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Het stadhuis te Willemstad, dat ook dienst doet ais ge
rechtsgebouw. Men lette op de vrijwel bladerlooze boomen.

een eenigszins verdorden indruk. De boomen langs de
wegen en in de tuinen zijn kaal en plantengroei is er
weinig.
Ik krijg een auto ter mijner beschikking en een Nederlandschen onderdaan als chauffeur. Maar hij verstaat
geen woord van hetgeen ik zeg. ’t Is een vreemd taaltje
dat hij spreekt; een mengelmoes van de talen, die de
talrijke gekleurde rassen, die hier wonen, spreken. De

Inboorlingen bij het vervaar
digen van Panamahoeden,
een verdwijnende industrie.
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CURAQAO
Thans brengt de „Co
lombia” ons wederom
op Nederlandsch grondgebied. Door een Nederlandschen loods worden wij naar Cura^ao gebracht. Om
zes uur in den morgen loopen wij te Willemstad
binnen. De woningen, die ik zien kan van het schip,
onderscheiden zich van de andere, die ik hier
in de tropen heb leeren kennen. De roode en grijze
pannendaken zijn met witkalk aangestreken. Zulke
daken ziet men ook te Zoutelande en op Terschel
ling. Nederlanders komen aan boord voor de
gewone formaliteiten, Nederlanders begroeten
hun verwanten en vrienden, die zijn meegekomen.

Maar eenmaal aan land hoort men geen
Vaderlandsche klanken meer. De bevolking
spreekt het Papiamento, alleen de meer ont
wikkelden het Nederlandsch. Weldra ben ik
-in het hartje van Willemstad en bezie nieuws
gierig het goevernementsgebouw, dat door
Urbina werd overvallen, en waarvoor nu de
schildwachten stram heen en weer loopen.
De woningen en winkels zijn geheel anders
gebouwd, dan op Barbados, Trinidad of
Venezuela. De Europeesche bouwtrant bleef
hier gehandhaafd. Aangezien de regenval op
Cura^ao gering is, maakt het geheele eiland
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De cactussen geven aan het iandschap
op Cura(;ao een schamel aanzien. De
knoestige gewassen kunnen heel hoog
worden; door de bevolking worden ze ge
bruikt om stukken land mee te begrenzen.

I

opschriften in de winkels zijn evenmin
in het Nederlandsch gesteld; uit de open
staande deuren klinken de geluiden van
Papiamento en Amerikaansche gramophoonplaten lustig door elkander. De
beteekenis van Willemstad is vooral
toegenomen na 1916, toen de „Bataafsche
Petroleummaatschappij” hier haar raffi
naderijen stichtte. De olie heeft hier een
korte groote welvaart gebracht, en aan
de inboorlingen „hoopie placka” (veel
geld). De bevolking wendde zich af van
de eens bloeiende panamahoeden-indusMarktdag te Willemstad. Een groepje
kleurlingen bij elkander. Voor „hoopie
placka” is iedereen bereid te poseeren.

*

tric en ging over naar de oliebedrijven. Tengevolge van de
crisis in de petroleumindustrie neemt de armoede toe en de
opbrengt uit de houtindustrie of de phosphaatmijnen is bij
lange na niet voldoende om de tekorten te dekken. De
groote plannen van goeverneur van Slobbe, die thans over
de 40.000 bewoners van het eiland regeert, zullen dan ook
voorloopig moeten blijven rusten.
In het goevernementsgebouw heb ik mijn opwachting gemaakt
bij den goeverneur. De energieke bewindsman ontvangt mij voor
komend. Bepaald schitterend is hij niet geïnstalleerd. De heer
van Slobbe vertelt mij van de moeilijke tijden, die het eiland
doormaakt en van zijn plannen, die tengevolge van de oliecrisis
niet geheel kunnen worden uitgevoerd.
Of het in de komende jaren beter zal worden ?
Laat ons het hopen.
Aan de Ruyterkade te Willemstad Uit Venezuela wordt hier
veel groenten en fruit aangevoerd en.... smokkelwaar.
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*"^De Haarlemsche Motet- en Madrigaal
vereeniging, die na de radiorede pan
H.M. de koningin op eersten Kerst
dag enkele liederen ten gehoore bracht

De kerstpudding poot 't Armenhuis, door
het Carltonhotel geschonken, werd door
de oudjes, in tegenwoordigheid oau
wethouder Doitwes, smakelijk verorberd.
I
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Het moederhuis te Vogelenzang
oan de „ Vrouwen van Nazareth"
de leidsters van de katholieke
meisjes organisatie „De Graal",
nadert zijn voltooiing.

Ken beeldengroep, vervaardigd
door den beeldhouwer Jacob
Kaas, in opdracht van hel
gemeentebestuur, is geplaatst
op het binnenplein van het
tmsterdamselie stadhuis.
I

Een Zandooortdmpressie*^,
tijdens de Kerstdagen,
De verlaten zeeboulenard.

Een spel-scène uit „Siiss, de
Jood," het nieuwe stuk, waarin
L. Saalborn de titelrolspeelt, van
de Kon. Ver. het Ned. Tooneel.

949

VRIJDAG 1 JANUARI 1932

950

No. 42

In levensgevaar.

SlEGFRIED
DE MATROOS
iegfried Arno treedt in den laatsten tijd nog al op den voor
grond en schijnt bij het publiek in den smaak te vallen. En
dat niet geheel ten onrechte, want werkelijk komische filmfiguren zijn er spaarzaam en daarom waardeert men iederen
werkelijken grappigaard mits hij over originaliteit blijkt te be
schikken. Het zijn immers niet allen komieken waarom het publiek
lacht. In deze FIM film speelt hij de rol van een soort echtgenoot,
die terwille van een erfenis een schijn-huwelijk met een meisje
moet aangaan en dan op reis in een trein in een wagon terecht
komt, die afgekoppeld wordt. Hij is in nacht-toilet, vindt een
matrozencostuum, dat hij aan moet trekken. Dan beginnen pas
eerst goed zijn wederwaardigheden, want men houdt hem voor
een deserteur, en leidt hem naar een zeeschip. De lang niet slecht
gevonden situaties, de aardige tafereelen en niet in 't minst de
gelaatsuitdrukkingen van Siegfried maken, dat deze film wel in
staat is een aangenaam uurtje te verschaffen.

S

„Dat is ’mf'

„Wilt u ook
eens happen
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Wat kwam en £in£ in 1931
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„cMijn beste Hoek”
EÖCAR WALLACE

ÖOOf? EbóAf? WALLACE

ging over hemel en moeders en eenzame
geliefden.
Dat werd een karweitje naar zijn hart,
een karweitje, dat overleg en tijd en repetities
awel, maar wat moet ik ?” vroeg Peace weer.
„Na al wat ik gedaan en gewaagd heb ’ Ik zou
ei sc h te.
Hij ging een paar uren slapen, en maakte het
’t voor niemand anders gedaan hebben.”
huis gereed voor zekere mogelijkheden ; hij ver
Baumgarten ging zitten, opende een dikke
portefeuille en liet er een stroom van rijkdom zorgde den pony en schrobde het wagentje brand
schoon. Hij reed kalm naar Sheffield, en stopte
uitkomen.
aan den kant van een donkeren zijweg, in ’t gezicht
„Hier heb je honderd pond. Zorg, dat we de
van Alan’s huis. Hij wachtte een half uur, toen
kristallen terug krijgen, dan komen er nog twee
zag hij den dokter buiten komen en wegrijden.
duizend bij. Heb je een goed geheugen ?”
Toen liet hij den pony alleen, stak den weg over,
Peace knikte.
haalde een brief uit zijn zak, liet hem in de brieven
„Je kent den naam van madame, hè ? En mijn
bus glijden, klopte scherp en snelde weg.
naam ook ? Zet de twee namen bij elkaar. Madame
De huishoudster, die den brief aan Jane Garden
en ik gaan trouwen. Goed onthouden, madame
bracht, vertelde niet, dat die in de brievenbus
Stahm-Baumgarten, en ’t adres is de Nationale
was gegooid, hoewel hij particulier bezorgd was.
Bank, Bern. Schrijf ’t op, leer ’t uit je hoofd en
Jane brak de envelop open en las het slechte
verbrand ’t papier.”
„Ik kan ’t zoo wel onthouden,” zei Peace. „Ik
schrift:
„Mejuffrouw
Mevrouw Elford voelt zich
vergeet nooit iets.”
weer erg slecht. Zoudt u onmiddellijk willen ko
„Als je de kristallen vindt, stuur dan een tele
men ? Hoogachtend : Mary Smith.”
gram, waar ik je kan treffen, dan ben ik binnen
De brief leek door een dienstbode geschreven
vierentwintig uur bij je. Als je ze niet te pakken
krijgt, is ’t hiermee uit.” Hij wees naar het geld
te zijn. Mevrouw Elford was haar laatste patiënt
geweest, en zag er, toen zij haar verliet, uit als
op de tafel. „En nu ga ik.”
een beeld van gezondheid.
„Prettige reis, meneer,” zei Peace, en hij stak
zijn hand uit, maar Baumgarten scheen die niet
Het was maar een klein eindje
zij besloot te
voet te gaan Peace, die het huis in ’t oog hield,
te zien.
zag haar naar buiten komen en zijn hart zong in
Peace borg het geld in verborgen zakken binnen
zijn kleeren. In zekeren zin was het vertrek van
hem. Hij liet den pony keeren, volgde haar op
madame Stahm hem een opluchting. Hij zou ’t
eenigen afstand en haalde haar juist in, toen zij
het hekje van het huis binnen wou gaan.
villaatje zien te verknopen
’t kon best drie vier
honderd pond opbrengen. Hij reed naar Sheffield
„Pardon, zuster?”
en sprak met een makelaar, die zijn opdracht
Zij hoorde de dringende stem en keek om.
„U bent toch zuster Garden ?”
met graagte aanvaardde.
„Ja,” zei ze verwonderd.
Voorloopig bleef hij het villaatje bewonen, want
hij had den moed niet opgegeven. Al wist Alan het
„Mevrouw Elford is niet hier
ze logeert bui
niet, Peace zwierf voortdurend om het huis, en
ten, op den Chesterfield Road. Ik moest u daar
lette op al de bewegingen van den dokter.
naar toe brengen.”
Zijn aandacht viel opnieuw op Jane Garden, en
Jane aarzelde.
„Weet de dokter er van ?” vroeg ze.
op de groote vriendschap tusschen het meisje en
den dokter. Het verwonderde hem, dat een heer
„Ja zeker, juffrouw.”
Zonder veel op den koetsier te letten
ze was
een dame zoo kon laten wonen, boven een stal,
of ze een koetsier was, maar zij scheen er niets
zich alleen bewust van zijn heoge piepstem, en
dat ’t een op ’t oog onschuldig oud mannetje was
schandelijks in te zien.
Er was een klein ommuurd binnenplaatsje, waar
met een baard
stapte ze zonder verder te dra
het stalvuil werd neergegooid. Peace vond dit
len in het wagentje. Peace zette den pony aan, en
een geschikt plekje, om zich te verbergen, tot
het verwonderde haar, dat hij niet langs den gewo
Alan en Jane uit waren, en dan verkenningstochten
nen weg de stad uit ging, maar door een hobbelige
te ondernemen. Hij dorst het huis van den dokter
achterstraat, die verderop op den grooten weg
uitkwam, daar waar het eigenlijke Sheffield op
echter niet meer binnen te dringen, want de huis
houdster was na de vorige inbraak angstig gewor
hield en „buiten” begon.
den, en liet zich gezelschap houden door een steZe begreep het geval niet goed. Mevrouw El
vigen neef, als ze op het huis moest passen.
ford was iemand, die alles vertelde, wat ze wist,
Het werd steeds duidelijker, dat er met inbreken
en zij had nooit over bloedverwanten gesproken,
die buiten Sheffield woonden.
niets te winnen viel De gevaren waren te groot.
„Wie heeft dat briefje geschreven ?”
De jonge dokter had zeker een geweer of een pistool
„De keukenmeid, zuster,” zei de koetsier.
in huis — hij had gediend.... En er lag in dat
huis een fortuin ! Het was om dol te worden. Als
Ze stelde nog een paar vragen, en toen ze weer
hij dat fleschje maar te pakken kon krijgen !
een zijweg insloegen, dacht zij, dat ze ongeveer
Had hij maar hulp binnen ! Kon hij die huishoud
op hun bestemming waren. Peace echter deed
ster maar bepraten of het meisje !
niets anders, dan de kruispunten vermijden, waar
Zijn gedachten kwamen telkens en telkens terug
politie nogal eens voorkwam.
op dat meisje en Alan, die hij samen bespied had,
„U rijdt een heel eind om,” zei ze, toen ze weer
die hij elkaar had hooren kussen.
op denzelfden weg terechtkwamen.
„Als je iets zou overkomen, werd ik gek,” had
„De pony kan niet tegen ’t drukke verkeer,
Alan gezegd. Net schoolkinderen, zoo gingen ze
zuster. Hij is een beetje schuw, daarom houd ik
met elkaar om. Als haar „iets overkwam”.. ..
hem maar een beetje in de kalmte.”
Zijn lippen krulden, vielen toen opeens slap.
Zij bereikten het villaatje, en Peace leidde den
Een prachtig idee daagde in zijn brein
een won
pony langs het zijpad naar den achterkant van
derbaar idee. Hij zong bijna van pret toen hij den
het huis. Hij verontschuldigde zich, dat hij haar
pony aanzweepte tot een galop, en hij begon een
ophield om eerst den pony te stallen, maar hij
gedicht op touw te zetten van genot. Het vers
dorst het dier anders niet alleen laten. Toen bracht

J

hij haar terug naar de voordeur,
"KT
11
ontsloot die en sloeg haar open.
1NO*
11
Het huis was donker.
„Is er geen licht?” vroeg ze, en als antwoord
werd ze ruw de gang in gedrongen.
Ze struikelde en viel bijna. Vóór zij zich had
kunnen herstellen, was de deur met een slag ge
sloten, en een stem, die haar tot in de ziel ver
schrikte, zei :
„Je krijgt zooveel licht als je maar hebben wilt,
meisje. Ga naar binnen en houd je mond dicht,
of ’t zal je berouwen.”
EEN EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.

I uffrouw Garden is weggeroepen,” rappor/ teerde de huishoudster. „Mevrouw Elford heeft
een boodschap gestuurd, dat ze weer erg naar was
vanavond.”
Alan bleef staan met zijn overjas, die hij juist
op wou hangen, in de hand. „Mevrouw Elford ziek?”
zei hij ongeloovig. „Heeft ze om mij gevraagd?”
„Nee meneer, ’t was een brief voor juffrouw
Garden ”
Hij keek haar met groote oogen aan.
„Maar ik ben vanmiddag bij mevrouw Elford
geweest, en ze was zoo goed als ’t maar hoeft !”
Hij dacht vlug na. Al was er mogelijkheid van
een instorting, waarschijnlijk achtte hij ’t niet.
Hij deed hoed en jas weer aan en ging uit. Het
huis stond vrij dicht bij het zijne, en tien minuten
later belde hij er aan. Mevrouw Elford was in het
salon, zei de meid, die zich klaarblijkelijk ver
baasde over zijn komst.
„Is zuster Garden hier?”
„Zuster Garden ? Nee dokter. Mevrouw is heel
goed.”
„Laat me maar even bij haar,” zei Alan kort.
Hij werd in het salon gelaten. Mevrouw Elford
zat hij den haard de krant te lezen.
„Nee, ik heb niet naar de zuster gevraagd, dok
ter. Ik heb me trouwens in lang zoo goed niet ge
voeld als vandaag.”
„Dan is er een vergissing in ’t spel,” zei hij, en
hij repte zich naar huis.
Zijn huishoudster had zich wel meer vergist,
maar toonde zich ditmaal heel zeker van haar zaak.
„Waar is die brief, die voor juffrouw Garden
gekomen is ?”
„Op haar kamer, denk ik.”
„Geef me den sleutel.”
Hij rende de plaats over, de trap op, sloot de
deur open en stak het gas aan. De brief en de en
velop lagen op tafel. Hij keek en zijn hart stond
bijna stil. Hij herkende het schrift
Jane had
het ook moeten herkennen, ’t Was onmiskenbaar
de hand van Charles Peace.
„Hebt u me noodig, dokter?” Dixon had hem
de trap hooren afrennen.
„Ja
span gauw in. En stuur den jongen naar
sergeant Eltham’s huis, en laat zeggen, dat ik hem
direct noedig heb. Als hij niet thuis is, zullen we
naar ’t bureau rijden.”
Hij ging zijn huis weer in en ondervroeg de ver
schrikte vrouw. Ze kon alleen vertellen, dat ze
den brief in de bus had gevonden, nadat er hard
geklopt was. Ze had naar buiten gekeken
dit
was Peace ontgaan
maar niets gezien, behalve
de lichten van een rijtuig aan den overkant, een
eindje verder.
Toen herinnerde de dokter zich een vroegere
ervaring van Jane: de koetsier met den stalen bril
en het pony-wagentje, die haar gevolgd had. De
kansen waren honderd tegen één, dat er verband
tusschen beide gevallen bestond.
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l)e Washington-brug over ile Hudson-rivier die de Amerikaansche staten Neiv~York en Neio-Jersey verbindt, van groote hoogte gezien.

Hij ging naar zijn slaapkamer, sloot een la open
en haalde er een groote dienstrevolver uit. Peace
was nog niet gelukkig, als hij dr. Alan Mainford
dien avond ontmoette.
Met de revo’ver in den zak kwam hij de trap
weer af. Hij kon raden, wat er gebeurd was. Iemand
had het meisje dicht bij het huis van de Elfords
opgepikt — en zou dan waarschijnlijk de richting
blijven volgen, die zij genomen had, dus naar het
zuiden. Peace zou zich wel niet de stad door wa
gen, waar men het rijtuigje herkennen kon.
Als madame Stahm nog in Engeland was, zou
hij regelrecht naar Brinley Hall gereden zijn, en ’t
heele huis hebben afgezocht. Maar de Hall was
gesloten, de bewoonster verdwenen.... ’t Moest
een persoonlijke onderneming van Peace zijn.
Kaaltje Eltham kwam. Kort vertelde Alan hem
de geschiedenis, en onderwijl kwam het rijtuig
voor.
„Dus je denkt, dat ’t Peace was, in dat ponywagentje ? Ik heb den man een paar keer gezien
hij draagt een soort donkergroene livrei en een
hoogen hoed met een kokarde. Maar ik zie geen
gelijkenis, ’t Is een slimme rakker, en we weten, dat
hij zich handig vermommen kan.”
Zij reden aan het politie-bureau aan, en gingen
toen terug naar de straat, waar mevrouw Elford
woonde. Zij vonden een politie-agent, die het wa
gentje gezien had, en de zuster ook. Er woei ten
minste een verpleegsterssluier half uit het rijtuigje,
toen het voorbijreed.
„Dan zijn we op den goeden weg. We zullen
den kant naar Derby oprijden.”
Zij reden tot den viersprong, en raakten daar
vast. Een bereden agent, die daar op post stond,
had den heelen avond het verkeer in ’t oog gehou
den, dat niet druk was, en hij had geen wagentje
gezien, dat aan de vlugge beschrijving beant
woordde.
„We zullen doorrijden tot Brinley,” zei Alan, en

hij joeg den vos voort langs den harden weg. Er
stonden maar weinig huizen, en hij bekeek die in
’t voorbijrijden.
„Wie woont er in dat villaatje?” Hij wees met
zijn zweep.
„Ik weet ’t niet, ’t Heeft een tijd leeggestaan, en
een paar maanden geleden is er een zekere meneer
Gray komen wonen.”
Brinley leverde niets op. Een veldwachter, die
het huis in ’t oog hield, beweerde stellig, dat er
dien avond niemand in of uit was gegaan. Alan
liet aan de dorpsherberg het paard drinken en
rusten.
Het was één uur in den nacht, toen zij weer in
stegen en den terugtocht aanvaardden.

TWEE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.
Deace keek het meisje critisch en bewonderend aan.
Ze was bleek, maar gaf geen der teekenen van
vrees, waarop hij gerekend had. Zij bezag hem op
lettend, en merkte op, hoe volmaakt hij al zijn
eigenaardige trekken had weten te verbergen —
behalve zijn gloeiende dierachtige oogen.
„Wat wou u eigenlijk?” vroeg ze.
„Ik ben van plan u een paar dagen hier te hou
den, om te zien, of we dien dokter van u kunnen
overhalen, om mij een pleiziertje te doen. Ik
zweer, dat ik u niets doen zal. Ik ben een gentleman.
Als u doet, wat ik zeg, zal er niets gebeuren. Als
u ’t niet doet — enfin, ik kan maar éénmaal op
gehangen worden.”
Het gaf haar een zekere verlichting, dat hij haar
als gijzelaar wou houden, en ’t niet op haar zelf
gemunt had.
„Wat wou u dan van den dokter ?” vroeg ze.
„Wat ik van den dokter wou ?” bauwde hij haar
na. „Ten eerste moet hij me een fleschje met goed
geven, dat hij in zijn vergifkast heeft. Dat wou
ik laatst komen halen.”
Haar oogen gingen wijd open.

„Het fleschje met chemicaliën, dat Carton hem
gegeven had ?”
Hij knikte gretig. „Hebt u ’t gezien?”
„Neen,” zei ze, „maar de dokter heeft ’t niet.”
Hij glimlachte.
„Vertel mij maar geen leugens ! Ik weet, dat
hij ’t heeft, ’t Staat in zijn vergifkast. Ik zou ’t
allang gehad hebben, als die kale helm er niet tusschen was gekomen.”
„Hij heeft ’t niet meer,” hield ze vol. „Carton
is er geweest, een paar dagen geleden, en de dokter
heeft ’t hem meegegeven.”
Weer grinnikte hij.
„Da’s komiek,” zei hij. „Carton in Sheffield ?
Dat durft hij niet. Hij weet veel te goed, wie Char
les Peace is.”
„Toch is hij er geweest,” hield ze wanhopig vol.
„Hij kwam een sovereign terugbetalen, dien de
dokter hem geleend had, dien avond van den moord
in Banner Cross.”
Vreemd en ontzettend was de gedachte, dat zij
nu tegenover den moordenaar zat, den afgrijselijken kleinen man, op wiens hoofd een prijs stond,
en dien het schavot wachtte.
Peace werd ernstiger.
„Pas op, als je me de waarheid niet vertelt,
meisje ! Als ze me pakken, hang ik tóch, en ze
kunnen me maar één keer ophangen. Vertel me
nu precies alles over Carton, zonder leugens. Een
dame hoort niet te liegen.”
„Hij kwam bij dr. Mainford,” herhaalde ze,
„om hem dat geld terug te geven. De dokter
heeft hem op den avond van den moord van
Banner Cross naar ’t station gereden. Dat weet
u misschien ?”
Hij wist het niet, maar het verhaal klopte met
de onbegrijpelijke vlugheid van Carton’s bewegin
gen, waardoor hij dien avond den laatsten trein
naar Londen nog had kunnen halen.
„De dokter vertelde hem. dat hij ’t fleschje nog
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had, maar hij was bang, dat ’t zoek zou raken, en
vroeg, of hij ’t maar weer mee wou nemen. Dat
heett hij gedaan/'
„Waar woont Carton ?”
„Ik weet ’t niet
ergens in Londen.”
Hij keek haar achterdochtig aan.
„Ik geloof er niets van. Je zegt maar wat, omdat
je denkt, dat ik je dan zal laten gaan.”
„U moogt wel oppassen,” zei ze. „Weet u niet,
dat er een prijs voor u is uitgeloofd, en dat de poli
tie naar u zoekt ?”
„Ze weten niet, dat ik hier ben.”
Zij knikte.
„Dat weten ze wel. U hebt een patroon bij den
dokter in de apotheek laten liggen.”
Daar schrok hij van.
„Heb ik een patroon laten vallen? Nu, en wat
dan nog ? Iedereen kan een patroon verliezen. Wie
zegt, dat ’t er een van mij was ?”
Zij vroeg zich af, of ze niet te veel praatte. Maar
ze wilde het wagen
hem attent maken op het
gevaar, dat hij liep.
„Sergeant Eltham zei, dat ’t net zoo’n kogel was,
als waar meneer Myssen mee vermoord was
ze zoeken de heele stad af. Waarom vlucht u niet ?”
Hij grinnikte.
„De stad afzoeken ? En waar was Charles Peace ?
Reed doodkalm de straten door. Ik heb wel eens
een politie-agent mijn paard voor me vast laten
houden. Nee zuster, je blijft hier. Ik heb een mooi
kamertje voor je ; je gaat lekker slapen, en morgen
ochtend schrijf je een briefje aan den dokter Ik
zal wel zorgen, dat hij ’t krijgt.”
Zij stond op.
„Waar is die kamer?” vroeg ze.
Hij nam de brandende lamp op.
„Ga vóór,” zei hij, en ze ging voor hem uit de
trap op, de slaapkamer door.
„Doe die deur open.”
Ze dacht, dat ’t een kast was, vol oude kleeren,
en hij voelde zich gevleid.
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„Dat heb ik gedaan. Geen mensch zou zeggen,
dat daar een trap was. Duw de kleeren maar opzij,
meisje, en dan rechtsaf.”
Zij ging naar boven, zich bukkend, om de hel
lende zoldering te vermijden.
„Hier is je kamer. Je blijft kalmpjes hier. De
lamp moog je houden. Ik heb er beneden nog een.
Ik zal den sleutel uit de deur halen.” Hij keek haar
loerend aan. „Geen mensch *al je wat doen, al
zou ik er geen haar méér voor krijgen. Ze kunnen
een mensch maar éénmaal ophangen, al had hij
zesentwintig millioen moorden gedaan.”
Ze zei niets, en hoorde met een dankbaar gevoel
zijn verdwijnende voetstappen.
Er stond een stoel, een klein waschtafeltje en
een bed in de kamer. De lampetkan was pas gegevuld. Zij schonk een glas vol, bracht het met
een bevende hand naar haar mond en dronk gretig.
Het vertrek was muf en stoffig. Ze keek rond
naar een raam, maar er was er geen.
Zij begon het bed de kamer door te trekken.
De rolletjes kraakten, zij wachtte, en luisterde, of
ze beneden geluid hoorde. Zij hoorde een stem :
Peace zong een evangelisch gezang 1
Met alle kracht sjorde ze aan het bed. Het schoot
gewillig den vloer over, en ze dreef het hoofdeinde
tegen de gesloten deur. Maar zij wist, dat een sterke
man het weg zou kunnen duwen
zij moest iets
vinden, om het vast te zetten. De tegenoverge
stelde muur was te ver weg, de meubels waren er
te weinig, om de deur afdoend te barricadeeren.
Zij bleef zoeken, en vond op een plank een hamer
en een papier met spijkers. Er waren werklui ge
weest, die dat gereedschap klaarblijkelijk vergeten
hadden, omdat de plank zoo hoog was. Toen be
merkte ze tot haar vreugde, dat de dikke plank
los lag, en zij haalde hem omlaag. Zij drukte het
ééne einde tegen de spijlen aan het voeteneinde
van het ledikant, en begon het andere einde aan
den vloer vast te spijkeren. Ze had nog nooit een
hamer gebruikt, maar haar angst gaf haar kracht.

Dezelfde brug, bij nacht.
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Ze hoorde het gebons van voeten op de benedentrap, en werkte verwoed door.
Hij begon te roepen, maar zij hield niet op.
Ze gebruikte wel tweemaal zooveel spijkers, als
noodig was. Zijn vuist kwam op de deur hameren.
„Wat moet dat lawaai ? Wat voer je uit ?”
Hij probeerde de deur te openen. Het bed ver
schoof een halven centimeter, maar de plank hield
het op zijn plaats.
„Doe open en laat me er in !” huilde hij. „Ik
geef je nog één kans. Anders krijg je, waar je om
vraagt, jongedame.”
Zij wachtte, hijgend, uitgeput, op het bed steu
nend en met haar gewicht den slagboom ver
zwarend.
„O, heb je ’t bed weggesleept ?”
Hij sloeg er een stortvloed van de gemeenste
bedreigingen uit. Zij had veel menschelijke ellende
gezien, maar de menschelijke laagheid had ze
nooit zoo leeren kennen.
Toen werd hij kalmer.
„Doe nou open, juf. Ik zal je niets doen. Als je
me kwaad maakt, ben je er nog veel erger aan toe.
Zet ’t bed op z’n plaats, dan zal ik je den sleutel
geven.”
„Schuif hem maar onder de deur,” zei ze.
Een lange pauze.
„Hier is ie, zuster. Steek je vingers er maar
onder.”
Maar zij liet zich niet vangen. Weer was er een
stilte.
„Dacht je, dat ik er niet in kon komen ? Charlie
Peace staat nog voor geen stalen deur. Is ie hon
derden malen doorheen gekomen. Ik heb er zóó
de paneelen uit, meisje, en als ik binnen kom, zul
je spijt hebben, dat je geboren bent.”
Hij ging de trap weer af en bleef lang weg. Hij
kwam terug, zij hoorde het geknars van metaal,
dat door hout snijdt, en kort daarop kwam het
blinkende eind van een beitel door een hoek van
het paneel heen.
(Wordt voortoezet)
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ngeveer dertig
jaar is het nu
geleden, dat
tusschen ElberfeldBarmen en Vohwinkel de lucht
spoorweg werd aan
gelegd, die sinds
dien nog immer
eene nauwelijks ge
ëvenaarde
merk
waardigheid geble
ven is. Eerstens om
haar lengte van cir
ca veertien kilome
ter en haar aanleg
juist boven de ri
vier de Wupper,
maartweedens, om
dat men, behalve
voor
bergbestij
ging, nergens elders
een dergelijke verkeersgelegenheid
vindt.
Terwijl bij onze
treinen de wielen
natuurlijk onder de
wagens zijn aange
bracht, dragen de
rijtuigen van den
luchtspoorweg deze
op het dak. Dewa-

O

Midden door de drukte der talrijke fabrieken van dit industriegebied suist de
zwevende magen voorbij zonder ergens eenig verkeersoponthoud te veroorzaken.

DE

M»/ gezicht van (ten bestuurder
verraadt de grootste aandacht en
opmerkzaamheid op den snellen
zweeftocht door den rook en den
stoom der Eiberfelder fabrieken.

De conducteur verricht in den trein
de controle, daar aan de stations
geen contröle-dienst rvordt onderhouden

gens hangen aan de wielen en de rail bevindt
zich tusschen wielen en wagon, maar op een af
stand krijgen wij den indruk, alsof de trein op zijn
kop staat. En terwijl onze spoorwegen twee rails
behoeven, om den wagens de noodige stabiliteit
en zekerheid te bieden, wordt bij de luchtspoor
wegen gewoonlijk maar een enkelvoudige rail ge
bruikt.
Wie eenmaal in zoo’n zwevenden wagen gereden
heeft, kent ongetwijfeld het lichte zwenken, dat
men gewoonlijk daarin voelen kan, maar toch is
de constructie zoodanig, dat de wagens, of liever
de wielen, onmogelijk van de rail kunnen vallen.
En hoewel de Elberfelder luchtspoor bijna over
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haar geheele lengte boven de Wupper is aangelegd, en de rail dus
den veelkronkeligen loop der rivier in alle bochten volgt, rijdt
men daarmede minstens zoo veilig als op onze normale spoor
dijken. Zelfs is ontsporing zoo goed als uitgesloten en is het voordeel
van de enkelvoudige rail, dat de wagens zich gemakkelijk en zonder
eenige gevaar door de scherpste bochten en krommingen bewegen
kunnen, zonder vaart te minderen.
Het groote nut van den aanleg juist boven het water is, dat er nu
in 't geheel geen grond aan den spooraanleg behoefde te worden
gespendeerd, en dat nergens verkeerskruisingen ontstaan, die eenig

Slechts hier en daar
leidt de weg van deze
zweefspoor door de
stad, zooals hier bij een
der stations, waar juist
'n treintje binnenzweeft

ln geval van gevaar,
stroomstoring of andere
moeilijkheden kan de con
ducteur onmiddellijk tele
fonische verbinding krijgen
met de beide naastbijgelegen stations. Langs
de rail loopt een telefoongeleiding:
door
>
middel van *n soort hen\ gel brengt hij het contact
3 daarmede tot stand.

In de remise rvordt iedere
magen voor den afrit nauw
keurig gecontroleerd. Men ziet
op deze foto ook duidelijk, op
welke wijze de raderen over
de rail loopen, en hoe de
wagen daaronder hangt.
Zooals men hier gemakkelijk constateeren kan, brengt de luchtspoor,
anders dan tram of spoorweg, geen
enkel gevaar en niet de minste
stagnatie mee voor het stadsverkeer.

___

oponthoud teweeg zou
den brengen in de groote
drukte en haast van dit
industriegebied. De spoor
weg hindert niemand en
levert geen gevaar op aan
bewaakte of onbewaakte
overwegen en de bestuur
der van een trein zou,
wanneer het hem werd
toegestaan, eene snelheid
kunnen ontwikkelen van
tweehonderd
kilometer
per uur.
Wie voor het eerst in
zulk ’n zwevenden spoor
wagon rijdt, ondergaat
natuurlijk eene eenigszins
nerveuze sensatie, die ech
ter alleen aan zijn eigen
beangstigde fantasie te
wijten is. In werkelijkheid
reizen de dagelijkschepas
sagiers daar even zorge
loos als bij ons, zonder er
nog een oogenblik bij te
denken, dat zij formeel
door de lucht zweven.
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in Duitscidand wordt een instrument in den
handel gebracht, waarmede men thuis de
electrische voetmassage kan beoefenen.

liet gezondheids^kampioenschap van Amerika
werd behaald door den IS-jarigen Wilham
Sanders en den
16-jarigen Gertrude
Ileikes. Zij klinken elkaar toe met melk.

Amerika bezit in mevrouw Ruilt Ginnis een biljartkampioen, die uitsluitend met de linkerhand stoot.

De vereerders van dim Mahatma
Ghandi kunnen zijn beeltenis nu ook
als porceleinen popje koopen. Mits
zij naar Leipzig reizen. Een warenhuis
aldaar verkoopt ze bij het dozijn.

Een Berljjnsche beeldhouroer vervaardigde behalve
de buste van den operette-componist
Lehar
ook een serie „handen *
van dim grooten meester.

Een zeer vermoed Berlijnsch
hengelaar liet zich door vorst,
noch sneeuw afschrikken maar
gooide zijn hengel iu een
parkvijver uit.

No. 42

VRIJDAG 1 JANUARI 1932

No. 42

Hei paard wordt enenzoo loegedekt."^.

4ls de auto macht in de kou.

7

I

beororen maal
tijd oan de kraai.

Het hert waagt zich aan den
rand der groote verkeers
wegen om voedsel te zoeken.
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p verzoek van een onzer lezeressen volgt
hieronder de beschrijving van ’n gebreid
zwempak. Het hierbij afgebeelde pakje is
gebreid in twee kleuren, bijvoorbeeld donker
blauw of zwart voor het onderste deel en wit
of geel voor het bovengedeelte.
Men begint aan den voorkant van een been en
zet daarvoor, losjes, 48 st. op en breit eerst ’n
boord van 10 toeren 2 r. 2 aver. Verder breit men
dan r. aan den rechter-en aver. aan den linkerkant,
tot het werk ongeveer 15 c.M. lang is. Dan breit
men de tweede pijp op dezelfde manier, waarna men
de beide helften met elkaar verbindt op de volgende
wijze :
Men breit de 48 st. van de eerste beenhelft,
zet 4 st. bij op en breit dan de 48 st. van de tweede
beenhelft. Men heeft dan 100 st. op de naald en
breit daarop weer afwisselend r. en aver. tot het
werk ongeveer 28 a 30 c.M. lang is.
Bij een rechtschen toer begint men dan te min
deren en wel aan weerskanten van de naald 1 st.,
tot er nog 84 st. op de naald staan. Dan breit men
weer recht door tot het geheele werk ongeveer
48 a 50 c.M. lang is. Het moet dan tot aan de heu
pen reiken, want hiermede is het broekje klaar ;
men kan dus het beste zelf de juiste lengte bepalen.
Men begint nu te breien met de witte of gele wol
of katoen voor het bovengedeelte. Men breit 2y2 a
3 c.M. en begint dan, bij een rechtschen toer, te
meerderen, en wel 1 st. aan iederen kant van de
naald, om de 6 toeren, totdat er weer 100 st. op de
naald staan. Nu werkt men verder tot aan de arms
gaten — ongeveer 18 a 20 c.M. wit of geel zal wel
voldoende wezen.
Nu worden, aan weerskanten van de naald, dus
bij het begin van de eerste 2 toeren, 4 st. afgekant
en vervolgens kant men aan het einde van eiken
toer nog 1 st. af, tot men nog 76 st. op de naald
h?eft.
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Voor het kruis zet men 4 st. op en breit 1 toer.
Verder meerdert men 1 st. aan weerskanten van
de naald, bij iederen rechtschen toer tot er 34 st.
op de naald zijn. Dan breit men 3 toeren en ver
volgens mindert men 1 st. aan weerskanten van
de naald, om den anderen toer, tot er nog 4 st.
zijn die worden afgekant.
Men strijkt het werk onder
een vochtigen doek, naait
den rechterschouder en de
zijnaden dicht, naait het
kruisje in, waarbij men het
afgekante gedeelte aan den
achterkant
plaatst.
Dan
naait men de pijpen dicht
en strijkt de naden uit.
Ten slotte omwerkt men
het knoopsgat nog even met
’n knoopsgatensteek, naait
’n knoop ervoor aan en ’n
goed waschbare gesp aan
de ceintuur, die men door
’n paar tussen op de plaats
houdt.
THÉRÈSE.

O

Hoed van glanzend bruin
stroo met een arrangement
van bruin peau d'ange.

/

Hoed van grof /.mart, origineel gevlochten
stroo, met garneering van lakrood lint.

Men begint dan, bij een reohtschen toer, aan de halsopening als
volgt :
30 st. breien, 16 st. af kanten,
30 st. breien. Met 2 kluwen wol
of garen kan men dan beide
schouders tegelijk breien op de
volgende manier :
lste toer: 28 st. breien, 2 st.
samenbreien. Op de steken van
den anderen schouder, met een
tweede kluwen : 2 st. samenbreien,
28 st. breien.
2de toer: 2 st. samenbreien,
25 st. breien, 2 st. samenbreien —
met het andere kluwen voor den
anderen schouder 2 st. samenbreien,
25 st. breien, 2 st. samenbreien.
Deze beide toeren 2 keer herhalen.
(Natuurlijk wordt hierbij het aan
tal st. steeds kleiner).
7de toer: aver. 8ste toer: als
de 2de toer. Deze beide toeren* 2
keer herhalen.
Verder mindert men 4 maal bij
iederen rechtschen toer 1 st. aan
den kant van den hals ; dan nog
4 keer om den anderen rechtschen
toer, tot men voor iederen schouder nog 7 st.
over heeft Hierop breit men nog 7 c.M. voor den
rechterschouder en 8 c.M. voor den linkerschouder.
De rechterschouder wordt dan afgekant, maar aan
den linkerschouder breit men eerst nog een
knoopsgat op de volgende wijze :
lste toer : 2 st. breien, 3 st. afkanten, 2 st. breien.
2de toer : 2 st. breien, 3 st. opzetten, 2 st. breien.
Dan 2 toeren 1 r. 1 aver. Afkanten.
Het achtergedeelte wordt gebreid als het voor
pand. Men breit hier de pijpen echter 3 a 4 c.M.
langer dan die van het voorstuk, eer men beide
pijpen samenbreit. Verder breit men alles eender.
Op den linkerschouder breit men 4 toeren meer dan
voor den rechterschouder voor het aanzetten van
den knoop.
Nu volgt de afwerking van hals en armsgaten.
Daarvoor neemt men met een breinaald de steken
op en breit daarop 4 toeren 2 r. 2 aver., waarna
men de st. afkant.
Voor de ceintuur zet men 20 st. op en men breit
1 r. 1 aver. tot de ceintuur goed uitgerekt, lang
genoeg is om het middel te kunnen omspannen.
Dan begint men aan weerskanten van de naald
te minderen tot alle st. verdwenen zijn.

VOORJAARSHOEDEN
De hierbij afgebeelde strooien hoeden, modellen
van Johanna Loew, kunnen ons vast ’n denkbeeld
geven van wat er den volgenden zomer zal worden
gedragen. We zullen allerlei fantasie-stroo krijgen
en veel garneeringen van bloemen en lint. En die
garneeringen zullen bij voorkeur aan den achter
kant worden aangebracht. Bij de meeste hoeden
is de achterkant hoog opgeslagen en soms vormt
die opgeslagen rand een garneering op zichzelf.
Ook is er ’n terugkeer tot oude modes, in ’n
canotier bijvoorbeeld, met strikken aan den ach
terkant, onder en op den rand.
Verschillende hoeden zijn, evenals die van onze
eerste afbeelding, geïnspireerd op het baretmodel,
en bijna alle modellen laten het voorhoofd vrij en
’n groot gedeelte van ’t haar.
De hierbij afgebeelde hoed, van origineel ge
vlochten grof zwart stroo, is gegarneerd met lak
rood lint, zoowel aan den onderkant als bovenop.
Het tweede model van glanzend bruin stroo
elegant gevormd heeft ’n lintgarneering, van bruin
peau d’ange.
PAULA DEROSE.
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Gezicht op de
Achtergracht.

Een stil hoekje achter de Hero. Kerk.

De brug aan de Heerengracht, met
de K.K. Kerk op den achtergrond.
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SPORT
Spelmoment uit de match Haarl. Elf
tal— Victoria Zizkow. v. d. Windt,
de Haarlemsche keeper, in actie.
I

Op het H.F.C.-terrein te Haarlem speelde Zondag het vertegenwoordigend
Haarl. Elftal tegen de Tsjechische prof, club Victoria Zizkow. De Praagsche club won met 5-2. Achterste rij oan l. n. r. Boeree (scheidsrechter),
Krom, Hagenaar, Slingenberg (grensr.), Vreeken, v. d. Windt, v. d. Steen,
de Geus, Dinkla. Voorste rij: Perukel, v. d. Griendt, Jongeneel, Verkerk.

De korfbalwedst rijden om het A.K.B. Schild. Spelkiek uit de ont
moeting tusscheri G. E. K. B. en het twaalftal van den N. H. K. B.

Grashoppers in Amsterdam tegen de Zwaluwen in actie. De Zwalurven-aanooerder
Ruysch ontvangt een wimpel oan den Zwitserschen captain Abegglen. Scheidsrechter
Vuijk in hei midden.
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De jaarlijksche wedstrijd van den A.T.B. in de Turnhal te
Amsterdam. De heer (loudsmit van Kracht en Vlugheid, winnaar
in de heeren-afdeeling

VAN

Kersttournooi van D.T. V. op het Parkschouwburgterrein.
Hen aardig kiekje uit de match D.TA'.— D.DA.
J

WEEK
De wedstrijd Zwaluwen-Budapest
op Zondag jl. Spelmoment uit
deze ontmoeting, welke eindigde
in een gelijk spel 5 7. v.d. Meiden
meert zich bij een aanval der
Hongaarsche gasten.

De z.g. Steenwedstrijden van den A.T.B.
Mej. Snijders bij 'n balans op de hooge brug.
Hel Kersttornooi van D.TA . De dames van Swift
en Het Zuiden duelleeren om het bezit nart den bal.
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Jong en pienter.

LIEFDE
OP
HET -p

geH°
Vrij bewerkt naar het En&elsch door Will Scott
X ring nam de telefoon van den haak en draaide 17384. Een halve minuut ging stil
voorbij. Toen kwam een zachte stern over
den draad :
„Hier 17384.”’
Ning’s donkere oogen werden verrast grooter.
„Is Mevrouw thuis?”
Het was weer even stil en de soepele buigzame
stem kwam opnieuw, nu vragend :
„Met wie spreek ik ?”
„Mevrouw Coryan wenscht Mevrouw Sonvliet
te spreken,” antwoordde Ning.
„Bent u Mevrouw Coryan ?”
„Neen, ik ben de meid van Mevrouw Coryan.”
De pauze was ditmaal langer en Ning vroeg
zich af, wat hij wel zou denken. Toen zei hij één
woord en zij wist het.
„Soerabaja ?”
Ning glimlachte in den hoorn :
„ Ja, Soerabaja,” zei ze.
„Kent u de Embongs ?”
„Ja, ik heb er gediend, maar ik kom eigenlijk
van Goenoeng Sahari.”
„Hé, uit Goenoeng Sahari, daar ben ik als
jongen dikwijls geweest, om te visschen bij de
groote sluizen.”
„Ik hoorde aanstonds aan uw stern, dat tt ook
op Java geweest bent.”
„Ja, maar ik ben al jong naar Holland gekomen,
met mijn vader. Ik denk nog dikwijls aan de Kali

Mas en aan de visschersprauwtjes
achter de sluizen.
De rivier is mooi,
vooral bij maan
licht.”
„En ik..,” ant
woordde Ning, „ik
zie alles weer voor
mij, nu uw stern er
over spreekt.”
„Van welk num
mer telefoneert u?”
„57921.”
„Mag ik u nog
eens
opbellen ?”
vroeg de man van
de soepele stem.
„Eh... hier komt
Mevrouw,” zei
Ning, „blijf aan het
toestel.”
Dat was hun eer
ste gesprek en nog
iets meer dan dat.
Iets, dat Ning niet
Brutaal, maar de
kwaadste is hij niet.
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in het minst begreep, want sprookjes bestonden
al, vóórdat de telefoon was uitgevonden en
geen er van vertelde van liefde op het eerste
gehoor. Maar in deze donkere dagen, tusschen
Kerstmis en Nieuwjaar in dit vreemde land,
vond ze in zichzelf zooveel, dat niet duidelijk
was. Heimwee, naar de verre warme heuvelhel
lingen of naar de vriendelijke vertrouwde dessa
tusschen de wuivende bamboes, die zij zoo vaak
vergeleken had met vreemd-groote vederpluimen
tegen den avondhemel ? Wat was het en hoe was
zij er toegekomen zoo vrij te spreken tegenover een
haar onbekenden Europeaan ? De stem had alles
van vroeger, dat verkild was in de natheid van dit
land, weer wakker gemaakt en een vreemde nieuwe
warmte had voor een oogenblik haar aangeboren
Javaansche terughoudendheid doen wegsmelten.
Mevrouw Coryan hing den hoorn op, na een
afspraak gemaakt of afgezegd te hebben of iets,
dat even onbelangrijk was. Toen vertrouwde.zij
zich toe aan den chauffeur en ging uit. Ning keek
den wagen na op den maanbeschenen weg en
droomde, dat de stralen speelden met de golven
van de Kali Mas bij Goenoeng Sahari. Vreemd,
dat hij juist over de rivier moest spreken, die
langs haar dorp stroomde. Toen dacht zij plotse
ling : „Met je zelf spreken is een slecht teeken,
Ning/’
Een uur later rinkelde de telefoon opnieuw en
bijna nog voor de hoorn van den haak was riep zij :
„U spreekt met 57921.”
„Weet u met wien u spreekt?”
„Ik weet uw nummer tenminste, maar een num
mer is geen naam.”
„Jozef.”
„Oh !”
„Vindt u het geen mooien naam ?”
„Ja, toch wel.”
En zij spraken over de golvende heuvels en de
vorstelijk breede Kali Mas, over de schuiten, die
voor de sluizen wachten en over de duizendvoudig
groene sawah’s.
„Gaat u gauw terug naar Java ?”
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„Neen,” zei Ning. „Mevrouw Coryan is nu voor
goed in Holland.”
„Waar woont u eigenlijk?”
„Bij Mevrouw Coryan.”
„Maar waar is dat ?”
„Oh, meer hoeft u toch niet te weten.”
„Dan zal ik Coryan opzoeken in het telefoon
boek.”
„Het is een geheim nummer.”
„Maar u vindt het toch wel goed, dat wij van tijd
tot tijd eens samen praten ?”
„Jawel, natuurlijk.”
„Hoe is uw naam
eigenlijk ?”
„Ning heet ik.”
„Dat is juist de
goede naam.”
„Hoezoo ?”
„Hij
herinnert
mij aan Indië.”
En zoo praatten
zij verder. Hij was
de chauffeur van
Mijnheer Sonvliet
en 25 jaar oud. En
Ning was 20 jaar...
en Holland was
geen land voor een
Javaansche....
en.... en.
„Zal ik je morgen
opbellen, Ning ?”
„Je kunt het probeeren, maar mis
schien heb ik het
te druk.”
Een schelle stem,
die Indië niet kende
en zich daaraan nog
minder gelegen liet
liggen, trilde langs
den draad : „U
spreekt al twintig
minuten.”
„Wel te rusten,
Ning.”
„Goeden avond,
Jozef”, en toen
Ning uitkeek over
het zilveren lint van
den weg, verschilde
die heelemaal zoo
veel niet van de
Kali Mas bij maan
licht.
Mevrouw Coryan
hield van praten
en Ning hield meer
van luisteren en bo
vendien behoorde
ze dat te doen. Mevrouw praatte honderd uit over
de onuitstaanbare Nieuwjaars-visites, die haar
dwongen te luisteren naar de meer of minder wel
gemeende gelukwenschen van menschen, die alleen
maar oog hebben voor eikaars toiletten en alleen
smaak voor den Douro-Port en die....
„Je luistert niet, Ning.”
„Jawel Mevrouw, ik luister.”
„Maar je bent nog stiller dan anders, heb je
heimwee ?”
„Misschien wel, Mevrouw. Ja, ik denk wel dat
dat het is.”
En *s avonds, toen Mevrouw Coryan uit was, zat
Ning in haar mooiste sarong in de kamer, waar de
telefoon hing en dacht aan de soepele zachte stem.
Het toestel belde. Zij nam den hoorn op, met een
haastig gebaar, dat getuigde van een zekere
routine.
„Ning ?”
„Ja, hier Ning. Jozef ?”
Zij gingen terug naar Java en spraken over
Taoen Baroe, het inlandsche Nieuwjaar met het
vele vuurwerk, en weer over de sawah’s en nog
eens over de Kali Mas. Wij behoeven niet verder
mee te luisteren, want wij weten het reeds allemaal.
„Zal ik morgen weer opbellen, Ning ?”
„Ja, als je dat prettig vindt.”
„Ik vind het prettig.”
Tinge-ling.
Ning bleef bij de telefoon zitten en vroeg zich
af, waarom men zich in deze dwaze wereld toch zoo
onverklaarbaar dwaas gedraagt. Zoo’n mooie
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zachte stem en hij denkt, zooals ik denk, hij houdt
van de dingen, waar ik van houd en hij kent de
plaatsen, die ik ken, maar hij spreekt niet van mij
eens te komen opzoeken of te ontmoeten of zooiets ;
maar hij is toch ook een blanke. Gelukkig
dus maar.
Het werd Dinsdag. Woensdag en toen Oudejaar.
„Ning.... Ning, je luistert weer niet.”
„Jawel Mevrouw.”
„Wat is er toch met je ; ben je verliefd ?”
„Welneen, Mevrouw.”
„Nu, luister dan. Mijnheer en Mevrouw Sonvliet

967
„U moet mij verontschuldigen wegens de tekort
komingen van de rijsttafel en het oudejaarsavondfeest. Mijn baboe heeft mij plotseling in den steek
gelaten. Het zijn en blijven raadsels, die
inlanders.”
„Ach, dat personeel van tegenwoordig is alle
maal hetzelfde, inlandsch of Europeesch”, ve<
klaarde Mevrouw Sonvliet.
„Ik, bijvoorbeeld,” viilde mijnheer Sonvliet
uit eigen ervaring aan, „ik heb vanavond ....
zelf den wagen moeten rijden. Die chauffeur van
mij, die nu hier in de keuken zit, is er alleen met

Wij morden gekiekt.

komen vanavond hier. Wij zullen rijsttafelen. Je
moet nu eens laten zien, wat je kunt, want zij zijn
in geen jaren meer in Indië geweest en wij moeten
dus zorgen dat alles in de puntjes is.”
„Hoe komen zij hierheen, Mevrouw?”
„Wel, met hun eigen auto natuurlijk, maar dat
heeft toch niets met je werk te maken.”
„Neen, Mevrouw, dat is waar. Neemt u mij
niet kwalijk.”
Maar een half uur later vroeg Mevrouw Coryan
stom-verbaasd :
„Wat wil je, Ning ? Hier weggaan ? Van mij
weggaan en nu ineens ?”
„Oh, Mevrouw, ik heb heel prettig en lang bij u
gediend, hier en in Indië. Dat is het niet, ik zou
werkelijk wel willen blijven, maar.... Ach, Me
vrouw, u zoudt het toch niet begrijpen.”
„Dat zou ik dan toch wel eens willen probeeren.
Er is zeker een man in het spel, hè ?”
„Hoe.... hoe weet u dat?”
„Dat is zoo moeilijk niet te gissen, als ik bedenk,
hoe je de laatste veertien dagen geweest bent, maar
ik zie niet in, dat je mij daarom ineens in den steek
zou moeten laten.”
« Ning sloeg haar oogen neer:
„Ja, Mevrouw, wij hebben elkaar alleen maar
gesproken en nooit gezien. Ik ben bang, dat hij mij
nu gauw zal komen opzoeken en dat mag niet,
want.... ziet u.... hij weet niet, dat ik een
kleurling ben.” En voordat Mevrouw van haar
verbazing was bekomen, vloog de baboe de deur
uit.

dreigementen toe te bewegen geweest, om van
avond zijn dienst te doen. Hij is de laatste veertien
dagen onhandelbaar.”
De chauffeur in de keuken kreeg van de keuken
meid een omstandig verslag van Ning’s even plotse
linge als onverklaarbare verdwijning. Hij ant
woordde niet en zat stil op zijn stoel, een beetje
voorover gebogen, zijn handen op zijn knieën en
zijn afwezige oogen schenen de vloertegels niet te
zien, waarop zij staarden. Maar omdat het buiten
koud was en de natte sneeuw door haar dunne
schoenen sijpelde, terwijl de glanzend zwarte
haarwrong, met de speld, die poesaka was, wit
werd van de duizelende vlokken en omdat het
buiten al te ruw was voor een huid, die alleen
warmte kent en voor oogen, waarin de tropenzon
ligt, daarom ging de keukendeur eenige uren later
zachtjes open.
„Ning,” zei de chauffeur zacht.
„Jozef.... je bent óók Javaan 1”
, „Ja, natuurlijk.”
„Maar.... je naam dan ?”
„Mijn vader was christen.”
„En Goenoeng Sahari, waar ik vandaan kom, is
een christendessa.”
Toen hebben zij een Hollandschen Oudejaars
avond gevierd, alsof het Taoen Baroe was en den
volgenden dag, toen mevrouw Coryan alles wist,
had zij eensklaps een nieuwen chauffeur noodig
en die dag werd de eerste van een gelukkig nieuw
jaar.
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DE CORSICAANSCHE

BANDIETEN
n de dagbladen heeft men dezer dagen kunnen lezen hoe het bun
dietenwezen op het eiland Corsica in de Middellandsche Zee een
omvang had genomen, dat men spreken kon van een bandietenterreur. De Fransche regeering heeft daarop extra troepen naar Corsica
gezonden en de achtervolging van de „beheerschers van het eiland”
begon. Evenmel sympathiseerde de bevolking zoo zeer met de
achtervolgden, dat zij zich in het gebergte en in het dichte kreu
pelhout konden redden. De strafexpeditie bleef dan ook vrijwel
zonder resultaat. De Corsicaansche bandieten oefenen hun
„vak” niet uit terwille van het moven en plunderen, maar zij
vervullen er een „plicht” door: zij immers houden zich het
recht van de vendetta, de bloedwraak, voor. En om die uit te
oefenen, sluiten zij zich tot troepen aaneen.

Z

Een Vendetta-dolk met d,e
inscriptie „Dat mijn ver
wondingdoodelijk moge zijn".

De vijand der
bandieten, de met
geweer en revolver uitgeruste gendarme

Het visitekaartje van Bartoli,dat hij als waarschuwing
aan de woningen
van zijn vijanden
prikte, en dat
aan duidelijkheid
R'Jniets te
wenschen
overlaat,

De beroemde Enrico Romanetti, een van de drie
broers van dien naam, die
jarenlang het hoofd was van
de Corsicaansche bandieten

;
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Landweg op Corsica, waar de bandieten_
overvallen plaats

?)e Grfgenaa/n
DIE ZICH SCHUILHIELD
D O O R C H A R Lz ES GARVICE
ick Reeve was opgestaan en knoopte
zijn jas dicht.
„Later, later!” zei hij ongeduldig, op
heeschen toon. „Ik kan nou enkel maar
aan Kate denken. Die vervloekte schurk !”
Selby Layton keek hem peinzend aan.
„Zou je wraak willen nemen, Reeve ?” vroeg
hij.
„Dat zal ik ! Al moet ik ervoor de gevangenis
in !”
„Kom,” zei Layton kalmeerend, „dat zou dom
van je wezen. Waarom zou je dien Gordon niet
naar de gevangenis sturen, inplaats van er zelf
in te gaan ?”
„Hé?” zei Reeve, nog even staan blijvend.
Selby knikte.
„Begrijp je ’t niet ?” zei hij op zachten toon.
„Je hebt je dien nacht vergist. Wel vreemd,
want hij is grooter en breeder dan ik
maar
toch, in het donker kan je je makkelijk vergissen.”
Dick Reeve kwam weer op hem toe.
„Waar heb je ’t over?” vroeg hij ongeduldig.
„Wien heb ik voor jou aangezien ?”
„Gordon I” zei Selby Layton. Hij strekte
zijn hand uit en greep Dick Reeve’s arm. „Begrijp
je ’t niet ? Gordon was dien avond in ’t bosch.
Gordon verdween opeens uit Vancourt, haast
zonder er iemand ’n woord van te zeggen. Je
hebt z’n geweer in den put gevonden — jij hoorde
hem praten met dien vreemdeling, maar je hebt
je mond gehouden, omdat je aan ’t stroopen was !
Begrijp je ? Je wil je wreken en je wil zelfs riskeeren om voor hem te worden opgehangen.
Wreek je liever door hem te laten ophangen I”
Dick Reeve stond daar en staarde voor zich
uit, alsof de gedachte langzaam in hem doordrong.
Toen richtte hij het hoofd op en zijn zwarte oogen
glinsterden woest.
„Dat is goed !” zei hij fluisterend. „Dat is goed !
Je bent nog slimmer dan ik dacht, meneer!
Ja, Gordon was ’t ! Ik zweer, dat ik ’t hem zag
doen ! Hij was ’t — niet jij!”
„Maar hou voorloopig nog je mond over den
moord,” zei Layton. „Wacht tot ik je waarschuw
doe precies zooals ik zeg en dan zal je de mooiste
wraak hebben
Sst! Daar komt iemand !”
Hij stond, op terwijl hij dit fluisterde en toen
zei hij op luiden toon :
„Het spijt me erg voor je, beste man, en ik zal
zien wat ik voor je doen kan. Goeden nacht.”
„Het was een man van Vancourt — ’n zekere
Dick Reeve,” vertelde hij aan Lord Fanworth.
„Die arme kerel is heelemaal van streek omdat
zijn meisje weg is — u weet wel die geschiedenis
met Gordon. Ik heb hem wat geld gegeven om
naar Londen te kunnen gaan. Hij scheen nog iets
anders ook op ’t hart te hebben, maar ik kon niet
heelemaal uit hem wijs worden. Hij begon wat te
vertellen van een geheim, dat hij alleen wist —
iets wat hij gezien had. — Die arme kerel is half
gek van verdriet.”
Hij zei dit alles op een toon van diep mede
lijden, wat een zeer goeden indruk maakte op
de Fanworths.
Twee dagen later gingen ze, zooals reeds
eerder was afgesproken, naar Vancourt Toners
dineeren. Lord Fanworth stelde zijn neef voor,
met een verklaring van zijn onverwachte komst
en een verontschuldiging omdat hij hem had
meegebracht. De jonge man viel bij Esther in
den smaak. Hij herinnerde haar in sommige
opzichten aan Jack Gordon — en Harry Coverdale voelde dadelijk sympathie voor het jonge
meisje, dat op zoo romantische wijze in het bezit
was gekomen van haar rijkdommen.
Reeds voordat het diner werd aangekondigd,
waren ze goede vrienden geworden met elkaar
en hij vroeg zich af, wat de droevige uitdrukking
van haar gezichtje kon beteekenen.
Na het diner, toen de heeren in het salon kwa
men, liep Harry Coverdale dadelijk op Esther

toe en begon hij haar van zijn reisavonturen
te vertellen. Toen hij over Australië begon, wendde
zij zich dadelijk, met zeer groote belangstelling,
tot hem.
„Van Australië interesseert me alles,” zei ze
„Ik ben er zelf wel niet geweest, maar — u kent
zeker wel de geschiedenis van dien neef van
Sir Richard, dien jongen man die hier alles geërfd
zou hebben als hij in leven was gebleven ? Hij is
vermoord,” voegde ze er bij op zachten toon,
„heel spoedig nadat zijn oom overleden was —
en zoo erfde ik de bezitting.”
„Ik weet het,” zei hij. „Ik heb er van gehoord.”
„En dan,” vervolgde ze, op nog zachteren
toon, „ik heb daar ook ’n broer gehad. Die is
’n poos geleden gestorven. Zoo komt ’t, dat ik
dikwijls aan Australië denken moet.”
„Ja,” zei Harry Coverdale, „dat begrijp ik.”
Hij voelde meer en meer sympathie voor dit
mooie jonge meisje, de eigenares der groote
eigendommen der Vancourts. „Ik vertelde Mr.
Selby en mijn oom van de eigenaardige manier
waarop ik den neef van Sir Richard leerde kennen.
Hij noemde zich toen Arthur Burton.”
Hij deed haar ’t verhaal van . de claim, die
hij van de beide mannen had gekocht en hij sprak
met evenveel enthousiasme over „Arthur Burton”
als hij het bij de Fanworths had gedaan.
„Het is doodjammer, dat hij niet meer leeft,”
zei Esther met een zucht. „Naar wat u vertelt,
zou hij juist een geschikte meester zijn geweest
voor Vancourt Toners. Ik heb wat foto’s uit
Australië, die mijn broer me gestuurd heeft. Zou
u die willen zien ?”
Hij zei dadelijk, dat hij die dolgraag zien wilde
en zij ging naar boven en kwam terug met een
kleine doos vol foto’s.
„O, die plekjes ken ik bijna allemaal,” zei
hij, terwijl zij ze samen bekeken. „Dat is Wally
Ford ; en dat is Three Streams ; en dat is Digger’s
Dump ; en dat —” Hij zweeg opeens en bekeek
de foto van een tengeren jongen man in de gewone
uitrusting van den gouddelver. „Wel, dien man
ken ik!” riep hij uit. „Dat is die vriend van
Arthur Burton
de neef van Sir Richard, bedoel
ik
ja, dat is de kameraad van Vancourt. —
Vancourt heeft hem telkens verpleegd als hij
ziek was en hij was dikwijls ziek. Hij heette
Jack Gordon !”
Esther werd vuurrood en haar handen grepen
den stoel vast.
„Bent u daar zeker van ?” vroeg ze.
„Absoluut zeker,” antwoordde Coverdale. „Ik
heb ze allebei heel goed gekend. Ik herken hem
positief.”
„En toch vergist ge u,” zei Esther heel kalm.
„Dat is een portret van mijn broer en hij stierf
bijna twee jaar geleden.”
Harry Coverdale keek haar verbaasd en zeer
ernstig aan. Toen ging hij met de foto dicht bij
een der lampen staan en bekeek ze nauwkeurig.
„Miss Vancourt, ik heb me nog nooit in een
gezicht vergist. Als dit het portret is van uw broer,
dan heb ik hem, vlak na Kerstmis, nog in leven
gezien en hij was toen bij zijn kameraad, Arthur
Burton, de jongen Vancourt. Hij was bij hem,
toen hij vermoord werd.”
Esther liet zich achterover vallen in haar stoel
en keek naar hem op, geheel ontdaan.
„Maar we hebben toch gehoord, dat hij al een
jaar eerder gestorven was 1”
Coverdale schudde het hoofd.
„Ik vergis me niet,” zei hij. „Kijk eens naar
dien arm — neemt u dit vergrootglas. Wat ziet
u op dien arm ? Een gefatoueerde teekening.
Diezelfde teekening heb ik ontelbare malen op
den arm van Jack Gordon gezien. Als ik me nu
al had laten bedriegen door een toevallige groote
gelijkenis, dan zou die ander toch zeker niet op
precies dezelfde manier getatoueerd zijn. Ik ben
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Toe, vergeef me !”
„Er valt niets te vergeven,” zei ze flauwtjes.
Haar hart klopte zoo hevig, dat ze nauwelijks
adem kon halen ; het was haar, of ze op het spoor
was van een geheim.
„Kunt u
kunt u me ook vertellen waar die
jonge Vancourt
die zich Arthur Burton noem
de
op leek?” vroeg ze, na een pauze, terwijl
Harry Coverdale naast haar stond en ernstig
op haar neerzag.
„Ik zal ’t probeeren,” zei hij. „Hij was heel groot,
zes voet lang, met breede schouders, maar slank
en lenig; eer donker dan blond, met donkere
oogen. Hij had ’n korte vlugge manier van spreken
en ’n diepe stem. Hij kon nogal onverschillig
doen.”
Esther haalde gejaagd adem.
„Had hij geen Iitteeken, of iets —-?”
Coverdale dacht even na.
„Het eenige, wat ik me herinneren kan, is een
Iitteeken net onder zijn hals — Wat is er, Miss
Vancourt ?” Esther had een lichten kreet ge
slaakt, te zacht om door een der anderen in de
kamer gehoord te kunnen worden en leunde
achterover in haar stoel.
„En bent u er zeker van, dat die Arthur Burton,
dien u beschreven hebt, de neef van Sir Richard
was ?”
„O ja,” zei hij ernstig. „Zooals ik u vertelde
ontdekte ik hem bij toeval, toen ik zijn lucifers
doosje leende. Er was geen enkele reden waarom
hij toen zou hebben gelogen; trouwens Arthur
Burton was tot geen leugen in staat. Hier is het
lucifersdoosje.” Hij haalde het uit zijn zak en
liet het haar zien.
Esther nam het in de hand en keek naar den
naam John Vancourt, die erin gegraveerd was.
Toen zag ze Harry Coverdale smeekend aan.
„Zou u — zou u me dit een poosje te leen willen
geven ?” vroeg ze.
„Ik wilde u juist vragen, of u het van me zou
willen aanenmen, Miss Vancourt,” zei hij. „Ik
hecht er groote waarde aan, omdat het me herinnert
aan een braven kerel, die, helaas, vermoord werd,
maar voor u moet het nog grooter waarde hebben.
Doet u me het genoegen om het als ’t uwe te be
schouwen.”
Zij dankte hem met de oogen ; toen drukte ze
de handen tegen haar voorhoofd.
„Werd hij vermoord?” fluisterde ze zacht,
alsof ze geheel verward was.
-„Ja,” zei hij ernstig. „Arme kerel ! Toen ik
die. claim kocht, had ik er geen vermoeden van,
dat ik hem nooit weer zou zien, dat het zoo tragisch
met hem zou afloopen. ”
„Ja — natuurlijk — hij werd vermoord,” mom
pelde Esther, alsof ze nauwelijks wist wat ze zei.
„En was mijn broer toen bij hem? O, ik kan niet
denken — het lijkt wel, of ik heelemaal in de war
ben !”
Zij stond op en ging toen weer zitten.
Coverdale had innig medelijden met haar.
„Het spijt me zoo,” mompelde hij. „Ik begrijp
wel, wat u zoo opwindt — de gedachte, dat uw
broer misschien nog in leven is —”
Esther keek hem aan met flikkerende oogen.
„Neen — ik weet ’t niet! Ik kan niet denken ik weet niet wat ik doen moet. Het is allemaal zoo
vreemd en zoo onbegrijpelijk.” Opeens keek.ze
hem weer aan. „Blijft u ’n poosje in Fanworth ?
Gaat u nog niet weg ?”
,',Ik wilde morgen weer vertrekken,” zei hij,
„maar noodig is dat niet. Ik kan ook best nog ’n
poosje blijven. Als ik iets voor u doen kan, ais u
me nog iets te vragen hebt, als ik u ook maar in
’t minst van dienst kan zijn, laat u me dan roepen,
Miss Vancourt! Neen, daar zal ik niet eens op
wachten — ik kom morgen weer bij u. Misschien
hebt u tegen dien tijd nog iets bedacht, dat u me
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zou willen vragen, en ondertusschen zal ik me alles
trachten te herinneren wat ik van uw broer weet
en van Arthur Burton
„Van Jack Gordon, bedoelt u,” zei de arme
Esther verward.
Hij keek haar even verbaasd aan.
„Neen, zoo noemde uw broer zich immers/’
zei hij.
Toen later de wagen der Fanworths voorkwam
trachtte Selby nog eenige minuten met Esther al
leen te zijn, eer hij vertrok, maar Esther wist dit
alleenzijn handig te vermijden. Enkel op het aller
laatste oogenblik, toen ze al afscheid genomen
had van de anderen, voegde zij zich even bij
Selby Layton.
„Hoe was ook weer het adres, waar je Kate
Transom hebt gezien ?” vroeg ze.
Selby Layton keek haar uiterst verbaasd aan.
„Chase Street 16. Oost-Londen,” zei hij. „Waarom
vraag je dat, lieveling ?”
„Ik wou ’t enkel maar weten,” zei ze ernstig.
„Toe, maak je nou niet van streek over
over
dat meisje,” mompelde hij op smeekenden toon.
„Ze is geen enkele gedachte van jou waard. Goe
den nacht, mijn lieveling.”
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„Goeden nacht,” zei ze enkel, op ernstigen toon
en toen het rijtuig verdwenen was, liep ze het terras
op en neer, terwijl ze voortdurend overpeinsde wat
ze van Harry Coverdale had gehoord.
Was haar broer nog in leven toen Arthur Burton
stierf ? En zoo ja, waar was hij dan nu ? W aarom
was hij niet hierheen gekomen om alles te vertellen
wat hij wist van den dood van Arthur Burton ?
Hoe kwam het, dat haar broer en de man die hier
als meesterknecht in betrekking was geweest
zich allebei Jack Gordon noemden ? Hoe kwam het,
dat de beschrijving, die Harry Coverdale van John
Vancourt had gegeven, nauwkeurig paste op den
Jack Gordon dien zij kende? Het probleem hield
Esther dien geheelen nacht uit den slaap en het
vervolgde haar nog toen ze den daaropvolgenden
ochtend, bleek en betrokken, aan de ontbijttafel
kwam.
Opeens zei ze tot Miss Worcester :
„Tante, ik moet vandaag even naar Londen
Kunt u intijds klaarzijn voor den trein van half elf?”
„Maar Estherlief!” riep Miss W orcester, en
van puren schrik liet ze haar geroosterd brood
vallen. Maar Esther voorkwam alle verdere vragen
en uitroepen van verbazing.

„Ik moet, onverwachts, voor zaken naar Londen,
tante. We zullen in ’n hotel gaan logeeren, en we
hoeven maar één nacht over te blijven, denk ik.”
„Ja, lieve, als ’t nu moet! Maar weet Selby
er van ?”
Esther haalde even de wenkbrauwen op. Ze had
in ’t geheel niet aan haar verloofde gedacht.
„Natuurlijk niet,” zei ze. „Ik weet ’t immers
zelf pas. Het spijt me, dat ik u zoo moet haasten,
tantetje, maar we moeten voortmaken. Ik móét
dien trein halen.”
Toen ze in den wagen zaten, die hen naar ’t
station zou brengen, wendde Esther zich tot Palmer:
„Als Mr. Coverdale vandaag hier komt, zeg dan,
dat ik voor zaken naar Londen moest, maar dat
ik hem in elk geval nog hoop te zien eer hij weer
vertrekt.”
Terwijl Jack 'Men a. ond van zijn werk terug
keerde naar huis, overwoog hij de vraag, welke
in hem opgekomen was toen hij met Kate Transom
in het park zat. Dagenlang had die vraag hem
gekweld en ze liet hem geen rust meer : Zou het
niet ’t beste wezen als hij trouwde met Kate
Transom, die — die van hem scheen te houden,
en als hij met haar naar Australië vertrok om
Esther en Vancourt Towers te vergeten ? Telkens
wanneer hij zich die vraag voorhield antwoordde
zijn gezond verstand toestemmend, maar tegelijk
was er iets in hem, dat zich er tegen verzette.
Zou het niet laag van hem wezen, met Kate te
trouwen, terwijl hij een andere vrouw liefhad ?
Mordy Jane begon de tafel te dekken, toen hij
thuis kwam.
„Je ziet er uit, of je geen drie ken tellen,
Mr. Gordon 1” zei ze. „Je bent ook ’n rare snijboon !
Waarom trouw je niet, als ’n verstandige kerel ?”
„Ja, zie je, Mordy Jane, ik wacht op jou,” zei
Jack. „Ik heb natuurlijk al lang gemerkt, dat jij
’n oogje op me hebt en nou wacht ik m’n tijd af.”
„Dat zei de leege schotel ook tegen ’t haasje!”
zei Mordy Jane, terwijl ze verachtelijk haar neus
ophaalde. „Maar jij zal ’t beestje moeten vangen,
eer je hazenpeper kan maken ; en ik wil voorloopig
nog niet gevangen worden. Ik heb al te veel van
trouwerijen gezien om d’r zelf zinnigheid in te heb
ben. En ès ik trouw, zou ik’n man willen hebben
met ’n beetje herses — en daar schijn jij niet veel
last van te hebben.”
„Je hebt volkomen gelijk, Mordy Jane,” zei hij
met die opgewekte nederigheid, welke het kattige
jonge ding altijd ontwapende. „Hoe gaat ’t vandaag
met Kate ? Ik heb haar al ’n paar dagen niet ge
zien ?”
„Dat ’s je eigen schuld en je eigen strop,” zei
Mordy Jane. „Me dunkt, dat je haar gemakkelijk
genoeg te zien had kunnen krijgen ! Ze is ’n eindje
wandelen met Miss Woods. En ik ken je vertellen,
dat de heele straat d’r nakijkt.”
„Wie, Miss Woods ?” vroeg Jack.
„Nee stommerd,” zei Mordy Jane, terwijl ze
hem woedend aankeek. „Kate natuurlijk! Ik zeg
je, dat die meid knap is ; ze ziet er uit als die meisjes
die ze in ’t koor op de eerste rij zetten en ik ken je
vertellen : dat is kwaliteit! As ik ’n man was en
zoo’n meid woonde met me in hetzelfde huis,
dan zou ik nog met ’r trouwen as ik ’n stel roovers
moest huren om d’r mee te krijgen. Maar ojee,
je hebt van die mannen — ik zal geen namen
noemen want daar ben ik veels te fatsoendelijk
voor — die lijken wel blind en idioot te wezen en
die zien ’n knap meisje niet eens, as ze vlak voor
derlui neus staat. Daar I Ga je nou opknappen en
kom beneden om thee te drinken. Ofschoon ’t
eigenlijk zonde is om ’t kostelijke eten an ’n drie
dubbele idioot te verknoeien.”
Jack ging gedwee naar boven en hij was er niet
geheel zeker van, of hij de verwijten van Mordy
Jane niet verdiende. Terwijl hij naar boven was,
kwamen Miss Woods en Kate Transom thuis en
toen kreeg Mordy Jane opeens ’n idee. Ze wenkte
Miss Woods om naar boven te gaan en duwde
Kate Transom in ’n stoel.
„Jij krijgt ’n koppie thee eer je de trappen
op gaat, Kate,” zei ze. „Zet je hoed af.”
„Dank je, maar — maar dit is de stoel van
Mr. Gordon,” mompelde Kate.

De merkwaardige „gedraaide" toren van de
St. Clemenukerk te Mayen in den Eiffel.
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„Dat denk je maar/’ antwoordde Mordy Jane„Die stoelen zijn van mij. Het komt er niet op aan
waar je gaat zitten. Hier heb je ’n koppie thee en
hier ’s ’n sneedje geroosterd brood. — Nou, je
hoeft er niet zoo bangelijk naar te kijken ! ’t is
niet van Mr. Gordon, hoor! D’r is nog zat voor
hem I”
Kate bloosde en leunde achterover; toen kwam
Jack beneden.
„Hallo Kate!” zei Jack, eenigszins verlegen,
want de bewuste gedachte speelde hem nog steeds
door ’t hoofd. „Ik ben blij, dat je weer zoo ver bent,
hoor. Je ziet er goed uit. Dank je wel, Mordy
Jane.”
Hij nam z’n thee aan en wilde op de bank gaan
zitten, maar Mordy Jane duwde hem zachtjes
naar den stoel die naast Kate stond.
„Ga zitten en hou je lange beenen bij je t” zei
ze. „Niet dat ik d’r last van zal hebben, want ik
ga met vader mee om ’n lot te nemen in de ganzen
loterij voor Kerstmis; en dan zal ik ze meteen es
zeggen, dat ze me niet weer zoo’n taai ding hoeven
te sturen as verleden jaar. Het leek wel, of die
gans met cement was opgefokt. Vader en ik waren
zóó doodop van ’t kauwen, dat we geeneens meer
van den pudding konden eten.”
Zij strikte haar capothoedje onder de kin vast,
zette haar vader een hoed op en ging met hem de
deur uit.
Jack zat voor zich uit te staren, terwijl hij thee
dronk en zijn boterhammen at. Kate leunde achter
over in haar stoel. Opeens keek ze hem aan en zei:
„Ik kan zoo niet blijven leven — op uw kosten —
ik wil u niet langer tot last zijn — ik kan dat niet
verdragen —”
„Je bent me heelemaal niet~tot last, Kate,” zei
hij. „Ik heb je immers al gezegd, jij zou hetzelfde
doen, voor mij of voor ’n ander, die je hulp noodig
had. Maar het is goed, dat je hierover begint. Ik
denk erover om naar Australië te vertrekken —”
Zij keek hem plotseling aan, alsof ze zich zelf
heelemaal had vergeten.
„Ja ? O, daar ben ik blij om — daar ben ik blij
om ! Gaat u dadelijk — toe, gaat u zoo gauw moge
lijk !”
„Och ja, waarom zou ik nog langer wachten ?
Maar Kate, ik heb ook aan jou gedacht — en aan
wat er van jou moet worden.”
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Gezicht op het Duitsche stadje Soest.

Zij bloosde.
„Ik kom er niet op aan,” zei ze op zachten toon.
„Ik kan me hier in Londen wel verbergen en nie
mand hoeft me te vinden. En als ze me vonden,
zouden ze me toch nog niet kunnen dwingen om
’n woord te spreken. Ik zou liever willen sterven —
dat weet u wel.”
Jack was meer en meer verbaasd door haar
manier van spreken ; maar hij hield zijn doel vast
voor oogen.
„Ik vraag me af, Kate, of jij met me mee zou
willen gaan naar Australië,” zei hij.
De kleur trok weg van haar gezicht en met een
vreemde uitdrukking in haar groote oogen keek ze
hem aan.
„Met u mee ?” vroeg ze op zachten toon.
„Ja,” zei Jack, terwijl hij zich tot haar over boog
en zijn hand op haar arm legde. „Hoor eens, Kate,
ik heb nagedacht over — jou en mij — over wat er
van je worden moet. We zijn toch oude vrienden,
nietwaar, ik — en —”
Op dat oogenblik stak een jongen met een pet,
waar in gouden letters „Hotel Metropole” op
stond, zijn hoofd boven de onderdeur en een schrille
stem, die aan dat hoofd toebehoorde, infor
meerde :
„Woont hier Mr. Gordon ?”
Jack stond op, en het speet hem niet, dat hij
gestoord werd.
„Dat ben ik,” zei hij.
„Hier ’s ’n brief voor u,” zei de jongen. „Ik moet
op antwoord wachten.”
Jack keek naar het adres op de enveloppe en zijn
hart begon luid te kloppen, want hij zag, dat het
door Esther geschreven was. Hij scheurde de
enveloppe open en haalde er een briefje uit met den
volgenden inhoud :
„Ik moet u even spreken. Wilt u terstond hier
komen ? Vraag naar kamer 260.
E. V.”
Gedurende een oogenblik stond Jack doodstil;
toen kwam er een groote vreugde in hem. Ze was
in Londen, dicht bij hem ! Hij zou haar aanstonds
mogen zien ! Vlug nam hij zijn pet.
„Waar gaat u heen ?” vroeg Kate zacht, met
bevende lippen.
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„Ik — ik moet ergens naar toe,voor zaken,”
stamelde Jack.
„Voor zaken ?” Haar gezicht werd spierwit en
ze greep hem bij den arm. „Wees voorzichtig —
wees toch voorzichtig ! Het is misschien ’n val !”
fluisterde zij angstig.
Jack keek haar verbaasd aan ; toen lachte hij.
„O, er mankeert me immers niets ! Ik moet weg F
Het spijt me — neen, ik bedoel — ja, ik moet
gaan !”
De jongen wachtte met een taxi en Jack stapte
haastig in en beval den chauffeur, zoo hard mogelijk
te rijden. Toen ze in het „Hotel Metropole” aan
kwamen, werd hij naar een fraai vertrek op de
eerste verdieping geleid. Jack keek ongeduldig
om zich heen ; toen werd de deur geopend en
Esther kwam bifTnen. Zijn hart klopte luid,
maar hij kon enkel naar haar kijken, enkel
wachten op wat zij hem te zeggen had. Hij zag,
dat ze heel bleek was en dat haar mooie oogen hem
droevig-onderzoekend aanzagen.
Waarom had ze hem laten komen ?

ZEVENENDERTIGSTE HOOFDSTUK
psther wees naar een stoel, maar Jack schudde
het hoofd en zoo stonden ze daar elkander
aan te zien ; zij met voorgewende koelheid in de
oogen en hij met een smeekende uitdrukking. Ein
delijk sprak zij en ofschoon haar hart onrustig
klopte, klonk haar stem heel kalm.
„Het was vriendelijk van u om zoo gauw te
komen, Mr. Gordon,” zei ze.
Jack haalde even de schouders op.
„Ik ben natuurlijk dadelijk gekomen!” zei
hij. „Is er iets gebeurd?”
Zij wachtte even.
„Neen. Ik wilde u enkel ’n paar dingen vragen.
Ik verzoek u vriendelijk om ze duidelijk te beant
woorden, al zullen ze u misschien vreemd voor
komen.”
„Natuurlijk zal ik dat doen — als ik kan !”
antwoordde Jack. „Is er iets niet goed in Vancourt
— met de boerderij ?”
Zij schudde het hoofd.
„Ik wilde u een en ander vragen over —
Australië,” zei ze.
(Wordt voortgezet)

PHILIPS
ARGENTA

die in het m i ddenlicht
Haar kreunen hield hem wakker

Uw kamer moet

Armen en beenen stijf door rheumatiek.
Een Rotterdammer schrijft ons:
„Mijn vrouw, 67 jaar oud, heeft
jaren lang geleden aan rheumatiek
in haar gewrichten. En wel zoo erg
dat zij soms van de pijn alles liet
vallen wat zij in haar handen had.
Dikwijls werd ik 's nachts wakker
van het kreunen, zoo een pijn had
zij in haar handen en beenen. Ook
kon zij soms de trappen niet op
komen. Het vorig jaar November zijn
wij begonnen met Kruschen Salts.
Na de eerste flacon van 90 cent kon
zij haar vingers al veel beter ge
bruiken. We zijn er dus mee door
gegaan en nu is zij zoo ver genezen,
dat zij maar zelden een weinig pijn
voelt. Wij gebruiken nu beiden
Kruschen en zijn vast besloten om
zoolang wij nog leven daarmede
door te gaan.”
P. J. P. te H.
1 Sept. 1931.
(bij R'dam)

De oorzaak van haar rheumatische
pijnen waren de scherpkantige urine-

zuur-kristallen die zich tusschen de
gewrichten nestelen. De combinatie
van de zes verschillende zouten in
Kruschen lost deze kristallen geheel
op en voorkomt tevens, dat zij zich
opnieuw kunnen vormen. Dit is de
manier waarop Kruschen Salts de
rheumatiek bestrijdt. En dit is ook
de reden, waarom rheumatiek niet
bestaan kan in een lichaam, dat zijn
„kleine, dagelijksche dosis"
Kruschen kriiert.

^U5Sa|nts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle
apothekers en drogisten a ƒ 0.90
en ƒ 1.60 per flacon.
Import.: N.V. Rowntree HandelsMij. Heerengracht 209, A’dam-C

ADVERTEERT IN DIT BLAD

van

hangen.

MHJPS„Argenta"
.
x
"
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Bloedzuiverende
Laxeerpillen van Apotheker
BOOM verwijderen overtollig
gal en slijm en bevorderen en
regelen een goeden stoelgang.
Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogistwinkels a ^0 en 55 cent per doosje.

met den ballon
van melkwit glas
Dn HL NANNING's

KINADRUPPELS
Het aangewezen middel bij:
BLOEDARMOEDE - BLEEKZUCHT
MALARIA - GEBREK AAN
EETLUST enz.

Men lette op den naam
H. ZNjinning” buiten
op de roode doos en op de flacon - Prijs f 130.

Ongunstig Weer
maakt voor Uw huid vooral een zorgvuldige
behandeling met

NIVEA

noodig opdat ze niet ruw wordt en gaat
barsten. Het beste is Uw gezicht en handen
eiken avond grondig in te wrijven. Maar ook
overdag, alvorens naar buiten te gaan, kunt
U Nivea nemen, daar ze volledig in de huid
doordringt en geenerlei glans achter laat.
Nivea geelt U de te int der jeugd;
frisch en gezond wordt Uw uiierlijk.
PEBECO MIJ., AMSTERDAM-C.

Hef verschil met luxe cremes: Nivea: grootere werkzaamheid, lagere prijs.
In doozen: van 15, 20, 40 en 90 ets.

/

In tuben: van 35 en 55 ets.
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Bezoektijd in hel Binnengasthuis.

ONZE PREMIEBOEKEN

Sinds onze laatste opgave
keerden wij tengevolge onzer

Hiermede kondigen wij de publicatie aan van een nieuw premieboek
in onze H. B.-serie, getiteld :

GEKOCHT EN BETAALD
door den bekenden en algemeen gewaardeerden schrijver Charles Garvice.
Het is onnoodig dezen veel geroemden auteur aan ons lezerspubliek te
introduceeren: men kent hem uit de tallooze werken, die wij in de
afgeloopen jaren van zijn hand in vertaling hebben doen verschijnen.
„Gekocht en betaald” — een liefdesroman van ongewone kwaliteiten —
zal, we weten het bij voorbaat, de aandacht van onze lezers tot het
ontroerende einde geboeid houden. Garvice heeft de karakters in dit
boek op prachtige wijze uitgebeeld» we leven mee met hen, voelen hun
tegenslagen en verheugen ons in hun voorspoed. Garvice is een schrijver
wiens werken in Engeland in millioenen exemplaren zijn uitgekomen
— ook in ons land heeft hij een dankbaar publiek gevonden. Koop dit
boek : het zal U eenige aangename avonden bezorgen Als gewoonlijk
bedraagt de prijs slechts 17l/2 ingenaaid. Luxe banden stellen wij ver
krijgbaar voor 70 cent. Aanvragen en bestellingen te richten aan onze
agenten, bezorgers en bureaux.

de volgende be
dragen uit aan :

M. J. A. De Brouwer, Beekschedijk 231, Tilburg
Wed. M. Haak. Sluispad 48,
Wormerveer
H. Wolthof, Zuiderlaan 1,Hevea
dorp
Aug. De Groot, Persoonshaven 85,
Rotterdam
}. Braat, Adrianastr. 122.Rotterdam
K.W.Zeilen, P. H.str. 23, Sliedrecht
G. v. d. Blankevoort, Gravenbroekscheweg 39, Reeuwijk
J. Smits, Bloklandstr. 135, R dam
Vorig totaal bedrag
Nieuwe totaal

f

25,-

f

600,—

f

30,-

I

f

30,30,30,-

f

30,30,-

f

f

f

805,/'242.831,—
ƒ243.636,—

I

Vrouwencharme
en schoonheid...

I

zijn afhankelijk van het lichamelijk
welzijn. Het gebrek aan beweging
in den herfst en den winter be
vordert uw neiging om dik te worden,
alsmede een vertraging van den
bloedsomloop.
De alom aanbevolen, uitgiftvrije ge
neeskundige kruiden samengestelde

F
Schoonheid
en charme

g
I

zijn synoniem met een lenig gezond
lichaam, een frissche gelaatskleur
en soepele huid. In Old Cottage
complete toiletserie vindt U on
schatbare middelen om Uw lichaam
goed te verzorgen. Het decente
parfum zal personen van distinctie
aantrekken en U tot het middel
punt maken in elk gezelschap.
Alle goede zaken verk
verkoopen
Old Cottage Lavendel:
Water
Toiletzeep
Poeder
Badcristallen
Talcum
Badzeep
Creams
Brillantine
Etc. etc.
Reuksachets

IMPORTEURS:
RICHARD WERNEKINCK & CO.
HUDDESTRAAT 9, AMSTERDAM-C

eRossMmr*

«DIdL Cottao

VERHEULSCO

Dr. E. RICHTER’s
KRUIDENTHEE

°n°W

QOedec*e

SUpP°S'W2 met

bevrijdt u van de lastige vetlagen
en verfrischt uw bloed en de sappen.
Zij houdt u slank, elastisch en jong.

in ro°oe

**

Hollandsche verpakking. — Te verkrijgen in apotheken en
drogisterijen of door den Importeur voor Nederland en Koloniën:
GEORG FR. HABENICHT. Heerengracht 149 - Amsterdam.

Per pak ƒ 1.50

preparaa '

%.aLer^sWaal 3 ’

(extra sterk ƒ 1.75)

Men lette vooral op den naam Dr. E. Richter

DRAAG GEEN BREUKBAND!
Na 3O-jarige ondervinding heb ik een Breukverband-Apparaat voor mannen, vrouwen en kinderen
gemaakt, hetgeen breuklijden verhelpt.

Levensverzekering Mij. „H A ARLE M”
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Ik zend het op proef!

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

LavenderZse» en £av.mater

Doelmatige ■
publicatieS
EEN
BEVESTIGING
VAN

UW zaak!

Indien U bijna alles beproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen
gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn geïllustreerd boek
over breuken en hare behande
ling toezenden, waarin ook
mijn
Breukverband-Apparaat
is afgebeeld met de prijzen, ook de
namen van vele personen, die het
beproefd hebben en hoogst dank
baar zijn. Het geeft directe verlich
ting, wanneer al het andere niets
hielp.
Ik maak het volgens Uw maat
en zend het U toe met absoluten
waarborg, dat het U voldoen zal,
of ik zend U het geld terug. Ik heb
den prijs zoo laag mogelijk gesteld,
zoodat rijk of arm het koopen kan.
Ik zend het op proef ten bewijze dat
hetgeen ik zeg, waarheid bevat. U
alleen oordeelt en .indien U eens mijn
geïllustreerd boek gelezen hebt, zult
U even verrukt zijn als mijne dui Photo v. d. heer C. E. BROOKS
zenden patiënten wier schriftelijke die zich zelf en duizenden anderen
dankbetuigingen voor U ter inzage van breuklijden bevrijdde. Indien
liggen. Vul onderstaande gratis breuklij dende, schrijf dan nog
coupon in en post die nog heden.
heden.

—GRATIS INFORMATIE-COUPON.
C. E. BROOKS ( 2191 C ) Singel 25 - Amsterdam
Gelieve mij te zenden, franco per post, in onbedrukte enveloppe,
zonder eenige kosten of verplichtingen mijnerzijds. Uw geïll. boek
en volledige inlichtingen betreffende Uw Breukverband-Apparaat.

Naam:....................................................................................................

Adres:

.....................

Een abonnement met vele voordeelen!

ONDER VIER OOGEN
""

RECLflmE

STEUNT

geeft
Mie niets-óa*

Ie. Een mooi uitgevoerd weekblad vol actueele foto’s
en gezellige verhalen;

2e. Als inlage het gratis weekblad de „Humorist”,
om eens gezond te lachen;

3e. Een gratis ongevallenverzekering voor abonné’s;
p'eAen ?oora'

ee

u*'

beg*

4e. Het recht om tegen den zeer lagen prijs van maar
17H cent per stuk, boeiende romans van be
kende schrijvers te verkrijgen.

Lor* 9e

ADVERTEER IN PERIODIEKEN
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GEEF UW ADVERTENTIE EEN LANGER LEVEN
Vereniging

de

Nederlandsche Periodieke Pers
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Dat geeft U een abonnement op „De Stad”!

LOSSE NUMMERS
15 CENT

DE STAD AMSTERDAM
GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD

DE STAD AMSTERDAM

Red. en Adm., N.Z. Voorburgwal 262. Tel. 33170. Postrekening 979-fo Abonnementsprijs : p. week 12V‘j
;
per kwartaal Bil VOORUITBETALING ƒ1.62*1. per post ook vpor Ned. Indie ƒ1.75; Voor het overige
buitenland ƒ2.25 of ƒ2.50: Losse nummers 15 cent. Voor advertentiën wende men zich tot de Administratie van
dit blad. Al onze abonné’s zijn gratis verzekerd tegen ongelukken. (Uitkeeringen ƒ 30. ■ tot 2000- J
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