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Kam Ni&egers

heeft dus 
de jonge

naar een

’ r volks* 
tfiambara*

flwtspekr op’« 
feest <ler -

Reidans met gezang van feestelijk beschilderde Nuba-vwun>en.

De Nijlnegers of Niloten vormen eene soort van 
aristocratie van’t zwarte ras, en hun algemeen 
sterk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde doet 

hen alle vreemde smetten schuwen,zoodat zij,geheel 
ontoegankelijk voor den invloed van Europeesche 
beschaving en cultuur nog leven, zooals re ds dui
zenden van jaren hun voorvaderen hebben gedaan-. 

Volgens hunne overleveringen zijn z*j afkomstig 
uit het geheimzinnige gebied der bronnen van den 
Nijl. Zij leden ernstig onder de vele oorlogen, die zij 
de eeuwen door altijd onderling hebben gevoerd : 
om vrouwen en om vee. De Schilluk bijvoorbeeld, 
die, zooals vele andere stammen, geregeld met een 
tekort aan vrouwen te kampen,hebben, slaagden 
er nog gedurende het laatste tiental jaren in, hun 
naburen, den Dinka, duizenden meisjes te ontroo- 
ven. Bij de Nuer moet bijvoorbeeld de bruidegom 
aan de familie zijner uitverkorene veertig koeien

voor haar betalen — zoo kostbaar 
zijn daar de vrouwen door het aan
zienlijke tekort. En zulk een buiten
gewone vrouwen-import 
groote beteekenis voor 
krijgers.

Maar ook de begeerte
uitgebreiden veestapel is oorzaak 
van veel ouderlingen strijd. Nog 
kortelings, in het jaar 1927, ont
stalen de Nuer, de voornaamste 
stam van ongeveer vierhonderddui
zend man sterk, weder den on- 
gelukkigen Nuba vele duizenden 
stuks rundvee. Toen het Britsche 
gouvernement van den Soedan 
(dat overigens uitmuntend met 
de bevolking overweg kan, en haar

de grootste vrijheid laat) tusschenbeide wilde ko
men, kwam de gcheele Nuer stam in bloedigen op
stand, en bijna waren zij er in geslaagd, zelfs de 
Dinka te overreden, met hen gemeene zaak te ma
ken. Maar gelukkig bedachten dezen toch bijtijds, 
dat niet de Engelschcti, maar de Nuer hun hun vee 
ontstolen hadden, en het grootste gevaar voor de 
bloeiende kolonie werd zoodoende afgewend. Toch 
werd eerst tegen het einde van 1928 de opstand 
onderdrukt door de gunstige omstandigheid, dat



No. 4 VRIJDAG 8 APRIL 1932 99de groote droogte van dat jaar de moerassen der Nuer ook voor de Britten toegankelijk maakten.Ofschoon men mij herhaaldelijk voor de verschillende Niloten- stammen gewaarschuwd had, besloot ik toch, eenige maanden lang onder hen verblijf te houden en menige rijke ervaring heeft me voor dat waagstuk beloond. Alleen reeds het meesterschap, waarmee de Nijlnegers hun lansen gebruiken, is een lust om te zien voor den sportliefhebber. Ik heb meermalen toevallig meegemaakt, hoe krijgslieden met hun speren muizen bij het vluchten spietsten.Een andere maal wierpen zij van veertig pas afstands met hun lansen op een houtblokje van ca. 10 vierkante centimeters grootte, en van de vijftien krijgers troffen er zes het doel. Daarentegen leggen de Oostelijke Djur-negers, die met vergiftigde pijlen schieten, veel minder bekwaamheid aan den dag : daarbij komt het er immers niet zoozeer op aan, een bepaald

Groote en kleine trom 
morden enthousiast 
geroerd op een feest
dag bij de Moroes.

Als het feestdag is in 
een dorp der Shilluk.

-
- I ■

Nuer-meisje.

Licht gepantserde Arabier""^ 
bij een tuiterspel.

lichaamsdeel te treffen, dan wel een willekeurig wondje te veroorzaken.Een groot sportfeest woonde ik bij onder de Nuba, die in het Darnu- ba-gebergte wonen. In optocht ging het naarde kampplaats : een potsenmaker, die met een langen mast in het rond danste, voorop. Daarop volgden de athleten met geschoren hoofd en witgepoe- derd lichaam, een lange veeren staart met belletjes om het middel gebonden. Waarschijnlijk is dit oude gebruik van hanengevechten afkomstig : voor den strijd gingen de kampvechters met ’t

bovenlijf voorovergebogen twee aan twee tegenover elkander staan en wipten dan den veeren- staart op en neer, zoodat zij levendig aan deze strijdlustige vogels herinnerden. Eerst vond er een groot, algemeen gevecht van alle athleten plaats, later traden de voornaamste kampvechters twee aan twee tegen elkander in het strijdperk. De overwinnaar werd gehuldigd door een optocht onder oorverdoovend gekrijsch : een jongeling, die aan den stoet voorafging, hield hem een palmblad voor de borst, en het opperhoofd van den stam volgde met alle teekenen zijner waardigheid behangen.Niettegenstaande het sympathieke optreden dei Soedan-regeering zal het echter toch wel niet lang meer duren, eer al deze thans nog zoo fiere en zelfbewuste negerstammen geworden zijn tot datgene, wat de negers werden in alle geciviliseerde streken van Afrika : slaven van het vreemde, blanke ras, die vaderland, zeden, traditie en karakter verloren hebben. En dat stemt tot weemoed om de vaak heel treffende noblesse van hun eigen, oeroude en onbedorven karakter.
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Te Noordwijk wordt binnenkort officieel 
het florapark geopend. Het groote park 
waarin reeds tulpen en hyacinten bloeien.

De werkzaamheden aan de 
nieuwe brug over de Kost- 
verlorenvaart te Amsterdam 
vorderen goed.

In het Stedelijk Museum te Am
sterdam houdt mejuffrouw Lea van 

Halpern een zeer interessante tentoonstelling oan pottenbakkerskunst.

Een groote benzinetank van 
50.000 K.G. moest oan de 
Haarlemsche Scheepsbouw 
Maatschappij aan het Spaarne 
naar de Petroleumhaven te 
Amsterdam worden vervoerd. 
Daar het gevaarte niet door 
de sluis van Spaarndam kon. 
werd het er overheen ..gelild”,
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bodem

De opbouw oan 't circus Gleich 
te Amsterdam kostte Deel moeite 
Een tractor trok de wagens 
door den drassigen

De burgemeester oan 
Medemblik, de heer P. 
Schouten heeft officieel 
als zoodanig afscheid 

genomen.

Het echtpaar Ch. Medemblik-Spaans te Edam hoopt 12 April 
a.s. zijn gouden huwelijksfeest te vieren.

Een foto van den bouw der militaire verdedigingswerken bij de nieuwe Zuiderzeewerken. Een de
tail van de uitwateringssluizen; op den achtergrond ziet men bomvrije kazematten in aanbouw.



102 VRIJDAG 8 APRIL 1932 No. 4

De patiënt (Heinz Rühmann) kan maar niet op zijn naam 
komen. Assistenten assisteeren hem, doch hel lukt niet.

Het sermoen.

Onuermachte 
binnenkomst.Dolly Haas en Heinz 

Rühmami als mascotten &

Een jongeling die in moeilijkheden 
geraakt, geen kans ziet er uit te 

komen en het dan, als eenige oplos
sing, doet voorkomen alsof hij aan 
een tijdelijke abnormaliteit der her
senen laboreert, vervolgens liefde en 
verliefderigheid, rivalen en vrienden, 
en nog heel veel meer, dat alles 
te zamen moet, eenmaal verfilmd, wel 
in hooge mate den lachlust van het 
publiek wekken. Om er zoo zeker 
mogelijk van te zijn heeft de UFA 
bovendien enkele der in den laatsten 
tijd nog al op den voorgrond tredende 
spelers als: Heinz Rühmann, Ernst 
Verebes, Dolly Haas e.a. voor de 
leidende rollen uitgekozen en daar Kurt 
Gerron, die behalve een uitstekend 
artist ook een voortreffelijk regisseur 
is gebleken, de regie heeft gevoerd, 
twijfelen we niet of de film zal wel 
aan de verwachtingen beantwoorden.
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*Van de {danken

In denPlantageschouw- 
burg gaat de lachrevue 
..De prikplank”. Corrie 
Vonk en Wiesje Bouw
meester in de voetbal- 
scène.

*^Louis Saalborn 
als „Mephisto’

leder jaar woont Dr. 
Willem Mengelberg met 
liet concertgebouw-or- 
kest een voorstelling 
vandeRevuevan Bouw
meester, waarin Buziau 
optreedt, bij. De groote 
dirigent vermaakt zich 
blijkbaar uitstekend.

De „Vereenigde 
Spelers” heb
ben in de Stads
schouwburg de 
nagedachtenis 
van Goethe wil
len eeren door 
de opvoering 
van het eerste 
deel van zijn 
„Faust”. Een foto 
van Albert van Dal- 
sum in de titelrol.

Ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de 
Koninklijke Letterlie

vende Vereeniging
J. J. Cremer te Haarlem, 
werd een krans gelegd 
op het graf van oud- 
minister Cremer.

g
i
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WAAR HET LEVEN STIL BLEEF STAAN;
DE BARREVOETERSSTRAAT TE NORDHAUSEN, HET DUIZENDJARIGE STADJE AAN DEN HARZ.
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En dus ging ik naar een dokter.
„Hoe lang is het geleden,” vroeg hij me 
ernstig, „dat u eenigen alcohol gebruikt hebt?” 

„Hm.. .. vrij lang !” antwoordde ik, mijn hoofd 
afwendend.

Het was een jonge dokter, zoo tusschen twintig 
en veertig jaar. Hij droeg lila sokken, maar hij 
had toch veel weg van Napoleon. Ik mocht hem 
heel graag.

„Dan zal ik u eerst eens de inwerking van alco
hol op uw constitutie laten zien,” zei hij.

Hij ontblootte mijn linkerarm tot aan den elle
boog, haalde een flesch whiskey te voorschijn en 
gaf me een borrel. Hij deed me nu nog meer aan 
Napoleon denken. En ik mocht hem nog beter 
lijden.

Daarna bond hij een stevig verband om mijn 
bovenarm, kneep met zijn vingers mijn pols zoowat 
af, en kneep nog harder in een rubberbal, die aan 
een soort van thermometer op een standaard ver
bonden was. Het kwikzilver sprong op en neer 
zonder ergens stil te staan, maar de dokter zei 
toch, dat het zooiets van twee honderd zeven en 
dertig of honderd vijf en zestig aangaf.... wat, 
weet ik niet.

„Nu ziet u eens, wat alcohol een invloed heeft 
op den bloeddruk,” zei hij.

,/t Is wonderlijk !” zei ik. „Maar denkt u heusch, 
dat dit een afdoend bewijs is ? Laten we het eens 
met den anderen arm probeeren.”

Maar nee !
Daarop greep hij mijn hand. Ik dacht, dat ik ten 

doode was opgeschreven en dat hij afscheid van 
me wilde nemen. Maar hij wilde niets anders doen, 
dan een naald in een van mijn vingertoppen steken 
en het roode druppeltje, dat te voorschijn kwam, 
vergelijken met een stelletje roode schijfjes, die hij 
op een kaart geplakt had.

„Dat is de haemoglobin-proef,” legde hij me uit. 
„de kleur van uw bloed deugt niet.”

„Hm....” zei ik, „ik weet wel, dat het feitelijk 
blauw behoorde te zijn, want ik heb een heel stel 
adellijke voorvaders. Maar ja.... ze zijn wel eens 
beneden d’r stand getrouwd en zoo....”

„Ik bedoel, dat het niet donkerrood genoeg is,” 
zei de dokter.

„Hm....” zei ik, „is het zooveel veranderd?”
Daarop gaf de dokter me een flinken por tegen 

mijn maag en mijn ribben. Ik kan niet zeker meer 
zeggen, of ik hem op dat oogenblik meer op Napo
leon of op Lord Nelson vond lijken. Daarop keek 
hij me doodernstig aan en noemde een heel lijstje 
op van kwalen, waaraan het menschelijk lichaam 
onderworpen is.... die grootendeels op „itis” 
uitgingen.

Ik betaalde hem dadelijk vijftien dollars contant.
„Is het.... of zijn er enkele levensgevaarlijke 

onder ?” vroeg ik. Want ik meende, dat ik in zeke
ren zin wel gerechtvaardigd was om eenige belang
stelling in het geval te betoonen.

„Ze zijn ’t allemaal,” zei hij vriendelijk, „maar 
misschien, dat hun proces kan vertraagd worden. 
Met de noodige zorg en een juiste en strak volge
houden behandeling kunt u wellicht nog vijf en 
tachtig en negentig jaar worden.”

Ik begon aan de doktersrekening in dat geval te 
denken.

„Vijf en tachtig zou al mooi zijn !” bemerkte ik 
en betaalde hem er nog tien dollars bij, volgens 
rekening.

„Het eerste, wat u nu doen moet,” vervolgde 
hij met vernieuwden moed, „is een sanatorium te 
vinden, waar u voor een tijdje volslagen rust kunt 
nemen en uw zenuwen weer geheel op streek kunt 
laten komen. Ik zal zelf wel met u meegaan en een 
geschikt huis met u uitzoeken.”

Zoo nam hij mij dan mee naar een gekkenhuis 
ergens in Catskills.

Het lag opmeen kalen berg en werd slechts door 
heel weinig lui geregeld bezocht. Je zag er niets 
dan steenen en rotsblokken, enkele plekken sneeuw 
en hier en daar een paar pijnboomen. De jonge 
dokter, die aan het hoofd stond, was buitengemeen 
beminnelijk. Hij gaf me een hartversterkertje,

door O. HENRY

zonder me een compres om mijn arm te binden. 
Het was tijd voor de lunch en we werden uitge- 
noodigd mee te eten. In de eetzaal zaten ongeveer 
twintig gasten aan kleine tafeltjes. De jonge direc
teur kwam naar ons tafeltje toe en zei :

„Het is de gewoonte onzer gasten, zich niet als 
patiënten te beschouwen, maar als heeren en 
dames, die rust noodig hebben. De kleine kwaaltjes, 
die ze mogelijk hebben, maken nooit of nimmer 
het onderwerp van gesprek uit.”

Mijn dokter riep luide tegen een verpleegster, 
dat ze een of ander kalkhoudend phosphoglyce- 
raat, hondenbrood, thee met broom-seltzer, pan- 
nekoeken en nitx vannica voor mijn maaltijd 
brengen moest. Opeens ontstond er een geruisch 
als van een stormvlaag door een dennenwoud. Het 
werd veroorzaakt, doordat alle gasten zonder onder
scheid goed hoorbaar fluisterden : „Neurasthenie!” 
behalve een heer met een grooten neus, dien ik 
duidelijk hoorde zeggen : „Chronisch alcoholisme !” 
Ik hoop, dat heer nog eens te ontmoeten. De 
geneesheer-directeur keerde zich om en ging heen.

Ongeveer een uur na de lunch geleidde hij ons 
naar de werkplaats.. .. laten we zeggen, een meter 
of vijftig van het huis verwijderd. Daar waren de 
„gasten” intusschen reeds heengebracht door den 
assistent van den directeur.... een man met 
reusachtige voeten en een blauwe sweater aan. 
Hij was zoo groot, dat ik er niet zeker van ben, 
of hij wel een gezicht had ; maar zeker is, dat een 
groote transportfirma blij zou geweest zijn met 
zijn handen.

„Hier vinden onze gasten afleiding voor hun 
vroegere geestelijke zwarigheden, door zich op 
handenarbeid toe te leggen,” verklaarde de direc
teur. „Echt bij wijze van reactie.”

Er stonden draaibanken, timmergereedschappen, 
boetseerwerktuigen, spinnewielen, weefstoelen, 
tredmolens, vergrootingsapparaten voor crayonpor- 
tretten, een veldsmidse met aambeeld en verder 
alle mogelijke dingen, die de belangstelling heeten 
te wekken van goed betalende eerste-klas-patiën- 
t^n van een sanatorium voor zenuwzieken.

„Die dame daar in den hoek, die zandvormpjes 
zit te maken,” fluisterde de directeur, „is niemand 
minder dan Lula Lulington, de schrijfster van den 
roman : Als de Liefde Liefheeft. Wat ze nu doet, 
is niets anders, dan haar geest tot rust brengen na 
de inspanning, die dat meesterstuk van haar 
vergde.”

Ik had het boek gelezen.
„Waarom doet ze dat niet liever door een ander 

soort boek te schrijven ?” vroeg ik. Zooals u ziet, 
was ik nog niet zoover van streek, als zij veronder
stelden.

„Die heer daar, die water door dien trechter 
staat te gieten,” vervolgde de directeur, „is een 
effectenmakelaar uit Wall Street, die door over
spanning van streek is geraakt.”

Ik knoopte mijn jasje dicht.
Hij wees er nog anderen aan.... architekten, 

die met een ark vol beesten speelden, predikanten, 
die de „Ontwikkelingstheorie” van Darwin zaten 
te lezen, advocaten, die hout zaagden, overver
moeide dames van de groote wereld, die met den 
assistent in zijn blauwe sweater druk over Ibsen 
babbelden, een millionnair, die op den grond lag te 
slapen en een bekenden kunstenaar, die met een 
rood geverfd trekkarretje door de zaal rondsjouwde.

„U ziet er anders nogal stevig uit,” zei de direc
teur tegen mij. „Ik denk zoo, dat u niets beters 
kunt doen, dan kleine rotsblokken langs de berg
helling omlaag te gooien en ze dan weer naar boven 
te sleepen. *

Ik was honderd meter ver weg, voordat mijn dok
ter me inhaalde.

„Wat scheelt eraan ?” vroeg hij.
„Wat eraan scheelt ?” vroeg ik. „Dat er hier 

geen vliegtuig bij de hand is. Daarom ga ik op mijn 
voeten, zoo gauw als ik maar kan, naar het station 

daar en neem den eersten den besten boemeltrein 
naar de stad terug.”

„Hm....” zei de dokter, „misschien hebt u daar 
wel gelijk in. U schijnt hier niet precies op uw plaats 
te zijn. Wat u noodig hebt, is rust.... volslagen 
rust.... en lichaamsoefening.”

Dienzelfden avond stapte ik een hotel in de stad 
binnen en zei tegen den portier : „Ik heb absolute 
rust en lichaamsoefening noodig. Kunt u me een 
kamer geven met een van die groote opklapbare 
bedden en een stel liftjongens of zoo om het open 
en dicht te klappen, terwijl ik lig te rusten ?”

De portier sloeg een stofje van zijn mouw af en 
keek zijdelings naar een heer met witte slobkousen, 
die in de hall zat te wachten. Die kwam naar me 
toe en vroeg me zoo beleefd mogelijk, of ik het 
tuintje aan de achterzijde van het hotel al bekeken 
had. Ik zei van niet en hij nam me mee, om het me 
te laten zien en bekeek me dan van top tot teen.

„Ik dacht eerst, dat je ze niet allemaal bij elkaar 
had,” zei hij, „maar nu zie ik toch, dat ik me ver
giste. Toch zou je goed doen, met eens naar een 
dokter te gaan, ouwe heer !”

Een week later onderzocht mijn eigen dokter 
mijn bloeddruk weer, zonder voorafgaand borrel
tje. Hij leek in mijn oogen nu niet meer zooveel 
op Napoleon. En zijn sokken hadden ditmaal een 
bruine tint, die me niet prettig aandeed.

„Wat u noodig hebt.. .. dat is zeelucht en ge
zelschap,” decreteerde hij beslist.

„Zou een zeenimf soms....” begon ik ; maar hij 
bleef in stijl.

„Ik zal u” vervolgde hij „zelf naar het Hotel 
Bonnair aan de kust van Long Island brengen 
en zorgen, dat u weer in goede conditie komt. Het 
is een rustig en heel comfortabel plekje, waar u 
spoedig geheel hersteld zult zijn.”

Het hotel Bonnair bleek een deftig hotel van 
negenhonderd kamers te zijn, op een eilandje 
tegenover de kust. Ieder, die niet in avondkostuum 
aan het diner verscheen, werd er in een zijzaaltje 
gestopt, waar hij niets te eten kreeg dan zoet- 
waterschildpad en champagne. De baai vormde 
de groote verzamelplaats voor schatrijke zeillief- 
hebbers met hun kostbare jachten. Op den dag, 
dat wij er aankwamen, liep juist de Corsair de 
haven binnen. Ik zag Mr. Morgan op het dek van 
zijn jacht een broodje met kaas eten en verlangend 
naar het hotel kijken. Toch was het geen duur hotel. 
Niemand immers was in staat de gevraagde prijzen 
te betalen. Wie er wegging, liet doodeenvoudig 
zijn bagage achter, stal een skiff en roeide in den 
nacht naar de kust van het vasteland.

Toen ik er één dag geweest was, haalde ik bij 
den portier een pakje telegramformulieren met 
een monogram erop en seinde naar al mijn vrien
den, of ze me geld wilden leenen, om er weer weg 
te komen. Mijn dokter en ik speelden een spelletje 
croquet op de golf-links en gingen in het gras 
slapen.

Toen we weer in de stad terug waren, scheen hem 
opeens iets in te vallen.

„Wat ik zeggen wou,” vroeg hij, „hoe voelt u 
uzelf nu ?”

„Veel verlichting gevonden,” zei ik, aan mijn 
portemonnaie denkend.

Mijn dokter stelde me voor eens naar een spe
cialist voor consult te gaan. Met specialisten is het 
een eigenaardig geval, dunkt me. Ze weten nooit 
zeker of ze betaald zullen worden, of niet en die 
onzekerheid verzekert u van óf een zeer zorgvul
dige, óf zeer slordige belangstelling van hun kant.

De specialist van mijn dokter sloeg de plank 
vrijwel mis, maar wijdde toch een bijzondere aan
dacht aan mijn geval. Ik vond hem een charmanten 
kerel. Hij liet me eenige coördinatie-oefeningen 
doen.

„Hebt u soms pijn in uw achterhoofd ?” vroeg hij 
daarop. Ik zei van niet.

„Doe uw oogen dicht,” beval hij, „zet uw voeten 
dicht bij elkaar en spring dan zoover mogelijk 
achteruit.”

Ik heb altijd goed achteruit kunnen springen 
met mijn oogen dicht en dus gehoorzaamde ik
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gewillig. Ik kwam met mijn hoofd tegen de bad
kamerdeur terecht, omdat ik er maar drie voet ver 
af en die deur wagenwijd open stond.

Het speet den dokter meer dan erg. Hij had er 
niet op gelet ,dat die deur zoo wijd open stond. Hij 
deed die deur dan ook dicht.

„Raak nu uw neus met uw rechtervoorvinger 
aan,” beval hij.

„Waar is die ?” vroeg ik.
„Op üw gezicht,” antwoordde hij.
„Ik bedoel mijn rechtervoorvinger,” verklaarde 

ik me nader.
„O.. .. neem me niet kwalijk !” zei hij. Hij maak

te de badkamerdeur weer open en ik kon mijn 
vastgeknelden vinger loskrijgen.

Nadat ik het wonderbaarlijke digito-nasale 
feit had verricht, zei ik :

„Ik zou u niet graag een verkeerden indruk ge
ven, dokter, over wat ik gevoel. Dat zou nadee- 
lig zijn voor uwe diagnose. Ik heb werkelijk nog 
al pijn in mijn achterhoofd.”

Hij lette er blijkbaar niet op en onderzocht mijn 
hart met een soort dubbeltjes-kindertrompetje. 
Ik voelde me als de held in een sprookje.

„Draaf nu als een paard vijf minuten lang de 
kamer rond,” zei hij.

Ik deed mijn best om te galoppeeren als een 
afgedankte harddraver. Daarop duwde hij zijn 
trompetje weer tegen mijn hart en luisterde.

„Geen kropgezwellen in onze familie, dokter,” 
deelde ik hem mee.

De specialist hield zijn voorvinger op zoowat 
zeven centimeter van mijn neus af. „Kijk naar mijn 
vinger,” beval hij.

„Hebt u ooit wel eens Pears zeep geprobeerd,” 
begon ik, maar hij ging snel met zijn proefneming 
door.

„Kijk nu over de baai heen. Naar mijn vinger. 
Over de baai. Naar mijn vinger. Naar mijn vinger. 
Over de baai. Over de baai. Naar mijn vinger. Over 
de baai.”

Dat ging zoo drie minuten door.
Hij legde mij uit, dat dit een proefneming was 

voor de werkzaamheid der hersenen. Het leek me 
vrij gemakkelijk. Ik zag zijn vinger geen enkelen 
keer voor de baai aan. Ik durf erop te wedden, dat, 
als hij het op déze manier gezegd had : „Kijk om 
zoo te zeggen zonder eenig vooroordeel naar buiten, 
of beter gezegd, in zijdelingsche richting naar den 
horizon, die, om zoo te zeggen, den daaronder 
liggenden vloeibaren inham van het water be
grenst .... En nu.... omgekeerd, of liever gezegd 
door terugwending uwer aandacht, richt haar op 
mijn wijsvinger.... ik durf erop wedden, dat zelfs 
Jan Salie die proefneming goed had doorstaan. 
Nadat hij me nog gevraagd had, of ik soms ooit 
een oom bezeten had met een ruggegraatsverkrom- 
ming, of een neef met opgezwollen enkels, trokken 
beide doktoren zich in de badkamer terug en hiel

den consult, gezeten op den rand der badkuip. 
Ik at een appel op en keek beurtelings naar mijn 
vinger en naar het water van de baai.

Met een ernstig gezicht kwamen de dokters 
terug. Ze zagen er uit als grafmonumenten. Ze 
maakten een lange diëetlijst voor me op, waaraan 
ik me zou moeten houden. Er stonden alle eetbare 
waren op, waarvan ik nog nooit in mijn leven ge
hoord had, behalve dan alikruiken. En die zou ik 
toch niet gegeten hebben.

„Dit dieet moet u strikt onderhouden,” zei de 
specialist.

„Ik zou het graag onderhouden,” verklaarde ik, 
„als ik er ook maar een tiende van op kon krijgen.” 

„Het tweede punt van gewicht is, dat u veel 
lichaamsoefening moet hebben in de buitenlucht. 
En hier hebt u een receptje, dat u beslist goed zal 
doen.”

Daarna namen zij hun hoed op en ik nam af
scheid.

Ik ging naar een apotheek en liet het recept zien. 
„Dat kost u $ 2.78 per 100 gram,” zei de apo

theker.
„Mag ik dan misschien een eindje paktouw van 

u hebben ?” vroeg ik.
Ik maakte een gaatje in het receptje, stak het 

touwtje erdoorheen, bond het om mijn hals en stak 
het papiertje tusschen mijn goed. Iedereen is wel 
eens bijgeloovig en ik heb nu eenmaal een bijzonder 
vertrouwen in een amulet.

Natuurlijk was er niets aan het handje met me, 
maar ik voelde me toch erg ziek. Ik kon niet wer
ken, eten, slapen of spelen. Het eenige, waar ik zin 
in had, was vier dagen lang met een ongeschoren 
gezicht rond te blijven loopen. En dan bereikte ik 
nog niets meer, dan dat iedereen, die me zag, zei : 
„Hè, ouwe jongen, je ziet er uit als een dennen- 
boschje 1 Zeker in de bosschen van Maine voor 
een dag of wat op vacantie geweest, hè ?”
En toen, opeens, herinnerde ik me, dat ik lichaams
beweging in de buitenlucht moest nemen. Dus ging 
ik naar het Zuiden, naar John toe. John is een 
soort aanverwant van me, volgens decreet van een 
predikant, die met een klein boekje in zijn handen, 
te midden van groote bossen chrysanthemums en 
ten aanschouwe van eenige duizenden menschen 
heeft gestaan, om iets uit dat boekje voor te lezen. 
John heeft een buitenverblijf op zeven mijl af- 
stands van Pineville. Het ligt op zulk een hoogte i.n 
de Blue Ridge Mountains en ziet er zoo deftig 
uit, dat ik niet waag het hier te beschrijven in zulk 
een gewoon verhaaltje. John doet in mica, dat 
veel waardevoller en veel doorschijnender is dan 
goud. Hij kwam me in Pineville afhalen en we 
namen de tram naar zijn huis. Het ligt eenzaam 
midden tusschen wel honderd bergen in. We stap
ten af aan zijn eigen halte, waar Amaryllis met 
John’s heele familie ons kwam begroeten. Ama
ryllis keek me een beetje bezorgd en benauwd aan.

No. 4

Gezicht op Montreux, een der fraaist 
gelegen steden aan het meer van Genène.

Over den heuvel, tusschen ons en het huis ge
legen, kwam een konijntje gesprongen. Ik gooide 
mijn handkoffertje neer en rende het achterna. 
Na twintig meter gehold te hebben, zag ik het in een 
hol verdwijnen en ging ontroostbaar weenend op 
het gras zitten.

„Nu kan ik zelfs geen konijntje meer vangen,” 
snikte ik, „ik ben nergens meer goed voor. Wat 
doe ik nog op de wereld ?”

„Och.... wat is dat toch? Wat scheelt hem, 
John ?” hoorde ik Amaryllis vragen.

„Zijn zenuwen zijn een beetje van streek,” 
antwoordde haar broer John rustig. „Maak je 
maar niet ongerust. Kom, konijnen jager, sta op 
en ga mee naar huis, voordat het eten koud wordt.”

Het liep tegen den avond en de bergen zagen er 
bijna zoo mooi uit, als ze door dichters beschreven 
worden. Kort na het diner beweerde ik, dat ik 
naar mijn meening wel een jaar lang zou kunnen 
slapen, zelfs op Zon- en feestdagen. Dus brachten 
ze me naar een slaapkamer, zoo groot en zoo koel 
als een bloementuin, met een bed zoo breed als 
een heel grasperk. Kort daarop ging ook de rest 
van het huishouden naar bed en werd het plechtig 
stil.

In jaren had ik zulk een stilte nog niet gehoord. 
Het was absoluut stil. Ik hief mezelf op mijn elle
boog op, om ernaar te luisteren. Slapen ? Ik kreeg 
het gevoel, dat als ik nu maar een ster kon hooren 
flikkeren of een grassprietje ritselen, dat ik dan 
wel zou kunnen slapen. Eén keer dacht ik een geluid 
te hooren als van een zeilbootje, dat flabberend 
overstag gaat, maar het scheen een muis te zijn, 
die over het karpet liep. Plotseling kwam een of 
ander vogeltje, dat zich wat verlaat had, op de 
vensterbank zitten en maakte een geluidje, dat 
beslist als een slaperig „tjiep !” klonk.

Ik schrok er van wakker en sprong overeind.
„Hè, wat is er daar beneden aan de hand?” 

riep John van boven af uit zijn kamer.
„O, niks,” antwoordde ik, „ik heb alleen maar 

mijn hoofd tegen het plafond gestooten.”
Den volgenden morgen ging ik naar de waranda 

en bekeek de bergen. Ik kon er zeven en veertig 
tellen. Ik huiverde, ging in de groote zitkamer van 
het huis, haalde Pancoast’s „Huishoudelijke Ge
neeskunde” uit een boekenkast te voorschijn en 
begon te lezen. John kwam binnen, nam me 
het boek af en trok me mee naar buiten. Hij heeft 
een boerderij van drie honderd acres, voorzien van 
de gebruikelijke schuren, muilezels, boerenknechts 
en harken met drie uitgebroken tanden. Ik had 
zulke dingen in mijn jeugd ook wel eens gezien en 
voelde mijn moed in mijn schoenen zinken.

Daarna begon John over alfalfa te praten en dat 
fleurde me ineens op.

„O ja,” zei ik dadelijk, „hoorde die niet tot dien 
troep van.... laat eens zien....”

„Groen en malsch,” zei John, „en je ploegt het 
om na het eerste seizoen.”

„Juist, dat weet ik,” zei ik „en dan groeit er 
weer gras over haar graf....”

„Juist,” zei John, „op slot van zaken heb je toch 
wel eenig verstand van de brouwerij.”

„Ja, ik weet een en ander af van sommige land
bouwers, en die worden vast en zeker mettertijd 
omvergemaaid door de zeis....”

John onderbrak me weer en op onzen terugweg 
naar het huis werd ons pad gekruist door een mooi 
en voor mij onverklaarbaar wezentje. Ik bleef als 
betooverd er naar staan kijken. John wachtte, 
geduldig zijn sigaret rookend. Hij is een moderne 
landbouwer. Na tien minuten zei hij :

„Ben je van plan, den heelen dag naar dat kuiken 
te blijven staan kijken ? Het ontbijt zal wel zoowat 
klaar staan.”

„’n Kuiken ?” vroeg ik.
„Ja, ’n witte Orpington-hen, als je het precies 

weten wilt.”
„’n Witte Orpington-hen ?” herhaalde ik met de 

grootst mogelijke belangstelling.
De kip wandelde langzaam verder met gratie

volle waardigheid en ik volgde haar als betooverd. 
John liet me zoo nog vijf minuten begaan, trok 
me dan aan mijn mouw mee en bracht me naar de 
ontbijttafel.

Toen ik er een week was, begon ik ongerust te 
worden. Ik sliep en at uitstekend en begon weer



No. 4 VRIJDAG 8 APRIL 1932 107

plezier in het leven te krijgen. Dat ging toch niet 
voor iemand, die er zoo wanhopig aan toe was, als 
ik. Ik sloop naar de tramhalte, stapte in naar 
Pineville en zocht een der beste dokters van de 
stad op. Ik wist nu zoo langzamerhand precies, 
wat ik doen moest om een doktersbehandeling te 
verkrijgen. Ik hing mijn hoed aan de leuning van 
mijn stoel en begon zoo vlug mogelijk :

„Dokter, ik heb hartverwijding, aderverkalking, 
neurasthenie, neuritis, acute indigestie, en ik ben 
aan de beterende hand. Ik ben van plan streng op 
dieet te gaan leven. Ik zal ’s avonds een lauw en 
’s morgens een koud bad nemen. Ik zal mijn best 
doen, om opgewekt te zijn en mijn gedachten op 
prettige dingen vestigen. Voor medicijnen ben ik 
van plan, driemaal per dag een phosphorpilletje 
in te nemen, vlak na de maaltijden, en een eetlust- 
opwekkend middeltje samengesteld uit tinctuur- 
van-gentiaan, cinchona, calisaya en cardamon. 
In eiken theelepel zal ik nux vomica doen, te 
beginnen met één druppel en zoo dagelijks één 
druppel meer, totdat ik de maximum dosis be
reikt heb. Ik zal daarvoor een druppelfleschje 
gebruiken, dat ik in iedere apotheek voor een 
kleinigheid koopen kan. Goedenmorgen, dokter.”

Ik nam mijn hoed op en liep de spreekkamer weer 
uit. Nadat ik de deur dicht getrokken had, viel 
het mij in, dat ik nog iets vergeten had. Ik deed 
de deur weer open. De dokter zat nog net, waar hij 
gezeten had, maar toen hij me zag, maakte hij een 
lichte beweging van schrik.

„Ik vergat nog erbij te voegen,” zei ik, „dat ik 
volstrekte rust zal nemen en veel lichaamsoefening.”

Na dit doktersconsult voelde ik me beslist veel 
beter. Het feit, dat ik het feit, dat ik hopeloos ziek 
was, weer eens degelijk in mijn geheugen geprent 
had, maakte me feitelijk weer bijna zwaarmoedig. 
Er is voor een zenuwlijder niets zoo verschrikkelijk, 
als het zich weer beter en opgeruimder gaan voelen.

John zorgde werkelijk uitstekend voor me. Na
dat ik zooveel belang in zijn witte Orpington-hen 
gesteld had, deed hij al zijn best mijn gedachten 
op iets anders te richten en sloot zelfs zorgvuldig 
iederen avond zijn kippenhok dicht.

Langzamerhand werd mijn kwaal door de ver
sterkende berglucht, het gezonde voedsel en de 
dagelijksche wandelingen zoozeer verlicht, dat ik 
me meer dan ellendig en moedeloos begon te voelen. 
Ik hoorde toen over een plattelandsdokter, die 
ergens in de buurt in de bergen moest wonen, 
spreken. Ik ging naar hem 
toe en vertelde hem mijn 
geheele geschiedenis. Het 
was een man met een 
grijzen baard en helder
blauwe oogen met rimpel
tjes eromheen en 'n thuis- 
gemaakt grijs pak aan.

Om tijd uit te sparen, 
gaf ikzelf hem de diagnose 
van mijn kwalen, raak
te mijn neus met mijn 
rechtervoorvinger aan, 
gaf mezelf een tik onder 
mijn knie om mijn voet 
te doen opspringen, stak 
mijn tong uit, klopte op 
mijn borst en vroeg hem 
naar den prijs van een 
eigen graf in Pineville. 
Hij stak zijn pijp op en 
keek me ’n minuut of 
drie zwijgend aan.

„Broertje,” zei hij na 
een poosje, „je bent er 
ellendig slecht aan toe. 
Er is een kansje, dat ik 
je erdoorheen haal, maar 
dat is heel kleintjes.”

„Wat is het dan ?” 
vroeg ik, begeerig om het 
te weten. „Ik heb van 
alles al geslikt, arsenicum 
en goud, phosphor, li
chaamsoefeningen, nux 
vomica, hydrotherapeuti- 
sche baden, codeïne en

Nog slechts trnee buffels leoen in 
Europa in hel mild. Zij huizen in de 
groote staatsbosschen oan Hongarije 
anderhalf uur sporens oan Budapest 
en mogen niet gejaagd morden. 

geest van ammoniak. Iser nog meer in de apotheek?” 
„Hier ergens in de bergen,” zei hij, „groeit een 

plant.... een bloeiende plant, die u genezen zal 
en dat is nog uw eenige redmiddel. Het is een heel 
oud middel, bijna zoo oud als de wereld zelf ; 
maar in den laatsten tijd is het drommels moeilijk 
te vinden en erg zeldzaam. U en ik zullen op zoek 
moeten gaan. Ik doe tegenwoordig niet veel meer 
aan mijn praktijk ; ik word een dagje ouder, maar 
ik wil uw geval wel op mij nemen. U moet iederen 
middag hier komen en me helpen, om die plant te 
zoeken, totdat we haar gevonden hebben. De stads
dokters mogen dan al heel wat weten over allerlei 
wetenschappelijke dingen, maar ze hebben niet al 
te veel verstand van de geneesmiddelen, die de 
natuur zelf ons biedt.”

En zoo gingen de oude dokter en ik dag aan dag 
op stap, om de allesgenezende plant te zoeken in 
de heuvels en dalen van de Blue Mountains. Samen 
klauterden we tegen steile hoogten op, zoo glibberig 
door de natte afgevallen blaren, dat we ons aan 
iederen tak of denneboompje, dat maar onder 
ons bereik viel, moesten vastgrijpen om niet te 
vallen. We waadden door beekjes en poelen ; we 
drongen door dichte struiken ; we volgden de 
oevers van bergstroomen mijlen ver ; als Indianen 
baanden we ons een weg door dichte pijnwouden ; 
wegbermen, berghellingen, rivieroevers zochten we 
langs, om de wondervolle plant te vinden.

De oude dokter had wel gelijk gehad, toen hij zei, 
dat ze zeldzaam en moeilijk te vinden was. Maar 
we gaven het zoeken niet op. Dag aan dag ploeter
den we door valleien, beklommen de bergen en 
strompelden voort over de bergruggen. Als berg
bewoner scheen hij er nooit moe van te worden. 
Ik kwam vaak thuis zóó moe, dat ik niets anders 
kon doen, dan me op mijn bed laten vallen en tot 
den volgenden morgen te slapen. Dat hielden we 
een maand vol.

Op zekeren avond, na een zesmijlswandeling 
met den ouden dokter, maakte ik nog een wande
lingetje met Amaryllis onder de boomen langs 
den weg. We keken naar de bergen, die zich hulden 
in hun koninklijk purper alvorens den nacht in te 
gaan.

„ Ik ben blij, dat je weer zoo goed bent opgeknapt,” 
zei zij, „toen je hier voor het eerst kwam, was ik 
bang voor je. Ik dacht, dat je werkelijk ziek 
was.”

„Wéér opgeknapt ?” schreeuwde ik bijna, „weet 

je wel dat ik maar één op duizend kansen heb om 
in leven te blijven ?”

Amaryllis keek me verwonderd aan.
„Kom nou,” zei ze, „je bent zoo sterk als een 

van onze ploegmuilen, je slaapt tien tot twaalf 
uur per nacht en je eet ons de ooren van het hoofd ! 
Wat wil je dan nog meer ?”

„Ik wil je dan wel zeggen, dat als we die wonder
plant, waarnaar we zoeken, niet tijdig genoeg vin
den, ik een verloren man ben. Niets kan me red
den. Dat heeft de dokter me gezegd.”

„Welke dokter?”
„Dokter Tatum.... de oude dokter, die halver

wege Black Oak Moun tain woont. Ken je hem soms?”
„Ik heb hem al even lang gekend, als ik praten 

kan. Zoo.... ga je daar eiken dag heen.... 
neemt hij je mee op die lange wandelingen en klau- 
terpartijen, waardoor je weer zoo gezond en frisch 
bent geworden ? Die goeie ouwe dokter 1”

Juist op dat oogenblik kwam de oude dokter 
in zijn rammelende buggy de berghelling afgereden. 
Ik wuifde hem met de hand toe en riep, dat ik den 
volgenden dag op den gewonen tijd weer present 
zou zijn. Hij hield zijn paard in en wenkte Amaryllis 
om bij hem te komen. Ze babbelden vijf minuten 
lang met elkaar en ik bleef geduldig staan wachten. 
Daarop reed de oude dokter verder.

Zoodra we thuis waren gekomen, haalde Amaryl
lis een ouden latijnschen dictionnaire te voorschijn 
en begon een woord op te zoeken.

„De dokter heeft tegen me gezegd, dat je niet 
meer als patiënt bij hem hoeft te komen,” zei ze 
tegen me, „maar hij zal blij zijn, je dikwijls, wan
neer je maar wilt, als vriend terug te zien. En toen 
zei hij, dat ik mijn naam eens in een woordenboek 
moest opzoeken. Het schijnt de naam te zijn van 
een of andere bloem en tevens de naam van een 
herdersmeisje ergens bij Ovidius of zoo’n anderen 
latijnschen dichter. Wat zou die oude dokter daar 
eigenlijk mee voorgehad hebben ?”

„Ik weet wel, wat hij bedoelde,” zei ik. „Nu 
weet ik het ineens!”

Ook de stadsdokters hadden het wel eenigszins 
bij het goede einde gehad. Volkomen rust en 
lichaamsoefening.

En wat voor betere rustkuur kon ik wel vinden, 
dan met Amaryllis in de schaduw te zitten en 
met den ouden dichter een woordeloos gedicht te 
bepeinzen over de goudomrande blauwe bergen, 
die ten ruste gaan in de dalende schemering ?
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De pont 
stroomt 
leeg.

Disputeerend Volendam, 
achter in den vrachtauto.

108

Onder de gerangschikte 
auto’s treft men op de 
pont ook menige bak
fiets aan, die als two- 
seater dienst doet.

Tijdens de zeereis worden de passagiers gratis vergast op span
nende worstelwedstrijden, Men ziet veel verschil

Pont-Fotografie
n Pont-Poëzie

Een pont (met een t) is een vaartuig van hout, 
Door menschen ten dienste der menschheid gebouwd ! 
De pont verbindt oevers, ’lijk Cupido harten, 
En speelt je vaak éven geniepige parten 
Door nèt een minuutje te vroeg te vertrekken 
Of ’t tochtje-van-niks tot een eeuw haast te rekken, 
Precies als je haast hebt en ergens moet zijn 
Of aansluiting wenscht met een bus of een trein ! 
De pont kan voor menschen héél nuttig best wezen, 
(Tenminste.... zooiets heb ik wel eens gelezen) 
Maar in de praktijk.... och, U weet hoe het gaat, 
Is eerder zoo’n ding een noodzakelijk kwaad. 
En ’k zal U daarom eens een voorbeeldje geven 
Hoe ’t toegaat in Amsterdams pont-rijke leven !

Eentonig, in tempo valt loodzwaar de regen. 
Je duikt in je jas — och, je kunt er wel tegen —

De dames critiseeren 
de mode, en de heer 
heeft oog voor het 
altijd-mooie.
/
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Begint dan je daag’lijkschen gang naar kantoor, 
Gelukkig.... je klokje was eventjes vóór 1
Misschien kun je nèt dan de pont nog wel halen 
(Waarvoor je — hoe kón het? — niét hoeft te betalen) 
Enfin dan, je zet het meteen op een drafje '
En trapt in een plas, want.. .. och, feit’lijk nog mafje. 
Het is ook zoo vroeg en zoo somber en grauw, 
Je voelt je doorweekt en je vingers zijn blauw.
Ziezoo, nu nog gauw op een holletje loopen,
Zij zal d’r wel zijn.... ’t is tenminste te hopen !
De regen zwiept hatelijk in je gezicht,
Da’s niks want.... je ziet dat de pont er nog ligt!
Meteen ga je dan weer je pas wat vertragen 
De regen striemt immer met féllere vlagen.
Dan, plotseling, zie je.. .. de pont gaat bewegen 
De motor zelfs ronkt je van verre al tegen....
Je slaat aan het hollen, aan ’t draven, aan ’t rennen.. .. 
Zij ’s vlak bij den wal nog.... je laat je niet kennen ! 
’t Publiek op de pont volgt je wedloop aandachtig

Een bekend ponttype: „Sinjon de 
expediteur,” die tallooze 

malen per dag heen 
en weer vaart.

De Nederlandsche Binnenvaart en 
het Nederlandsche leger, 

alles reist per pont.

Niemand komt meer „binnen.” 
De plank is opgehaald.

Je ziet hoe ze lachen.. .. verwenscht ze eens krachtig ! 
En plotseling sta je.... wat schutterig, mal....
De pont is een méter al ruim van den wal ! 
Dan draai je je om, want je voelt je verlegen 
En wandelt terug in den druipenden regen.... 
Je slentert weer héén en je sjouwt weer terug.. .. 
Want wachten gaat nooit zoo verschrikkelijk vlug ! 
Je kijkt eens mistroostig wat over het water, 
Het is alweer vijf, tien minuten haast later, 
Je zat op kantoor al — dat ergert je ’t meest, 
Wanneer nou die pont eens een.. .. brug was geweest! 
Dan.... eindelijk hoor, met veel steunen en stampen 
Omhangen door grauwige, vettige dampen, 
Komt pont nummer twee naar den oever gevaren 
Waar tientallen menschen zich voor je ai scharen. 
De klep zakt omlaag maar.... je mag d’r niet op, 
Éérst alles eraf.... twee minuten weer strop!
Dan wordt het een worstelen, dringen en douwen — 
Je niest, want je bent door het wachten verkouwen. — 
Je laat je maar gaan met den machtigen stroom 
En denkt aan je warme, gezellige home !

Zijn laatste watertocht is een reisje over het Y.

Een kostbaar vrachtje komt aan boord

Dan, eindelijk, gaat er de pont je vervoeren, 
Je staat er „en-bloc,” dus je kunt je niet roeren ! 
Natuurlijk begint dan je wang net te jeuken 
En trapt er je buurman je schoenen met deuken. 
Natuurlijk ook gaat het gesprek over ’t weer, 
En straalt er de regen nog stééds op je neer ! 
Dan ga j’uit verveling belangstelling toonen, 
Voor hén, die mét jou de gemeentepont hoonen : 
De werkman die vindt : ’t Benne groote schandaole 
Daor motte wij nou voor belasting betaole....
Nou mot je soo’n ding toch es effe sien kruipe.... 
En wij staon hier as een vergiet maor te druipe....
Jaé, jaé ! zegt het fatje, — waarom neemt men geen stappen 
Om derg’lijke dingen te gaén overkappen !
Dan had je van regen toch immers geen last 
Ik vind ’t op z’n zachtst toch wel héél ongepast 1 
— Och, meent een oud heertje — de menschen van heden 
Die zijn nou gewoonweg met niéts meer tevreden 
In mijn tijd toen waren.... de rest gaat verloren 
De stoomfluit verscheurt haast het vlies van je ooren !
Dan eind’lijk, na bonken en stooten en bonken 
(Je snapt niet dat nooit nog zoo’n ding is gezonken) 
Is pont nummer twee aan den wal ge’arriveerd 
En stevig met touwen aan d’oever gemeerd ! 
De klep gaat omlaag, zooals duizenden malen 
Wéér douwen en dringen, om trams nog te halen! 
Je draaft maar weer mee en je laat je weer leven 
Je buur heeft je gauw nog een hoekschop gegeven ! 
Dan ga je er haastig en pijlsnel vandoor.... 
Haast twintig minuten te laat op kantoor !
Maar.. .. éven nog gauw een blik achter je werpen 
Wanneer je weer gillend de stoomfluit hoort snerpen ! 
De pont is intusschen weer ei-vol geladen, 
En bung’lend vult ’t menschdom de zij-balustraden ! 
En als in de verte een man aan komt rennen.. ..
De pont vaart nèt af, en hij laat zich niet kennen.... 
Dan krijg je een plots’lingen scheut door je kaak : 
Je lacht.... ja, waarachtig, je lacht.... Leedvermaak!!

GUUS BETLEM JR.

Trotsch als een Oost-Indië vaarder steekt de Tolhuispont over.
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Te Washington demonstreerde 
een groote menigte voor het 
Japarische consulraatsgebouw 
ten gunste oan China, liet 
kwam, blijkens onze foto, tot 
heftige botsingen met de politie.

* Verschillende leden oan ’t Eransche 
Kabinet zijn, onder leiding van 
minister Tardieu, naar Londen ge
reisd om met hun Engelsche col
lega1s verschillende economische 
en politieke problemen te bespre
ken. Zij confereerden in de ambts
woning van MacDonald te Londen 
aan Downingstreet No. 10. Hel 
gezelschap op de trap, die naar 
den tuin voert.

Op zijn doorreis oan 
Amerika naar Bremen 
bracht de Duitsche ge
leerde professor Einstein 
een bezoek aan Rotter
dam. Prof. Einstein en 
zijn echtgenoote aan 
boord van de „San 
Francisco” in de Rot- 
terdamsche hanen.
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reeds succes heb-midden in de

is opgeregen elkaar.

omhaakt menhaakt men 1 met ’n allereen

et echte Iersche haakwerk wordt samengesteld uit verschillende en zeer ingewikkel- Voor het haakwerk

met afwisselend: 1 vaste st. van 4 losse st. met 1 vaste st. enz.

werkt men alles met THéRèSE
’n bepaald patroon moet de gehaakte figuren op het patroon tusschen in het bandje, dat men gemakkelijk in allerlei vormen en kronkels kan leggen en wanneer ook dit op de juiste plaats flanelsteken aan

benvoudigst rosetje van 6 a 10 losse st. tot een rondje samengevoegd, waaromheen men een toer stokjes haakt, gevolgd door ’n tweeden toer van 1 stokje, 1 losse st. en ’n derden toer van 3 losse st. 1 vaste st.
Figuur 5 van onze afbeelding toont aan hoe de figuren van Iersch haakwerk aan elkaar gevoegd worden. Men omhaakt

IERSCH
HAAKWERK

st. en 20 vaste st. om het laatste boogje, dat tot aan rondje en steel reikt. Voor den laatsten toer keert men het werk om en haakt dan 1 vasten steek in de achterste lus der vaste st. van den vorigen toer.Wil men voor het haakwerk kleinere figuren hebben, dan kan men, bijvoorbeeld, van de roset den laatsten toer achterwege laten ; en de klaverblaadjes kan men kleiner maken door minder losse st. te nemen en dienovereenkomstig ook minder vaste steken.Ook kan men

vaste st. met picot ertusschen heeft gehaakt en men 5 boogjes heeft van losse st. Nu volgt het zesde boogje van 12 losse st. met 1 vaste st. in den laatsten vasten st. van ’t rondje ; dan keert men het werk naar rechts en haakt om dit laatste boogje heen 20 vaste st., vervolgens 12 vaste st. om de volgende 4 boogjes van losse

eerst ieder figuur 3 losse st., 1 picot 3 losse st., 1 vasteDe aldus omwerkte figuren haakt men dan met dezelfde steken aan elkaar, waarbij men nu en dan, wanneer dit beter uitkomt, 1 stokje haakt in de plaats van 3 losse st. Het is ook piet noodzakelijk, dat het aantal steken tusschen vaste st. en picot altijd hetzelfde is.Moet men een bepaalden vorm hebben, voor blouse of schouderstuk bijv., dan rijgt men de benoodigde figuren, op geregelde afstanden, op ’n patroon daarvan en haakt daar tusschen in zooveel als noodig is om de figuren onderling met elkaar te verbinden. Dit wijst zich vanzelf aan.Er is nog ’n andere manier om verschillende figuren met elkaar te verbinden dan volgens de methode van het Iersche haakwerk. In figuur 6 is deze manier vluchtig aangegeven. Men haakt daarvoor ’n bandje van losse steken met 1 vasten st. in iederen lossen. Heeft men de figuren op de juiste afstanden op het patroon geregen, dan legt men dit gehaakte bandje daartusschen in, waarbij men het, bij de grootste openingen, nu en dan lusvormig over elkaar legt, zooals de foto dat aantoont. Men kan dan de figuren nog verder uit elkaar leggen dan op de foto is aangegeven en van het losse bandje hier en daar’n blad vormen, dat weer met heen en weer gaande losse steken wordt opgevuld. Op deze wijze worden hier ook de figuren met elkaar verbonden, waarbij ’t gehaakte bandje als opvulling dient. In plaats van met ’n haakwerk van 3 losse st., 1 vaste st. heen en weer gaand, met nu en dan ’n stokje ertusschen, kan men een en ander ook met elkaar verbinden door middel van flanelsteken, wat nog ’n fijner effect maakt en wat gemakkelijker uit te voeren is, wanneer men volgens werken. Men rijgt dan eerst speldt dan daar

bloem. De 25 losse st. van den steel met 35 vaste st. en teruggaande vasten st. in de achterste lus van iederen vasten van den vorigen toer. Aldus teruggekomen bij het rondje haakt men daar omheen 21 vaste st. Nu keert men het werk om, haakt 18 losse st. en 1 vaste st. in den 4den vasten st. van den vorigen toer.Aan den rechter kant haakt men dan, om het eerste gedeelte van de 18 losse st., 3 vaste st. 1 picot, 3 vaste st.Vervolgens haakt men tot aan het einde van den toer telkens 12 losse st., 1 vaste st. in den 4den vasten st. van den vorigen toer, aan den linkerkant. Aan den rechterkant van het werk, om het eerste gedeelte van de 12 losse, 3 vaste st., 1 picot, 3 vaste st.

veel soms de figuren moderne heeft men enkel een- Fjg. i voudige figuren ge- kozen, waarvan men ''rVer slechts één of hoogstens twee verschillende gebruikt voor een en dezelfde garneering. In ons vorig nummer heb ik reeds ’n beschrijving gegeven van de roset, die bij onze afbeeldingen als fig. 1 staat aangegeven. Hieronder volgt de beschrijving der overige 3 figuren.
Figuur 2 : Men haakt ’n rondje van 10 losse st. en haakt daar omheen : 2 vaste st., 1 picot van 4 losse st. en 1 vaste st. in den lsten losse. 5 vaste st., 1 picot, 5 vaste st., 1 picot, 3 vaste st.2de toer : 15 losse st., 1 vaste st. in den 3den vasten na het 1ste picot. Dit 2 maal herhalen.3de toer: 20 vaste st. om elke 15 losse heen. 4de toer : 1 vaste st. in de achterste lus van iederen vasten st.
Figuur 3. 20 losse st., 1 vaste st. in den lsten lossen st. Dit herhaalt men 2 keer, zoodat men 3 rondjes krijgt van losse st. Nu haakt men 30 vaste st. om ieder rondje heen, dat hierbij langwerpig wordt uitgetrokken.2de toer : 1 vaste st. in de voorste lus van eiken vasten st.3de toer : 1 vaste st. in de achterste lus van iederen vasten st. Hierbij slaat men in de drie hoekjes 4 st. over.
Figuur 4. Hiervoor haakt men eerst 25 losse st. voor het steeltje, dan 12 losse st. en 1 vaste st. in den 12den lossen voor het rondje
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Charles Garvice
Feitelijk is het overbodig over een boek van Garvice iets te 
vertellen, hier zegt de naam van den schrijver genoeg: 
GARVICE ! Wie denkt niet gaarne terug aan de onver ge - 
telijke boeken „Flora” en „De verdwenen brief’* van den- 
zelfden beroemden schrijver, om slechts een paar titels te \ 
noemen! Wij twijfelen er dan ook niet aan of ons nieuwste 
premiewerk „De Erfgename van den Graaf” zal hetzelfde 
reuzensucces hebben als de vorige romans, die wij van 
Garvice voor onze lezers hebben beschikbaar gesteld. En 
hun die nog niet het genoegen en het voorrecht hadden onze 
premieboeken, of een premieroman van Garvice, te lezen, drukken 
wij met aandrang op het hart om zich ten spoedigste in het 
bezit te stellen van dit werk, dat wij, uitsluitend voor onze 
abonnes, voor het luttele bedrag van slechts 171/2 cent, of 
70 cent in luxe prachtband, verkrijgbaar stellen. Onze be
zorgers, agenten of kantoren leveren het ü, zoolang althans de 
voorraad strekt. (Franco toezending volgt na ontvangst van 
postwissel, groot 22^/2 cent voor een ingenaaid of 80 cent 
voor een gebonden exemplaar.)

Op haar eerste morgenwandeling na de aankomst 
op het landgoed haars vaders, passeerde Norah de 
stallen en vroeg zich juist af, of het wel met haar 

plotseling verkregen voorname positie zou strooken, 
indien zij aan haar nieuwsgierigheid gevolg gaf en 
eens een kijkje ging nemen, toen uit een der vele 
deuren een herdershond te voorschijn kwam en blaf
fend op haar af sprong.

Een stalknecht riep hem en de hond bleef staan, 
doch zonder Norah verder uit het oog te verliezen. 
Norah was buitengewoon op honden gesteld en in het 
geheel niet bevreesd. Zij riep het dier, dat eerst lang
zaam naar haar toekwam, doch weldra kwispel
staartend met zijn neus tegen haar hand wreef.

De knecht kwam naar voren en nam zijn pet af.
„Zal ik hem naar binnen sturen, mylady ?” vroeg 

hij op denzelfden onderdanigen toon, welken Norah 
ook bij de andere bedienden reeds had opgemerkt.

„O, neen,” antwoordde zij. „Het is een mooi beest. 
Hoe heet hij ?”

„Casper, mylady,” antwoordde de knecht.
„Hij schijnt goed te vertrouwen te zijn,” zei Norah, 

terwijl zij den kop van het dier tusschen haar handen 
nam en hem in de bruine oogen keek.

„Ja, mylady, hij is volkomen te vertrouwen.”
„Hij schijnt nogal op mij gesteld te zijn,” vervolgde 

Norah. Zij deed eenige stappen achterwaarts en riep 
het dier bij zijn naam. Tot haar genoegen kwam de 
hond met groote sprongen op haar af onder luid ge
blaf. Norah scheen één oogenblik te vergeten, dat zij 
de dochter van den graaf was en vroeg :

„Kan ik hem misschien medenemen ?”
De stalknecht kon een blik van verbazing niet 

onderdrukken.
. „Zeker, mylady, indien u dat wenscht.”

„In elk geval,” dacht Norah, „zal ik mij niet zóó 
eenzaam gevoelen.” Zij streelde het dier over den kop 
en zei : „Laat eens zien of je nu werkelijk zoo’n ge
hoorzaam en gewillig dier bent. Kom !”

Casper was blijkbaar volkomen bereid, zich in elk 
opzicht naar de’wenschen van zijn nieuwe meesteres 
te schikken en liep bedaard met haar mee. Norah, die 
vreesde, dat hij in een oogenblik van vreugde een ren
partij door de bloembedden zou ondernemen, richtte 
haar schreden naar het boschgedeelte. Het terrein 
werd heuvelachtig en na een poosje te hebben ge
wandeld, onderwijl vriendelijke woorden sprekende 
tegen haar nieuwen vriend, beklom Norah een heuvel 
en zette zich aan den voet van een grooten boom 
neer, om een oogenblik uit te rusten. De hond legde 
zich bedaard aan haar voeten neder.

Hij toonde echter voortdurend eenige onrust en 
sprong plotseling grommend op. Op hetzelfde mo
ment vernam Norah hoefgetrappel tusschen de hoo
rnen, welke zich aan den voet van den heuvel ver
hieven.

Zij keek naar beneden, terwijl zij den hond kalmee- 
rende woorden toesprak, en was verbaasd, niet, zooals 
zij verwachtte, een ruiter te zien, doch een jongeman, 
die, gezeten voor een ezel, aan het schilderen was. 
Hij was zich schijnbaar niet van haar aanwezigheid 
bewust en werkte rustig voort. Het was duidelijk, 
dat de onrust van Casper niet hem betrof, daar het 
dier voortdurend keek in de richting vanwaar het 
hoefgetrappel hoorbaar was.

Norah had nog juist gelegenheid op te merken, dat

Annv .
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de schilder een knap, 
krachtig gebouwd man 
was, toen Guilford Ber- 

ton, gezeten op een groot zwart paard, 
kwam aangaloppeeren. Casper ging staan en gromde 
diep. Blijkbaar behoorde Guilford Berton niet tot 
zijn vrienden, doch Norah slaagde er in hem tot be
daren te krijgen en wilde juist langs de andere zijde 
van den heuvel teruggaan, daar zij op onverklaarbare 
wijze den nieuwaangekomene liever niet wenschte 
te ontmoeten, toen zij hem hoorde spreken en on
willekeurig bleef staan.

„Goedenmorgen,” zei hij op koelen toon. 
De jonge man voor den ezel keek op. 
„Goedenmorgen,” antwoordde hij.
Norah’s hart klopte sneller.
Het was dezelfde stem, welke zij den vorigen avond 

op zoo’n geheimzinnige wijze op het terras had ge
hoord. Zij bleef nog even wachten.

„Bent u er zich van bewust, mijnheer, dat u zich 
op verboden terrein bevindt ?” vroeg Guilford Ber
ton op zoo’n opvallend onvriendelijke manier, dat 
de jonge schilder verbaasd opkeek. Norah zag, hoe 
het bloed hem naar de wangen steeg, doch toen hij 
sprak, klonk zijn stem volkomen kalm en beheerscht.

„Neen, daar was ik mij niet van bewust. Ik dacht, 
dat dit bosch voor een ieder toegankelijk was.”

„Niets daarvan, mijnheer,” antwoordde Guilford 
Berton uit de hoogte. „Slechts tot het hek daar. Dit 
hier is particulier eigendom.”

„Dan verzoek ik u mij te willen verontschuldigen,” 
zei Cyril Burne. „Het is een vergissing, welke alleen 
een vreemdeling kan begaan, en ik ben een vreemde
ling. Ten slotte,” hij lachte even, „spijt het mij, dat 
u geen half uur later is gekomen, dan had ik mijn 
schets af kunnen maken.”

Hij sprak opgewekt en prettig, waardoor Norah 
aangenaam werd getroffen. Guilford Berton integen
deel scheen er door te worden geprikkeld.

„Ik heb u medegedeeld, dat u zich op verboden 
terrein bevindt, en het zou mij aangenaam zijn, 
indien u zoo spoedig mogelijk wilde vertrekken, mijn
heer,” zei hij.

Cyril keek hem aan met een mengeling van ver
bazing en verontwaardiging over zijn onhoffelijkheid 
en voelde zich tevens geamuseerd door den gewich- 
tigen indruk, welken die ruiter wilde wekken.

„Zeker,” zei hij, terwijl hij kalm zijn penseel af
veegde. „Mag ik misschien vernemen aan wien dit 
verboden terrein behoort ?”

„Aan graaf Arrowdale,” antwoordde Guilford Ber
ton kort.

Cyril Burne keek hem aan.
„Heb ik het genoegen met graaf Arrowdale zelf te 

spreken ?” vroeg hij op rustigen toon.
„Neen, mijnheer!” antwoordde Guilford.
„Met den zoon van den graaf misschien ?” veronder

stelde Cyril. „Of een neef ?”
„Neen, mijnheer,” antwoordde Guilford weer, 

terwijl er een donkere trek op zijn gelaat kwam.
Norah’s belangstelling was ten zeerste getrokken, 

want de zelfbeheersching van den jongen artist wees 
onmiskenbaar op een geestesgesteldheid, welke zonder 

meer geen genoegen nam met de behandeling, waar
mede Guilford Berton hem had bejegend.

„Geen boedverwant ?” zei Cyril, terwijl hij zijn 
benoodigdheden bij elkaar pakte.,, ’n Intieme vriend ?”

„Ik ben een vriend van den graaf, mijnheer, indien 
u dat verlangt te weten,” beet Guilford hem toe.

„Och,” zei Cyril Burne, „ik wenschte alleen te 
weten, indien u de graaf zelf niet was, wien hij toe
stemming had verleend om een vreemdeling, die zich 
bij vergissing op zijn grondgebied bevindt, onbeleefd 
te behandelen. Graaf Arrowdale is niet gelukkig in 
de keuze van zijn vrienden.”

Deze woorden werden op zoo’n rustige en kalme 
wijze geuit, dat Guilford Berton er eerst volkomen 
door scheen te zijn verslagen. Toen — het was niet 
duidelijk of hij het dier met zijn sporen had aange
raakt, óf dat het ongeduldig was geworden —• deed 
plotseling het paard een sprong vooruit, zoodat 
Cyril bijna van den voet werd geloopen. Cyril sprong 
opzij met een snelheid, welke den athleet verried, en 
greep het dier bij de teugels, terwijl hij Guilford scherp 
aankeek.

„Oppassen, mijnheer,” zei hij.
„Hand van mijn teugels !” riep Guilford Berton 

uit, terwijl hij zijn zweep ophief.
Zonder twijfel zou hij hebben toegeslagen, indien 

niet op datzelfde oogenblik Casper zich had losgerukt 
en luid blaffend op de beide mannen was toegespron
gen.

Het paard maakte een zijsprong, zóó plotseling 
dat Berton werd afgeworpen, en Norah snelde met 
een luiden kreet van schrik den heuvel af.

Guilford sprong onrniddellijk op met de zweep in 
zijn handen geklemd, doch bleef ineens staan bij het 
verschijnen van Norah. Beide mannen staarden haar 
aan.

VI.
Het was een gespannen oogenblik. Norah was plot

seling te voorschijn getreden en de beide heeren had
den geen gelegenheid om de strijdlustige sfeer, waartoe 
hun woordenwisseling aanleiding had gegeven, geheel 
te verbergen.

Norah keek van den een naar den ander en mom
pelde zacht, terwijl de kleur weer langzamerhand op 
haar wangen terugkeerde :

„Foei !”
Cyril Burne werd vuurrood, en Guilford Berton 

staarde met een bleek gelaat voor zich uit, terwijl hij 
den hond trachtte te bedaren, welke hoofdzakelijk 
hem aanblafte.

Norah greep Casper bij den halsband en deze be
weging scheen de betoovering te verbreken, welke 
over Cyril en Berton was gekomen.

„Het — het spijt mij, dat mijn paard u heeft doen 
schrikken, Lady Norah,” zei de laatste zonder op te 
zien. „Maar — maar de hond,” het was duidelijk, 
dat hij moeite had om een minder wellevende aan
duiding van het dier in te houden, „maakt mij altijd 
aan het schrikken. Het is een wild, onbetrouwbaar 
beest, dat reeds lang had moeten worden afgemaakt 
en ik begrijp niet, dat men hem met u liet meegaan.”

Norah streek Casper over den kop.
„Ik geloof niet, dat hij zoo onbetrouwbaar is,” 

zei zij. „En ik ben in het geheel niet bang voor hem.”
„Hij vliegt mij altijd aan,” zei Guilford Berton, 

terwijl hij zijdelings naar Casper keek, „en waarom 
weet ik niet.”

Er heerschte een oogenblik stilte. Cyril ging verder 
met het bijeenpakken van zijn schildergerei. Berton 
stond met de teugels te spelen. Toen zei hij :

„Het is een mooie morgen om te wandelen. Ik moet 
even een bezoek brengen aan een afgelegen gedeelte 
op het landgoed van den graaf. Goedenmorgen, Lady 
Norah.” Hij steeg te paard en galoppeerde weg, na eerst 
nog een korten blik te hebben geworpen naar Cyril.

Norah wilde zich nu ook omwenden, ten einde terug 
te gaan in de richting van het huis, toen Cyril haar 
aansprak :

„Mag ik het wagen mijn verontschuldiging aan te 
bieden voor het aandeel, dat ik heb gehad in het onver
kwikkelijk tafereel, waarvan u zonder twijfel getuige 
is geweest ?”

„Ik geloof niet, dat het geheel en al uw schuld was,” 
zei zij op zachten toon, terwijl zij hem onbevangen in 
de oogen keek.

„Eigenlijk wel,” merkte hij op. „Ik was in de eerste 
plaats degene, die in het ongelijk stond en die heer 
vroeg mij zeer terecht het verboden terrein te verla
ten.”

„U deed toch zeker geen kwaad,” zei zij met een 
glimlachje.

„Dat kan men nooit zeggen. Ik had misschien een 
jachtpartij in den weg kunnen zitten of” — hij zweeg 
even — „bij voorbeeld een prettige eenzame wande
ling van u kunnen verstoren.”

Zij glimlachte wederom.
„Dat zou niet mogelijk geweest zijn,” zei zij. „Ik 

ben hier vóór vandaag nog nimmer geweest.”

Ook in dezen roman bevindt zich 
een prijsvraag, waarbij een 
prachtig boekenrek benevens 20 
geldprijzen worden uitgeloofd.
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Watergraafsmeer ver
liest zijn eersten pro- 
motie-wedstrijd met 
2—5 van Zandvoort. 
Kiekje voor het doel 
van Watergraafsmeer.

De eerste promotie
wedstrijd van Water
graafsmeer. Kiekje voor 
het doel van de thuis
club tijdens de met 
2—5 verloren match 
tegen Zandvoort.
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Spelmoment uit den hockeywedstrijd Holland— 
België. De Belgische verdediging gepasseerd.

De Nederlandsche hockeyploeg, welke Zondag 
in het Stadion met 2—0 van de Belgen won.

Men kon over de 
vraag hoe ’t Ajax 
in Veendam zou 

vergaan, slechts van mee- 
ning verschillen ten op
zichte van de cijfers, waar
mede de hoofdstedelijke 
kampioenen van genoem
de ploeg zouden winnen. 
Dat er gewonnen werd 
stond als een paal boven 
water. De cijfers dan zijn 
toch veel grooter gewor
den dan over ’t algemeen 
werd verondersteld. Ajax 
heeft met de Noordelijke 
kampioenen niet de min
ste moeite gehad en hoe
wel wij respect hebben 
voor de eclatante manier 
waarop onze stadgenoo- 

ten het verschil in kracht wisten uit te drukken, 
blijkt uit dezen uitslag toch alweer dat Wij gelijk 
hebben, indien wij beweren dat het Noordelijke 
spelpeil nog zoo is, dat de kampioenen daar eigen
lijk niet thuis behooren temidden van het gezel-- 
schap uit de andere districten. Dat was bij Veloci- 
tas reeds zoo en nu het minder geroutineerde Veen
dam den Noordelijken titel in de wacht heeft ge
sleept, treedt dit nog veel duidelijker aan het licht.

Daar Feijenoord het in Eindhoven niet verder

Een 9—1 overwinning van Ajax 
in Veendam. Piet v. Reenen, 
die Zondag tegen de Veendam
mers 7 maal scoorde, ziet men 
op dit spelmoment in actie.

wist te brengen dan tot 
een gelijk spel, staan Ajax’ 
kansen nu het best. Ech
ter, deze competitie be
staat uit 8 wedstrijden en 
wanneer wij nagaan wat 
Ajax nog verder voor den 
boeg heeft, is het mo
ment tot juichen zeker 
nog niet daar.

Wij hebben verder met 
belangstelling kennis ge
nomen van H.F.C.’s over
winning tegen Gouda. De 
Goudsche ploeg is danig 
tegengevallen en wij ge
ven good old H.F.C. een 
behoorlijke kansom Zon
dag a.s. ook in Gouda de 
puntjes binnen te halen.
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Zaterdagmiddag gaf in het clubgebouw Ons Huis aan 
de Rozenstraat de bekende dammer F. Raman een 
simultaan-seancetegen ongeveer 120dammers. De heer 
Raman denkt het wereldrecord simultaan spelen te 
verbeteren. Men ziet hem hier, links op de foto, in actie.

De 15 K.M. wegwedstrijd van de 
A.V.A.C. Bakker (A.V.A.C.) gaat 
als eerste door de finish. Hij legde 
het parcours af in 51 minuten 51 
sec. en verbeterde het Ned. Record 

dat op 53 min. 27 sec. stond.

Op de nationale zwemwedstrijden van de H. D. Z. 
boekte mej. Jenny Kastein, die wij hier in gezelschap 
van mevr. Friebels Koens, de presidente der H .D. Z., 
afbeelden, een fraai succes. Zij verbeterde n.1. het 
wereldrecord der 400 M. schoolslag met 23/5 sec. en 

bracht dit op 6 minuten 38.2 sëc.

No. 4

Het Amsterdamsche twaalftal, 
dat Zondag te Rotterdam tegen 
de vertegenwoordigende ploeg 
den korfbalwedstrijd met 3—3 

gelijk speelde.

Moet H.F.C. plaats maken voor 
D.H.C.? Zondag klopten de Haar
lemmers Gouda met 3-0 en behiel
den dus een kleine kans. Wij pu- 
bliceeren hier een overzicht van 
het fraaie terrein in den Haarlem
merhout, waar good old H.F.C. in 
zijn glorietijd vele triomfen vierde.

Dan is H.F.C. er echter 
nog lang niet. Wil men 
het eerste klasseschap be
houden dan zal verder ge
wonnen moeten worden 
van D.H.C. waarbij dan 
nog een beslissingswed
strijd tegen het Delftsche 
team volgt. Want, dat 
Gouda in Delft door de 
club van v. Nellen wordt 
geklopt, staat als ’n paal 
boven water.

Bij de promotie- en 
degradatiecompetitie der 
derde klasse is de hoofd
stad in niet geringe mate 
betrokken.

Vooreerst kampt De 
Spartaan om lijfsbehoud

met als tegenstanders de derde klasse kampioenen O.V.V.O. en O.S.V. De 
Spartanen zijn eenige weken geleden op eigen terrein gestart met een gelijk 
spel tegen eerstgenoemde ploeg. Zondag werd in Oostzaan ook weer ge
lijk gespeeld, zoodat er ten slotte voor de roodbroeken nog niets verloren 
is. De derde klassers zijn hier echter voor geen klein geruchtje vervaard, 
en men kan er van op aan dat het in deze afdeeling nog geducht span
nen zal.

Waar Zandvoort met Watergraafsmeer en Alphen om het tweede klasse 
plaatsje kampt, teekent de situatie zich reeds heel wat duidelijker af. 
De tweede klassers zijn n.1. begonnen met een kleine overwinning thuis

op Alphen en klopten 
Zondag j.1. Watergraafs
meer op eigen grond met 
5—2. Hier heeft de twee
de klasse ploeg het dus 
reeds tot vier 'punten ge
bracht,, terwijl de derde 
klassers nog met leege 
handen zitten. Men kan 
dus veilig aannemen dat 
de op promotie beluste 
teams hier nog niet 
krachtig genoeg zijn om 
den zwaksten tweede 
klasser uit zijn oude om
geving te verdringen.



118 VRIJDAG 8 APRIL 1932

„Het belaagde meisje" of „de roofoverval door Bruintje Beer”.

De Zilvervos
Palli staat vol aandacht voor den spiegel. Toto 

zit ergens in de kamer in een clubfauteuil, ver
diept in zijn krant. Uit de richting van den 

spiegel klinkt het: „Er mankeert iets aan!” 
„Rrrm,” schraapt Toto gedachteloos zijn keel, 

zonder te letten op wat zijn vrouw zegt.
„Er mankeert beslist wat aan !” zegt Palli weer. 
Toto kijkt van achter zijn krant op. „Ben je ver

kouden ?” vraagt hij.
„Wat ?” Ze ziet in den spiegel zijn niet-begrij- 

pend gezicht. „Jij ziet natuurlijk niet, dat er iets 
aan mijn toilet ontbreekt. Een .... eh.... een 
aanvulling, bedoel ik, een „finishing touch”!” 

„Nou, ik dacht zoo, dat ik eigenlijk die aanvulling 
voor je was,” merkt hij lichtelijk pedant op.

Palli kijkt hem min of meer geringschattend aan. 
„Ik kan jou toch niet om mijn hals dragen 1”

Hij bemerkt onraad en verschanst zich achter 
zijn krant. „Nee, om je hals kun je me niet winden, 
maar ook niet om je vinger !” Hij leest aandachtig 
door.

Palli blijft voor den spiegel staan en kijkt zich
zelf in de argelooze diep-blauwe oogen, wier macht 
zij eenige malen per dag met succes aanwendt.

„Toto, weet je wat me ontbreekt ?”
„Nou ?”
„Een paar zilvervossen 1”
„Wat zijn dat nou weer voor beesten ?”
„Zilvervossen 1 Echte ! Lange zijde-achtige haren, 

zwaar en toch gracieus. Tegenwoordig wordt niet 
meer één zilvervos gedragen. Een vrouw, die een 
beetje werk van haar toilet maakt, draagt er altijd 
twee !”

„Hm. Een zilvervossen-echtpaar dus !” 
Niet-luisterend droomt Palli verder : „De snuit

jes worden in den nek gedragen, de vachten liggen 
over de schouders, zoodat de staarten tot op de 
knieën reiken. Het zou me uitstekend staan bij mijn 
muisgrijs costuum. Trouwens.... je kunt ze bijna 
overal bij dragen.... Hm ?”

„Hm!” klinkt het woedend achter de krant. 
Hij weet, dat als Palli iets in haar hoofd heeft 
gezet, ze dag-in dag-uit op hetzelfde aambeeld 
blijft hameren.

„De edele redder" of „Bruintje* s Ondergang"

DOOR WILHELMINE BALTIN ESTER

„Palli, we hebben op het oogenblik crisis, iets, 
wat je vier-en-twintig uur per dag vergeet,” zegt 
hij somber.

„Och wat. De menschen overdrijven. Degenen, 
die zich het meest er aan storen hebben er ook den 
meesten last van. En waarom wordt deze mode 
dan uitgevonden als er crisis is ? De modehuizen

No. 4

zullen toch heusch wel vooruit berekend hebben 
hoeveel menschen zichzooietskunnen veroorloven!”

„Wat weet jij eigenlijk van de crisis af !”
„Och lieveling, je vertelt me er immers genoeg 

van,” zegt ze liefjes. „Aan jou heb ik het toch te 
danken, dat ik volkomen op de hoogte ben met de 
Europeesche en overzeesche handelsmarkten en 
hun insolventies. Het is immers voor jou het gesprek 
van den dag, je staat ermee op en gaat ermee naar 
bed ; voor de soep begin je erover en na de mocca 
ben je nog niet uitgepraat.” Palli verstaat meester
lijk de kunst iets hatelijks te zeggen met een poes
lief stemmetje. Intusschen draait ze zich voor den



spiegel en ziet in haar verbeelding een paar 
zilvervossen rond haar hals....

„Laten we gaan slapen. Het is tien uur,” 
zegt Toto.

„Hoe kom je daar nou bij, malle jongen. 
We gaan toch nog dansen ! Anders word 
je te dik, lieveling !”

„Hm. Mijn portemonnaie zal daar geen 
last van hebben, dank zij jouw uitgaven. 
Die zorgen er trouwens ook wel voor, dat 
ik in beweging blijf 1” knort Toto.

„Ónmogelijk !” lacht Palli charmant.
Als Toto den volgenden dag van kantoor 

komt, ontvangt Palli hem met een dubbelen 
zilvervos om den hals.

„Schattig hè ?”
„Nee, ongehoord 1”
„De firma Kurschner Krause heeft ze 

mij op zicht gezonden. Kijk eens, liefste, 
vind je dezen misschien mooier?” Palli 
decoreert zich met zilvervos No. 2 en 
maakt wiegende mannequin-bewegingen.

„Je moet alles terugsturen, Palli. Dat 
koop ik niet ! Je moet niet altijd willen 
hebben wat het duurste is !”

Vertwijfeld, de handen in het zachte haar 
van de vossen gedrukt, kijkt Palli hem aan.

„Een imitatie is toch ook goed 1” vindt hij.
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„De gelukkige schoonmoeder' of......... .. . ..

No. 4

„Een jaar lal er," of.........„Ze hebben nog lang en gelukkig gelee fd."

Palli verzet zich vriendelijk lachend : „Ben ik dan ook een imitatie, 
Toto-tje ? Ben ik niet echt blond, echt jong? Nou?” En Toto wordt 
gekust, op zijn mond, op zijn ooren, in zijn hals.. ..

Na dezen aanval begint Toto handelend op te treden : „Palli we 
spreken dus af : één zilvervos !”

„Een paartje, lieveling ! Ben je zoo hardvochtig een paartje te schei- 
pen ?” Ze vlijt zich tegen hem aan, zoodat ze elkaar in den spiegel zien.

Toto rukt zich los en wijzend op de zilvervossen zegt hij : „Neen !”
Palli neemt met het gebaar van een danseres, die een treurdans uitvoert, 

de vossen van haar hals, legt ze in de doos en belt de firma Krause op :
„Laat u alstublieft de zichtzending halen. Ik kan er niets van be

houden. Wat zegt u ? O ja, ze bevallen me uitstekend — maar mijn man 
wil er niets van weten. Hij zegt, dat de cri.. ..”

„Ssst,” sist Toto. Palli legt den hoorn neer.
„Wat is er?”
„Hoe haal je het in je hoofd, den menschen te vertellen, dat ik geen 

bont voor je kan koopen, omdat er crisis is ! Wat ben je toch ontzettend 
dom en onzakelijk ! Begrijp je dan niet, dat dergelijke verhalen iemands 
crediet benadeelen ? En dat juist in dezen tijd. Wat hou je er toch een 
malle denkbeelden op na 1”

„Maar hoe kon ik dat nu weten, Toto ?” verdedigt ze zich met het 
onschuldigste gezicht van de wereld.

Toto is woedend. Hij loopt in de kamer op en neer, krijgt een woede
aanval, zooals hij er zeker een paar in een jaar krijgt.

Radeloos, de handen wringend, staat ze naar hem te kijken.
Hij loopt om de tafel, zwaait met de armen en schreeuwt : „Een 

domme, onpractische vrouw ben je I Belangstelling voor mijn zaken heb 
je niet! Begrip van deze crisis heb je niet! Maar één ding heb je wel : 
het onzalige idee om juist dien Krause te vertellen, dat ik wegens de crisis 
geen bont kan koopen. Juist Krause, die zulke invloedrijke connecties in 
de zakenwereld heeft ! Morgen vertelt hij iemand, dat ik insolvent ben, 
die vertelt het verder en over een week heb je de krach !”

„Toto, jongen, ik bid je, wind je toch niet zoo op !” vleit Palli en 
slaat haar armen om den hals van den woedenden echtgenoot. Doch 
Toto blijft de kamer doorrennen als een locomotief, die een kinderwagen 
trekt. Palli, de kinderwagen, blijft radeloos staan.

„Ik wil niet eens meer een zilvervos hebben — lieveling. Ik heb heusch 
niets noodig. Een zijden shawl is ook goed of desnoods een gewone vos 
— of een imitatie-blauwvos.. ..” Ze zucht diep.

„Onzin. Houd op met die sentimentaliteiten,” dondert Toto. Palli 
drukt haar zakdoek tegen de vochtige oogen. Ze gaan eten. Toto gaat 
weer naar kantoor. Een bediende van Krause komt de zilvervossen 
halen. Palli staat in de deuropening en kijkt de witte doozen, die haar 
hartewensch bevatten, weemoedig na. ’s Avonds komt Toto thuis met.. .. 
een dubbelen zilvervos over den arm. „Hier, anders vertelt Krause nog 
onzin over me rond en ga ik over den kop I”

Palli staat een oogenblik sprakeloos. Dan wikkelt ze zich in de zachte 
vossenlijven. „Toto, lieveling, zijn deze niet grooter nog, dan die van 
de zichtzending ?”

„Natuurlijk !” antwoordt Toto. „Dacht je, dat ik goed zou vinden, 
dat die Krause achter mijn rug vertelt, dat ik gierig ben ? Ik heb natuur
lijk de duurste genomen !”



Het is everlasting = onverwoestbaar van 
kleur, het is everlasting van duurzaam

heid. Zoo sterk als „Everlasting”, zoo

'T HEET NIET VOOR NIETJ: 
„EVERLASTING' 
(= ONVERWOESTBAAR)

kleurecht als „Everlasting” - „Everlasting” 
is als het ware een maatstaf geworden.

Eischt daarom van Uw winkelier uitsluitend 
„Everlasting”. Het is de eenige breikatoen 

met een bekend merk, de eenige dus die 
door een fabriek onder volle garantie ver

kocht wordt. U hebt inderdaad verhaal op
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MIJNHARDTS 
LAXEERTABLETTEN 

regelen vlug 
zonder kramp ofpijn.

Doos 60ct. Bij Apoth.en Drogisten.

U kunt twee dingen doen. 
U kunt er zoo-maar-een- 
lamp indraaien. Of U kunt 
er een stroombesparende 
Philips lamp inschroeven.onze fabrieken, wanneer U iets uit „Ever

lasting” gemaakt hebt en zoo het niet vol
doet aan wat het belooft: kleurecht, licht- 

echt, waschecht, krimpvrij.

In 41 kleuren verkrijg
baar - ook in méérkleu- 

rige tinten (ombré-kleu- 
ren) - in ongebleekt, en 
met kunstzijden draad.

t kan er tegen
Bij inzending van 50 etiketten aan 

de Reclame-afdeeling der Ever
lasting Fabrieken, Heeze, ontvangt 

U gratis ons kostbare Handwerk- 
boek

Binnenkort verschijnt een nieuw, nog 
uitvoeriger en nóg fraaier uitgevoerd 
Handwerkboek, met afbeeldingen in 
de origineele kleuren.

Een Philips lamp kost 
een paar dubbeltjes meer. 
Maar iedere Philips lamp, 
die brandt, bespaart U 
guldens aan stroom.

Aambeien
In- en uitwendige, zoowel 
bloedende als blinde aambeien 
worden krachtig bestreden door
Aambeienzalf Boom 
Het jeuken bedaart spoedig. 
Alleen echt zoo de verpakking is

voorzien van bijstaand fabrieksmerk. - Verkrijgbaar 
in Apotheken en Drogistwinkels a ƒ 0.90 per potje

Dr. H. NANNING’s

KINADRUPPELS
(VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ)

WEKKEN DEN EETLUST OP

Philips lampen zijn 
randeerd zuinige 
lampen. Philips- 
licht is goedkoop 
licht!

en maken het gebruik van dure versterkingsmiddelen 
in den regel onnoodig. WACHT U VOOR NAMAAK 
en let op den naam H. &£anning" buiten op
de roode doos en op de flacon. - Prijs f 1.30.

PHILIPS
„ARGENTA”
„/Oo (dcdTis [tas (iïtf



doorTiqclai? Mi/rrö/
I. KOFFIE EN FORELLEN.EJT

JL Aet meisje op het voorste paard hield den 
teugel in en staarde hijgend over de wes

telijke glooiing van een breed ravijn in de Rocky 
Mountains.

„’t Is hier prachtig, nietwaar, Dolf ?” zei ze tot 
den jongeman, die dicht achter haar aankwam.

Ook hij hield zijn paard in en keek op. Rechts 
klommen de steile, naakte rotsen kaarsrecht ten 
hemel en links viel de aardbodem weg in een ga
penden afgrond.

„We zijn nu een flink eindje uit de buurt van 
Belgrave Square,” merkte hij op. „Zegt je dat 
niets ?”

Terwijl hij deze woorden sprak, keek hij het meisje 
oplettend aan. Ze had een paar rustige, grijze 
oogen, kastanje-bruin haar, een goed gevormden 
mond en een kleinen neus. Met haar slank figuur 
was ze het type van een aristocratische jongedame, 
zooals men die iederen middag in de deftige straten 
van Mayfair kan bewonderen.

„Ik heb een vreeselijken honger,” zei ze lachend.
„Dat bedoel ik niet,” sprak de jongeman. „Ik 

wilde je slechts vragen, of je hier het leven niet 
sterker voelt bruisen dan op welke plek ter wereld.”

„Je bent weer vreeselijk zwaar op de hand, Dolf,” 
zei ze en ze had op hetzelfde oogenblik spijt over 
haar opmerking.

„Ik kan mijn karakter helaas niet veranderen,” 
gaf hij ten antwoord.

Ze gaf haar paard de sporen en reed verder. 
En wederom heerschte gedurende eenige minuten 
een diep zwijgen tusschen hen beiden. Ze vond het 
zeer onaangenaam en dit te meer, waar het scheen, 
dat dit zwijgen door haar werd veroorzaakt. 
En een weinig angstig vroeg ze zich af, hoe ze dit 
toch voorkomen kon.

Sinds drie maanden reeds, na een bal, gegeven 
door mevrouw Martin, Jenny’s moeder, had Jenny 
zich zoo koel gedragen, dat Dolf den indruk kreeg, 
alsof er iets niet in den haak was.

Ze had schijnbaar geen enkelen hartstocht, was 
koel, zakelijk en nuchter en gaf zich alle mogelijke 
moeite, haar gevoelens te verbergen. En alhoewel 
Dolf Hudson de grootste bewondering voor haar 
had, voelde hij op bijna pijnlijke wijze dit gebrek 
aan levendigheid.

Dit gevoel bestond reeds, toen de heer Robert 
Martin, Jenny’s vader, het in zijn hoofd haalde, 
met vrouw en dochters een tochtje te gaan maken 
door de Rocky Mountains en Dolf Hudson even
eens uitnoodigde. Dolf, die financieel geheel onaf
hankelijk was, stemde onmiddellijk toe. Dit was 
nu ongeveer een maand geleden.

De heenreis was prachtig en vol afwisseling ge
weest. De heer en mevrouw Martin zagen meer dan 
ze in jaren hadden gezien. Julie, Jenny’s drie jaar 
oudere zuster, was van plan, er een novelle over te 
schrijven. Doch Jenny werd met den dag meer 
ongenaakbaar, hetgeen Dolf voortdurend prikkelde.

„Merk je heelemaal niets ?” herhaalde hij.
„Ik begin een beetje stijf te worden.”
Met deze woorden sprong ze uit het zadel en 

stond op den harden rotsbodem. Hij volgde haar 
voorbeeld en kwam vlak naast haar staan. Eenzaam 
en verlaten waren ze in deze wereld van rotsen en 
steenen. En plotseling, onverhoeds en onverwacht, 
sloeg hij zijn armen om haar schouders en kuste 
haar.

Ze rukte zich los en keek hem met haar grijze 
oogen woedend aan. Het onverwachte, onbereken
bare van zijn vurig temperament stuitte haar. 
Ware hij minder onstuimig geweest, dan had ze zijn 
kus niet zoo erg gevonden. Maar nu.. ..

„Ik zal je haten, als je het weer doet,” sprak ze 
eindelijk.

„Wat ? Je zult mij haten ?”
„Neen, zoo erg bedoel ik het niet. Maar ik houd 

niet van die onstuimigheid. Ik heb er trouwens 
nooit van gehouden.”

Plotseling werd hij zeer ernstig : hij was tot de 

ontdekking gekomen, dat er tusschen hen een 
diepere afgrond bestond dan die aan den kant van 
het smalle pad. En hij begon er eensklaps aan te 
twijfelen, of zij inderdaad voor elkaar bestemd 
waren.

„De liefde, de ware liefde, uit zich op verschil
lende manieren,” sprak hij hoofdschuddend. „En 
geen van ons beiden kan daaraan iets veranderen. 
Trouwens : ik zou het ook niet willen.”

Ze gaf geen antwoord, doch keerde zich om, 
sprong op haar paard en reed in vliegenden galop 
het smalle pad af.

„Jenny !” riep hij, „Jenny, wees voorzichtig ; 
je zult nog een ongeluk krijgen 1”

Ze luisterde niet naar hem. Nog even klonk het 
snelle stampen der paardenhoeven op den harden 
rotsbodem.

„Jenny !” riep hij zoo luid hij kon. „Jenny, om 
’s hemels wil : stop !”

Er kwam echter geen antwoord. Hij stormde 
vooruit en bereikte weldra de bocht, waarachter 
Jenny zooeven verdwenen was. Juist op dit oogen
blik zag hij, hoe het paard van Jenny zich slechts 
met de allergrootste moeite op de been kon houden; 
de linker voorpoot was reeds over den rand van den 
afgrond verdwenen en Jenny hield zich kramp
achtig vast aan de manen van het zenuwachtige 
dier. Met een paar sprongen was Dolf op de plaats 
des onheils, greep het paard bij den teugel en trok 
het met een geweldige inspanning op het pad. 
Twee seconden later had hij Jenny uit het zadel 
gelicht en toen ze eenigszins van den schrik was 
bekomen, vroeg hij :

„Waarom deed je dat ?”
„Ik begon me te vervelen en wilde een beetje 

afwisseling hebben.”
„Een heel aardige afwisseling, die je bijna het 

leven had gekost,” sprak hij verwijtend.
„Dan dank ik je voor je hulp. Je hebt me toch 

het leven gered, nietwaar ?”
„Spreek er maar niet over ; we willen het liever 

vergeten.”
Ze knikte.
„Zooals je wilt. Waar kampeeren we vanavond ?”
Hij wees met den wijsvinger naar een punt in de 

verte, waar een dunne rook ten hemel kronkelde.
„Wat is dat?”
„Een gouddelverskamp.”
Zwijgend reden ze weer verder en ontmoetten 

weldra Julie, die er op uit was getrokken om hen 
te zoeken. Tien minuten later zagen ze den heer 
en mevrouw Martin benevens de vier gidsen, die 
hen door de Rocky Mountains vergezelden. De 
aanvoerder dezer vier, Jim, was juist bezig, een 
klein vuurtje aan te leggen. Het beviel hem uit
stekend in het gezelschap van de familie Martin. 
Hij had al heel wat uitstapjes gemaakt in de Rocky 
Mountains, doch geen enkel was hem zoo goed 
bevallen als dit.

„’t Is een onaangename geschiedenis,” zei . 
mevrouw Martin, toen de jongelieden hadden plaats 
genomen rondom het vuur, waarboven de gids 
een paar gevangen forellen roosterde. Ze wierp 
haar cigaret weg en hernam zuchtend : „We kwa
men ongeveer een uur geleden hier en toen ik een 
beetje onvoorzichtig uit het zadel sprong, ver
stuikte ik mijn voet. Jim meent, dat ik minstens 
drie dagen rust moet hebben.”

Het middagmaal, bestaande uit koffie, brood en 
gebakken forellen was nu eindelijk klaar en \{erd 
zwijgend genuttigd.

„Waar zullen we vanavond kampeeren ?” vroeg 
de heer Martin.

„In het dal,” antwoordde Jim. „Dat wil zeggen, 
indien mevrouw zoo ver zal kunnen gaan/’

„Maak je over mij niet ongerust, Jim,” antwoord
de mevrouw Martin.

Gedurende tien minuten sprak men nog over 
verschillende dingen, waarop Dolf, die niet aan 
het gesprek had deelgenomen, zich langzaam ver
wijderde, zonder iemand te vertellen, waarheen hij 
gmg. De heer Martin verzocht den gids eenige

nadere bijzonderheden over de plaats, 1
waar ze dien avond zouden kam- A 
peeren.

„Het is ongeveer een kwart mijl hier vandaan, 
mijnheer,” antwoordde Jim. „Het is het gouddel
verskamp van Stevens.”

„Is er werkelijk een goudmijn?” vroeg de heer 
Martin.

„Volgens sommigen is het eigenlijk niet meer dan 
een hol,” antwoordde de gids. „Het is nu twee 
jaar geleden, dat ik het laatst hier was, maar in 
het eigenlijke kamp heb ik nooit overnacht.”

„Het moet een vreeselijk eenzaam en eentonig 
leven zijn,” merkte mevrouw Martin op.

Jim knikte.
„Volkomen juist, mevrouw. Als ’t winter is en de 

geheele omgeving is bedolven onder sneeuw, dan 
komt hier geen sterveling voorbij. Verleden jaar 
Maart was het geheele kamp ingesneeuwd. Maar 
er zijn menschen, die van zoo’n leven houden.”

Mevrouw Martin huiverde.
„Afschuwelijk,” mompelde ze. „Is hier een 

telefoon of een gelegenheid om brieven te verzen
den ?”

„De menschen hier in de buurt ontvangen niet 
veel brieven, mevrouw, en aangezien ze weinig 
te vertellen hebben, schrijven ze niet veel. Indien 
de wegen begaanbaar zijn, komt hier eens per veer
tien dagen een postbode, die de brieven haalt en 
brengt, Het dal wordt Hidden Valley genoemd en 
de menschen, die hier voor het eerst komen, zijn 
in den regel een beetje verbaasd.”

Gaandeweg verstomden de gesprekken ; na een 
kwartier werd de stilte nog slechts verbroken door 
het ruischen van den wind en het kabbelen van een 
klein beekje, dat zich als een lint van vloeibaar 
zilver tusschen de rotsen slingerde.

Plotseling stond de heer Martin op en geeuwde.
„Goeie hemel ; ik was bijna in slaap gevallen,” 

zei hij. „Mary, ik geloof, dat het ’t beste is, dat we 
het kamp opbreken. Tenminste,” liet hij er bezorgd 
op volgen, „indien je kunt loopen. Waar is Dolf ?”

„Mijnheer Hudson is ongeveer een half uur ge
leden vertrokken om een geschikte plaats voor het 
nachtkwartier te zoeken,” antwoordde de gids.

„Uitstekend,” merkte Martin op. „We zullen 
hem maar zoo gauw mogelijk volgen.”

Tien minuten later was het kamp opgebroken 
en het vuur gedoofd ; Jim had er een pan met water 
over uitgegoten.

II. STEVENS’ HOOP
Ctevens’ Hoop! Twee jaar geleden had een 

ambtenaar van het mijnwezen dezen naam op 
zijn landkaart geteekend en daarbij spottend ge
glimlacht. Er waren reeds zoovele plaatsen, die 
„Hoop” heetten, doch geen enkele verwachting 
was tot nu toe verwezenlijkt geworden.

Stevens vond de goudader, toen hij reeds op het 
punt stond, alle hoop op te geven. Het was een 
heel aardige vondst, doch niet buitengewoon ; er 
moest ontzettend hard worden gewerkt om het 
bedrijf winstgevend te maken.

Stevens richtte zijn schreden weer naar de zoo
genaamde beschaafde wereld en kwam eenigen 
tijd later terug met vier arbeiders en.... Eva. 
Met Eva was het een geheimzinnige geschiedenis ; 
Stevens had haar vijftien jaar geleden gevonden op 
den weg van Caribou en zich onmiddellijk over het 
uitgeteerde, van honger bijna stervende meisje 
ontfermd.

Onder de goede zorgen van Stevens herstelde 
zich het goud-lokkige kind spoedig van de door
stane ellende. Met de jaren begon ze meer van haar 
pleegvader te houden en het duurde niet lang, of 
alle droeve herinneringen aan gebrek en ellende 
waren uit haar gedachten weggevaagd. Stevens 
bleef ongetrouwd en hield van het meisje, alsof 
het zijn eigen kind was.

Eva was achttien jaar, toen ze te Stevens’ Hoop 
arriveerde op den rug van een muilezel, die een 
troep met pakken beladen paarden volgde. In
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deze pakken waren ontelbare hamers, boren, bei
tels, houweelen en andere gereedschappen, die 
men in een gouddelverskamp noodig heeft.

In volstrekte eenzaamheid ging ongeveer ander
half jaar voorbij, totdat op zekeren dag Hugh 
Purdey in het kamp kwam. Purdey bezat drie 
duizend dollar. Toen hij Eva zag, werd hij onmid
dellijk op haar verliefd, hetgeen voor iederen man, 
die Eva kende, volkomen begrijpelijk was. Op 
negentienjarigen leeftijd was het meisje namelijk 
een volmaakte schoonheid.

Hugh Purdey en zijn geld brachten uitkomst. 
De drie duizend dollar werden in de onderneming 
gestoken, waarvoor de eigenaar een derde deel der 
winst kreeg.

Stevens besteedde het geld om den bouw van 
de mijn te verruimen en droeg dit werk op aan ze
keren Danks, die vier Zweedsche arbeiders in 
dienst nam. De schacht werd ruim honderd voet 
dieper gemaakt, zonder dat dit echter den toestand 
merkelijk verbeterde.

Aldus stonden de zaken op Stevens’ Hoop, toen 
mevrouw Martin van Belgrave Square, Londen, 
door een onvoorzichtigheid haar enkel verstuikte.

Eva keek juist naar haar vader — ze had hem 
altijd ,,vader” genoemd — terwijl Hugh Purdey 
met zijn boor het rotsachtig gesteente bewerkte.

Al hetgeen Eva zag, was haar reeds jaren be
kend ; het gouddelversleven zat haar als het ware 
in het bloed. Ze kende ieder hoekje van Stevens, 
Hoop en wist precies, op welke plek men eenige 
kans had, goud of gouderts te vinden.

Stevens leunde op den steel van zijn houweel en 
sprak zuchtend :

„Je moest nu maar eens een beetje rust gaan 
nemen, Hugh !”

„Zwaar werkje vandaag, nietwaar ?” De jonge
man wreef zijn stijfgeworden vingers. ,,Hallo, 
Eva, wat kom je hier doen ?”

„Ik zou graag ’n beetje willen boren,” antwoord
de het meisje.

Stevens begon te lachen.
„Neen, Eva, dat kan niet; het is te gevaarlijk 

voor jou.”
„Maar vader, ik heb het toch al zoo dikwijls 

gedaan !”
„Dat weet ik : zelfs te dikwijls. Maar vandaag 

zou het beter zijn, dat je voor een behoorlijk avond
maal zorgde.”

Ze keek hem verwijtend aan en bracht het ge
sprek onmiddellijk op een ander onderwerp.

..Hebt u vandaag iets gevonden, vader?”

„Ja, we hebben wel iets gevonden maar ik vrees, 
dat de buit zeer arm is.”

Stevens stak zijn pijp op.
„Luister eens, jongelui : jullie gaat naar huis en 

ik zal hier het werk afmaken.”
„Mag ik het doen, vader ?” verzocht het jonge 

meisje.
„Voor geen geld ter wereld, beste meid. Hugh, 

denk er aan, dat ze zelfs geen boor of houweel 
draagt. Ik verzoek het je uitdrukkelijk. Vooruit, 
kinderen; naar huis. Eva, jij kunt de monsters 
dragen, die ik vanavond moet onderzoeken.”

Ze nam het zakje in ontvangst, dat Stevens haar 
overhandigde en welks inhoud hij dien avond wilde 
keuren. Hugh Purdey nam den zak met gereed
schappen en ging met het jonge meisje op weg.

Toen Stevens alleen was, week de onbezorgde 
uitdrukking van zijn gelaat en maakte plaats voor 
een expressie van zwaarmoedigheid, die reeds 
eenige weken op hem drukte.

Met Stevens’ Hoop ging het niet al te best.De 
hooggespannen verwachtingen van den eigenaar 
waren reeds lang verdwenen, evenals het geld, 
dat Purdey in de onderneming had gestoken. 
En nu drong zich de beangstigende vraag aan hem 
op, hoe hij Danks en diens vier Zweedsche arbei
ders kon betalen. Indien er een kooper voor de mijn 
kwam, dan zou hij uit de zorgen zijn. Maar wie 
dacht er aan, in deze wildernis een goudmijn te 
zoeken, die de moeite van een ontginning waard 
was ?

III. EVA’S HEILIGDOM
■p\eze en dergelijke gedachten gingen Stevens door 

het hoofd en inmiddels begaven zich Eva en 
Purdey naar den uitgang van het kamp. Toen ze 
op den weg kwamen, vroeg Hugh :

„Mag ik den zak met monsters dragen, Eva ?”
„Neen, ik zal het zelf doen.”
„Ik geloof, dat de zaak te zwaar voor jou is.” 
„Maak je daarover niet bezorgd, Hugh. Ik kan 

het best af zonder hulp van anderen.”
Hij keek haar verbaasd aan.
„Wat bezielt je toch vandaag, Eva ?”
„Ik vrees,” zei ze, ,,dat ik geen prettig gezel

schap ben.”
„Ook voor mij niet ?”
„Ach, Hugh, iaat ons daarover zwijgen. Ik zou 

vandaag liefst alleen willen zijn.”
„Verveel ik je soms ?”
Ze keek hem plotseling aan ; het was haar, alsof 

deze laatste woorden een gedachte hadden wakker
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geroepen, die reeds lang in haar onderbewustzijn 
had gesluimerd. En zonder een verdere opmerking 
te maken, sloeg ze een zij-pad in.

Het pad, waarop ze thans liep, werd door nie
mand anders dan door haar gebruikt. Het slingerde 
zich door een cederboschje en voerde naar een open 
plek tusschen de rotsen, waar haar kleine hut, 
haar heiligdom stond.

Ongeveer honderd meter verderop liep de groote 
weg, die door het heuvellandschap naar de kust 
van den Stillen Oceaan voerde. Af en toe kwamen 
hier reizigers voorbij, doch nog nooit was het bij 
iemand opgekomen, in of in de nabijheid van het 
gouddelverskamp te overnachten. Doch alle rei
zigers, die van onbekende streken kwamen en naar 
onbekende streken trokken, hadden het gemoed 
van het jonge meisje vervuld van een schier on
bedwingbaar verlangen, iets meer te zien van de 
wereld dan de plaats, waar ze met haar pleegvader 
woonde.

Hoe heerlijk vrij waren toch die reizigers. De 
mannen lachten en de vrouwen babbelden zoo 
vroolijk alsof ze nooit eenige zorg kenden. Als Eva 
hen hoorde aankomen, dan verschool ze zich achter 
een rotsblok, zoodat ze alles en iedereen kon waar
nemen, zonder zelf gezien te worden.

Dan trok de vroolijke, onbezorgde optocht voor
bij : naar een wereld, die zij nooit gezien had. En 
als het geluid van het lachen der menschen, even
als het gekletter der paardenhoeven, in de ver
te was weggestorven, dan hoorde ze nog slechts 
het kabbelen van de golven der rivier. Doch ook de 
rivier kwam van ergens en trok ergens heen.

De gedachte, dat zij aan deze plaats in de wil
dernis was geketend, was reeds eenige maanden 
geleden bij haar opgekomen en ten slotte een ob
sessie geworden. Toen Hugh Purdey in het kamp 
verscheen, werd hij onmiddellijk op haar verliefd. 
En daar het jonge meisje niet wist, op welke wijze 
ze anders den tijd moest dooden, maakte ze met 
hem zeer dikwijls een wandeling in de omgeving 
van het kamp. Ook hij scheen aan deze plaats in 
de wildernis vastgeketend en dacht er blijkbaar 
niet aan, haar voorloopig te verlaten.

Ze dacht aan het feit, dat het door Hugh in de 
onderneming gestoken geld hoogstwaarschijnlijk 
verloren was. Ze zuchtte. De zak met monsters, 
dien ze bij zich had, beteekende niet veel. Het was 
haar taak, het slijk in een pan te „wasschen”, doch 
ze betwijfelde het, of dit eenig resultaat zou ople
veren. Bovendien had ze er vandaag bitter weinig 
lust toe. Ze voelde zich eenzaam en verlaten.

Een zenuwachtige trilling kwam over haar gelaat 
en zonder dat ze het merkte, biggelden een paar 
tranen langs haar wangen. Eensklaps bedekte ze 
het gelaat met beide handen en begon luide te 
snikken.

Deze uiting van wanhoop werd plotseling ge
stoord door het geluid van een jeugdige, sympha- 
thieke stem.

„Hallo! Wat is hier gebeurd? Hebt u hulp 
noodig, juffrouw?”

Op den tegenoverliggenden oever van de beek 
stond een ruiter. Zijn blikken ontmoetten die van 
Eva en reeds het volgend oogenblik liet hij zijn 
paard door de beek waden.

„Wat scheelt er aan ?” vroeg hij op bezorgden 
toon.

Eva beefde als een door den wind bewogen 
bloemstengel. Ze schudde haar gouden lokken en 
zonder den vreemdeling te durven aanzien, fluis
terde ze :

„’t Is niets, mijnheer : ik was een beetje dwaas.”
„Dwaas? Maar waarom huilt u dan? Ik lach 

altijd als ik een dwazen streek uithaal.”
Reeds de manier, waarop hij sprak, werkte aan

stekelijk. Ze droogde haar tranen en toen ze glim
lachend opkeek, zag ze zijn gelaat vlak naast het 
hare.

Ze werd vuurrood, maar Dolf Hudson deed in 
gedachten een heiligen eed, dat hij nooit zoo iets 
liefs had gezien als juist nu. De gouden kleur van 
heur haar kwam nog sterker.... als het ware nog 
stralender.... uit tegen den donkeren achter
grond der rotsen.

„Mag ik mij even voorstellen, juffrouw ?” vroeg 
hij. „Ik ben Dolf Hudson en kom van Londen.”

„Woont u in Londen ?”

best.De
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„Ja. Zoolang ik de stad nie t kan verlaten, woon 
ik in Londen. En.... met wie heb ik het genoegen?”

„Ik ben Eva Stevens en woon hier,” antwoordde 
het jonge meisje, dat zich nu eenigszins van den 
eersten schrik had hersteld.

„Wat? Woont u hier?”
„Ja. Zoolang ik deze plaats niet kan verlaten, 

woon ik hier.”
„Hè, dat is merkwaardig. Hoe lang woont u 

reeds hier ?”
„Ongeveer twee jaar.”
„Alleen ?” vroeg hij, de wenkbrauwen fronsend. 
„Neen, ik ben slechts de eenige vrouw in het 

kamp. Het kamp is namelijk van mijn.. .. vader, 
Stevens’ Hoop.”

Deze mededeeling scheen een diepen indruk op 
den jongeman te maken en het duurde eenige 
minuten, voor hij weer vroeg :

„Gebeurt het vaak, dat u even.... hm.... hm.... 
even dwaas bent als vandaag ?”

„Soms, maar het is altijd verschillend. Ik geloof, 
dat ik die dwaze gedachten krijg, omdat ik ieder
een en alles zie bewegen, terwijl ik aan deze plaats 
ben gekluisterd.”

Ze wees naar de rivier en liet er op volgen : 
„Ook het water beweegt zich. Het komt ergens 

vandaan en gaat ergens heen.”
„Bent u nog nooit in Engeland geweest ?” 
„Neen. Ik ben nog nooit honderd mijl van de 

Rocky Mountains weg geweest.”
„Goeie genade !” riep hij onwillekeurig. Hij speel

de even met z’n cigaretten-etui en vroeg: „Rookt u?” 
„Neen. Een jong meisje behoort niet te rooken.” 
Hij keek haar verbaasd aan.
„Wie heeft u dat in ’s hemelsnaam verteld ?” 
„Niemand. Maar ik dank er voor, mijn mond als 

schoorsteen te gebruiken. Is dat soms ook een 
dwaze gedachte ?”

Hij schudde ontkennend het hoofd en keek toe
vallig naar haar kleine, goedgevormde handen, 
die met een soort grijsachtige modder bedekt waren.

„Bent u gevallen, juffrouw?” vroeg hij.
„O> neen, het heeft niets te beteekenen.” Een 

onbehaaglijk gevoel maakte zich plotseling van haar 
meester. „In de mijn wordt men direct vuil.”

„In de mijn ? Gaat u wel eens in de mijn ?”
Ze keek hem glimlachend aan.
„Waarom niet ?” vroeg ze.
„O, eigenlijk is er geen reden, waarom u niet 

in de mijn zou gaan ; het klinkt alleen maar een 
beetje vreemd voor een jongedame.”

Ze zwegen beiden eenige oogenblikken.
„Waarheen gaat uw reis ?” vroeg Eva nieuws

gierig.
„Eerst naar de kust en dan per boot naar Van- 

couver. Vervolgens naar San Francisco, New 
York en daarna weer naar huis.”

Ze zat eenige seconden onbeweeglijk en staarde 
naar het visioen, dat zijn woorden voor haar 
oogen tooverden.

„En al die heerlijke reizen maakt u, terwijl ik 
in de mijn aan het werk ben,” sprak ze zuchtend.

„Eva,” riep hij plotseling, „dat mag niet ge
beuren ! Neen, op mijn woord : dat zal niet ge
beuren.”

Ze maakte een veelzeggend gebaar en nam den 
zak met monsters weer op.

„Zou u mij willen helpen, alvorens naar New 
York te vertrekken ?”

Hij knikte en keek haar daarbij zoo eigenaardig 
aan, dat ze er van bloosde.

„Prachtig,” zei ze. „Achter gindschen boom zult 
u een ijzeren vijzel met stamper vinden. De erts
monsters die ik hier heb, moeten daarin zoo fijn 
worden gestampt, tot ze behoorlijk gezeefd kunnen 
worden.”

Hij ging terstond aan het werk en zij sloeg hem 
daarbij opmerkzaam gade. Af en toe lachte ze, 
als een der stukken erts boven den rand van den 
vijzel en op den grond sprong.

„U moet vooral voorzichtig zijn en niets verloren 
laten gaan,” zei ze. „Dat is onze buit van een hee- 
len dag hard werken. Zoo, nu is het voldoende. 
Eerst moet het poeder gezeefd worden en dan 
gaat het in de waschpan.”

Nadat ze een kwartier zwijgend hadden gewerkt, 
bleef in de pan een geelachtig poeder over.

„Dat is goud,” sprak het meisje.
Dolf scheen teleurgesteld.
„Niet bijzonder veel,” meende hij.
„Er is ongeveer voor acht dollar stofgoud.”
„Is dat veel?”
„Neen,” antwoordde ze eenvoudig. „De dage- 

lijksche exploitatie-kosten van de mijn bedragen 
ongeveer het dubbele.”

„Hoe kunt u dan de balans sluitend maken ?”
Haar antwoord was even veelzeggend als on

verwacht. Haar gelaat kreeg eensklaps zoo’n wan
hopige uitdrukking en ze begon gelijktijdig zoo 
diep te zuchten, dat het den jongeman bijna de 
tranen in de oogen bracht. Onwillekeurig sloeg 
hij zijn armen om haar schouders.

„Het is vreeselijk,” mompelde het meisje. 
„En niemand kan er iets aan veranderen.”

„Dat is ook niet noodig, Eva. Vergeet die leelijke 
mijn en ga met mij mee. Ga met mij mee naar een 
wereld, die schooner en vroolijker is dan deze som
bere omgeving....”

Hij kuste het jonge meisje.. .. De wereld zonk 
weg in een roerlooze stilte ; slechts het klotsen der 
riviergolfjes was nog verneembaar. En in deze 
zalige stilte klonk plotseling een barsche stem.

„Wat gebeurt hier ?”
Wordt voortgezet.

Een der heiligste oorden van Japan, de Myajima-tempel. Het tempelgebouw staat op palen in het zand. Bij hoog water ooerstroomen verschillende gedeelten.



Een nieuwe huid in 3 dagen!

huidschilvers verdwijnen.

Zacht, 
Blank, 

Effen

Probeer dit Recept 
van een Specialist!
Duizenden hebben, zonder het te weten, 
verwijde poriën, iedere verwijde porie is te 
wijten aan irritatie. Indien u deze huid- 
irritatie niet kwijt raakt, verzamelen zich 
vreemde stoffen en de uitwerking is onoog
lijke vetwormpjes, puistjes, vlekken, gele en 
donkere tinten en een grove, ruwe huid. 
Crème Tokalon, de beroemde Parijsche 
crème, witte kleur (niet vet), bevat thans 
een wonderlijk nieuwe, zachte crème-achtige 
was, extract van bloemen, vermengd met 
gepredigereerde room en olijfolie. Het is 
versterkend, samentrekkend en voedend en 
dringt onmiddellijk door. Het verzacht ge
ïrriteerde huidkliertjes, sluit te wijde poriën,

lost vetwormpjes op, zoo, dat zij 
wegvallen en maakt de donkerste en 
ruwste huid blank en zacht. Het houdt 
de droogste huid frisch en even vochtig, 
maar niet vet. Eveneens geschikt om den 
glans van een vettige of glimmende neus 
weg te nemen.
Crème Tokalon, witte kleur, geeft in drie 
dagen een onbeschrijflijk nieuwe, mooie en 
frissche teint, zooals op geen andere wijze 
verkregen kan worden. Het moet iederen 
morgen gebruikt worden. Indien u rimpels 
en ingevallen huidspieren heeft, kunt u 
’s avonds eveneens crème Tokalon, voedsel 
voor de huid (rosé kleur) gebruiken. Het 
voedt en verjongt uw huid terwijl u slaapt.

GRATIS! — Tengevolge van een speciale overeenkomst met de fabrikanten, kan iedere 
lezeres van dit blad nu een nieuwe Coffret de Beauté de Luxe verkrijgen, bevattende de 
volgende producten: een tube crème Tokalon, Biocel (voedsel voor de huid, rosé kleur), 
’s avonds vóór het naar bed gaan te gebruiken, een tube crème Tokalon (witte kleur, niet 
vet) voor den dag, een doos poeder Tokalon, poeder de riz met schuimcrème (vermeldt de 
gewenschte kleur), alsook monsters van vier gangbare kleuren poeder. Zendt 30 cents in 
5 postzegels van 6 ets. voor porto-, verpakkingskosten enz., aan de Fa. B. Meindersma, 
afd. 9 D, Westerbaenstraat 154-158, Den Haag.

Verstopping ? Vuile maag missthien?^^^ 
Als niets meer baat, helpt

Istizin-Tabletten, het zachte, aangename laxeermiddel.
Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar.

Ik wil Sanatogen gebruiken 
totdat mijn zenuwen sterker zijn

Duizenden menschen - even critisch gestemd als gij - 
hebben ondervonden dat hun besluit: „Ik wil met 
Sanatogen een Proef nemen” een gelukkigen ommekeer 
in heel hun leven heeft gebracht.

WILT U MAGERDER WORDEN?
Dit is zonder dieet in korten tijd I 
door mijn eenvoudig middel mo- I 
gelijk. - Schrijf aan Mevrouw I
N0T0 HAADINEGOERO, S. A. 6 I 

Torenstraat 8, Den Haag I

VAN RIJ N S 
^±M0STERD

ADVERTEERT IN DIT BLAD „THE MARMET”

Vroeger vermoeid en slap, genieten zij 
thans een krachtige gezondheid. Zij 
voelen zich dóór en dóór gezond en 
sterk - in staat den geheelen dag hard 
te werken en toch ’s avonds onver
moeid en frisch van hun vrijen tijd te 
genieten.

Iedere cel in Uw lichaam ondervindt 
de opwekkende, versterkende werking 
van Sanatogen. Maar Sanatogen’s groote 
kracht ligt in zijn versterkende werking

op de zenuwen. Het is de phos- 
phorus - welke in Sanatogen ge
combineerd is met het bloedver- 
sterkende melkeiwit - waaraan 
de zenuwen nieuwe kracht en 
energie ontleenen.
Dit maakte, dat het beroemde 
standaardwerk van Prof. Whitla 
„The Elements of Pharmacy, Ma- 
teria Medica U Therapeutics”, 
schreef:

De „Lichtste Wagen" der wereld. 
Alléén verkrijgbaar bij

„1» alle vormen van zenuwverzwakking 
Is Sanatogen het aangewezen voedsel**

In alle Apotheken en Drogisterijen vanaf fl 1.~ per bus.

©ROSSMITHs

In ’t heden 
ligt ’t verleden
De typische groene flacons met Old 
Cottage Lavendel Waterherinneren 
aan vervlogen tijden, toen de oude 
Engelsche aristocratie in haar be
roemde tuinen de lavendel kweekte. 
In het huidige wetenschappelijke 
Grossmith’s distillatieproces be
reikt de concentratie van dit oude 
parfum met de edele verfrisschende 
eigenschappen dezer plant een 
hoogen trap van volmaaktheid. 
Daarom doet Old Cottage Water 
zoo weldadig aan en geeft een 
frisch aangenaam gevoel. Zeer 
verklaarbaar, dat ditouderwetsche 
fijne parfum voor de hedendaag- 
sche moderne vrouw nog niets van 
zijn aantrekkelijkheid heeft verloren
IMPORTEURS:
RICHARD WERNEKINCK & CO. 
HUDDESTRAAT 9, AMSTERDAM-C

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

OPRUIMING :
Kinderwagens vanaf f 22.5°
Vouww. m. kap „ -15.—

Gastechniek . . . Verwarmingst. 
Machinist..........Chauff. - Mont.

Electrotechn. Koeltechniek
Loodgieter .... 
Timmerman . . .

Radiotechniek 
Meubelmaker.

LENTE IN ZWITSERLAND

FRUTIGEN
(BERNER OBERLAND)

830 M. boven Zee
300 bedden

Sneltreinstation aan 
de internationale lijn 
Bern — Lötschberg — 

Simplon.
Lente - Zomer - Herfst

(Dld Cottage
CavenderUlater

Metselaar ... 
Schoenmaker .
Etaleur............
Stenografie. .
Nederlandsch .

Schilder............
Wagenmaker . .
Analist...............
Boekhouden 
Handelscorresp
Fransch - Duitsch - Engelsch 

Geïllustreerde prospectus en 

ITMC 
HIIVE*SVM

Meteen zochten cocos- 
smaak. Bestrooid met 
een fijn laagje suiker. 

30 ct. per half pond.

Verhelder 
Uw 

glimlach 
door

proefles gratis. 
Opleiding 
N.O. akten 
en andere 
diploma's.

Verkade FABRIKAAT ERASMIC COMPANY LTD, LONDEN 
IMPORTEURS.’ FIRMA B.MEINDERSMA,DEN HAAG.

X ESD 32O-Q259A
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De Britsch-Indische volks
leider Ghandi, tot mieris 
stereotiepen glimlach de 
teekenaar zich bijzonder 
voelde aangetn >kken.

De stemming van den 
Franschen minister 
Tardieu kan morden 
opgemaakt uit den 
stand van zijn sigaret
tenpijpje. Hier staat 
het signaal op veilig.

NJiemand is groot voor zijn 
kamerdienaar, beweert een 

oud spreekwoord en men zou 
er een modern aan kunnen toe
voegen: „Niemand is veilig 
voor den caricaturist”. Geen 
onbarmhartiger man dan de 
schijnbaar argelooze teekenaar, 
die gewapend met een bloc- 
nota en’n potloodje de grooten 
der aarde achterna sluipt. Met 
dat onschuldig uitziende, maar 
in werkelijkheid hoogst venij
nige stiftje weet hij hen voor 
altijd onsterfelijk (meestal on
sterfelijk belachelijk bovendien) 
te maken. Want de caricaturisten 
zijn er meesters in, om de kleine 
ijdelheden bij de beroemde man-

nen te ontdekken. Bij den een is 
het een te goed verzorgde baard, 
bij den ander een paar gekruiste 
armen, bij een derde een weel
derige haardos, bij een vierde een 
gemaaktglimlachje, bij een vijfde 
weer iets anders. Dit door het 
slachtoffer soms ongeweten 
„kleinigheidje” wordt zijn nood
lot. De teekenaar immers buit 
het uit en zoo wordt het conter- 
feitsel van de beroemdheid over
geleverd aan het grinnikje van 
het publiek. Er zit in het „ge
schetst sarcasme” een groote 
les, n.1. deze: alle tijdelijke roem 
heeft een mal kleinigheidje 
of een klein malligheidje.

Dictator Mussolinimerdzóó gezien 
door een Mexicaanschen schilder.

Koning Guustaaf 
van Zmeden, die 
ondanks zijn ruim 
zeventig jaren nog 
een vermoed tennis
speler is. ontkmam 
ook niet aan het 
scherp geslepen, 

potlood.

De Fhgelsche spotter 
Bernard Sham, die zoo 
vlijmscherp kan zijn 
in zijn tooneelst ukken 
en romans, komt er 
hier ook niet te best af.



Een gevaarlijke
voetaandoening 
treedt in het 
heele land op
Onderzoek lir 

roeten naar volgende 
verschijnselen

van d£uren,mAu>bj2/Qn, teguf- 
txnenruii&n ofe

ZlfKOfE IPONI
Kijk na of gij tusschen uw teenen 

een vochtige dikke witte huid of de een 
of andere ontsteking met scheuren of 
kleine blaasjes hebt. Dit zijn de eerste 
voorteekenen van een zeer gevaarlijke 
ziekte, die in duizenden gezinnen te 
vinden is. Mocht gij enkele van deze 
voorteekenen vinden, dan kan ver
traging van enkele dagen u duur te 
staan komen. Om vlug en zeker deze 
ontsteking te genezen moet gij Saltra- 
tes Rodell in water oplossen, totdat de 
vrijgekomen zuurstof het water als 
melk doet uitzien. Als gij uw voeten in 
dit melkachtige bad doet, worden de 
kiemen gedood en de medische zouten 
dringen door de poriën tot de ware 
plaats van het euvel. Tevens worden 
de eksteroogen week en kunnen met 
wortel en al worden verwijderd. Open, 
vermoeide en pijnlijke voeten vinden 
direct verzachting, zwellingen gaan 
terug, zoodat schoenen vaak een heel 
nummer kleiner gedragen kunnen wor
den. Gij kunt den heelen dag loopen of den heelen 
nacht gemakkelijk doordansen. De kosten van Saltrates 
Rodell zijn gering. — Verkrijgbaar in alle Apotheken, 
Drogisterijen en Parfumeriezaken.

Belangrijke Mededeeling. Wie met zijn voeten sukkelt, moet be
slist het nieuwe boek van Dr. Catrin lezen. Het vertelt, hoe men 
eksteroogen, wonden, vermoeidheid en pijn aan de voeten voor 
altijd kwijt raakt. Prijs ƒ 1.—. In verband met een bijzondere 
overeenkomst, ontvangt ieder inzender binnen de eerstvolgende 
10 dagen een exemplaar gratis. Aanvragen aan Sanders, afd. 2 A, 
Keizersgracht 52, Amsterdam. Geen geld inzenden.

Verkrijgbaar bij Apothekers, Drogisten en in zaken voor 
huishoudelijke artikelen. Import.: L. S. A. Bron, Rotterdam

SPROETEN komen vroeg in ’i 
voorjaar. Koop tijdig 

SPRUTOL
Pot 90ct.Tube 50ct.Zeep6Oct Bij alle drogisten

Doelmatige Publicatie
van uw zakennieuws 
is van groot belang 

voor uw onderneming

SLAPELOOS
Onrustig, Nerveus en Overspannen 

Gebruik hiertegen de Zenuw- 
stillende en Zenuwsterkende

MIJNHARDT’s
ZENU WTABLETTEN
Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten

W MACA7IJH
DEBÏENIfoW

l) Alleen in Den Haag en Rotterdam. 
"1 Alleen in Rotterdam.

Onze Magazijnen te Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam zijn de 
grootste, best gesorteerde en meest 
modern ingerichte in Nederland.

Door concentratie van den inkoop 
zijn onze verkoop-prijzen uiterst 
laag gesteld. :. -...= ... -

DEN HAAGAMSTERDAM

Ruim 80 verschillende verkoop- 
afdeelingen, Lunchroom, Daktuin 1), 
Leesbibliotheek, Rijkspost-,Telefoon- 
en Telegraafkantoor, Bagagedepot 
van de Nederl. Spoorwegen, Eigen 
Auto-besteldienst, Kapsalon2) enz.

ROTTERDAM

OorsuizenLevensverzekering-Mij. „HAARLEM 
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

SENSATIONEEL GEVAL
DE OVERWINNING VAN RADIUM 
OP RHEUMATIEK EN ZENUWEN

De bekende schrijfster Lilly Porthan vertelt hare ervaringen.
„Een klein stukje grijs flanel, dat er 

uitzag als een oud stuk moltondeken/*
Met deze woorden begint de schrijfster 

het relaas over hare bevindingen met 
RADIWOLL-RADIUM DOEKEN.

Zij gaat verder :
„Zoo eenvoudig en bescheiden is het 

ui terlijk van den beroemden RADIUM- 
DOEK, genaamd „RADIWOLL”. Doch 
hij bevat radium, de stof, welke voor het 
menschelijk lichaam gezondheid en kracht 
beteekent en derhalve heeft deze doek 
meer waarde dan goud en juweelen. Daar 
ik zelf van zware rheumatiek door deze 
doeken geheel genezen ben, is het mijn 
wensch, andere lijders van de merkwaar
dige en prompt werkende kwaliteiten van 
„RADIWOLL” te overtuigen. Een jaar 
geleden werd ik ziek en had hevige pijnen, 
welke in beide knieën begonnen en zich 
spoedig uitstrekten over alle gewrichten 
van het lichaam. De dokter verklaarde, 
dat het een zwaar geval van rheumatiek 
in de gewrichten was en zeer moeilijk te 
genezen. Medicijnen, omslagen, electrici- 
teit, niets verlichtte of hielp. De pijnen 
werden verschrikkelijk, de gewrichten 
zwollen op en ik kon den linkerarm en 
het rechterbeen nauwelijks bewegen. 
Nieuwe zalven, nieuwe omslagen, alles 
tevergeefs. Eiken dag had ik koorts en 
tengevolge van slapelooze nachten en 
pijn, werd mijn hart zwakker. Brandende 
hoofdpijnen toonden, dat de rheumatiek 
reeds ver naar boven was gekomen. Het 
gezicht werd slecht, zelfs de oogen deden 
pijn, zoodat ik alles als het ware door 
een rooden mist zag. Zelf had ik alle hoop 
op genezing opgegeven. Toen hoorde ik 
spreken over iets, dat zeker helpen zou. 
Zooals een drenkeling naar een stroohalm 
grijpt, zoo greep ik naar dit nieuwe 
middel, dat beweerde, mij te kunnen ge
nezen. Het werd besteld en het kwam.

Ik moet toegeven, dat ik met een gevoel 
van teleurstelling, ja bijna verachting, op 
dit simpele stuk flanel, genaamd „RADI- 
WOLL”, hetwelk voorgaf mij de gezond
heid te kunnen teruggeven, neerkeek.

Daar op tafel stond eene uitgebreide 
collectie trotsche kruiken, bevattende dure 
zalven, flesschen met sterk ruikende en 
gekleurde vloeistoffen en tabletten in 
keurige glastubes. Dat alles had niets 
geholpen en nu zou dat radiumdoekje 
eens toonen, wat het kon. Het werd op 
de meest zieke knie gelegd en ik wachtte. 
Ongeveer na een half uur viel ik in slaap. 
Na circa drie uur te hebben geslapen werd 
ik wakker en was de pijn in de knie aan
merkelijk minder geworden en de koorts

verdwenen. Het doekje werd op den 
schouder gelegd. Twee dagen later kon 
ik den arm, die tot nu toe stijf geweest 
was, vrij bewegen en ik voelde geen pijn 
meer. Thans weet ik, dat het dit doekje 
geweest is, dat mij verlichting heeft ge
geven. Ik bestelde een tweede en dank 
zij deze doeken, knapte ik op. Nadat ik 
ze gedurende vier weken overdag en des 
nachts gebruikt had, had ik geen pijnen 
meer en sliep uitstekend. Mijn gezicht is 
veel krachtiger geworden, sinds ik het 
doekje des nachts op mijn voorhoofd heb 
gelegd. Het was de straling van het 
radium-poeder, deze wonderbaarlijke 
substantie uit den Radiwoll-doek, die 
verlichting en genezing bracht.

(w.g.) Lilly Porthan.
Tot zoover onze schrijfster. Maar het 

is niet alleen tegen rheumatiek in haar 
talrijke verschijnselen, dat „RADIWOLL” 
haar heelende kracht heeft bewezen, doch 
ook tegen jicht, spit, neuralgie, slapeloos
heid en kwalen, welke haren oorsprong 
hebben in een zieke stofwisseling.

Onze indrukwekkende verzameling 
attesten van personen uit alle standen en 
diverse landen bewijst dit.

Elke Radiwoll-doek is voorzien van een 
gezegeld certificaat van den Zweedschen 
Regeerings-Geoloog, waardoor zijn radio
activiteit bevestigd wordt. Men kan hem 
jarenlang in huis hebben, steeds weer 
gebruiken en toch behoudt hij zijn heil- 
zamen invloed.

„Radiwoir* is vanaf enkele guldens 
verkrijgbaar. De prijzen richten zich naar 
de verschillende afmetingen.

Leest onze interessante brochure, voor
zien van prijslijst, welke, na ontvangst 
van onderstaande coupon, franco wordt 
toegezonden.

Knipt de coupon uit en zendt haar 
als drukwerk, voorzien van 1J2 cents 
postzegel, naar
RADIWOLL RADIUM

MAATSCHAPPIJ 
AMSTERDAMHeerengracht 56

COUPON voor een gratis brochure.
Zendt mij a.u.b. zonder verplichting 

mijnerzijds, gratis en franco, de Radiwoll- 
brochure.

Naam :

Adres :

(Adv.) te 45
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