoo rijk aan tradities, bezit bizonder 
mooie gebouwen, kerken, kapellen, oude 
bruggen enz., waarvan eenige aardige kiek
jes ongetwijfeld een goeden indruk geven.

Hiernaast: De Carolusbrug 
van een andere zijde genomen.

. I IHi
i1 rf ■ W 1
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Een M oordenaar en zii
DOOR A. OSCAR KLAUSSMANN 'Wat ? Je hebt dus je betrekking bij mijn vader opgezegd ? En midden in de maand ? Hebben jullie samen oneenig- heid gehad ?”„Niet bepaald oneenigheid,” antwoorddeWendrich ontwijkend, „hoogstens een kleine woordenwisseling, waarbij wij tot de overtuiging kwamen, dat wij niet goed meer bij elkaar passen. Ik zal je dat wel eens op een anderen keer vertellen. Nu is het volstrekt niet van belang, want ik heb al een nieuwe, voordeeliger betrekking gevonden, en geniet nu tot den eersten van de volgende maand naar hartelust van mijn gulden vrijheid.”„Ik feliciteer je daarmee,” zei Rudolf en eenigs- zins bitter voegde hij eraan toe, „want ik begrijp wel, dat iedere betrekking je beter zal bevallen dan de vorige. Maar nu je mij van de grootste zorg hebt bevrijd, moet ik ook al het andere vernemen. Wat was de oorzaak van haar ziekte ?”Wendrich aarzelde met zijn antwoord en pas na een herhaald aandringen van zijn vriend zei hij : „Het is pijnlijk voor mij, dat ik in zekeren zin hiervan de aanbrenger moet zijn ; maar je zou vermoedelijk ook zonder mij toch de waarheid vernemen, en dus moet het maar. Ja, er is een ernstige scène geweest tusschen Elze en je vader, waarvan het meisje geheel van streek was. Ik weet het uit den mond van juffrouw Nitschke, die ik bezocht heb, nadat ik in het ziekenhuis was geweest.”Natuurlijk verlangde de advocaat een breedvoerig verslag over die voorvallen, er kwamen dikke aderen van drift op zijn voorhoofd, toen Wendrich hem van het optreden van den graanhandelaar in de woning van juffrouw Nitschke vertelde.„O, het is schandelijk !” riep hij met fonkelende oogen, toen de ander uitgesproken was. „Een arm, verlaten, onschuldig schepsel zoo te behandelen !”„Je zou beter gedaan hebben, Rudolf, door je vader pas van je plannen op de hoogte te brengen, wanneer je in staat was, om juffrouw Elze tegen de uitbarsting van zijn eerste drift te beschermen.”Toen kwam de hevige verontwaardiging van den jongen man los. „Ik weet nu wel, dat ik met die schriftelijke mededeeling een dwaasheid heb begaan. Ik had mijn vader immers moeten kennen en de brutaliteit, waartoe hij in staat is, als iemand tegen zijn plannen ingaat. Maar het kwam mij voor mijzelf en het meisje onwaardig voor, om laf komedie te spelen, door schijnbaar op zijn plannen in te gaan. Mijn eigenwaarde verbood mij nog langer tot de ongelukkige rol van een minderjarigen jongen te laten vernederen, die niets heeft te doen, dan blindelings te gehoorzamen. Eindelijk moest ik toch eens bewijzen, dat ik voornemens was, zelf mijn leven te vormen. En het spijt mij slechts, dat ik het niet eerder heb gedaan, want dan zou mijn vader wel niet hebben gewaagd, wat hij nu heeft durven doen. Och, als ik eraan denk, hoeveel die arme Elze heeft moeten lijden. Het kan mij woedend maken.”Zij hadden het doel van hun wandeling bereikt en kwamen nu in de eenvoudige kamer op een derde verdieping, die de jonge boekhouder bewoonde. Op de keurig gedekte tafel stond het avondeten klaar en dankbaar schudde Rudolf bij het zien van deze toebereidselen zijn wakkeren kameraad de hand.Om zijn vriend niet te hinderen, dwong hij zich er toe, Uets te gebruiken. Na verloop van eenige minuten legde hij zijn mes en vork neer en bracht het gesprek weer op datgene, waarvan zijn hart vol was.„Tegen niemand heb ik er nog ooit over geklaagd; tegen niemand heb ik ooit gezegd, hoe onuitsprekelijk ik in mijn kinderjaren en tijdens mijn jongelingsjaren onder de hartelooze, vaak bepaald wreede heerschzucht van mijn vader geleden heb. Mijn heele jeugd is daardoor verbitterd geworden. Maar nu is het genoeg. Hij moet rekenschap voor mij afleggen van hetgeen hij tegen Elze heeft misdaan. Hoe dan ook — eindelijk moeten wij het *ens worden.”

Hij was opgesprongen en liep opgewonden in de kleine kamer heen en weer. De bedachtzame Wendrich trachtte zijn vriend echter tot bedaren te brengen.„Dat je nu vurig verlangt, openhartig met je vader te spreken, is zeer begrijpelijk. Maar juist omdat je nu zeer opgewonden bent, zou ik in jouw plaats niets overhaasten. Je mag ten slotte toch niet vergeten, dat hij op zijn manier slechts in jouw belang en tot jouw bestwil meent te handelen.”Rudolf stoorde hem door hard te lachen. „Tot
Fanny Flapuit zegt:

Het ding dat het meeste telt in zaken is de 
telmachine,mijn bestwil! Als Elze waarlijk aan die zenuwkoortsen gestorven was — denk je, dat ik er dan ooit overheen was gekomen ? Uit waar eigenbelang heeft hij gehandeld, zooals in alles, wat hij doet.” Wendrich haalde zijn schouders op. „Je zult hem zeker het beste kennen, maar zijn handelwijze zal je misschien gunstiger voorkomen, als je bedenkt, dat hij het jonge meisje niet kende, en dat hij waarschijnlijk een van die dwaze overhaaste liefdesgeschiedenissen vermoedde, die een jongen man zoo vaak ongelukkig maken.”„Met hoeveel ijver kom jij als verdediger van mijn vader op ! Na je vorige zinspelingen had ik veel eerder het tegendeel verwacht, want het komt mij voor, dat hij zooiets niet aan je verdiend heeft.”„De twist, dien ik met mijn vroegeren patroon heb gehad, komt bij de beoordeeling van deze zaak niet in aanmerking. En ik zou zeker niet als zijn verdediger optreden — zooals jij het noemt — als ik niet vast overtuigd was, dat hij je op zijn manier liefheeft.”„Je weet niet, wat ik onder zijn dwingelandij heb moeten lijden. Ik ben zeker niet zonder kinderlijken eerbied en ook de strengste behandeling is niet in staat geweest, om mijn kinderlijke gevoelens geheel te dooden. Maar telkens en telkens heeft de overtuiging zich weer aan mij opgedrongen, dat mijn vader volstrekt niet in staat is, om iets of iemand anders lief te hebben dan zichzelf.”„Iedereen zou het recht hebben, om zoo over hem te oordeelen, maar jij hebt dat niet. Hij is je vader, heeft je op zijn manier lief, en heeft zeer zeker den wensch, om je tot een rijk en aanzienlijk man te maken. Dat hij voor de bereiking van zijn

n ^oon
doel ongewenschte middelen ge- NT Q bruikte, ligt nu juist in zijn heersch- 1NO* J zuchtig karakter. Zooals hij in zijn zaken alles tot in de kleinste bizonderheden zelf regelt, zonder ooit aan iemand anders iets over te laten behalve werktuiglijk schrijfwerk, zoo kan hij er ook in zijn hoedanigheid van vader blijkbaar niet toe besluiten, om een anderen wil dan den zijnen te erkennen. Vroeger of later zal hij toch daartoe moeten overgaan, maar ik raad je als vriend aan, hem langzamerhand en langs een vreedzamen weg zoover te brengen. Een openlijk opzeggen van de kinderlijke gehoorzaamheid zou mijns inziens niets anders tengevolge hebben dan een onherstelbare breuk.”De kalme toon van zijn vriend had wel invloed op Rudolf. Zijn drift bedaarde en liet slechts een pijnlijk gevoel van radeloosheid bij hem achter. Hij viel afgemat neer in een hoek van de canapé en vroeg na een lang zwijgen : „Als ik niet onmiddellijk met hem ga spreken, wat moet ik dan in vredesnaam doen ? Je zult toch niet van mij verwachten, dat ik van Elze zal afzien en haar laf in den steek zal laten ?”„Zeker niet, dat zou het laatste zijn, dat ik je kan aanraden. Dat je het meisje trouw wilt blijven, is heel begrijpelijk. Maar ik bedoel, dat dit voor- loopig heel goed zonder voorkennis van je vader kan gebeuren. Elze moet ergens onder dak gebracht worden, waar zij niet voor hem te bereiken is.” „Dat is gauw gezegd, maar ik weet niet, hoe dat in de gegeven omstandigheden mogelijk zou zijn. Ook als ik de middelen bezat, om voor haar onderhoud te zorgen, denk je, dat zij ook maar een cent van mij zou aan nemen, zoolang het mij aan moed ontbreekt, om haar tegenover mijn vader en de heele wereld tot mijn verloofde te maken ?”„Neen, zij zou niets aannemen, dat is zeker. Het is dus noodig, haar een tehuis te bezorgen, zonder dat zij vermoedt, aan wien zij het te danken heeft. Ken je dan niet hier in Breslau of ergens anders een achtenswaardige familie, aan wie je haar zou kunnen toevertrouwen ?”Rudolf dacht ernstig na, maar de uitslag scheen niet bevredigend te zijn, want hij schudde moedeloos zijn hoofd. „Neen, ik weet niemand en wij moeten iets anders verzinnen. Dit is de weg niet, waarop ik haar kan bijstaan.”„Hoe lang denk je nog hier in Breslau te blijven ?”„Ik moest eigenlijk morgen al weer vertrekken ; want ik zit midden in een groot proces en deze reis kan de onaangenaamste gevolgen voor mij hebben. Maar dat is nu natuurlijk slechts bijzaak, en ik zal in ieder geval hier blijven, zoolang mijn aanwezigheid voor het welzijn van Elze noodig schijnt. Als jij mij maar een raad kon geven, Georg 1”„Ik zou je aanraden, je eerst tot mevrouw Abt, de zuster van je overleden moeder, te wenden. Je hebt meermalen tegen mij gezegd, dat zij je genegen is, en een vrouw weet in zulke omstandigheden veel eerder dan wij een goede uitkomst te vinden.” „Goed, ik zal het probeeren, ofschoon ik er niet veel van verwacht. Want er valt niet aan te denken, dat zij Elze bij zich zal nemen. Zij leidt een zeer eenzaam leven, en de eenige persoon, dien zij somtijds ontvangt, is mijn vader. Zij is ook een zeer eigenaardige, wantrouwende en onvriendelijke vrouw, in wier gezelschap een jong meisje zich spoedig ongelukkig zou gevoelen. Maar omdat ik op dit oogenblik niets beters weet, zal ik morgen zoo vroeg mogelijk naar haar toe gaan en om haar bijstand verzoeken.”„Je vader zorgt voor haar zakelijke aangelegenheden, niet waar ?”„ Ik vermoed, dat het zoo is, maar daarvan moest jij eigenlijk veel beter op de hoogte zijn, want mijn vader wilde mij nooit iets van dien aard vertellen.”„Ook mij heeft hij slechts in zooverre zijn vertrouwen waardig geacht, als het voor zijn werkzaamheden beslist noodig was. En mijn veronderstelling is alleen gegrond op mijn toevallige waarnemingen. Ik bedoelde slechts, dat mevrouw Abt misschien daarover tegen je had gesproken.”
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„Neen 1 Betreffende alles, wat haar vermogen geldt, is zij even stilzwijgend als mijn vader. Omdat zij echter nooit een geheim heeft gemaakt van haar persoonlijken afkeer van hem, kan hun tamelijk drukke omgang toch slechts op gemeenschappelijke belangen gegrond zijn/’Het middernachtelijk uur was al lang voorbij, en Rudolf, wien de opwinding geen vermoeidheid liet gevoelen, dacht er aan, dat hij zijn vriend niet mocht noodzaken, om terwille van hem den heelen nacht wakend door te brengen. Hij had bij zijn binnentreden al bemerkt, dat er een bed voor hem klaargemaakt was, en hij wees de aangeboden gastvrijheid niet af, omdat het nu toch nauwelijks nog mogelijk was, een hotel op te zoeken, en hij zijn vader in geen geval wilde ontmoeten, voordat hij EIze gesproken had.Zij hadden elkaar reeds goedennacht gewenscht en zich op de kussens uitgestrekt, toen Wendrich nog eens het stilzwijgen verbrak, door aarzelend te vragen : „Beschouw het niet als noodelooze nieuwsgierigheid, Rudolf, of als opdringerige bemoeizucht — maar heb je mij niet eens verteld, dat je het beheer van je moederlijk vermogen aan je vader had overgelaten ?”„Zeker. Hij hield mij voor, dat dit het voordee- ligst voor mij zou zijn, en ik had geen reden, om daaraan te twijfelen. Denk je, dat ik daarmee onverstandig gehandeld heb ?”„ Ik wil mijn vroegeren patroon niet beschuldigen en volstrekt geen verdenking tegen hem uitspreken, maar het zou toch geen kwaad kunnen, als je bij gelegenheid eens inlichtingen over den stand van je vermogen vroeg. Ik weet, dat hij in den laatsten tijd groote speculatieve zaken heeft gedaan, en niet slechts aan de korenbeurs. En ik weet ook — ofschoon hij het angstig voor mij heeft trachten geheim te houden — dat zij niet tot zijn voordeel afgeloopen zijn. De sommen, die hij verloren heeft, moeten zeer groot zijn/’Deze mededeeling scheen den advocaat voor het oogenblik zeer weinig te interesseeren. „Dat zijn dingen, waarvan ik niets begrijp, en waarmee ik mij ook niet graag bemoei/’ zei hij. „Mijn vader wordt algemeen beschouwd als een voorzichtig zakenman en ik denk, dat hij zeker niet te veel gewaagd zal hebben. En dat hij mijn eigendom eraan zou wagen, acht ik onmogelijk. Ik dank je echter voor je waarschuwing, Georg, want ik weet, dat die goed bedoeld was, maar al is er tusschen mijn vader en mij nog zooveel verschil van meening, ik wil toch niet zonder noodzakelijkheid een nieuwe reden van twist veroorzaken, door hem een hinderlijk bewijs van wantrouwen te geven.”De boekhouder had wel nog een antwoord op zijn lippen, maar in het laatste oogenblik bedacht hij zich en zweeg. Spoedig genoeg deed nu de natuur haar rechten gelden en viel hij in een gezonden slaap, waaruit hij pas ontwaakte, toen de zon helder in de kamer scheen.Dadelijk keek hij naar het bed van zijn vriend en tot zijn groote verbazing zag hij, dat het leeg was. Rudolf moest al voor dag en dauw opgestaan zijn, zich stil aangekleed hebben en vertrokken zijn, om den slaap van Wendrich niet te storen.„Die arme jongen !” dacht Wendrich met een oprecht medelijden. „Het zal een heete strijd zijn, dien hij daar moet uitvechten, en het zijn geen vriendelijke sterren, die zijn eerste liefde beschijnen.VWel een uur lang had Rudolf doelloos in de straten der ontwakende stad rondgeloopen, voordat hij zich naar de Paradijsstraat begaf, waar mevrouw Wilhelmina Abt, de zuster van zijn overleden moeder, woonde. Het oude leelijke huis, waarvan zij nu al meer dan twintig jaar de eerste verdieping bewoonde, had tot de nalatenschap van haar man behoord, en hoe langer hoe meer had de door droeve ervaringen menschenschuw geworden vrouw zich hier in de eenzaamheid teruggetrokken. Rudolf herinnerde zich, dat hij reeds als jongen nooit zonder een zekere vrees en tegenzin de krakende trap opgegaan was, en dat hij altijd verlicht adem had gehaald, als hij het sombere huis na korten tijd weer mocht verlaten.En toch was hij de eenige geweest, aan wien de stille vrouw met dat hardvochtige, gerimpelde gezicht een zekere welwillendheid betoonde, en wien zij zelfs nu en dan met een klein geschenk verraste. Hij had zichzelf meermalen in stilte on

dankbaar genoemd, omdat het hem desondanks niet gelukt was, zijn schuwheid voor zijn tante te overwinnen, en toen hij in de radeloosheid van den vorigen nacht de gedachte van zijn vriend tot de zijne had gemaakt, toen had hij door de herinnering aan het goede, dat hij van haar had ondervonden, al zijn vroegere vrees kunnen overwinnen. Thans echter, nu hij voor het huis stond en zich afvroeg, hoe zij zijn mededeeling en zijn verzoek wel zou opnemen, kwam de oude angst uit zijn jongensjaren weer dubbel hevig terug, en hij voelde, dat hij in iedere volgende seconde nog meer van zijn moed verloor.Een blik op zijn horloge toonde hem bovendien aan, dat het eigenlijk nog veel te vroeg was, om de dame een bezoek te brengen. De wijzers stonden op half acht en in het heele huis was het zoo stil, alsof alle bewoners nog vast sliepen. Bijna had hij toegegeven aan den aandrang om om te keeren, maar de gedachte aan Elze, die nu geen anderen vriend meer had dan hem, en voor wie hij ook de grootste moeilijkheid op zich moest nemen, maakte een einde aan zijn aarzeling. Hoe zijn bezoek dan ook mocht uitvallen, het was in ieder geval zijn plicht het te wagen, en de ongewone omstandig-
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Meneer de Redacteur, mag ik
Een plaatsje in uw blad ?
Het handelt over 't uiterlijk 
Der hedendaagsche stad.
En wel bijzonder van die klok.
Die hangt in elke straat,
En die steeds voor of achter is. 
Of heelemaal niet gaat.

Hoe was het vóór die klokkenzucht ? 
Je had een remontoir,
Je hield je aan dien trouwen knol. 
En daarmee was je klaar.
Maar nu je alsmaar klokken ziet, 
D'een na en d' and're voor, 
Nu weet je zelf de juiste niet, 
En komt te laat aan t spoor.

Ach, wie nu zoo gedienstig is. 
En ’n klok uithangt op straat, 
Hij zorge tevens, dat zijn klok
Ook naar behooren gaat.
Maar als die als een jachthond rent, 
Of sukkelt als een slak,
Dan laat hij 7 best, als ik, zijn klok 
Zorgvuldig in zijn zak.

M. v. W.
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heden, die hem hier hadden gebracht, moesten ten slotte toch den ongeschikten tijd van zijn komst verontschuldigen.Dus liep hij vol moed de deur van den kruidenierswinkel voorbij, die in de benedenverdieping gelegen was, en begon de trap op te gaan. Maar hij had zijn voet nog op de eerste tree, toen hij hoorde, hoe boven een sleutel omgedraaid en een deur geopend werd. Onwillekeurig bleef hij luisterend staan, want het kon slechts de deur der woning van mevrouw Abt zijn, die daar in de scharnieren had gekraakt. En in het volgende oogenblik ging er een ijskoude rilling over zijn rug, want hij hoorde een kort kuchen, dat hij aan den eigenaardigen klank als het karakteristieke hoestje van zijn vader herkende — een hoestje, zooals hij anders nog nooit van iemand had gehoord en dat hem in zijn kinderjaren vaak genoeg had doen schrikken, als het hem de nadering van den gevreesden man aankondigde.Zijn eerste gedachte was, dat hij hier in geen geval zijn vader mocht ontmoeten; tegelijk begreep hij echter ook, dat er nu, terwijl er nog slechts enkele treden van de wenteltrap tusschen hen lagen, niet meer aan vluchten te denken was. En zonder lang na te denken, enkel handelend volgens de ingeving van het oogenblik, verborg hij zich in den donkeren hoek, die door een klein portaal naast de 

trap gevormd was. Het was wel geen erg geschikte schuilplaats, maar bij de slechte verlichting van de trap was die waarschijnlijk wel voldoende, om hem aan den blik van den naar beneden komenden man te onttrekken.Boven was de deur intusschen weer in het slot gedrukt en een langzame slepende tred dien Rudolf volstrekt niet als den stap van zijn vader herkende, werd ook op de krakende treden van de trap gehoord. Daartusschen hoorde hij duidelijk een geluid, zooals het regelmatige, harde stooten van een stok op den grond, en in de overtuiging, dat hij zich vergist had, wilde.hij juist zijn schuilhoek verlaten, toen een blik op de nu zichtbaar gewordene, met moeite naar beneden komende gestalte hem als aan den grond vastgenageld hield.De gestalte van zijn vader was het weliswaar niet, want wat hij daar voor zich zag, scheen een stokoude, door den last der jaren en door lichamelijke gebreken gebogen vrouw in een langen, ouder- wetschen mantel met een dikke zijden kaper, die niet alleen haar hoofd, maar ook haar gezicht zoo geheel verborg, dat nauwelijks meer dan neus en oogen zichtbaar bleven. Maar deze gebogen, buitengewoon dunne neus, waarvan Rudolf den omtrek des te duidelijker kon waarnemen, toen het gezicht der voorbijloopende persoon in het geheele profiel naar hem toegekeerd was, herinnerde hem weer door een buitengewone gelijkenis zoozeer aan den eigenaardigen gelaatsvorm van zijn vader, dat hij de voorzichtig voortsloffende en met haar stok stampende vrouw met ingehouden adem als een levend geworden raadsel nastaarde.Waarlijk, dat was het eigenaardigste spel der natuur, dat hij ooit had gezien — een overeenkomst van twee personen van een verschillend geslacht, die hij nooit mogelijk zou hebben geacht. Haast onweerstaanbaar gevoelde hij zich gedrongen, om de vrouw aan te houden, ten einde haar onder een of ander voorwendsel vlak in haar gezicht te kijken. Maar het was, alsof hij geen macht over zichzelf had, alsof hij door onzichtbare handen op zijn plaats werd vastgehouden, en hij door een onzichtbare vuist bij zijn keel werd gegrepen. Er ging wel een minuut voorbij, eer hij dezen ver- lammenden druk had afgeschud, en toen hij daarna uit zijn schuilhoek kwam, om vlug de straat op te snellen, zag hij, dat de oude vrouw al een heel eind ver was.Zij liep voort zooals iemand, die volstrekt niet op zijn omgeving let. Van eenige gelijkenis met zijn vader kon Rudolf nu niets meer aan haar bemerken, en hij zou alles, wat hij daarvan had meenen te zien, voor een spel van zijn opgewonden verbeelding hebben gehouden, als de ontvangen indruk niet zoo sterk was geweest. Haar na te snellen en op straat aan te spreken,durfde hij nu niet meer. Maar zijn verlangen, om een natuurlijke verklaring voor dat wonderbare verschijnsel te vinden, was toch te groot, dat hij zou hebben kunnen besluiten, om haar eenvoudig uit het oog te verliezen.Zijn schreden zooveel mogelijk naar de hare richtend, liep hij haar na, zonder den afstand te verminderen, die haar van hem scheidde. En hij gaf deze blijkbaar geheel doellooze vervolging ook niet op, toen hij langzamerhand tot de overtuiging kwam, dat de vrouw, als zij een bepaald doel had, dit niet in een bepaalde richting, maar langs allerlei vreemde omwegen trachtte te bereiken. De ouderwetsche snit van haar kleeding, die in dien vornCmisschien nog slechts in een afgelegen uithoek der provincie gedragen werd, zou immers doen vermoeden, dat zij hier in Breslau vreemd was en daarom verkeerd liep, maar dan was zij toch wel eens aarzelend aan den hoek van een straat blijven staan of had zich vragend tot een der vele voorbijgangers gewend, inplaats van rustig dan deze, dan die straat in te loopen.Telkens had Rudolf weer bij zichzelf gezegd, dat er in gestalte en tred en in houding der vrouw niets aan zijn vader herinnerde, en de avontuurlijke gedachte, die straks even in hem opgekomen was, dat de ernstige, sombere, van alle dwaze grappen afkeerige man zich zoo eigenaardig had kunnen verkleeden, had hij reeds lang als iets onmogelijks van zich afgezet. Als hij desondanks nog steeds het spoor der oude vrouw volgde, dan lag de verklaring daarvan alleen in het vreemde gevoel, dat er voor hem ook behalve die vermoede gelijkenis iets bekends in haar uiterlijk was.
(Wordt voortgezet)
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tramstationnetje het tehuis voor behoeftige 
zeelieden: de „Prins Hendrik-stichting”, thans 
ruim en groot gebouwd, door vorstelijke giften 
van bekende Nederlandsche philantropen en den 
weldadigheidszin van talrijke andere personen, 
wier hart warm klopte voor de oude, arme zeelui 
aan den wal. Oorspronkelijk was ’t maar een nietig 
gebouwtje, alleen dienst 
doende voor afgeleefde 
Egmondsche visschers. 
Tot men den grooten 
nood gevoelde, waarin 
vele oude zeelui ter koop
vaardij verkeerden en een 
groot tehuis noodzakelijk 
bleek.

Met een vriendelijk 
„Kom d’er maar in, me
heer”, werd ik ontvangen 
door den portier, zoo’n 
echte hartelijke oud
gediende. „Kijk, gaat 
uwes nu hier maar even 
zitten in m’n kamertje, 
dan zal ’k ereis even 
kijken of ’k er eentje 
kan vinden, die uwes kan 
rondleiden.”

Onderwijl eens rond
gekeken. Een groote red
dingsboei, van boven van 
’n koperen gleuf voor
zien, diende om den be
zoeker in de gelegenheid 
te stellen ongemerkt iets 
te offeren voor de nuttige 
stichting, waar de oude 
zeeman, na al z’n zwerf
tochten over de wijde 
zeeën,eindelijk rust vindt.

Op de tafel lag de oud-koperen tabaksdoos 
van den ouwe — want een pijpje tabak en 
„slaatjen” (pruimpje) zijn weldaden voor 
verweerden.

Daar kwamen ze aansloffen....
„Eindelijk meheer, heb ’k hem gevonden, 

zat an ’t andere eind. Nu zal m’n maat wel met 
uwes rond.”

„Wel,” zeg ik, „dan moesten we met ’n sigaartje 
beginnen,” en ’k offreerde beiden een Sumatra.

„Dat ’s lekkernij, m’nheer. Dank u.... ja.... 
ja.... ’n rookertje, dat ’s altijd welkom.”

„Zoo is ’t,” viel m’n aanstaande geleider in. 
„Dat is nou gelukkig een boel beter, dan in de 

een
de

’k ver
in het Kattegat, 
in de Golf van 
naar den kelder 

en één op de kust

Hij

Hiernaast een foto tijdens den maaltijd.

Oude liefde roest niet. De zee oefent 
nog steeds een onweerstaanbare aan
trekkingskracht uit op de oude zeerobben.

Een buiten-aanzicht uan de Prins Hendrik-Stichting te 
Egmond aan Zee.

*
ƒ

oorlogsjaren, toen d’er bijkans geen tabak was. 
Toen hadden we hier in de Stichting ook niet 
veel. Op een keer komt ouwe Dorus bij me. „Zeg 
maat,” zeit ie, „heb je nog wat tabak voor me ?” 

„’k Zeg nee — zeg ik, dat zal niet gaan, ’k Hew 
m’n laatste pruimpje achter de kiezen en m’n 
doos is leeg, kijk maar !”

Meteen belt de Direc
teur. Dan moet je komme. 
Nou, uwes begrijpt .... 
dat gaat niet met een 
„slaatjen” achter de kie
zen. Dat mag niet. Ik 
d’er op af. Maar nou raad 
je nooit, toen ’k terug 
kwam, ’k Wou mijn 
pruimpje weer opzoeken, 
maar ’t hoefde niet meer; 
hij was al gevlogen. Ouwe 
Dorus had em gegraaid.

Zie zoo, nou gane we

No. 30

maar, dan zal ik uwes eens alles laten kijken. 
Tot m’n negen en zestigste heb ik gevaren. Dat 

was m’n laatste reis, heel naar Brazilië, as stuur
man ziet u. Als ’k al die reizen d’ereens opgeteld 
had, die ’k heb gevaren ! Zeven en veertig jaar 
ben ’k op zee geweest. En daarvan heb ’k der 
negen en twintig reizen naar Indië opzitten.

Dat ging toen tertijde alle
maal nog met zeilschepen 
om de Kaap. Nou zie je ze 
niet meer. Waar zou wen 
ze gebleven zijn „de Kin
derdijk”, en „de Voor
lichter” en dat waren nog 
maar van die kleintjes. 
Ja.......... ja.... slecht
weer heb ’k óók beleefd. 
Twee broers heb ’k jong 
op zee verloren. En zelf 
heb ’k viermaal schip
breuk geleden. Eén keer 
op de Hollandsche kust, 
één schip heb 
speeld 
één is 
Mexico 
gegaan
van Celebes. Allemaal met 
rauw weer. Dan scheelde 
’t weinig, meheer, of je 
was voor de haaien. Dan 
hing je leven — zoo as 
ze dat noemen — an een 
zijen draadje.

En nou ben ’k hier.

Want rijk varen, dat deed je je niet in die jaren, 
want de loonen voor de zeelui waren lang niet 
zoo hoog als tegenwoordig. En pensioen of zoo, 
dat kreeg je niet in die dagen.

Dat is nou heel anders bij de groote Maat
schappijen ; die zorgen nou voor d’r menschen. 
Maar in mijn tijd niet. Had je niet over verdiend, 
nou dan ging je arm aan den wal. Dan kon je op 
je ouwen dag met ’n draaiorgel of — met een aap 
langs de huizen. Als je tenminste niet het geluk 
had in de Stichting te komen. Nou ben ik onder
dak .... en.... ’t is hier goed hoor 1 Ja.... dat 
zeggen ze niet allemaal. Je hebt overal natuurlijk
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mopperaars. Maar ik zeg maar, voor ouwe zeelui is ’t hier best 
te wezen ; liever dan met de lariekist. Dat zeg ik 1....

Kijk nu maar d’ereis. Hier an dezen kant liggen nou de 
kamertjes voor de getrouwden. Ja.... d’er benne d’er natuur
lijk ook, die d’er tezamen inkomen. En ook wonen er wel 
vrouwtjes alleenig natuurlijk. Weduwen, waarvan de man 
in de Stichting is overleden.... en die blijven nou in d’er 
kamertje”....

„Kom d’er maar gerust binnen, m’nheer,” noodde oud 
moedertje. „Uwes mag gerust komen kijken, hoor ! ’k Heb 
het zoo netjes als ’t kan. M’n vrijen tijd besteed ik aan mijn 
kamertje en verders werken we voor de Stichting, ziet u. We 
naaien en breien en verstellen alles wat er noodig is voor de 
mannen. En verders de boel schoon houwe, natuurlijk....”

„Nu, ’t mag gezien worden, moedertje,” prees ik haar. 
„Wat ziet alles er keurig uit!”

„Ja,” ging het oudje verder. „Dat bennen nou nog liefhebbe
rijen van toen m’n man nog leefde. Dat ’s nou drie jaar 
geleden en ’t was een slag op dien leeftijd. Kijk.... die 
schilderij, dat ’s Napoleon op z’n schimmel. Daar hield m’n 
man merakel van. Napoleon zei d’ie, die wist, wat ie wou.... 
die kon temet de heele wereld veroveren. Niet, dat dat nou 
goed is. Maar hij kón het toch, zei m’n man. En die twee 
platen, dat is de Vesuvius. Die heeft hij indertijd uit Indiën 
meegenomen ; de eene bij dag — de andere bij nacht. Kijk

In de gezellige conversatie zaal.

Een geliefdkoost spel, het domino.

hem nou toch ereis branden en rooken 1 Ja.... 
ja.... dat benne merakele dingen in die warreme 
landen.”

Toen gingen we verder met onzen vriendelijken 
geleider.

„Meestal benne d’er hier zoowat een kleine 
tweehonderd in de Stichting. En daar komt je 
wat voor kijken ! Maar we doen hier van alles.

Kijk.... dit is zooveel als de eetzaal. Aan 
iedere tafel kunnen d’er achttien zitten en één 
aan ’t vooreind. Die d’er vóór zit, dat is ’t „bak- 
zeuntje” — zouen ze an boord zeggen — dat is 
zooveel als de baas van de tafel. We hebben ’t 
hier best van eten en drinken, dat moet gezeid 
worden. En hier komen we nou in de groote 
„conversaasie-zaai”, zooals wij ’em noemen. Daar 
doen we zoowat van alles: dammen, schaken, 
domineeren, kaarten, biljarten en lezen. Want 
kranten en tijdschriften hebben we hier maar zat. 
Die sturen ze ons toe, ziet u. Van die krijgen we 
„de Tillegraaf” en die weer „’t Nieuws van den 
Dag” en zoo meer. En boeken.. .. meer dan je op 
lust; nou dat ’s een mooie tijdpasseering. Altijd 
kan je maar weer nieuwe inruilen.

Op ’t biljart was een ouwe pikbroek zoo in z’n 
eentje aan ’t oefenen.

„Zoo,” merk ik op — „dat kun je winnen op 
die manier !”

„Ja, meneer — ’k probeer of ’k ze nog kan 
raken. En dat lukt nog al!”

„Maar moet de bril er niet bij op ?” vraag ik.
„Wel neen ik !” is ’t antwoord, „de bril zegt 

uwes ? Wie praat er nou van ’n bril, ’k Ben zes 
en zeuventig, maar ’k ken ze nog net even goed 
zien as toen ’k zes en twintig was. Misschien, dat ’k 

toen nog feller naar de meisjes 
kon kijken, daar wil ’k af 
wezen.... Maar m’n oogen, 
m’nheer.... m’n oogen, die 
benne nog puikie best. Dat heb
ben de meeste zeelui.... en 
dat moet ook wel.”

In ’n hoekje zat ’n ouwe 
te brommen terzij van ’t dam
bord. Hij had ’n verkeerden zet 
gedaan en mopperde „in z’n 
eigen” nu z’n winstkansen ver
minderden.

„Nou gaan we maar weer 
verder, m’nheer. Allemaal ka
mertjes zooals u ziet; en hier 
is de „regentenkamer” ; daar 
houwe de heeren hun verga
deringen. D’er valt natuurlijk 
over zoo’n groot gesticht héél 
wat te bedisselen. Je mot 
je houwen an de regels van 
’t huis, daar gaat nou eenmaal 

niks van af — en dat ’s maar goed ook.
„Zoo Jans,” klopt ie meteen ’n oud moedertje 

op d’er schouder, die heur kamertje uitkomt. 
„Maar wat nou mensch.... loop jij met ’n zeere 
doek om je vinger ?”

„Wist je dat gien iens,” is ’t antwoord.... 
„dat heb ik al een week, man ! Tusschen de mangel 
gezeten. Dat heeft Griet me gelappen.... die 
draait maar door.... en net zat m’n vinger d’er 
tusschen. Als ’k niet geschreeuwd had, had ze m’n 
eigen heelemaal plat gedraaid. Zoo’n stoetel!” 

„Maar die is toch nog goed,” merkt mijn leuke 
geleider op en wijst op d’er mond.

„Dat moest er 
ook nog bijko
men,” merkt oud 
moedertje op.... 
„dan was ’k heele
maal verkouwen. 
Nee.... nee.... 
vier en tachtig... 
maar nog recht van 
lijf en leden geluk- 
kig!”

„Nou.... beter
schap met je vin- 
kie....... en doe 
Griet de groete van 
me,” lacht schalks 
m’n geleider.

„We gaan maar 
weer, meheer!”

Zoo belandden we 
in een vertrek, waar Z'n lust en z'n leven I

prachtige verkleinde zeilschepen staan, geheel 
afgewerkt.

„Mooi, hè, meneer? Ja.... die hebben we d’er 
verscheidene hier in de Stichting. Dat benne 
allemaal verkleinde van vroeger en die zijn allemaal 
door luidjes van hier zoo fijn opgetuigd. Kijk toch 
ereis, hoe mooi!”

En z’n pientere oogjes glunderden bij de ge
dachte aan zijn vroegere tochten op zee.

„Dit is ’n fregat.... geen klosje of touwtje 
zit er verkeerd, dat moet je niet denken. Alles, 
zooals ’t echt is. ’t Staat mooi in de Stichting, die 
schepen ! Je leeft d’er nog weer mee in vroeger 
dagen. En daar heeft ’n mensch vaak behoefte 
aan, vooral als je zoo geheel alleen in de wereld 
bent. Dan ga je alles nog zoo d’ereis langs....

Zie zoo, m’neer, nou benne we zoo ongemerkt 
al weer gekomen, waar we begonnen zijn.... we 
benne weer bij ’t portierskamertje.

Ziet uwes wel.... de meesten die naar ’t strand 
geweest zijn komen zoo zoetjes an terug.... 
’t loopt naar vieren.

’s Zomers hebben we ’t hier nogal d’ereis druk 
met bezoek zoo met die badgasten in Egmond. 
En ze benne welkom !....”

Nog even vertoefden we in ’t kamertje om 
de gleuf van den reddingsgordel te bekijken.... 
toen namen we met ’n stevigen handdruk afscheid 
van onzen vriendelijken geleider, die na jaren van 
omzwervingen op den Oceaan eindelijk is thuis 
gevaren in de Prins-Hendrikstichting — waar hij 
’t best heeft.

Een heerlijk, vriendelijk tehuis voor de oude 
verweerde zeevarenden.
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Welk een prachtig effect 
en een wonderschoone 

sfeer de Herfstzon weet te 
tooveren in een lommerrijk 
bosch waar zij met haar pun
tige stralen door het looverdak 
priemend den bodem met gril
lige vlekken besprenkelt toont 
u deze reeks prachtfoto’s welke 
onze fotograaf op een der tal
rijke stralende nazomerdagen 
der laatste weken heeft weten 
te vervaardigen. Nog is de 
natuur niet dood, is boom en 
blad niet afgestorven, maar de 
voorteekenen zijn er, hoe schoon 
de zon ook stralen moge, dat 
‘t eind niet zóó verre meer is 
en daarom vervult de aanblik 
van deze pracht en schoonheid 

ons met weemoed en is de 
gedachte aan den nade

renden winter hierbij 
onafwendbaar....



Welk een
en een wonderschoone 

sfeer de Herfstzon weet te 
tooveren in een lommerrijk 
bosch waar zij met haar pun
tige stralen door het looverdak 
priemend den todem met gril
lige vlekken besprenkelt toont 
u deze reeks prachtfoto’s welke 
onze fotograaf op een der tal
rijke stralende nazomerdagen 
der laatste weken heeft weten 
te vervaardigen. Nog is de 
natuur niet dosd, is boom en 
blad niet afgestorven» maar de 
voorteekenen zijn er, hoe schoon 
de zon ook stralen moge, dat 
’t eind niet zóó verre meer is 
en daarom vervult de aanblik 
van deze pracht en schoonheid 

ons met weemoed en is de 
gedachte aan den nade

renden winter hierbij 
onafwerdbaar....

iA
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Overgoten met zonnegoud, onbeweeglijk-stoer 
als een bronzen beeld, stond de schildwacht 
vanToera-Kimpoer bij de groote brug aan de 

Garoem-rivier. Zijn blikken dwaalden aan den over
kant van den stroom, in het leprozenkamp van de 
Djalang-kampong, waar afzichtelijke wezens, in een
zame afzondering, een droef onmenschelijk be
staan sleten. De Djalang-kampong was geen ge
woon leprozenkamp. Behalve melaatschen waren 
er ook lijders aan andere besmettelijke ziekten, 
allen veroordeelden, die tijdens hun straf-tijd ziek 
geworden waren. En ook de wacht in de vallei 
van Toera-Kimpoer was geen gewone wacht. Zij 
werd betrokken door de mannen van de straf
compagnie, soldaten die om een of ander vergrijp 
gestraft waren. Twaalf lange uren moesten ze staan, 
des daags blootgesteld aan de zengende zonnehitte, 
des nachts aan den beet van de langzaam martelen
de muskieten of aan de heimelijke overvallen der 
kampongbewoners. En dikwijls gebeurde het, dat 
een schildwacht van Toera-Kimpoer verdween, 
gewoonlijk zonder ander spoor achter te laten dan 
een donkere bloedstreep in ’t witte zand, die tot 
bij de rivier liep. Was het zand omwoeld door 
lange worsteling, dan leidde er gewoonlijk een 
bloedspoor naai de Djalang-kampong. Soms waren 
er geen bloedsporen en geen inkervingen in het 
zand, niets dan het ontzielde lichaam van den 
schildwacht, met in het hart het lemmet van een 
giftdolk, waarvan de greep omwonden was met 
een bloedkleurige sarong. Banaler dan de lust
moord der jaloersche inlandsche vrouw, die met 
haar roode sarong het doorboorde hart bedekte 
van haar ontrouwen minnaar, was de doodelijke 
beet der sluipende sawah-slang. Maar ’t ergste 
was de bruisende moesson, die geen enkel spoor 
achterliet en ’t lijk meesleurde in zijn vaart naar de 
ravijnen....

Het geweer aan den voet, den zonnehelm, om
knoopt met witten doek, diep over de oogen ge
trokken, wachtte Stan Vermeiie den nacht, ’t 
Was voor de eerste maal dat hij strafwacht had. 
Tot drie uur in den morgen zou hij moeten staan. 
In gepeinzen verzonken dacht hij aan het noodlot, 
dat hem in dit vreemde land gevangen hield, het 
wreede noodlot, dat over hem gekomen was, sinds 

hij zijn geboorteplaats in Brabant verlaten had.
De ouders van zijn meisje hadden hem de deur 
gewezen, omdat hij arm was en Marieken, naar 
hun zeggen, een betere partij waard was. En de 
betere partij, door Marieken geweigerd, door haar 
ouders aanvaard, was gekomen in den persoon 
van Jan Debrayne, de zoon van een graanhandelaar 
Toen had Stan geteekend, lichtzinnig en ondoor
dacht, alleen om van Marieken weg te zijn en haar 
makkelijker te kunnen vergeten. Maar de gedachte 
aan Marieken bleef hem bij 
en beheerschte hem geheel 
en al. Zij werd hem een 
obsessie, die hem niet meer 
verliet en invloed oefende op 
al zijn doen en laten. Het 
verdriet maakte hem zwak en 
willoos. Het scheen hem on
mogelijk toe langer in de Oost 
te kunnen blijven en als een 
dwaas trachtte hij 
op allerlei belache
lijke manieren te 
ontkomen aan de 
verplichtingen, wel
ke hij, als Oostgan- 
ger, door zijn hand- 
teekening op zich 
genomen had. Nog 
waren er geen acht 
maanden van zijn 
zes-jarig dienstver
band om en reeds 
was hij gestraft 
voor een desertie- 
poging. Na eenige 
dagen had de ha- 
ven-politie hem ge
vonden, als stow- 
away op een boot, 
die op stoom lag 
voor Holland. De 
stral luidde: een 
half jaarnaarToera- 
Kimpoer.

En nu begon hij

Vuurwerkfabrikanten zijn op heden druk in de weer om het noodige vuurwerk en maskers en 
andere feestartikelen te maken voor de a.s. Guy Fawkes-feesten die aen 5den Nov. in Engeland ge
vierd zullen worden. Ons plaatje toont drie dezer maskers die voor die feestelijkheden moeten 
dienst doen en willen we de fabrikanten gelooven dan is dit de „laatste” mode op maskergebied.

No, 30

ADOLPHE MENJOU en zijn echtgenoote aan het Comermeer. 
De algemeen bekende filmspeler bracht met zijn vrouw de film
ster Kathrijn Carver de vacanties door in Italië Jaan het Comer- 
meer. Juist toen zij beiden een ritje wilden maken in het leuke 
stroowagentje, werden zij beiden door den fotograaf verrast, die 
natuurlijk niet naliet om het bekende tweetal te vereeuwigen.

daar zijn eerste wake bij de groote brug aan 
de Garoem-rivier, de sinistre brug die naar 
het leprozenkamp voerde en welke door de in
landers „de brug der smarten” genoemd werd. 
In de branding van den breed bruisenden stroom 
stonden haar geweldige pijlers breedgegrond als 
rotsen oprijzend uit de zee. Haar ijle bogen-rij 
stak hoog, als monument van Europeesch vernuft, 
boven de wuivende palmboomen van de Djalang- 
kampong. Aan gene zijde van de brug was drasse 
lage grond, dien de west-moesson er achterliet, aan 
deze zijde, die veel hooger lag en waar de oever 
tegen de hellingen op scheen te kruipen, was het 
zand maagdelijk wit en er was geen andere plan
tengroei dan de oude eenzame klapperboom, 
waaronder, droef en stom, in mijmering verzon
ken, de schildwacht stond. Hem was opgedragen 
te waken bij de brug, die geen banneling van ’t 
leprozenkamp passeeren mocht. Maar aan den 
klappa-boom hingen melattih-kransjes en de 
wachtcommandant had ze hem gewezen met de 
woorden : „De vorige wacht hing, ten teeken dat 
het Moesson-tijd is, drie melattih-kransjes aan 
den klappa-boom. Ze waren hem geschonken door 
een inlandsche vrouw. Het bandjirsein is drie 
schoten in de lucht; denk aan de drie melattih.”

De wachtcommandant was alleen maar bezorgd 
voor den dienst, toen hij dat zei. Hij was een der 
velen die, door het jarenlange verblijf in de tropen, 
moreel en physiek gesloopt waren en wier ziel en 
uiterlijk vervormd waren in ongebreideldheid van 
uitgeleefden hartstocht. Zijn diep doorgroefd been- 
dergelaat, dat olie-achtig bruin-gebraden was en 
waarin dof de smalle bloeddoorloopen oogen 
loerden, geleek dat van een inlander. En duivel
achtig vertrok het tot een grijns, toen hij herhaalde :

„Denk aan de drie melattih 1”
Hij vond er een wreed genoegen in, den jongen 

man, die voor ’t eerst de gevaarlijke afgelegen straf
wacht betrok, op de proef te stellen en toen hij 
zag, dat de schildwacht de vreemde waarschuwing 
niet begreep, hernam hij : „De vorige was een 
inlander, uit Koeta-Alam. Hij stond hier, evenals 
gij, voor poging tot desertie. En nu is hij weer 
weg. Maar we kennen zijn schuilplaats. De inland
sche vrouw die hem hielp, kwam van den maringi- 
heuvel, waarvan ge daar in de verte, boven het 
djati-bosch uit, den top ziet. Vannacht gaan we 
er heen. Als we hem vinden, zal de vrouw weer 
sluipen tot bij den klappaboom en bila (bloedwraak)
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dagtaak” achter den rug hadden.

In Engeland komt het vaak voor, dat op boerenhoeven jonge meisjes het werk verrichten in 
plaats van de mannen. Naar beweerd wordt zijn deze meisjes harde werksters en doen voor 
mannenkrachten niet onder. Een aardig groepje werd gekiekt bij het naar huis gaan toen ze hun 

„zwaren dagtaak” achter den rug hadden.

plegen op den schildwacht, tenzij hij waakt. Tabee dan, en 
wacht U voor de inlandsche vrouwen...”

Onverschillig had de schildwacht naar de waarschuwing van 
den wachtcommandant geluisterd. Want onverschillig was hij 
voor hetgeen er om hem heen gebeurde of gebeuren kon. En 
zijn denken ging niet verder dan de drie dingen die, als onuit- 
wischbare beelden, in zijn geest geschreven stonden: het beeld 
van Marieken, van zijn Moeder, en van Brabant. De avond 
daalde en de muskieten omzwermden hem. Zij drongen in zijn 
vleesch en dronken er zijn bloed.... en hij voelde het niet.

In de Djalang-kampong begon het geheimzinnig nachtleven. 
Tusschen hooge wringin-planten, die door de rosse belichting 
van den avondbrand als gouden bosschen waren, trokken 
vreemde witte gestalten. Het geleek de voorbereidende too- 
neelschikking van een Oostersch schimmenspel. De minst 
ongelukkigen, die zich des daags, bij ’t zonnebranden, in

■ > yjQ

De soldaten van het voormalige 6de Bersaglferi Regiment te Bologna, hebben hun vroe
gere marketenster Mejuffr. Lucia Carrani tot eerelid benoemd wegens haar voortreffe
lijke zorgen gedurende den geheelen wereldoorlog. Ook Mussolini wist dit, te waardeeren 
doordat hij haar ontving en openlijk prees. Hierboven zien L— .

Regiments-kameraden.
we haar te midden van haar

de Djalang-hutten schuil hielden, trokken heimelijk 
naar een verlaten kampong in de nabijheid, waar 
ze een nachtfeest gingen vieren. Zij waren als wan
delende dooden en hun gedempt klagen klonk 
als een stervenslied.

De schildwacht zag ze gaan en huiverde. En 
geen beweging maakte hij; in vrees vergat hij plicht. 
Het waren melaatschen die daar gingen ; soms 
klonk, vreemd voor zijn gehoor, de verzamelings- 
roep van een zieken Djahat en Stan Vermeire 
meende er de voor hem verstaanbare verklanking 
van het woord „onrein” in te hooren.

„Toeareng, toeareng, toeareng1”
„Onrein, onrein, onrein !”
De klagende wekroep van den Djahat weer

klonk tegen de hellingen in een stervende echo, 
droef als de treurmuziek van een marche funèbre. 
De trieste karavaan verdween in de nachtdonkerte. 
Wellicht was ze reeds op de plaats van bijeenkomst. 
In de verte neuriede een toekang-pantoen bij ’t 
tokkelen van zijn speeltuig. Bij wijlen klonk het 
licht getinkel van gamelan-muziek, en ver in het 
woud verstierf de nachtroep van een buffel. En 
de rivier stemde mee in het klagend concert van 
den nakenden nacht, stemde mee met hooge kla
terende muziek van kabbelende golving en zwaar

dere bastonen in hevige 
dreuning, als klokken
klank, gestegen uitratel- 
kolken van neerstortende 
wateren in kloven en 
stroomversnellingen ....

Alleen de schildwacht 
was stil. Niets hoorde hij 
van vreemde geruchten, 
niets zag hij van vreemde 
dingen die komen gingen. 
Wakend nochtans droom
de hij van het verre land, 
waar zijn hart achterbleef. 
In ’t bruisen van denstorm 
meende hij te herkennen 
het dreunen van het orgel 
in de kerk van zijn dorp, 
en in de stralende sterren
lucht boven hem zag hij 
het hem zoo bekend kerk

gewelf met een fond van hemelsblauw en zilver-ge- 
schilderde sterren. En in zijn ijlkoortsige visie nam 
ook de brug andere vormen aan; zij was het mach
tige orgel, dat midden in den stroom stond en 
waaromheen zoemend en zwaartillend accoorden 
opklonken van schuimende baren. Een jonge maagd, 
in exotische kleederdracht, met gemaskerde oogen, 
bespeelde het reuzenklavier, en boven haar deinden 
de sterren mee in den maatgang. De schildwacht 
zag niets dan het stralend gelaat der maagd, het 
zachte gelaat der beminde, die hij onder haar mas
ker herkende, het eenige, dat hij in zijn ijltoestand 
reeds uren zag. Nu trok het hem, met een kwelling 
van verlangen. Overal in de geheimzinnige sche
mering rondom hem zag hij het heerlijke meisje. 
Zij was voor ’t orgel op de brug, zij danste op de 
schuimkoppen der golven van den stroom, zij 
stond haast hem onder den klappaboom.

Zijn kooitsdoorgloeid lijf beefde. Een misselijk 
gevoel deed hem plotseling duizelen. Uitgeput 
viel hij neer in het zand.

Lager dook de muskietgolf, lager bij het weer- 
looze lichaam op den grond. En dieper in het vleesch 
van den armen lijder drong de malaria, met de 
duizenden giftdolken der stekende muskieten. 
Immer meer benevelde het brein van den door

uit de heuvelende om- 
het stroomde van de 
aangelegde rijstvelden 

diepte in en sloeg met

koorts geplaagden schildwacht. En hij weende. 
Zijn bewustzijn verging in een ijlend droomen. 
Zwaar woog hem de nahitte van den doodgebran- 
den tropendag, die hem omknelde met loomheid.

.... De lucht trilde stuiptrekkend en in de verte 
trommelde de donder. Berg op berg af schoot een 
weerlicht over de heuvelruggen, die als met bloed 
overgoten werden van roode belichting. Ver uit 
de sawah rolde een bruisen aan met brulkreten 
van een orkaan, als een ontketende zee : de be
dreiging van den moesson. Als een wolkbreuk 
kwam een stortregen over het land en bruiste 
over de hellingen, in het maagdelijk witte zand 
bij den klappaboom, in de drasse lage gronden 
van het leprozenkamp en in de rivier. Het was, 
alsof verborgen bronnen 
geving water uitspoten; 
sawah’s en de terrassig 
omlaag, het druischte de 
kletterend gerucht op de rotsen.

Loom en donker steeg de vloed en het water 
bulderde over de oevers van den Garoem. Uit het 
nabije dorp klonk het bandjirsein ; in de Djalang- 
kampong luidde de noodgong en alle gongs uit 
de kampongs stroomafwaarts van den Garoem 
riepen storm, maar de schildwacht van Toera- 
Kimpoer hoorde het niet. Hij hoorde niet het 
woeden van denlosgebrokenbandjir,het doodsgehuil 
van de ongelukkige wezens in het leprozenkamp 
en het vervaarlijke sissen der sawah-slangen door 
het water uit haar schuilplaatsen gedreven. Hij 
hoorde maar het hemelsch gezang van zijn droomen- 
lied, dat zwaar orgelde in zijn gemarteld hoofd als 
een dreunend bruidslied. En in de schoone, de 
ideale, de onbereikbare maagd, die hoog verheven 
troonde in zijn droomentempel, herkende hij 
Marieken....

Toen de voorovei stortende wateren de pijlers 
van de brug rammeiden en ze opnamen in hun 
vaart, sleurden zij ook den armen schildwacht 
mee, die bewusteloos aan den overstroomden oever 
bij den klappaboom lag. Als een jonge plant, ge
knakt en verscheutd, droegen de golven hem mee 
naar de lager gelegen velden. En met zijn leven ver
dween het schoone visioen, de heerlijke maagd voor 
het groote orgel in de kerk van het heelal, zijn 
wereld, die met hem verging....
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DUISTERE MACHTEN
NAAR HET ENGELSCH VAN JOSEPH HOCKING

HET VERHAAL TOT NU TOE
Mark Martineau is beschuldigd van moord op Abraham Ro- 
bertshaw. De jury spreekt het „niet schuldig” over hem uit, 
maar de publieke opinie houdt hem voor schuldig. Hij wendt 
zich tot rechter Sedgmoorom raad. Deze adviseert hem in 
Canada of Australië zijn geluk te beproeven, maar Martineau 
wil het land niet uit. Dina, Sedgmoor’s dochter, geeft Mar
tineau gelijk. Mark wandelt’s avonds langs de kade en ontmoet 
daar een jonge bloemenverkoopster, Elsie May. Deze geeft 
hem drie shillings en den raad, Londen te verlaten, naar 
buiten te gaan en daar als tuinknecht werk zien te krijgen. 
Hij wordt door Wilding, die villa „Poplars” bewoont, in dienst 
genomen. Dina Sedgmoor komt op de „Poplars” logeeren 
en herkent 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 heer zegt hem de betrekking op. Hij treedt in Lon
den als boekhandelaarsbediende in dienst bij Josua Bentham. 
Het gelukt hem 'n betrekking als secretaris te krijgen bij Dr. 
Margraves, ’n archeoloog. Tot z'n verbazing ontvangt hij een 
paar dagen daarna een uitnoodiging voor ’n avondpartij ten 
huize van rechter Sedgmoor. Herbert Wilding is er ook. Hij 
spreekt met de gasten over Mark, waardoor deze door ieder
een gemeden en genoodzaakt wordt het huis te verlaten. 
Hij vindt in ScotlandYard een brief, waardoor hij op het 
spoor van den moordenaar hoopt te komen. In een restau
rant ontmoet hij kort daarop Edgar Barret, wiens naam in 
den brief genoemd wordt. Op een avond verlaat Barret Lon
den. Mark volgt hem ongezien. Barret gaat naar een een
zaam landhuis en Mark legt zich voor 't huis in hinderlaag. 
Daar ziet hij aan een der vensters een jong meisje in wier 

oogen een uitdrukking van ontzetting ligt. Eenige oogenblik- 
ken later verdwijnt de gestalte en verlaat ook Barret de wo- 
ning en daarna Londen zonder adres achter te laten. Mark gaat 
weer naar het landhuis, doch wordt van achteren overvallen en 
bewusteloos geslagen. Hij ontwaakt in een ziekenhuis dat 
hij na eenigen tijd hersteld verlaat. Nu gaat hij w eer naar 't land
huis, komt door de achterdeur binnen en hoort in een der ka
mers op de 2e verdieping iemand luid snikken. Hij treedt de 
kamer binnen en vindt daar ’n jong meisje van ongeveer 20 jaar. 
Uit het onderhoud dat volgt, blijkt, dat zij een geheim verdriet 
heeft, hetwelk zij 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. Mark verlaat ongemerkt het land
huis. 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. In de bladen leest hij, dat in Marystreet een 
moord gepleegd is op zekeren George Dawson. Elsie May, 
het meisje dat hem drie shillings geleend heeft, wordt van 
dien moord verdacht en in arrest gesteld. Mark bezoekt haar 
in de cel en daar hij inmiddels tot advocaat gepromoveerd 
is, biedt hij zich aan om als haar verdediger op te treden. 
Dit aanbod wordt door Elsie, die verzekert onschuldig aan 
den moord te zijn, aanvaard. In het lijkenhuis komt Mark 
tot de ontdekking, dat de vermoorde George Dawson Edgar 
Barret is. Bij het 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. Mark besluit Imri Clarke te bezoeken. Hij wordt 

door dezen beleefd ontvangen, doch wijzer wordt hij niet. 
Hij tracht inlichtingen bij Elsie May in te winnen omtrent 
Edgar Barret, maar zij kan hem niet veel vertellen. Op 
straat ontmoet hij daarna Dina Sedgmoor met wie hij 
een onderhoud heeft, waaruit blijkt dat ze elkander lief
hebben. Voor de rechtbank houdt Mark een pleitrede ter 
verdediging van Elsie May. Ook Imri Clarke is daarbij tegen
woordig en Mark zinspeelt er op, dat deze meer van den 
moord op Robertshaw en Barret weet. Op den avond van dien 
dag ontvangt hij bezoek van een gesluierde dame in wie hij 
het onbekende meisje herkent, dat hij in het verlaten huis 
gezien heeft. Het meisje deelt hem mede, dat zij Robertshaw' 
vermoord heeft. Mark ontvangt een naamloozen brief, waarin 
hij op een bepaalde plaats, op een bepaald uur, tot een onder
houd wordt uitgenoodigd. Hij besluit aan de uitnoodiging te 
voldoen, maar waarschuwt eerst de politie. Het blijkt dat de 
brief door Imri Clarke gedicteerd is, die hem gouden bergen 
belooft, als hij het onderzoek inzake den moord wil staken. 
Mark weigert. Daarop tracht Clarke hem neer te schieten, 
wat hem niet gelukt. De politie forceert het huis, maar Imri 
Clarke is spoorloos verdwenen. Bij de volgende rechtzitting 
worden Beziza, de Indische dienstbode van Imri Clarke en een 
bejaard echtpaar, ook in dienst van Clarke, als getuigen gehoord. 
Het echtpaar legt bezwarende verklaringen omtrent Imri af. 
Ten slotte zegt ze, dat zij den moord bedreven heeft. Een 
geestelijke komt als getuige voor, die meedeelt, dat hij dien 
morgen bij een stervenden Italiaan, Rizzio genaamd, geroe
pen is, die door een vrachtauto was overreden. Hij bekende 
op Elsie May verliefd te zijn, die z’n liefde niet beantwoordde 
en uit wraak Edgar Barret vermoord te hebben. Door een 
toeval komt Mark in aanraking met George Bolsover, den 
vader van Irene, die hem zijn levensgeschiedenis vertelt.

I
k werd door hem aan z’n vader voorgesteld. 

Imri Clarke bood me aan, me in zijn dienst 
te nemen. Ook deelde hij me mee, dat 
hij zaken deed met een zekeren Abraham 

Robertshaw, die eigenlijk ook in z’n dienst was. 
Erg slim ben ik nooit geweest en vrij gemakkelijk 
om den tuin te leiden, maar toch kwam ik er achter, 
dat die Robertshaw een eigenaardig verleden had. 
Jaren geleden was hij advocaat geweest, een ad
vocaat die naam had gemaakt en voor wien on
getwijfeld een schitterende carrière weggelegd 
was, voor hij zich aan een onteerende handeling 
schuldig maakte en van de lijst der advocaten 
geschrapt werd. In ’t kort gezegd, Imri Clarke, 
diens vader en Robertshaw beschouwden en 
behandelden mij als hun werktuig. Wat er gebeurde, 
zal ik u niet in bizonderheden vertellen, het zou 
te pijnlijk voor me wezen, maar om kort te gaan, 
de wet kreeg vat op me, ik werd voor ’t gerecht 
gedaagd, schuldig bevonden en tot gevangenis
straf veroordeeld. Was ik schuldig? Ik denk 
van wel, althans in zeker opzicht. In elk ge
val had ik datgene bedreven waarvan ik 
beschuldigd was ; voldoende om mij vier jaar 
in de gevangenis te brengen. Stel u intus- 
schen den toestand van mijn vrouw voor! 
Zij was de echtgenoote van een misdadiger. 
Het deed haar den dood aan. Drie jaar na 
mijn veroordeeling stierf ze. Een half jaar 
nadat ik voor ’t gerecht schuldig bevonden 
was, werd mijn dochtertje, m’n kleine Irene 
geboren. Op den dag dat ik m’n vrijheid 
herkreeg, wilde ik aan uw vader schrijven, 
maar de eerste man dien ik ontmoette bij 
’t verlaten der gevangenis van Dartmoor 
was Imri Clarke. Hij nam me mee naar ’t 
station en we stapten in den trein. Zoolang 
we op reis waren, sprak hij met geen enkel 
woord over m’n gevangenschap of over mijn 
toekomst. Te Plymouth aangekomen, ging 
hij met me naar een hotel waar hij een ka
mer besproken had. We dineerden samen en 
aan ’t diner begon hij over m’n/toekomst te 
spreken. Hij bood me een soortgelijke betrek
king in z’n dienst aan ais ik vroeger bij 
hem had. Ik heb nog vergeten u te zeggen, 
dat Imri Clarke’s vader voorgaf handelaar in 
juweelen en diamanten te zijn. In werke
lijkheid deed hij zaken die het daglicht 
niet konden verdragen. Imri deelde me mee, 
dat Abraham Robertshaw de man was die 
mij in ’t ongeluk gestort en aan wien ik m’n 
gevangenschap te wijten had. Hij had dit 
gedaan om zelf niet met het gerecht in aan
raking te komen. Verder zeide hij, dat hij, 
Imri, me altijd zeer genegen geweest was en 
dat hij me verder vooruit wilde helpen. Mijn 
antwoord luidde, dat ik onder bepaalde voor
waarden weer in z’n dienst wilde treden. Een 
dezer voorwaarden was, dat m’n kind een 
goede opvoeding zou ontvangen en dat ze 

altijd onkundig zou blijven van ’t ongeluk dat 
me getroffen had. Ook stelde ik de conditie dat 
ik in een ander land voor hem werkzaam zou zijn. 
Daarin stemde hij toe. Hij kon m’n diensten 
zeer goed in Afrika gebruiken. Ik verlangde 
vurig Engeland te verlaten en nam zijn voorstel 
aan.

Verder vroeg ik hem niets. Ik was een gebroken 
man. In Afrika ontmoette ik Robertshaw, die 
nauw in de zaken der Clarke’s betrokken was. 
Hoe, op welke wijze, daar kon ik niet achter ko
men, maar ik kreeg den bepaalden indruk, dat hij 
daar hun vertrouwde medewerker en medeplich
tige was. Jarenlang was ik daar in dienst van 
Imri Clarke en diens vader ; ik mag zeggen, ijverig 
en trouw. Toen ik eens, na geruimen tijd voor 
zaken afwezig geweest te zijn, terug kwam, vond 
ik Clarke en z’n vader ten prooi aan de grootste 
ontsteltenis. Ze deelden me mede, dat Abraham 
Robertshaw hen verlaten had, ze wisten niet waar
heen. Hij had een aantal aan de Clarke’s toebe- 
hoorende, zeer belangrijke papieren meegenomen, 

DIEMEN — De mooie, oude kerklaan van Diemen, het landelijke plaatsje 
onder den rook van Amsterdam.

benevens een aanzienlijk bedrag XI 
aan geld. Ik vroeg hun, waarom ze 1 N O# 
de zaak niet bij de politie hadden 
aangegeven, maar uit hun antwoorden maakte ik 
op, dat zij dit niet durfden te doen. Robertshaw 
wist te veel van hen, dat verborgen moest blijven. 
Ze zouden wel een onderzoek naar het verblijf 
van Robertshaw instellen, maar in ’t geheim. 
Ik herinner me nog, dat de vader van Imri Clarke 
zei, dat hij niet veel kwaad kon doen, want dat het 
in Robertshaw’s eigen belang was om z’n mond 
te houden. Niettemin bleven ze dagenlang in 
spanning. Intusschen stelden ze een onderzoek 
in naar de verblijfplaats van den ouden man, maar 
tevergeefs. Een paar maanden later stierf Imri’s 
vader. Z’n zoon was nu m’n eenige patroon. U 
hebt hem gezien en gesproken en u weet nu eenigs- 
zins wat voor soort man hij is.

Ik wilde echter niet langer in z’n dienst blijven 
en besloot, welke ook de gevolgen er van mochten 
zijn, hem te verlaten. Vastberaden deelde ik hem 
mijn besluit mede. Tot m’n verwondering nam hij 

m’n ontslagname heel koeltjes op. Hij wilde 
me graag laten gaan. De waarheid was, dat 
hij bang was voor hetgeen ik van z’n doen 
en laten wist. Wanneer ik langer bleef, dan, 
zoo dacht hij, zou hij in m’n macht ge
raken.”

„Hoe lang is dat geleden?” vroeg Mark.
„Ongeveer vijf jaar. Ik vernam toen, dat hij 

een man, Edgar Barret in dienst genomen 
had, van wiens diensten hij beter meende 
te kunnen partij trekken dan van de mijne.”

„Hebt u Imri Clarke ook naar uw dochter 
gevraagd ?” vroeg Mr. Martineau.

„We waren overeengekomen, dat haar 
naam niet tusschen ons zou genoemd worden 
en dat ik alle aanspraken op haar zou laten 
varen. Korten tijd daarna verliet hij Afrika 
en nam Barret met zich mee. Ik kon er niet 
achter komen, waarheen hij vertrokken was. 
Gedurende den tijd, dat ik bij hem in be
trekking was, had ik wat geld gespaard. 
Ik had het geluk daarmee compagnon in 
een handelszaak te worden. De zaak floreerde 
en binnen korten tijd had ik veel geld ver
diend. In Zuid-Afrika komt zoo iets meer 
voor. Ik begon me meer op mijn gemak te 
gevoelen, nu ik niet meer in dienst van Imri 
Clarke was. Ik kreeg weer eenig gevoel van 
eigenwaarde. Nu begon ik naar m’n kind te 
verlangen. Ik wilde haar bij me hebben en 
m’n verdere levensdagen met haar in vrede 
en rust doorbrengen. Ze moest nu een aan
komend jong meisje zijn, maar ik wist niet 
waar ze was. Wanneer ik aan Imri Clarke’s 
karakter dacht, aan den man, die iedereen 
als werktuig gebruikte, om z’n geheime 
doeleinden te bereiken, kromp m’n hart 
ineen bij de gedachte aan het vermoedelijke 
lot van mijn dochter.
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Eens, het zal nu ongeveer drie jaar geleden zijn, 
las ik in de krant, dat Abraham Robertshaw ver
moord was. Er werd een uitvoerig verslag van ’t 
geval gegeven. Over Imri Clarke echter geen woord, 
maar wel werd melding gemaakt van een jongen 
man, een zekeren Mark Martineau, die verdacht 
en beschuldigd van den moord, voor de rechtbank 
gedaagd, tot verwondering van velen was vrijge
sproken. U kunt wel denken, dat uw naam mij 
trof. Aan de volgende bladzijde van de krant 
gekomen, zag ik u daar afgebeeld in de bank der 
beklaagden. Het was nu juist geen scherpe afdruk, 
maar toch ontdekte ik de gelijkenis met mijn 
ouden schoolkameraad. Toen dacht ik aan hetgeen 
Imri Clarke mij gezegd had. Ik las, dat een aantal 
papieren uit de kamer van Robertshaw ontvreemd 
was en ik begreep wat 
dit beteekende. Ik kende 
ook de manier waarop hij 
te werk ging. Hij zou 
zóó manoeuvreeren, dat 
eenmaal in ’t bezit der 
verlangde papieren, hij de 
verdenking der misdaad 
op iemand anders zou 
laten vallen. Zooals ik zei, 
z’n naam werd in het 
verslag niet genoemd en 
toch was ik er van over
tuigd, dat hij de man was, 
die er alles van wist en 
op de eerste plaats er in 
betrokken was. Ik had 
een paar maanden noo- 
dig om m’n zaken te re
gelen ; eindelijk verliet ik 
Zuid-Afrika, niet zoo rijk, 
als wat men hier in Enge
land gewoon is rijk te 
noemen, maar bemiddeld 
genoeg om met m’n kind, 
zonder zorgen en op m’n 
gemak te leven. In Enge
land gekomen, had ik 
moed genoeg, om Imri 
Clarke een bezoek te 
brengen. Ik was wel bang 
voor hem, maar het ver
langen naar mijn kind 
behield de overhand.

„Hebt u ook met hem 
over den dood van Ro
bertshaw gesproken?” vroeg Mark ; „hebt u hem 
gevraagd, of hij er meer van wist ?”

„Ja, maar hij lachte, hij lachte op z’n onschul
dige manier, die aan het gesis van slangen doet 
denken. Ik werd daardoor in m’n vermoedens 
versterkt. Ik nam informaties omtrent u en vernam 
het een en ander van hetgeen u uitgestaan had. 
Ook Imri, die u klaarblijkelijk niet uit het oog 
had verloren, deelde me veel over u mede. Toen ik 
hem vroeg, of hij de papieren teruggekregen had, 
die Robertshaw hem ontstolen had, antwoordde 
hij niet, maar zag ik aan den blik dien hij op me 
wierp, dat dit het geval was. Daarna zei ik hem, 
dat hij wel wist wie Robertshaw vermoord had.”

„Wat antwoordde hij daarop ?” vroeg Mark 
haastig.

„Hij begon weer op z’n bekende manier te lachen 
en zei, dat hij het bewijs kon leveren, den nacht 
van den moord buiten Londen doorgebracht te 
hebben. Ik deelde hem toen mede, dat ik Irene 
bij me wenschte te hebben, dat ik haar vader was 
en dat ik me ergens wilde vestigen, om in gezel
schap van m’n dochter m’n verdere levensdagen 
door te brengen.”

„Ja, en hoe nam hij dat op ?”
Een oogenblik keek hij me verwonderd aan. 

Het bleek duidelijk, dat hij op dit voornemen van 
me niet gerekend had.Hij dacht even na en ant
woordde :

„Je weet niet, wat je daar vraagt. Wanneer je 
het werkelijk goed met je kind meent, dan moet je 
haar laten waar ze is. Ze is groot gebracht in ver
bittering tegen je, zij heeft een afkeer van je en 
zou er niet in toestemmen, om in je huis te wonen.”

Hij liet er nog geheimzinnig op volgen, dat 
Irene in groot gevaar verkeerde, en dat, als hij z’n 
beschermende hand van haar aftrok, het slecht 
met haar zou afloopen.

„Dat was alleen maar een slag in de lucht,” 
zei Mark. „De man was bang.”

„Dat was het niet. Ik zei: hoe kan het met een 
onschuldig meisje slecht afloopen ? U hebt me 
zelf verteld, dat ze bijna haar geheele leven school 
gegaan heeft. Hoe kan ze dan in gevaar verkeeren?”

Weer lachte hij en hernam :
„We hebben zoo juist over den dood van Abra

ham Robertshaw gesproken en over wie hem 
vermoord zou hebben. Luister goed naar hetgeen 
ik je zeg. Wanneer de moordenaar van den man 
gevonden wordt, dan zal niet alleen de misdaad 
die je zelf bedreven hebt, weer opgerakeld worden, 
maar dan zal zeker ook je dochter in de bank 
der beschuldigden moeten plaats nemen, en wel 
voor een veel zwaardere misdaad dan die jij 
begaan hebt.”

Ik begreep nu, dat hij haar als z’n werktuig 

DE AMSTELSTAD — Fraai gezicht op den Amstel met rechts het gebouw

gebrüTkt had en dat hij haar in z’n netten gevangen 
hield.

George Bolsover zag Mark terneergeslagen aan 
en schudde droevig het hoofd.

Mark bleef eenige oogenblikken in diep nadenken 
verzonken. Hij liet het geheele ingewikkelde geval 
in z’n geheugen de revue passeeren en kwam tot 
de conclusie, dat Imri Clarke hem te slim was 
geweest.

„In de wapenrusting van iedereen bevindt 
zich een zwakke plek,” zei hij ten slotte ; „ook in 
die van hem moet er een zijn, ik zou zeggen, meer 
dan een. Zelfs een man van zijn slag moet kwets
baar zijn. Ik verzeker u, dat u u niet ongerust 
over uw dochter behoeft te maken. Zij heeft wel 
in gevaar verkeerd, maar dat gevaar is geweken. 
Er rust op het oogenblik geen verdenking op haar. 
Imri Clarke zelf heeft haar van alle verdenking 
gezuiverd.”

„Ik twijfel er niet aan, of ook hij heeft.z’n zwakke 
plek,” antwoordde Bolsover op weifelenden toon ; 
„de zaak is maar die te vinden.”

Een minuut lang heerschte er een doodsche 
stilte in ’t vertrek. Mark dacht diep na. De ander 
zag hem hulpeloos aan. Eensklaps hief de jonge 
advocaat het hoofd op. Er straalde een nieuw licht 
in z’n oogen. Het kwam Bolsoner voor, alsof zijn 
metgezel de kwetsbare plek van zijn tegenstander 
gevonden had.

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK . 
VROUWENLIST

T aten we even een terugblik op het voorgeval- 
lene werpen,” zei Mark. „U zei, dat u eens 

Imri Clarke en z’n vader in groote ontsteltenis 
hebt aangetroffen. Ze vertelden u, niet waar, dat 
Robertshaw verdwenen was en een aantal papieren 
van waarde had meegenomen ?”

„Ja, en ik heb hen nooit zoo ontsteld gezien als 
toen.”

„Vertelt u me eens precies wat ze zeiden.” 
„Ze zeiden niets meer of minder dan dat het 

hier om leven of dood ging en dat, zoolang die 
oude-schurk die papieren in z’n bezit had, het 
zwaard van Damocles voortdurend boven hun 
hoofd hing.”

„Bent u daar zeker van?”
„Vast en zeker.”
„Dan staat de zaak zoo,” hernam Mark op 

levendigen toon. „Degene, die deze papieren in 
z’n bezit kreeg, zou Imri Clarke in z’n macht 
hebben. Hij zou hem de voorwaarden kunnen 
opleggen, die hij verkoos.”

George Bolsover zag Mark aarzelend aan en 
antwoordde toen : „Ja, dat zou kunnen.”

„Dan is de zaak verder duidelijk genoeg,” zei 
Mark weer, terwijl hij de 
kamer begon op en neer 
te loopen. „Dat is de 
zwakke plek in z’n wa
penrusting ; dat is zijn 
Achilles-hiel. Ja, zoo is 
het. De oude Robertshaw 
was een voortdurend ge
vaar voor hem. Hij ruim
de hem daarom uit den 
weg en zorgde er voor, 
dat men mij van de mis
daad verdacht. Als door 
een wonder ontsnapte ik 
aan zijn toeleg. Daarna 
bleek ook Edgar Barret 
gevaarlijk voor hem te 
zijn, op welke manier 
weet ik niet, maar om 
dezen van kant te ma
ken, gebruikte hij den 
Italiaan Rizzio als werk
tuig. Dat beteekent dat 
hij nog steeds bang is 
voor iets of voor iemand. 
Misschien durft hij die pa
pieren niet te vernietigen ; 
er is iets dat niet aan 
’t daglicht mag komen 
en dat hij niet geheel in 
z’n macht heeft.”

„Ja,” zei Bolsover, „ik 
ben het met u eens.

Carré. Wanneer u het door Ro
bertshaw aan hem ont- 
stolene in uw bezit kunt 

krijgen, dan is hij schijnbaar in uw macht. Maar 
niet voor langen tijd. Hij is op alles voorbereid. 
U zult z’n volgend slachtoffer zijn.”

„Hij kan me niets doen,” riep Mark opgewonden 
uit ; „verlies den moed niet, mijnheer Bolsover. 
U zult nog gelukkige dagen beleven. Wanneer 
we dezen man schaakmat kunnen zetten, dan 
zult u uw kind terug krijgen en is er voor u een 
gelukkige levensavond in ’t zicht.”

„Moge het zoo zijn 1” zei de andere, met een 
zucht.

„Ja, God zal met ons zijn !” riep Mark.
Hij verliet nu het huis en liep met groote schre

den in de richting van het dorp. Op weg naar ’t 
station maakte z’n opgewondenheid voor kalmte 
plaats. De moeilijkheden, die hem bij de vervulling 
van z’n zware taak wachtten, rezen een voor een 
voor z’n geest op. Wanneer z’n vermoeden juist 
was —en al z’n hoop was op de papieren gevestigd, 
waardoor Abraham Robertshaw een gewelddadigen 
dood had gevonden — dan zou Imri Clarke die 
kostbare bescheiden zoo zorgvuldig mogelijk be
waren. Papieren van zoo’n groot gewicht zou hij 
nooit uit z’n bezit laten gaan. Hoe zou hij, Mark, 
ze hem afhandig kunnen maken ? Imri Clarke was 
rijk. Hij zou ze dus niet van hem kunnen koopen. 
Wanneer die papieren werkelijk van zooveel 
waarde voor hem waren, als Bolsover meende, 
dan zou de som, die men er voor zou kunnen bie
den, nooit hoog genoeg zijn. Dat Imri Clarke in 
sluwheid misschien z’n gelijke niet had, daaraan 
viel niet te twijfelen. Hier moest dan sluwheid 
tegen sluwheid en list tegen list gesteld worden.

Op z’n kamer gekomen, schreef hij een brief 
aan Dina Sedgmoor, „Ik weet niet” — zoo schreef 
hij — „dat ik geen recht heb om het je te vragen ; 
je kunt dus mijn verzoek weigeren, maar ik zou je 
gaarne willen spreken.

(Wordt voortgezetJ
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VOOR ONZE KLEINTJES.
4799. (64) Recht kinderjurkje van groene crêpe de laine op artistieke wijze 
met veelkleurig wol galon gegarneerd. 4954 (60) Practisch jongenspakje 
bestaande uit korte pantalon van donkerblauwe stof en blouse van roode 
wollen stof, welke met breede donkerblauwe biezen is afgezet. 4672 (64) 
Allerliefst jurkje van gebloemde crêpe. Gegarneerd met wit kraagje, strik 
en schulpvormig aangezetten rand van effen stof in bijpassende tint. 4958 
(64) Broekje van bruin fluweel en blouse van beigekleurige shantung, ge
garneerd met plooien, stiksel en knoopen. 4814 (60) Lief kinderjurkje van 
bedrukte wollen stof, gegarneerd met strikje en biezen van effen stof in 
lichtere tinten. Bovenwijdte 60 is voor den leeftijd van 2 tot 4 jaar, 64 voor 

den leeftijd van 4 tot 6 jaar.

NIEUWE LINGERIES
Van lingerie wordt den laatsten tijd zeer veel werk ge

maakt. De garneering der intieme kleedingstukken bestaat uit 
ajoureerwerkborduursels, smalle bandjes van crêpe de chine 
of mousseline. Zijden ondergoed wordt vaak met kant ver
sierd en dan liefst in afstekende kleur. Alen^on, Valenciennes, 
Malta filet, Spaansche en gekloste kant in écru of geel versieren 
rosé of lichtgroen. Bij avondtoiletten worden de schouderband- 
jes vaak vervangen door gouden of zilveren kettinggn.

Eenvoudige lingerie is meestal wit. Voor zijden lingerie in 
crêpe la Bable, crêpe de chine, crêpe satin milanese en 
kunstzijde, worden effen tinten genomen.

Nachthemden hebben meestal kraag en manchetten in afste
kende kleuren. In plaats van het nachthemd en in plaats van 
de pyama worden nu hemdbroeken gelanceerd, met bijbe- 
hoorend los jasje, dat tot aan de knie reikt en dat als robe 
de chambre dienst doet.

Zoo’n jakje is ofwel versierd met kant, ofwel het heeft 
’n sjaalkraag, zakken en ceintuur als ’n pyama.

PAULA DEROSE.
VOOR HET NAJAAR.

In de najaarscollecties ziet men dit jaar bij
zonder veel tweedstoffen. Niet alleen voorcos- 
tumes en wijde sportmantels, doch ook voor 
deux-pièces en japonnen is dit uiterst practische 
materiaal zeer in trek. Vaak worden de tweed
stoffen met effen stof gecombineerd, hetgeen, 
zooals op onze teekening geconstateerd kan 
worden, tot alleraardigste resultaten leidt.

Een uitstekend maatpatroon van dit model 
kunnen wij desgewenscht binnen 2 dagen tegen 

den prijs van f 1.50 leveren.

GOEDKOOPE KNIPPATRONEN van onze geteekende modellen, genummerd 
bonen 4000, zijn verkrijgbaar aan „Hei Patronenkantoor'’, Postbus iïo. 1, Haar
lem. Onberispelijke coupe. Dameskleeding in de maten 88, 96, 104 bovenwijdte 
a f 0,55, kinderkleeding voor den bij ’t model aangegeven leeftijd a f 0.55. Bij 
elk patroon handleiding voor ’t knippen en naaien benevens een verkleinde 
patroonschets. Franco toezending, direci na ontvangst van bestelling met het 
verschuldigde bedrag aan postzegels ingesloten, waarbij vermeld naam en adres, 
nummer van ’t model en 1 blad waarin het voorkomt, en bovenwijdte. Men meet 
deze maat rondom het lichaam, rechi onder de armen door, gewoon glad 
gemeten, zonder extra-toegift. Van de gefotografeerde modellen en de tee- 
keningen zonder of met lagere nummers zijn maatpatronen verkrijgbaar, nanauw- 
fleurige opgave der gewenschte maten a f1.— p.st. v. dames, v. kinderen fO.7O.

BRIDGE-COATS.
Onder Bridge-coats verstaat men de korte of 3/4 manteltjes, 
welke de elegante vrouw ’s avonds bij het bridgen over haar 
avondtoilet draagt. Deze bridge-coats, ook wel eens cocktail 
coats genoemd, zijn meestal van brocaat, kant of van dezelfde 
stof als de japon. Het hierbij afgebeelde model zagen wij 
uitgevoerd in goudbrocaat, gegarneerd met bontkraag en 
manchetten. MARGUEKITE.

V *»o? 27

moet driemaal per dag gereinigd wor
den. Het is dus van groot belang een middel 

te hebben, waarmede dit snel en afdoende ge
schiedt. Probeer nog heden VIM en zie het resultaat.
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De arbeidzame minister in een zijner weinige rustpoozen 
in den familiekring, mei zijn echtgenoot e en beide zoons

De groote staatsman 
op zijn doodsbed.

fRU de* dood oa*
d>. ^tao St^a^

Bij ’t verscheiden van den grooten pacificator, die de thans ontslapen Duitsche 
Minister van Buitenlandsche Zaken toch was, treurt niet alleen zijn eigen land, 
maar gansch de beschaafde wereld. Allerduidelijkst is dit ook gebleken uit de 

algemeene verslagenheid en de hartelijke deelneming, van alle kanten betoond. Hoe zijn 
eigen volk den vereerden doode uitgeleide deed naar zijn laatste rustplaats, mogen bij
gaande foto's aantoonen naast ’n enkele afbeelding van den Staatsman tijdens zijn leven.

Een interessante foto, die dr. Strèsemann zien laat 
tijdens een zijner welsprekende redevoeringen 
op de laatste Volkeubondsvergadering te Genève.

Aan de groene werpen vrouw en zoons nog een laatsten bid p de 
kist, waarin het stoffelijk overschot rust van den dierbaren doode.

Honderdduizenden brachten Zondag (je laatste eer aan (ten te vroeg verscheiden 
Duitschen staatsman. De foto hiernaast geeft het moment weer, dat de lijkstoet zich 
vóór het Rijksdaggebouw te Berlijn in beweging zet. Vooraan de beide zoons en 
achter dezen, in het midden, rijkspresident Von Hindenburg met links den rijks- 
kanselier Muller en ter rechterzijde den vice-voorzitter van den rijksdag I on Kardorff.
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Een verrassende uitslag in Hilversum, ’t Gooi klopte er 
Feijenoord met 2—1. Op onze foto heeft Dekker, de doel- 
verdediger der Rotterdammers, het zwaar te verduren als hij 

een aanval wil afslaan.

Sport van Zondag
Fje strijd tusschen Amsterdam en Haarlem op 

voetbalgebied is in een onbetwiste overwinning 
voor de Amsterdammers geëindigd. In het Stadion 
ging H.F.C. er met een half dozijn doelpunten in, 
terwijl Ajax in de voormalige gemeente Schoten 
Haarlem door een 4—1 overwinning danig in de 
knel bracht. De Haarlemmers mogen met hun vier 
eerste klassers de Amsterdammers quantitatief 
dan al de baas zijn, de kwaliteit viel Zondag op 
duidelijke wijze in het voordeel der hoofdstedelin
gen uit.

Blauw-Wit had aan een danig gehandicapt 
H.F.C. zooiets als een zacht eitje. Waar tot over
maat van ramp van der MeulenJ onze nationale 
doelwachter, er in dezen wedstrijd nogal eens hope
loos naast stond, kwamen de zebra’s betrekkelijk 
eenvoudig aan zoo’n groot aantal doelpunten. 
De doelcijfers, waarmede de stadionbewoners thans 
aan het hoofd van de afdeeling gaan, zijn wel bij
zonder merkwaardig. Tien goals voor en één tegen. 
Het zou ons niets verwonderen wanneer Blauw- 
Wit het daar aan den kop nog een poosje uithield. 
Men kan van de zebra’s beweren, dat ze geen kam- 
pioensploeg hebben, doch men noeme er ons dan 
maar eens één in deze afdeeling, die wel aanspraak 
op zoo’n betiteling maakt, Neen, de papieren staan 
hier gunstiger dan ooit.

H.F.C. zal met het elftal, waarmede het Zondag Ajax wint met 4-1 van Haarlem. De Amsterdamsche verdediging 
aanval der Haarlemmers onschadelijk.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van den Amsterdatnschen Kegelbond wordt van 5—17 October in het Kegelhuis een 
internationaal concours gehouden. De opening der wedstrijden, H. Broere (links) en J. Laarman.

De hockeydag in de hoofdstad. Moment uit den wedstrijd 
Amsterdam-Togo, welken de Amsterdammers met 3-0 wonnen. 
Amsterdam won vervolgens ook den eindstrijd tegen het 

Haagsch Lyceum.

maakt een

Blauw Wit verpletter H.F.C. in het Stadion, 
v. d. Meuten, die Zondag een slechten dag had, 

weert zich bij er.;» aanval der zebra’s.

in het stadion verscheen, niet veel lauweren oog
sten. Het gemis van Wamsteker deed zich natuur
lijk geducht gelden. Voorts leek de Haarlemsche 
aanval op niets. De menschen willen wel, doch met 
dien goeden wil en wat enthousiasme alleen komt 
men er niet altijd, ’t Is maar goed voor de oudste 
Nederlandsche club, dat zoo ongeveer 90 pet. van 
de eerste klassers uit zwakke zusjes bestaat. Wat 
wij er den laatsten tijd van gezien hebben, komen 
we er met ons spelpeil nog steeds niet bovenop. 
De Technische Commissie, welke straks het elftal 
voor den wedstrijd tegen Noorwegen moet samen
stellen, staat voor een lastige taak. Alleen de critiek 
zal erg meevallen. Wat ons betreft kunnen ze er 
op enkele plaatsen na wel een loterij van maken.

Ajax kwam in Haarlem tegenover een zwakke 
tegenpartij, zoodat de groote overwinning hun niet 
naar het hoofd behoeft te stijgen. Tegen de ver

dediging der roodbroeken is het heer
lijk doelpunten maken, getuige de 14, 
die er in drie wedstrijden reeds in de 
Haarlemsche touwen vlogen. De rood- 
witten zijn zoowaar op de derde plaats 
beland. Of ze het daar lang zullen 
houden is zeer de vraag. Naar wat 
wij er van gehoord hebben, wettigt 
het spel van Zondag j.1. die veronder
stelling niet.

Met Haarlem dreigt het reeds weer 
mis te loopen.Drie verloren wedstrijden 
zeggen nog wel niet zoo heel veel, doch
de manier, waarop ze verloren wer

den, is weinig bemoedigend. Bovendien dient men 
er rekening mede te houden, dat minstens een punt 
of 10 noodig zal zijn om niet onderaan te komen. 
Ook hier spant het geducht. De club, die bovenaan 
gaat, heeft momenteel 5 punten en nummer negen 3.

* **
Van de tweede-klassers wonnen D.W.S., Spar

taan, D.E.C. en Zeeburgia. Dat is dus de grootste 
helft. D.E.C. verbeterde haar leidende positie door 
een kleine en niet zonder veel moeite bevochten 
overwinning op Bloemendaal. Zeeburgia haalde in 
de vierde week de eerste punten binnen. De kam- 
pioensillusies zullen er bij de whites intusschen wel 
af zijn. Verder is het plaatselijk treffen tusschen 
V.R.A. en Spartaan in een 3—1 overwinning voor 
de gasten geëindigd.

D.W.S. zond Hollandia met een flinke nederlaag 
naar Hoorn terug, terwijl A.F.C. het slachtoffer 
werd van Hercules. De firma Buitenweg schijnt er 
daar gang in te hebben gebracht. Verleden week 
scoorden de Herculanen vier doelpunten tegen 
Bloemendaal en thans zes tegen de reds. Uit
Utrecht kunnen de D.E.C.’ers op geduchte con
currentie rekenen.
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Langzaam maar zeker naderen de nieuwe groote sluizen te 
IJmuiden hun voltooiing. Men behoeft alleen nog den weg, die 
van de oude sluizen naar de Hoogovens loopt, weg te graven 
en zij kunnen in gebruik genomen worden. Donderdag].1. had 
weer een belangrijk werk plaats n.1. het plaatsen van de 
sluisdeur in het buitensluishoofd. De deur is op twee rolwagens 
geplaatst, die onder in de sluiskolk op rails loopen. Onder
staande foto laat een dier wagens zien, terwijl hij in den bok 

hangt om in het water gelaten te worden

Uit de • 0
Rrovi^

DE SLUISWERKEN TE IJMUIDEN. Links 
op de foto de geweldige sluisdeuren rechts 
de duiker die bij de bootjes druk bezig is.

Hieronder: De deurkas gezien vanaf het machinegebouw 
met achteraan de sluisdeur. Elke sluisdeur, waarvan er 
drie geplaatst worden, kost plus minus 3 ton.

HARDDRAVERIJ 
TE LISSE. Jaarlijks 
heeft hier een dra
verij plaats, die zich 
altijd in de alge- 
heele belangstelling 
van de zijde der dorpelingen 
mag verheugen. Ook dit 
jaar was er weer veel toe
loop. Rechts: Een kiekje op 
de baan, waar twee mede
dingers elkaar bekampen.

1 October had de officieele opening plaats van huize „Roos en Beek” 
te Santpoort, een rustoord voor gepensionneerden van de Neder- 
landsche Spoorwegen. Hiernaast een foto van het bestuur en de 
genoodigden en hierboven het nieuwe rustoord „Roos en Beek/’
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Hoe vindt U hem? Het nieuwe 3-lamps 
wisselstroomtoestel van Erres Radio, in 
gezelschap van een Sterling luidspre
ker. De vorm is prachtig, geen wonder, 
de kunstnijvere Otto van Tussenbroek 
ontwierp hem. Maar het geluid zal U 
in vervoering brengen. Neem plaats 
voor een K. Y. 103, steek den stekker 
in het stopcontact en luister, geniet. 
Draai aan de knopjes... Nietwaar? 
„Erris maarréén Erres!” Kunt U ge- 
looven, dat K. Y. 103 slechts f 230.— 
kost? Stel het niet uit. De Erres agent 
verwacht U vanavond nog voor een 
demonstratie.

ERRES ♦ 
♦ RADIO
N.V. HANDELMIJ. R. S. STOKVIS & ZONEN 
Rotterdam - Amsterdam - Groningen.

ALLE ERRES TOESTELLEN 
worden door ons desgewenscht op gemakkelijke 

betalingsvoorwaarden geleverd 

PATHÉ-RADIO
Reguliersbreestraat 43, Amsterdam - Tel. 46821

Catalogi op aanvrage

GROOTE PRIJSVERLAGING DAMESSALON
BLIJVENDE HAARGOLF vanaf ƒ 15.-
Knippen . . ƒ0.50
Wasschen . - 0.50
Onduleeren. - 0.50

Manicure. . ƒ0.75
Massage . . - 0.75
Stoombad . - 0.75

Prima behandeling Moderne Inrichting 
Aanbevelend,

MAISON BOLTEN
Singel 492 bij ’t Koningsplein, Amsterdam

ƒ■ Doofheid
B en oorsuizen, ook ouderdoms- ■ 
B doofheid, oorverkalking, ■ 
B loopende ooren, brommen, B 
B suizen, fluiten, geraas in het ■ 
B hoofd, enz. DE genezing. B 
B Vraagt kostel. brochure nr. 6. B

S. WIJNBERG
B Oosterpark 45, Amsterdam B

ADVERTEERT
IN

DE STAD
AMSTERDAM

Een stemmingsvolle avondfoto van het

FRANSE-POORTJE TE HAARLEM
DE STAD AMSTERDAM
HOOFDREDACTEUR ARTHUR TERVOOREN
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