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De Lente voer over de velden
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ƒ n'ici
aflossing ”an

Het critische oog van 
^•^.het generaalsdochtertje.

JL JLet zou onvriendelijk zijn, van den lezer te veron
derstellen, dat hij alle ontwapeningsredevoeringen, die al 
gehouden werden, had gelezen, en dwaas zou het zijn te 
verwachten, dat hij van plan is in de toekomst van alle 
speeches, die toch als een mooi vuurwerk in elkaar zinken, 
nog eens kennis te nemen. Er is immers geen bijhouden aan. 
Wie durft er met de hand op zijn hart verklaren, dat hij de 
voorstellen kent, die op de Ontwapenings-Conferentie’te 
Genève ter tafel zijn gebracht? En toch hebben ze allemaal 
in de kranten gestaan. Wat iedereen weet is, dat alle partijen 
roepen om ontwape
ning, maar dat er _______ __
jammer genoeg geen 
is, die begint. Oorzaak: 
de te ver doorgevoerde 
leuze : „na u”. Als er /
zoo weinig blijft ,,han- / 
gen” van debelangrij- fi 
ke plannen, hoe zal het Zf . jC.
dan gaan met de en- IS jBMB *1
thousiaste redevoerin- /» Jf gflÉ ® ~
gen ? !| ƒ B* ^3'

De Engelsche politici II /
— en elders is het pre- \1 . 
cies zoo — beijveren yr 
zich om afzonderlijk en 
gezamenlijk op groote 
meetings te verklaren, \

Het machtwoord is over
gegeven : de sabels ver
dwijnen met één slag in 
de schee den.

Een officier van de 
Koninklijke Garde, 
zooals de Londe- 
naren hem kun
nen bewonderen.

dat zij vóór de ontwape
ning zijn — en men kan 
zich niet iemand voorstel
len, die hun geestdriftige 
betuigingen zou lezen, 
zonder tot in het diepst 
van zijn verdorven hart 
ontroerd te worden, — 
maar geen van deze staats
mannen durfde het nog 
aan, ook maar een beschei
den begin te maken met 
de inlossing der beloften.

Sterker nog; niet alleen 
de politici, maar het 
Engelsche volk zelf, dat 
toch niemand van oor
logszuchtigheid zal ver
denken, zou er niet van 
willen hooren^Hls een 
vreemdeling het plan op
perde nu eens paal en perk 
in Engeland te stellen aan 
allesoldatengedoe en over
bodig militair vertoon. U 
kent de Engelschen als 
onverschillig, min of meer 
lummelachtig, sportief, be
daard. Aanslagen komen 
in Brittannië niet voor. 
Politieke razernijen kent 
men er niet. De bejaarde 
Koning Georgeis populair,



No. 6

in den goeden zin van 
het onaangename woord. 
Maar laat een bewoner van 
het vasteland van Euro
pa eens voorstellen om de 
garde af te schaffen 1 Hij 
zou den wind van voren 
krijgen.

De koninklijke garde, 
de lijfwacht des konings, 
ziet er buitensporig krijgs
haftig uit. De leden van 
dit voortreffelijk regiment 
maken paradestappen, 
waarop een rasechte Pruis 
jaloersch kan zijn. Zij 
rinkelen met de sporen, 
klappen met de hakken, 
vliegen in de hoüding, op 
een manier, die nog niet 
verbeterd is, en die ook 
niet verbeterd kan worden.

163VRIJDAG 22 APRIL 1932

Vaders adjudant.

Is de macht binnen, dan 
mordt 't paleishek gesloten.

Zijn dat die flegmatieke zonen van Albion ? Het 
lijkt onmogelijk, maar het is desniettemin zoo. En 
het mooiste is, dat het instituut totaal verouderd 
is. lederen, morgen um half twaalf wordt de wacht 
van de garde voor het Buckingham Palace afgelost. 
Dat gaat gepaard met allerlei vertoon en met veel 
ouderwetsche waardigheid. Trommels roffelen, 
commando’s weerklinken, sabels worden gepresen
teerd, wachtwoorden gewisseld, de muziekkapel 
speelt — eeuwenlang is het zoo gegaan, en zelfs in 
deze eeuw van zachtmoedigheid, waarin het on- 
gewenscht wordt geacht zijn kinderen met tinnen 
soldaatjes te laten spelen, denkt men er niet aan 
deze praal, deze fraaie, maar vrijwel nuttelooze 
vertooning af te schaffen.

Heel Londen zou ongelukkig zijn, als dat ge
beurde. Want hoe vaak ook herhaald, het militaire 
gebeuren trekt eiken morgen honderden toeschou
wers. De haastige kantoorheeren, die zich naar the 
Strand spoeden, blijven staan; de aandeelen mogen 
stijgen of dalen, de markten mogen willig worden 
of lusteloos, éérst moeten ze dit hebben gezien: 
de aflossing van de koninklijke wacht. Naast de 
zakenlieden staan de renteniers, die er een afzonder
lijke wandeling voor over hebben, de boodschappen
jongens, die de dreigementen met ontslag wegens te 
laat komen glad vergeten zijn, de kinderjuffrou
wen met de hun toevertrouwde spruiten, de moeders 
met baby’s, die zon noodig hebben, de straten
makers, en de schooljongens met vacantie, de 
werkeloozen en de automobilisten, die gauw ergens 
hun wagen hebben geparkeerd, kortom heel Lon

Zoo groot is de belangstelling.

De commandant van de macht gaat na of er aan 
de uitrusting van zijn mannetjes niets ontbreekt. De harnassen, die eigenlijk in een 

museum voor wapenkunde thuis- 
hooren, glinsteren in de zon, de 
paarden trappelen, de oude wacht 
marcheert af — feilloos als een 
kunstig samengesteld apparaat — 
de nieuwe betrekt haar post.

Toeristen blijven nog wat rond
hangen ; de Londenaars zelven 
snellen naar hun verwaarloosde 
plichten. Zij nemen zich voor, als 
het eenigszins kan, morgen weer 
te gaan kijken.

Waarom ? Omdat zij verstokte 
vechtjassen zijn, omdat zij er zich 
graag van overtuigen, dat het 
leven van hun koning geen ge
vaar loopt, omdat zij liever hun 
trotsche vloot zouden missen dan 
deze wacht ? Ach neen, zij zijn 
precies als alle andere menschen. 
Zij zijn verzot op tooneel. En een 
der oudste en hoogste vormen van 
tooneel is.... poppenkast.

den blijft staan, om het 
militaire schouwspel bij 
te wonen en er vooral 
niets van te missen.

Zij zijn een en al bewon
dering, zij luisteren adem
loos naar de bevelen, la
ten zich gewillig dringen 
en op de teenen trappen.
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De Minister van Landbouw Jhr. 
Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck 
opende te Noordwijk in tegen
woordigheid van vele autori
teiten en belangstellenden het 
Flora bloemenpark. *n Foto ge
nomen tijdens een rondgang 
over het terrein.

Een onzer abonné's 
legde ons dezen 
merkwaardig ge- 
groeiden aardappel 
op den lessenaar.

In de Anjelierstraat werd een 
tweetal huizen gesloopt. Toen 
men halverwege gevorderd was, 
stortten zij vanzelf in elkander.

EN LAND

Te Landsmeer brandde het 
café van den heer Lijguit door 
onbekende oorzaak tot den 
grond af. De ruïne bood een 

troosteloozen aanblik.

VAN STAD

De studenten hangen en plakken 
overal aan de Amsterdamsche 
boomen en muren de plakkaten 
van het openluchtspel dat van 
den zomer ter gelegenheid van 
het 300-jarig bestaan der Univer- 
siteit zal worden opgevoerd.
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In de Valckenierstraat is 
een nieuwe groote garage 
van den Gemeentelijken 
Geneeskundigen Dienst in 
gebruik genomen.Dr.Heyer- 
mans temidden van het per
soneel.
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echtpaar B. Veenboer en A. Veenboer—Kloet te Hoorn 
herdenkt 22 April zijn 45-jarig huwelijksfeest.

De openluchtschool in de Cliostraat Plan Zuid is thans totaal ingebouwd, hetgeen haar bestemming niet ten goede zal komen.

n ongeluk, dat wonder
lijk genoeg goed afliep, ge
beurde aan den Kloveniers
burgwal. Een auto raakte 
te water, doch de inzitten
den werden, doordat om
standers het dak van den 
wagen vernielden, in veilig
heid gebracht.

Het
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DE PSEUDO-MISDADIGER

Een tête a tête 
tusschen den 
valschen consul 
en de rijke Ame~ 
rikaansche, die 
het slachtoffer 
wordt van de 
bandieten
bende.

Malle itgeoaUen. *'

Bressart heeft het 
broertje oan de be
roofde jongedame 
gered en speelt 
thans een vaderlijk 
spelletje.

Felix Bressart zou Bressart niet 
zijn, indien hem in een film 
niet de gelegenheid gegeven 

werd, de fiolen van zijn plezier 
over de hoofden van het publiek 
uit te storten. Hij is nu eenmaal 
voorbestemd om in iedere film 
heel erg stom te doen, subsidair, 
als hersenloos wezen te fungeeren. 
Dit doet hij met groote vaardig
heid en zelfs het feit, dat hij in 
een misdadigersbende verzeild 
raakt, die groote handigheid, moed 
en durf ten toon spreidt, is voor 
hem geen beletsel, om via een 
mengsel van schrandere invallen 
en ezelachtige daden het heele 
stelletje aan den arm der gerech
tigheid over te leveren. Drama
tisch is de film natuurlijk in het 
geheel niet; dat zou een onmo
gelijkheid zijn met dezen nobelen 
mensch in de hoofdrol. Toch 
wordt er een genoeglijke spanning 
bereikt, doordat eerst aan het 
eind de daad gesteld wordt, die 
Bressart's reputatie moet hoog 
houden. Binnenkort zal deze film 
door de N.V, Remaco te Amster
dam in roulatie worden gebracht 
en vergissen we ons niet, dan 
wachten velen reeds met genoegen 
op haar verschijnen.
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Een lieftallig lid van het Gleich-ballet.

De temmer en zijn gevaarlijk speelgoed.

De lachende clorvn.

sTuKKen

Gleich
Na op het Frederiksplein te Amster

dam triomfen te hebben gevierd, 
trekt het beroemde circus Gleich de 
provincie in* In de kleinere Noord- 
Hollandsche steden zal het succes 
niet minder groot zijn dan in de 
hoofdstad des lands* Een vijftal „kop
pen"' uit het bonte circusleven zullen 
zeker nog welkom zijn*

De bedroefde clorvn.

Een jockey-trio. Het corvboy-meisje.
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ARDENNEN: de rotspartijen van Ivoir, 
aan de Maas tusschen Namen en Dinant.

De gc,,rlg®

** ^"schooO

n Brussel • ■ • ...

belan«?”tiet but^u

Het Jbuiige weer van den Paaschtijd heeft blijkbaar onzen lezers den tijd in overvloed gelaten om eens rustig, hun krachten te beproeven op de combinatie-puzzle uit ons Paaschnummer :
WIE SPREEKT MET WIE?In grooten getale hebben de inzendingen ons bereikt en soms waren de oplossingen wel heel fantastisch en de gissingen wel erg gewaagd ! Maar verreweg de meesten hadden toch de juiste combinatie gevonden, zoodat wij, om de vijftig prijzen en bovendien den hoofdprijs naar billijkheid te kunnen uitreiken, weer het lot moesten laten beslissen.Wij laten hieronder eerst de juiste oplossing volgen :37546Voorop staat in dit lijstje

spreekt
,,» telkens

C.Andijk-West ; T. de straat 85, Amsterdam ; A.

met 1„ 10„ 9,, 8„ 2degene, die het eerst sprak, terwijl het tweede* cijfer dengene aanduidt, die het antwoord gaf. Wij hebben echter ook die oplossingen als geldig beschouwd, die overal de twee correspon- deerende nummers gecombineerd hadden, ook al hadden de inzenders soms de volgorde omgekeerd opgegeven.Het lot heeft nu den hoofdprijs, de open eiken boekenkast, toegewezen aan : A. J. de Vries, Gasthuisstraat 8 rd., Haarlem.De overige prijzen werden bij de loting toebedeeld aan :~ Kroon, Laarderweg 63, Eemnes; J. Singer, Bloembollenkweeker,“ ' Vries, Zwaag; Mej. J. Schipper, Fahrenheit-Dorpstraat 130, Nigtervecht ;P. de Vries, Olympia- Verheul,M. Hacks, Leimuidenstraat 43 II, Amsterdam; _ .weg 85 III, Amsterdam (Zuid); J. H. Kos, Dongestraat 13, Amsterdam;K. Riffelen, 2e Schinkelstraat 411, Amsterdam; A. Duursma, Ruitersweg

8, Hilversum; C. Kelderman, Rijpstraat 30, IJmuiden; J. Koopman, Lindengracht 211, Amsterdam; J. v. Leeuwen, Hotel Meijerhof, Davos-Dorf (Zw.);L. Zwaar, Zeeburgerdijk 203 hs., Amsterdam; Oostwal, Gen. Vetterstraat 35 hs., Amsterdam; Mevr. T. Tjeerdema, Dam 8, Zaandam; Joh. Bossen, N. Niedorp; Mevr, ter Brugge, Krammerstraat 14 hs., Amsterdam; P. Bek- king, Smitstraat 53, Amsterdam; H. C. v. Beek, Willaertstraat 13 I, Amsterdam ; G. J. Eggers, 1ste Atjehstraat 141, Amsterdam (O.); Th. C. v. Hotten Postjesweg 25, Amsterdam (W.) ; Wed. Reidinga, 3e Boomlaan 222, Hoorn; A. Boekel, v. Houweningepark, Medemblik ; K. Keuker, Vijzelstraat 102, Den Helder; D. C. v. Ooijen, Korte Houtstraat 25, Amsterdam; A. Dekker, Koekoeksplein 2 h, Amsterdam ; Mej. Woerdenback, Marnix- straat 212 I, Amsterdam; Mej. E. C. v. Engelen, Meerstraat 25, Hillegom;M. Schade Vosman, Lumeijstraat 20 h, Amsterdam ; P. Corver, 317, Assendelft ; G. Groen, Obdam ; C. J. Krepel, Croeselaan 272, Utrecht ; A. Koppers, v. Heemstrastraat 18, Sassenheim ; Mevr. J. Siemons, Markt, Schagen; J. Cluwen, Zuideinde, Koog a. d. Zaan ; P. Dalmeijer, Weverstraat, Den Burg (Texel); K J. v. Rheunen, Huisb. v. Eijckenstraat 21, Naarden ; J. Boonacker, Carosseriefabriek, Oudkarspel ; J. C. A. Ruygh, A. Op ’t Zand 6, Hoorn; P. Pietersen, Dubbelebuurt 18, Halfweg; R. K. Nieborg, Burgem. Enschedelaan 78, Santpoort ; J. Schippers, Wilhelminastraat 8, Weesp ; A. v. Bree, Sluis 6, Dederrisvaart ; A. v. Gent, Bordetstraat 7, Hilversum ; Joh. Bais, de Haukes 1, Wieringen ; J. v. Son, v. Speykstraat 24 II, Amsterdam ; J. v. d. Molen, Zandvaart 28, Breezand (N.-H.); J. D. Ruys, Verspronckweg 114, Haarlem; Mevr. R. Schifferstein, Drintelstraat 38 I, Amsterdam.Bij de verzending der prijzen zal zooveel mogelijk rekening worden gehouden met de door inzenders geuite wenschen aangaande artikelen, die zij gaarne als prijs ontvingen. De verzending vindt in den loop van deze en de volgende week plaats.Wie thans niet tot de gelukkigen behoort, geve acht op de nieuwe puzzle, die wij binnen enkele weken publiceeren zullen, en wage opnieuw zijn kans.Betreffende prijsvraag-uitslagen kan geen correspondentie worden gevoerd.
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De Dart vallei op het noordelijkste der Nieuw Zeeland-eilanden.

waarin ze een oe-og een uur, een uur,
sluit zou moeten nemen. Den heelen dag, 
vanaf het oogenblik, dat ze Jim Lawrence
had zien wegslenteren naar den passar, 

waren haar gedachten wild heen en weer geslingerd, 
tot ze zich ziek en duizelig voelde. Ze was niet in 
staat geweest, tot een oplossing te komen : hon
derd keer had zij dien vreeselijken dag in Singapore 
opnieuw doorleefd, onophoudelijk had ze zich elk 
detail van haar eerste ontmoeting met Ralph 
Marchant voor den geest gehaald. Ze had de ver- 
borgenste hoeken van haar herinnering opgezocht 
naar wat ze hem verteld had van haar vroegere 
leven en met bittere wroeging had ze zich verweten 
dat ze hem van dat ééne, dat hij vóór alles had 
moeten weten, niets had gezegd.

Maar wie had dit ook kunnen voorzien ?
Stella lichtte het hoofd op — het was dof en 

pijnlijk van het denken. Zou ze zich nu aan haar 
afspraak houden of niet ? Het eene moment 
scheen haar besluit vast te staan : ze zou door den 
zuren appel heenbijten en haar man de waarheid 
zeggen. Ralph moest dan zelf maar beslissen. 
Maar het volgende oogenblik, de mogelijke ge
volgen van dezen stap overwegend, rilde ze van 
angst. Als Ralph het eens niet begreep ! Hij had 
immers geen idee van het leven van rondtrekkende 
artisten — hoe zou hij dan ooit begrijpen, in wat 
voor moeilijkheden een jong actricetje kon ge
raken — juist wanneer ze haar best deed op het 
goede pad te blijven — en dan vooral hier in het 
verre Oosten, waar de toestanden zoo anders

Naar het Engelsch van 
ANTHONY PARSON

waren dan in de meer-geordende westersche 
samenleving.. ..

Gesteld dat hij eenvoudig weigerde in te zien, 
hoe de verschrikkelijke omstandigheden haar ge
dwongen hadden om, met inspanning van al haar 
geestkracht, na een folterenden strijd met het beste 
in zichzelf, dien noodlottigen brief te schrijven.. .. 
dan.... dan — ze durfde zich het haast niet in 
te denken — het beteekende dat hun geluk voor 
altijd verwoest zou zijn.

Dèt was de ópjagende, dol-makende over
weging, die haar vanmiddag naar de Bank had 
gevoerd. Daarom hield ze de vijf biljetten van 
duizend rupees onder haar japon verborgen. 
Maar nóg had zij de keus, nóg was de teerling niet 
geworpen en de beslissing aan haar.

Zij sprong op, toen de klok half negen sloeg. 
Veel tijd had zij niet meer. Als ze wilde gaan, zou 
dat spoedig moeten gebeuren. Ze had bijna een 
uur noodig om naar de brug te loopen, want ze 
had van te voren al uitgemaakt, dat het veel te 
gevaarlijk was, om erheen te rijden. Dat ze ’s avonds 
ging wandelen, was niets bijzonders, maar als ze 
om haar paard vroeg, en dat nog wel vóór het 
opkomen van de maan, zou dat achterdocht bij 
de bedienden kunnen opwekken.

Zij begon de veranda op en neer (Slot) 
te loopen, tevergeefs pogend orde 
te brengen in haar verwarde ge
dachten. Het was haar eenvoudig onmogelijk 
helder te denken, haar hersens hadden vandaag 
al zooveel te verwerken gehad. Ze voelde 
zich suf — waar was haar gewone intelligentie ? 
Ze kon de feiten niet meer logisch rangschikken, 
niet uitmaken, welken weg ze het beste kon gaan. 
Alleen één ding wist ze : ze wilde den goeden naam 
van haar man en haar eigen geluk beschermen. 
Maar hoe moest ze het doen ? Hoe in vredesnaam ?

Ralph vermoedde niets. Ja, zij was stil ge
weest aan tafel, maar ze had een uitvluchtje bij de 
hand gehad. Ze had hoofdpijn, had ze hem verteld, 
had te veel in de zon geloopen en voelde zich 
nu niet erg lekker. Ze had uitgerekend, dat ze 
minstens een uur voordat Ralph van zijn avond
dienst thuiskwam terug zou zijn, dus van dien 
kant had ze niets te vreezen. Maar ze voelde het 
als een laagheid, hem te bedriegen, al hield ze 
zichzelf steeds voor, dat ze het terwille van zijn 
eigen geluk deed.

Ze zou haar zwart-zijden mantel maar aandoen, 
als ze ging, sponnen haar gedachten voort. Dat 
zou haar vrijwel onzichtbaar maken in de duisternis. 
Ze kon den weg wel droomen en ze was overtuigd, 
dat ze ook in het donker het bruggetje gemakkelijk 
zou vinden. De eenige lichtzijde aan al deze ellende 
was, dat ze nu juist vanavond zoo mooi kon weg
glippen. Als het deze week niet juist voor het 
regiment de tijd van de jaarlijksche groote oefe-
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ningen was geweest.... Met een ruk stond ze stil. 
Neen, ze dwaalde weer af, verweet ze zich. Hoe 
was het nu, ging ze naar de brug of niet ? Een 
blik op de klok binnen, vertelde haar, dat ze de 
beslissing niet langer kon uitstellen....

En opeens wist ze, dat ze zou gaan. Eigenlijk 
had ze dat aldoor geweten. Die vijf bankbiljetten 
in haar japon hadden vanmiddag den knoop door
gehakt, maar dat had ze zichzelf niet willen be
kennen, ze was er de vrouw niet voor, zich spoedig 
gewonnen te geven en zich door haar instinct te 
laten regeeren. Maar nu ze zich bewust was, dat 
ze zou gaan — nu het besluit onherroepelijk was, 
voelde ze zich kalmer worden, was ze haar opstan
dige zenuwen beter de baas. Ze liep naar binnen, 
om haar zwart-zijden mantel te halen en toen ze 
uit de lade van haar toilettafel een kleine revolver 
nam, waren haar vingers koel en trilden niet.

„Zoa 1” riep ze door de open deur, „ik ga naar 
de club wandelen; mijn hoofdpijn is veel minder.” 
Ze was verbaasd, dat haar stem zoo effen en be- 
heerscht klonk.

„Goed, memsahib,” mompelde de slaperige 
gedienstige. „Hebt u me niet meer noodig ?”

„Vanavond niet, Zoa.” Ze trok den mantel 
vaster om zich heen en stak de revolver in een van 
de zakken. Het volgende oogenblik had ze het huis 
verlaten en was ze door de duisternis opgenomen. 
Behoedzaam liep ze langs de militaire gebouwen 
en kwam eindelijk op den Dalhouseweg uit, op een 
punt, waar deze niet meer verlicht was. Ongeveer 
een mijl verder versmalde deze zich tot het pad 
door de ruige, dichtbegroeide velden, waarin de 
brug lag. Het pad was ruw en ze kwam maar voetje 
voor voetje vooruit. Een paar keer meende ze een 
geluid te hooren en stond ze stil om te luisteren, 
maar er gebeurde niets en voorzichtig ging ze ver
der. Zij was gewend aan de tropische jungle-nach- 
ten en bang was ze niet. Gevaar voor wilde dieren 
bestond hier immers niet, hield ze zich zelf voor, 
daarvoor was ze te dicht bij de bewoonde wereld. 
Menschen waren de eenige monsters, waarvoor ze 
moest oppassen, peinsde ze bitter.

Steeds verder ploeterde ze, over het ongelijke 
pad, nu en dan struikelend in het donker. Haar 
voeten deden pijn en haar voorhoofd was klam van 
de inspanning.... Nu moest ze toch wel haast 
bij de brug zijn....

Eensklaps stond ze stil 
en terwijl haar blik door 
de duisternis trachtte 
heen te dringen, luisterde 
ze ingespannen. Er was 
een zachte bries komen 
opzetten en eiken keer, 
dat deze langs haar gezicht 
streek, merkte ze iets op 
— iets, iets, dat er heel 
zeker was, maar dat ze 
niet kon definieeren....

Het bloed gonsde haar 
in de ooren. Een paar 
seconden stond ze dood
stil, als vastgenageld aan 
den grond, terwijl haar 
hart hoorbaar klopte. Er 
bewoog zich iets.... vóór 
haar, en wat meer naar 
links. Een omzichtige, 
sluipende beweging, die 
zij meer voelde, dan hoor
de. Het geluid deed haar 
even denken aan een troep 
vee, die op een kurk
droge weide aan het gra
zen was.

Toen wist zij het.
Als een bliksemstraal 

flitste het door haar brein 
.... verbijsterend, den- 
adem-benemend.... Zij 
was in het regiment te
recht gekomen! Het regi
ment, dat op nachtoefe- 
ning was.... Ralph had 
juist dat verlaten terrein 
voor vanavond uitgeko
zen ! Aan die mogelijk
heid had ze nog geen

Waterval in de Waikato- 
rivier op Nieum-Zeeland. 

seconde gedacht, dat was eenvoudig niet bij haar 
opgekomen ! Ze moest teruggaan, brief of geen 
brief, ze kon onmogelijk riskeeren, hier te worden 
Ontdekt. Ze tuurde scherp om zich heen. Verbeeld 
je, dat de oefenende troepen haar hadden inge
sloten — haar den terugweg afgesneden hadden.

Toen gebeurde het.
Zonder de minste waarschuwing werd de stilte 

opeens verscheurd door een tumult, dat de aarde 
scheen te doen trillen. De kogels gonsden en floten 
door de lucht.... kogels uit zevenhonderd geweren, 
die in een plotseling oorverdoovend geplof en 
geknetter losbarstten. Elke heuvel, elk boschje 
stond, in de korte vuurstralen der schoten, duide
lijk afgeteekend tegen den donkeren hemel. Een 
akelige lucht van heete olie en brandend cordiet 
werd door den wind meegevoerd....

Toen Stella weer tot bezinning kwam, lag ze 
plat op den grond, met haar mond vol gras. Ze 
kon zich niet herinneren, gevallen te zijn. Haar 
instinct voor lijfsbehoud had haar in een ondeel
baar oogenblik in deze houding gebracht. Haar heele 
lichaam deed pijn, ze rilde over al haar leden. 
Het schieten had opgehouden, maar de stilte, 
die erop volgde, was een haast even groote kwelling 
voor haar gefolterde ooren. Op een afstand klonk 
een hoorn. Een verre stem schreeuwde iets.. ..

Moeilijk krabbelde ze overeind, nog steeds rilde 
ze. Nachtelijke manoeuvre ! De troepen hadden 
met scherp geschoten in het donker.. .. een oefe
ning, die eenmaal per jaar op een eenzaam-gelegen 
terrein werd gehouden. Ze probeerde diep adem 
te halen.... het leek een snik wat over haar lippen 
kwam. En toen begon ze te lóópen, zoo vlug als 
haar voeten haar maar over den ruigen, ongelijken 
grond wilden dragen. Half verdoofd, in doodsangst, 
trok ze met wilde bewegingen haar mantel om 
zich heen en vluchtte van deze ongeluksplek, 
alsof duizend duivelen haar op de hielen zaten. 
Gruwelijke gedachten spookten door haar hoofd 
en deden haar hart ineenkrimpen.

Ze had tegen Jim Lawrence gezegd, dat ze elkaar 
bij de brug zouden ontmoeten. Wat was er met 
hem gebeurd ?

De lichten van het barakkencomplex brachten 
haar een weinig tot zichzelf.... langzaam begon 
het tot haar door te dringen, dat het noodzakelijk 

was, de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht 
te nemen. Had iemand haar bij haar overhaasten 
terugtocht gezien ? Ze kon het zich niet herinneren 
— zij kon zich niets herinneren. Werktuiglijk 
als in een droom opende ze het tuinhek, vond haar 
weg naar de veranda en viel toen half bewusteloos 
op haar ligstoel neer.

De zoete geur van de lelies, die zich om de spijlen 
van de veranda slingerden, drong zwak tot haar 
door. Vóór haar lag de tuin, donker en in ver
droomde rust onder het licht der sterren. Een 
lamp van zilver-filigrain hing laag boven haar 
hoofd.... Alles immers nog precies, als toen zij 
straks was weggegaan, hield ze zichzelf voor. 
Alles, alles....

Toen haar man thuiskwam, lag ze nog in de
zelfde houding. Op zijn gewone, spontaan-joviale 
manier, kwam hij de verandatrap op.

„Hallo, meisje!” riep hij kennelijk verbaasd 
haar hier te vinden. „Nog op ?” Hij gespte zijn 
sabel los en gaf die aan den jongen, die plotseling 
uit het niet verschenen was. „Je had al uren geleden 
in bed moeten liggen.” Zijn helm en broodzak 
volgden de sabel. „Meer heb ik niet voor je, 
Mahommed ; je kunt wel gaan. Wel te rusten.”

„Salaam huzoor. Salaam memsahib !”
„Salaam, Mahommed.”
Een getrippel van bloote voeten over de veran

da.... het gesis van een syphon.... het geklik 
van ijs in een glas....

Stilte.
„Stella.. ..”
Zij draaide het hoofd om, toen zijn stem de 

lange pauze verbrak en dwong zich om hem aan 
te kijken. Het oogenblik, waarop ze gewacht had, 
was gekomen....

„Kindlief....” Hij zette zijn glas neer en liep 
op haar toe. Een knap, slank man in zijn uniform, 
een man van omstreeks veertig jaar met een 
energiek, fijnbesneden gezicht.... een soldaat 
van top tot teen.

Hij boog zich over haar heen met een gebaar 
van groote teederheid, haast vreemd voor zoo’n 
grooten, sterken man en kuste haar.

„Ik zou je er vanavond niet meer mee lastig 
gevallen hebben, kindje,” begon hij aarzelend,
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Glimwormen in de Waitomo-grotten op Nieuw-Zeeland. De diertje» hangen aan draden oan de rotswanden in het water.

„maar het is een ernstige geschiedenis, zie je. De 
zaak zit zoo.... we hebben een ongeluk gehad.... 
een ezel van een vent heeft kans gezien op de een 
of andere manier op het terrein te komen, en 
stak het over, terwijl we aan het vuren waren.”

„En ?” vroeg ze kalm.
„Het was een blanke,” vervolgde hij. „Iemand, 

die aan lager wal geraakt was, zoo op het eerste 
gezicht. Joost mag weten, hoe hij het klaar speelde 
de schildwachten te vermijden. Hij kan hen on
mogelijk gepasseerd zijn, dan zouden ze hem hebben 
aangehouden. Lang voor dat wij uitrukten, waren de 
posten al uitgezet. En niemand heeft iets gezien ...”

„En ?” klonk Stella’s rustige vraag weer.
„Hij.... wel.... hij werd getroffen.”
„Getroffen ?” Zij werd wit tot haar lippen en 

moest met beide handen de stoelleuning vast
grijpen, om het niet uit te schreeuwen. „Je be
doelt, dat hij.... dat hij....”

De kolonel knikte somber. „Doorzeefd in één 
woord, morsdood. De idioot moet vlak langs 
de schietschijven geloopen zijn. Daar zal nog heel 
wat herrie over gemaakt worden !”

Stella hield den adem in. De heele fatale toe
dracht werd haar opeens duidelijk. Ja, zij wist 
waarom de schildwachten hem niet gezien hadden ! 
Ze had hem immers zelf op het hart gedrukt te 
zorgen dat niemand hem naar de afgesproken 
plek zou zien gaan, als hij het geld wilde hebben..

Daérom was hij angstvallig de schildwachten 
uit den weg gegaan, zonder er een flauwe notie 
van te hebben, wat hun aanwezigheid beteekende. 
Hij had haar instructies woordelijk opgevolgd 
en dat had hem regelrecht in den dood gedreven..

Een gevoel van diep medelijden welde plotse
ling in haar op, zijn laatste woorden drongen 
onweerstaanbaar in haar herinnering.

„Ik wil je geen leed berokkenen, Stella,” had hij 
telkens weer gezegd. „Ik vind het ellendig, je 
pijn te doem Maar ik bei wanhopig, en jij weet wat 
dat beteekent....”

Ja, zij wist het zeker, wat het was wanhopig 

te zijn 1 En toen zij geen raad meer had geweten, 
was hij direct naar haar toe gekomen, om haar 
te helpen en toen het zijn beurt was geweest — 
toen hij hulp noodig had....

„Ik zou er vanavond niet meer over gesproken 
hebben,” wekte de stem van haar man haar uit 
haar gepeins, „als Smith hem niet herkend had 
als den man, die jou vanmorgen vlak bij de club om 
een aalmoes vroeg. Herinner je je er misschien 
nog enkele bijzonderheden —ik bedoel, heeft hij mis
schien het een of ander tegen je gezegd, waardoor 
we zijn identiteit zouden kunnen vaststellen ?”

Het was Stella of haar hart stilstond. Waarom 
vroeg Ralph haar dat? Wilde hij haar erin laten 
loopen ? Had Jim Lawrence iets losgelaten, voor 
hij stierf ? En toen kreeg ze een gevoel alsof ze 
flauw zou vallen, alsof iedere bloeddruppel in 
haar lichaam tat ijs stolde. Zij perste haar zakdoek 
tegen haar mond om een kreet van afschuw te 
onderdrukken. Zij had heelemaal niet meer aan den 
brief gedacht.. .. aan dien vreeselijken brief, dien hij 
mee naar de brug zou nemen 1 De brief.... de brief!

„Trek het je niet zoo aan, liefste,” suste de kolonel 
toen hij haar doodsbleek, ontsteld gezicht zag. 
„Het was ook niet het geschikte oogenblik om het 
je te vertellen. Maar ik was nieuwsgierig, of je 
misschien ook iets wist, dat ons den weg naar zijn 
identiteit zou wijzen.”

Stella had het wel uit kunnen gillen. Haar mede
lijden met Jim Lawrence, haar besef, dat zij — 
al was het zonder dat ze het gewild had — voor een 
groot deel schuld had aan zijn tragischen dood.... 
alles werd weggevaagd door de martelende gedach
te aan dien brief. Waar was die? Wie had hem ? 
Had hij hem ? Was dit het oogenblik om he n alles 
te bekennen ? Verwachtte hij dat ? Wat wilde hij ?

Jim Lawrence was vergeten. Alles was vergeten. 
Niets kwam er meer opaan.... het eenige wat haar 
nog interesseerde, was de vraag, waar die rampza
lige brief gebleven was.Zij kwam half overeind maar 
viel weer achterover, toen buiten vlugge voetstappen 
klonken, die het pad naarde veranda opkwamen.

„Hallo, Smith.” Het was de kolonel, die sprak. 
„Wat voert jou op dit uur nog hierheen ?”

Archie Smith sloeg zijn hielen tegen elkaar en 
salueerde.

„Ik vond het beter, u dit direct te komen bren
gen, kolonel. Ik vond het op het lich....”

„Ssst....” waarschuwde de kolonel met een 
hoofdbeweging in de richting van zijn vrouw. 
„Wat is het?” vroeg hij daarop half-fluisterend, 
terwijl hij naar den jongen officier liep.

„Het lijkt op een brief, kolonel. Er staat geen 
adres op de 'enveloppe, maar hij is gezegeld....”

„Ralph ! !” Het was de kreet van een menschen- 
ziel in doodsangst. Stella was van den ligstoel ge
komen en wankelde op hem toe. Haar oogen waren 
wijd van verschrikking, haar mond was half 
geopend, alsof ze iets wilde zeggen, doch de kracht 
miste het te uiten. Ze hield haar handen voor zich 
uitgestrekt als een zwemmer, die op het punt 
staat te verdrinken en tracht zich aan iets vast 
te klampen, dat hij niet grijpen kan.

„Zoo gaat het al beter. Geef me nog wat van 
die brandy aan als je wilt. Zoo, dank je.... Wat ? 
Neen.... te veel in de zon geloopen vanmiddag.”

De stem van haar man drong als door een dikken, 
roodgekleurden nevel tot haar door. Ze lag op den 
divan, er was iets hards tusschen haar tanden —- 
iets kouds op haar voorhoofd. Zij slaakte een pijn
lijken zucht en probeerde overeind te komen.

„Voel je je al wat beter, kindlief?” De stem 
klonk al duidelijker. „Mooi zoo. Je zult direct wel 
weer in orde zijn — houd je nog maar een poosje 
kalm. Je had ook al uren geleden in bed moeten 
liggen, na je hoofdpijn van vandaag en nu dit nog 
op den koop toe. A propos, Smith, wat staat er 
voor bijzonders in dien brief?”

„Absoluut niets, kolonel,” klonk verwonderd 
de stem van den jongen luitenant aan den anderen 
kant van de kamer. „Drie onbeschreven blaadjes 
postpapier.... opgevouwen en in een enveloppe 
gestopt, dat is alles.. .. ”
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WIERINGERMEER
VERBODEN TOEGANG ART. 461 W.S

VOERTUIGEN WORDEN TOEGELATEN 
ONDER DE VOLGENDE BEPALINGEN 

maximum asbelasting 2000 kg 

MAXIMUM SNELHEID 40 km/ U

PASSEERENOP DL WISSELPLAATSEN

Aan den ingang van het nieume land.

gegeven voor een truc-film. Maar omziende her
kent men den ouden Zuiderzeedijk, welke nu 
met haar zware bazaltflanken midden in het land 
Hgt.

Rechts de vruchtbare landouwen van Noord- 
Holland, links de versche kleimassa’s, egaal en 

grijs: het nieuw gewonnen gebied. De betrekkelijke 
doelloosheid van den dijk, die immers aan zijn oude 
bestemming is onttrokken, doet de onderneming 
minder onmogelijk schijnen. Als het den menschen 
gelukt is de zee te doen verdwijnen, zou het hem 
dan niet gegeven zijn het versch-gewonnen land 
vruchtbaar te maken ?

Wel zijn de moeilijkheden hier grooter geweest 
dan bijvoorbeeld bij de drooglegging van den Haar- 
lemmermeerpolder. De oppervlakte van den nieu-

EUW
Hier houdt de bewoonde I 

wereld* op,” zegt de ons 
begeleidende ingenieur en

hij zet den motor van zijn auto af. Wij stappen uit. 
Het begint te hagelen. Een loodzware hemel hangt 
dreigend boven ons, en zoover het oog reikt, van 
horizon tot horizon, strekt een doodsch, hard- 
grauw land zich uit. Men kon zich in de Siberische 
steppen wanen, in de Gobi-woestijn, in het hart 
van Vuurland. In werkelijkheid zijn wij echter 
dichter bij huis. Wij staan aan een der grenzen van 
den Wieringermeerpolder.

Dit is dus het eerste nieuwe 
land, dat aan de oude, barsche 
Zuiderzee is ontrukt. Men heeft 
behoefte het zich even te reali- 
seeren. Een vaal zonneglimpje 
breekt even door en onder de 
schuinsche hagelstriemen ziet 
men de nieuwe aarde als met 
een witte schuimlaag bedekt. 
Dat zijn de schelpen, die nog 
op dezen drooggelegden zee
bodem liggen uitgespreid. Deze 
grond, deze woestenij moet 
vruchtbaar land worden ; hier 
moeten gewassen groeien, dor
pen verspreid liggen, menschen 
wonen, kinderen spelen. Het 
lijkt een onmogelijkheid — een

Een versch getrokken greppel. 
De schelpen die op den zee
bodem liggen zijn nog zichtbaar

Arbeidersmoning en schuur voor 
lanaboummerktuigen, zooals er 
thans talrijke in den polder 
morden gereedgemaakt. De 
schuur zal later als 
boerderij morden 
gebruikt.'^.

wen Wieringermeerpolder is 20.000 Hec
taren, dat is 2000 H.A. meer dan de Haar- 
lemmermeerpolder groot is. Deze polder, 
die als Noordelijke grens een dijk van 
Den Haukes op Wieringen naar het vas
teland, alsmede den zuidkant van het 
eiland, heeft, terwijl de oostgrens wordt 
gevormd door een zeedijk, loopende van 
Den Oever, het noordelijkste punt van 
het eiland naar Medemblik, en de west
grens door de kust van Noord-Holland, 
moest immers op de zee veroverd wor
den. Bijzonder bemerkenswaard is het 
daarbij, dat men bij de drooglegging van 
dit kleine (betrekkelijk kleine tenminste) 
gedeelte van het groote Zuiderzeeplan, 
dat naar men weet vier polders, waar- 
tusschen het IJsselmeer komt te liggen, 
omvat, de kanalen wist te graven tijdens 

deze drooglegging. Zoo- 
dat, toen de bodem te 
voorschijn kwam, de ka
nalen daarin reeds uit
gegraven waren.

Dit is bij de eerste ont- 
ginningswerkzaamheden 

van het grootste belang 
gebleken. Nu kon men im
mers alle machinerieën en 
materialen over het wa
ter aanvoeren en tot diep 
in den polder brengen, er 
bestonden onmiddellijk 
goede verbindingswegen, 
terwijl men anders ge
noodzaakt zou zijn ge
weest,in ’t drooggekomen 
land eerst groote graaf
werken te ondernemen.

Een der vele kanalen van onge
veer 8 k.m. lengte, die den Hïe- 
ringermeerpolder doorsnijden. Het 
land aan beide kanten is nog 
ontoegankelijk.
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Toen eenmaal in Augus
tus 1930 het land te voor
schijn was gekomen en de 
Medembliksche burgerij 
in plaats van in zee, op 
land kon turen, begon het 
eigenlijke werk eerst. 
Want de bedoeling was 
het vanzelfsprekend het 
nieuwe land geschikt te 
maken voor bebouwing 
en bewoning. Naast de 
ingenieurs van Delft 
deden thans die van 
Wageningen hun intrede 
in den Wieringermeerpol- 
der. Behalve dat men 
voortging met het graven 
van kanalen en greppels 
(de totale greppellengte 
in den polder bedraagt 
15.000 K.M. — de halve 
aardomtrek), behalve dat 
er wegen moesten worden 
aangelegd tot een totale 
lengte van 245 K.M.,
moest de mogelijkheid van het in cultuur 
brengen der gronden worden bestudeerd. 
Ervaring had men hierbij niet. Want deze 
zee-inpoldering is de eerste op de wereld. 
Handboeken konden niet worden geraad
pleegd — de vaderlandsche wetenschap was 
op zichzelf aangewezen. Het bodemonder
zoek had tot resultaat dat men met zekerheid 
kon vaststellen dat eeuwen terug het gedeelte 
van de Zuiderzee, dat thans Wieringermeer- 
polder heet, eveneens land is geweest.

En onze gids wees ons op meerdere plaat
sen de bewijzen aan van overblijfselen van 

Het in aanboum zijnde protes- 
tantsche kerkje met rvijkge- 
boiiru bij hei dorp Sluis I.

gedreven graafmachine van 
i\ederlandsche vinding.

Een baggermolen, die de 
kanalen nog mat uitdiept.

plantengroei. De hoofdzaak was echter de verwijde
ring van het zoutgehalte uit den bodem. Dit ge
schiedt door.... regenwater. Alleen een aanhou
dende regenbesproeiïng kan het zout tenslotte 
doen verdwijnen. In dat opzicht is de afgeloopen 
droge winter ongunstig geweest voor den jongen 
polder. Niet voor 1935 rekent men er op’t géheele 
gebied „zoutvrij” te hebben. Omtrent de wijze van 
uitgifte van de vrijkomende gronden is op het 
©ogenblik nog niets beslist. Op het oogenblik wonen 
er reeds een aantal bedrijfsboeren in een polder 
die de drooggelegde gebieden gedurende de 
eerste vijf jaren zullen onderhouden. Zij zijn in 
dienst van de cultuurmaatschappij,door de Directie 
van den Wieringermeerpolder opgericht en zullen 
nadien een zeker recht van voorkeur hebben, in
dien zij in den polder wenschen te blijven wonen. 
Of het nieuwe land bestemd zal zijn voor grasland 
(veeteelt) bouwland, groentecultuur, zal waar
schijnlijk van de boeren afhangen, die er zich ko
men vestigen. De grond leent zich zoowel tot het 
een als het ander. Uitgenomen een klein gedeelte, 
dat uitsluitend uit zandgrond bestaat en waar 
men in de toekomst aan roggebouw zal doen.De 
eerste roggeoogst van het eerst drooggelegde ge-

Ver voer mogelijkheden over den kleigrond van de 
voormalige Zuiderzee.

deelte van den polder was 
een succes, al was het dan 
ook noodig dat zij werd 
uitgezaaid om het volstuiven 
der greppels tegen te gaan. 

Stuk bij stuk, hectare na 
hectare, wordt de zeebodem 
gereed gemaakt om de 
nieuwe gewassen te laten 
gedijen. En gelijken tred 

hiermede houdt de wegenaanleg. 
De hoofdverkeersweg van Am
sterdam naar Leeuwarden zal bij 
Hoorn de provincie Noord-Hol- 
land verlaten enbijLambertschaag 
den polder ingaan. Dwars er 
doorheen voert de nieuwe heir
baan naar het Noorden om dan 
via den afsluitdijk Friesland te 
bereiken. Ook over Alkmaar leidt 
een nieuwe weg den Wieringer
meerpolder in ; deze vereenigt 
zich met den weg over Hoorn, en 
vormt zoo de snelste verbinding 
vanuit Zuid-Holland met het

Noordelijk gedeelte des lands. Op het oogenblik 
is de polder nog voor „bezoek” gesloten, maar 
er bestaat groote kans, dat toeristen in de zomer
maanden ons nieuw Nederland kunnen bezichti
gen. Bij de hoofdverkeerswegen, die door de tal
rijke kanalen worden doorsneden, zijn thans 
vijf en veertig bruggen in aan bouw. Tot op heden 
wordt het verkeer met ponten geregeld — verschil
lende zijn, dank zij den practischen zin van de

doen.De


174 VRIJDAG 22 APRIL 1932 No. 6

Het uitzaaien oan rogge was noodzakelijk, 
om ’t telkens oolstuioen der gegraoen greppels 
tegen te gaan. Een onder zand bedolven greppel

Een greppelploeg aan het werk. De bestuur» 
der heeft zijn „flat” bonen op de machine 
gebouwd. De ploeg staal in hel hartje oan 
den nieuwen polder.

De overblijfselen oan een der oude wrakken, zooals er 
meerdere midden in liet land werden aangetroffen.

ontginners, nog afkomstig van den bruggenbouw 
bij het Katerveer.

Op onzen urenlangen tocht per boot en te voet 
door den polder, waren wij nog in de gelegenheid 
de verschillende sluizen, die den waterstand in den 
polder in de toekomst moeten regelen, te bezichti
gen. Voorzoover de tocht door het fel opgezweepte 
water in een kalmeerend roefje kon worden vol
bracht, was zij niet van romantiek ontbloot. Maar 
wanneer het te voet door zware klei-massa’s ging, 
om even een graafmachine van naderbij te bekij
ken — op het eerste gezicht leek het graafmonster 
vlakbij te staan, maar het was een wandeling 
van drie kwartier heen en drie kwartier terug — 
was het alleen de ons begeleidende ingenieur, die 
zich even gemakkelijk als over een parketvloer 
voortbewoog. Het greppelspringen verschafte ons 
de zeldzame gelegenheid om te demonstreeren, dat 
alle gymnastiekonderwijs niet tevergeefsch is ge
weest.

Terwijl de wind als een razende Roeland om ons 
heen giert en ons met de zolen naar boven midden 
in de klei wil doen plaats nemen, bezichtigen wij de 
voornaamste machines. De eenige Nederlandsche 
graafmachine in gebruik is een vinding van Ir. 
van Kretschmar. Zij graaft 160 meter peraiur. De 
pogingen greppels te doen ontstaan door middel 
van dynamietontploffing zijn door de gesteldheid 
van den bodem mislukt. Voor welke moeilijkheden 
de kolonisators komen te staan bleek, toen wij juist 
een door middel van twee tractors voortbewogen 

greppelploeg zagen blijven steken. Een zandbank 
onder een voormaligen zeebodem maakte ieder 
verder voortgaan onmogelijk, zoodat dit stuk met 
de hand zal moeten worden bijgegraven.

Voor de talrijke arbeiders in dezen polder — 
meer dan twee duizend op het oogenblik — is er 
volop werk. Hun arbeid is niet licht, maar overal 
waar wij kwamen, was de stemming uitmuntend. 
Sommigen hebben thans nog ongeveer 2 uur noo- 
dig om op hun werk te komen ; velen wonen reeds 
in den polder.

De bouw van twee dorpen bij Sluis I en Sluis III 
is reeds flink gevorderd. De eerste arbeiderswo
ningen staan er, kerken en scholen verrijzen er snel. 
Een hotel zal zich niet lang laten wachten, kortom, 
bij den bouw van deze twee dorpen denkt men aan 
alles.... alleen schijnt men het over de officieele 

namen maar niet eens 
te kunnen worden. Toch 
diende het aanbeveling 
daarmede eenigen spoed 
te betrachten, anders zul
len zij ten eeuwigen dage 
blijven heeten, gelijk ze 
nu worden genoemd, n.1. 
Sluis I en Sluis III. De 
plaats voor het hoofddorp 
is door een opgespoten 
terp reeds aangewezen, 

maar met huizenbouw is men hier nog niet begon
nen. Natuurlijk trachten de omliggende gemeenten 
met de landaanwinst hun voordeel te doen. Zoo 
probeert men in Hyppolitushoef te komen tot de 
stichting van een veemarkt en Hoorn hoopt te 
profiteeren van den grooten doortrek.

Dit voorjaar bood de laatste gelegenheid om 
den polder in dezen oertoestand te bezoeken. Ieder 
jaar wordt 9000 H.A. bezaaid ; in 1936 zal de 
heele polder in cultuur zijn gebracht.

Van den zomer zal er wederom worden geoogst 
en wij zullen onze lezers van den voor- en onver- 
mijdelijken tegenspoed van dit groote werk op de 
hoogte blijven houden.

Maar belangwekkender dan het aanschouwen van 
het resultaat was deze tocht, die ons toonde : „hoe 
het groeide.”

Het dorp bij Sluis III, waar reeds een tweehonderd woningen zyn 
gereed gekomen, welke zeer binnenkort zullen worden betrokken, 

l
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VAN

Stimson en Kellogg, op meg 
naar Genève, zijn te Havre 
aan mal gestapt, maar Tar- 
dieu en Laoal hen begroeten 
gingen en de voorbesprekingen 
alvast openden. Van links 
naar rechts Tardieu, Stimson, 
mevroum Stimson, Laval, me
vrouw Kellogg,EdgeenKellogg.

Betty Aman, de Duit- 
^»sche filmster, die voor

al op den voorgrond 
trad in de films Asphalt 
en De Witte Duivel, 
is te Londen overleden 
aan een kwaadaardige 
koorts, bij filmopnamen 
in de tropen opgedaan.

In de Londensche Kensington 
Gardens geeft elk voorjaar meer 
het schouwspel te genieten van 
demonstraties met kleine mo- 
deljachten, waarby niet alleen 
de jeugd begeerig toeziet.

Mandsjoerije-commissie van 
Volkenbond stelt te Shanghai 
onderzoek in op het tooneel 

den gruwelyken strijd tus- 
schen Japanners en Chineezen. 
Hier wordt inspectie gehouden op 
het dak van de Kiangrvan-renbaan. 
In het midden van de eerste rij 
zittend v. I. n. r. generaal McCoy, 
de president der commissie Earl 
Lytton en dr. Heinrich Schnee.
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Modern hoedje Dan fijn stroo met cache- 
peigne Dan zijden lint, in ingerimpel- 
de stukjes ooer elkaar heen gelegd.

178

*
een tiental ideeën 
hopen daarmede

Op het oogenblik zijn 
vooral gehaakte en ge
breide kraagjes zeer in 
trek. Deze staan op een

* *

* ♦ *

hoe 
van 
het 
flatteus kraagje kan de oudste japon 
een frisch en fleu
rig aanzien geven, 
terwijl een kraag 
die niet bij ’n ja
pon of bij ’t type 
der draagster past, 
het aardigste ge
heel totaal kan be
derven.

Niet alleen de 
vorm, doch ook de 
kleur speelt bij het 
kiezen van een 
kraagje een groote 
rol.

Voor de één is 
iets wits tegen het 
gezicht bijzonder 
flatteus, vaak bijna 
noodzakelijk. Een 
ander krijgt door 
een wit kraagje

De cache-peigne van onze 

moderne hoeden

Er is één ding, dat al onze moderne hoedjes, van hoe groote verscheiden
heid ze overigens ook zijn, met elkaar gemeen hebben. Ze zijn alle 
meer of minder schuin van vorm, wat nog geaccentueerd wordt door 

de manier waarop ze gedragen worden, en bij de allermeeste hoedjes 
speelt de cache-peigne ’n zeer groote rol, vormt ze meestal zoowat de 
eenige garneering.

Om te beginnen : weet ge, dat we een hoed van verleden jaar gemakke
lijk in zoo’n hyper-modern hoedje kunnen omtooveren ? We maken eenvou
dig aan de linkerzijde den rand los van den bol en naaien die, in ’n 
boog omhoog gaande, weer vast op den bol, waarvan dan ’n gedeelte 
onder den rand uitkomt. En als we dit gedeelte dan bedekken met de een 
of andere garneering, dan is ons hoedje klaar.

Er worden in onze modewinkels kleine bloemen-guirlandes verkocht, die 
men slechts heeft op te naaien. Men kan er ook ’n zijden lint voor in lussen 
leggen, ofwel er ’n soort ruche van maken, zooals op het elegante hoedje 
van onze afbeelding, een model van fijn stroo, ontworpen door Jeanne 
Chamfrault.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Men kan, van dunne zijde, blad
vormige figuren naaien en die over elkaar heen leggen ; men kan ’n strik 
maken van lint in twee kleuren, men kan ook eenvoudig de een of andere 
speld als garneering nemen.

In elk geval verschaft de nieuwe mode ons de gelegenheid om, met ’n 
kleine manipulatie, van oud nieuw te maken. PAULA DEROSE.

Over kragen 
en kraagjes

Van alle onderdeden die onze ja
ponnetjes sieren is het kraagje, 
het vest, de halsgarneering, of 

men de vroolijke noot in de buurt 
’t gezicht noemen wil, verreweg 
belangrijkste. Een goed gekozen, 

wollen japonnetje niet alleen alleraardigst maar ze zijn heel makkelijk 
zelf te maken,

Helaas staan deze wollen halsgarneeringen lang niet iedereen even goed. 
Vooral vrouwen en meisjes die er niet zoo bijster florissant uitzien, doen beter 
wanneer zij aan den hals iets zijdeachtigs nemen, daar deze typen door een 
grof wollen kraagje gauw iets „armoedigs” over zich krijgen.

De kraagsoorten zijn dit jaar zeld
zaam gevarieerd. Er is voor elk wat 
wils. Niemand zal dan ook „Vrouwe 
Mode” de schuld van een onflat
teus kraagje kunnen geven.

Wij doen hierbij 
aan de hand en 
lezeressen,die een aardige kraag-oplos- 
sing zoeken, van dienst te zijn.

MARGUÉRITE.

daarentegen een gore ge
laatskleur en zal beter 
doen een room- of ivoor- 
kleurtje te kiezen of wel 
een of andere warme tint, 
die met de tint der japon 
harmonieert.



Ziedaar, getrouwe lezeressen en lezers van onze prernieboeken, 
den titel van de nieuwste uitgave der H, B. Een niet alle- 
daagsche titel voor een zeker niet alledaagsch boek. Hóe 
Belinda haar man kiest en mie de uitverkorene is, willen mij 
hier niet verklappen, alleen laten mij hieronder een episode uit 
dit prachtige boek volgen, maarbij de lezer kennis maakt met 
de hoofdpersoon en levens met een feit, dat van verstrekkende 
beteekenis voor deze bekoorlijke persoon gemeest is.

Belinda Grey was een dapper, flink meisje, hetgeen 
overigens ook wel merkbaar was aan den vastbe
raden blik in haar oogen. Doch nu was zij zóó 

opgewonden, dat zij er zelfs niet eens toe kon besluiten 
den brief te openen, welken haar hospita haar zooeven 
overhandigd had.

Zij liep haar kleine kamer op en neer, door allerlei 
wendingen van haar slanke gestalte voorkomend, dat 
zij het overigens spaarzame meubilair omverliep. Den 
brief hield zij nog steeds tegen haar borst geklemd, 
terwijl nu en dan een zucht van geluk haar ontsnapte.

Zij wilde kalm zijn — vooral kalm. Reeds nu liepen 
haar de tranen over de wangen, hoewel zij nog geen 
woord van den inhoud had gelezen, den brief zelfs 
nog niet had geopend.

Niet dat Belinda tot dat soort meisjes behoorde, die 
bij elke gelegenheid onmiddellijk met tranen klaar 
staan. Verre van dat. Integendeel, zij huilde heel zel
den. Doch nu, tijdens het op en neer wandelen in het 
kleine vertrek, was het haar te machtig geworden.

„Maar mijn beste kind,” zei zij eindelijk tot zich
zelf, „je stelt je gewoon belachelijk aan. Waarom ge
draag je je op deze manier, terwijl je den brief nog niet 
eens hebt opengemaakt ? Wat er in staat, weet je nog 
niet eens.”

Doch natuurlijk wist zij het wel. Wat kon er anders 
in staan dan een heerlijke gelukwensch met haar ver
jaardag — en — misschien, misschien de mededeeling 
van Harold, dat hij van plan was zoo spoedig mogelijk 
met haar te trouwen.

Dat die arme Harold haar zooiets eigenlijk schrijf 
ven moest ! Had zij hem niet reeds maanden 
en maanden getoond, dat haar liefde voor 
hem onbegrensd was? Het was Harold zeker 
gebleken, dat hij morgen onmogelijk in 
Londen terug kon zijn, waardoor hij ver
plicht was geweest haar te schrijven. Doch 
het was heerlijk een brief van hem te ont
vangen — een onovertrefbare zaligheid.

Op den schoorsteenmantel stond een 
portret van Harold, op zulk een wijze ge
plaatst, dat zij het kon zien, zoodra zij 
’s morgens haar oogen opende.

Voor deze fotografie bleef zij staan 
zichzelf aan te sporen een beter meisje te 
worden. Dit was één van die gedachten, 
waar zij zich het meest van wilde door
dringen. Als kind was haar geleerd in te zien, dat zij 
een beter meisje moest worden, en nu scheen haar de 
noodzaak hiertoe nog dringender. Men had kunnen 
denken, dat alles bij haar in orde was, doch zij was er 
voor zichzelf van overtuigd, dat er nog heel veel 
te verbeteren viel. Zoo had zij steeds de overtui
ging bij zich, dat zij voor Harold niet goed genoeg 
was.

Er waren zoo veel punten, waarin zij zich moest 
verbeteren. Zoo bijvoorbeeld die verkeerde gewoonte 
om haar wenkbrauwen donker te maken.

De natuur had ze bijna onzichtbaar gemaakt. En 
het stond werkelijk opvallend beter, wanneer zij ze 
door middel van een wenkbrauw-penseeltje wat meer 
in het oog deed springen.

Zij had ’t tot dusverre Harold nimmer durven zeg
gen. Zij had het geheim voor zich alleen bewaard. 
Doch zij zou het hem in ieder geval vertellen, vóór zij 
gingen trouwen, zoodat hij zich nog zou kunnen be
raden, indien hij dit wenschte. Zij verlangde, dat eens 
de dag mocht komen, waarop zij Harold waardig zou 
zijn, hoewel zij diep verborgen in haar hart er van 
overtuigd was, dat dit nooit het geval zou kunnen zijn. 
Doch desondanks wilde zij het probeeren.

En toen zat zij ineens met den brief open voor haar. 
Zij weende. De tranen stroomden haar langs de wan
gen. Zij kon er niets aan doen dat zij huilde, hoewel 
zij wist, dat het in hooge mate belachelijk was tranen 

om

te storten, om iets dat haar tot het gelukkigste meisje 
ter wereld zou maken.

De brief! Harold’s brief! De brief, waarvan zij 
bijna zeker was, dat hij zijn definitief huwelijksaan
zoek zou inhouden, de brief, dien zij immer zou be
waren in een klein, met satijn gevoerd doosje. Die 
brief..........En morgen zou zij twintig worden. Het
duurde eenigen tijd, voordat zij de eerste woorden kon 
lezen, daar er nog voortdurend tranen in haar oogen 
opwelden.

En toen, geheel onverwachts, huilde zij niet meer. 
Haar hand had opgehouden te trillen. Zij stond onder 
het licht en trachtte den brief te lezen. Er was iets 
vreemds met dit epistel, dat waarschijnlijk een defi
nitief huwelijksaanbod zou bevatten.

Het begon aldus :
„Mijn beste Belinda !”
Dat moest een vergissing zijn. Harold begon zijn 

brieven nooit op deze wijze, althans reeds gedurende 
vele maanden was zijn aanhef veel inniger. Den laat- 
sten tijd schreef hij meestal : „Mijn liefste Bella,” en 
zelfs ving hij zijn brieven op nóg vertrouwelijker wijze 
aan. Hij was altijd zoo heerlijk overdreven in zijn ge
schreven uitlatingen en zij hield van die overdrijving 
méér dan van iets anders in de wereld.

Verwonderd wendde zij den brief om en keek naar 
de onderteekening.

Deze luidde zoo : „Je toegenegen Harold.”
Er brak iets in haar en het was, of haar hart veran

derde in een blok steen.
Zij las den brief langzaam en nauwkeurig: ze 

trachtte ieder woord te wegen en de bedoeling er van 
ontwijfelbaar vast te stellen. Nu en dan keek zij snel 
nog eens naar de onderteekening om te zien, of deze 
werkelijk van Harold was. Zij kon het niet gelooven. 
De inhoud was niet zoo heel lang :

cent

Zooals bekend worden onze prernieboeken uitsluitend voor onze i *71 / ct. ingenaaid, en 
abonné’s ter beschikking gesteld tegen den belachelijk lagen prijs van * • /2 70 ct., in luxe 
prachtband. Franco toezending p. post volgt na ontvangst van postwissel groot resp. 221/2 of 80 ct.

N. B. Onze bezorgers zijn verplicht den abonné’s deze prernieboeken ten verkoop aan te bieden. Abonné’s bij wie dit eventueel niet 
geschiedt verzoeken wij vriendelijk ons kantoor dienaangaande te verwittigen ; desbetreffende portokosten worden gaarne door ons vergoed.

Ook in dit boek komt een PRIJSVRAAG voor waaraan naast den hoofdprijs een aantal GELDPRIJZEN verbonden !s.

lijkt mij beter te spreken dan te 
het mij zooveel moeilijker moet

wij het samen heel goed hebben 
gedurende de laatste achttien

„Mijn beste Belinda,
Ik vrees, dat deze brief een schok bij je zal ver

oorzaken, Het spijt mij heel erg, dat ik je pijn moet 
doen, doch het 
wachten, totdat 
vallen.

Ik weet, dat 
kunnen vinden
maanden en ik heb er misschien toe bijgedragen 
om je te doen gelooven, dat wij op een zekeren 
dag voor altijd bij elkaar zouden blijven. Tot voor 
eenige weken was dat ook inderdaad mijn gedachte. 
Doch sinds kort ben ik eens grondig gaan nadenken 
en ik kon toen de gedachte maar niet van mij af
zetten, dat ik je eigenlijk niet waardig was.

Geloof mij, het veroorzaakt mij veel leed, dat ik 
je dit nu zonder meer moet vertellen, doch het zou 
onoprecht van mij zijn, indien ik het niet deed. In
dien wij ooit tot het moment zouden komen, dat 
wij meer voor elkaar beteekenden dan nu, dan ben 
ik er zeker van, dat dit aan geen van ons beiden 
geluk zou brengen.

Indien ik toestond, dat onze verhouding nog ver
der zou voortduren, dan beteekende dit een oneer
lijke houding mijnerzijds ten opzichte van jou, juist 
omdat ik er zeker van ben, dat je veel te goed voor 
mij bent. Het zou minderwaardig van mij zijn, in
dien ik jou door een eventueel huwelijk tot mij 
omlaag trok. Ik hoop, dat je gedachten over mij 
niet al te bitter zullen zijn. Ik doe het ter wille van 
jou, omdat ik er werkelijk van overtuigd ben, de 
liefde, die je mij hebt geschonken, niet waardig te 
zijn. Er zijn feiten in mijn leven, die ik je niet kan 
vertellen. Mijn ernstige hoop is, dat nog eens een 
andere en betere man tot je zal komen om je ge
lukkiger te maken dan ik ooit zou hebben kunnen 
doen.

Ik hoop, dat je voor altijd gelukkig zult worden 
en door den tijd zult leeren, minder hard te denken 
aan

je toegenegen
HAROLD.”

„En morgen word ik twintig jaar ! Morgen word ik 
twintig! Morgen zal ik....” Zij verwonderde zich 
even, waarom deze woorden haar toch voortdurend 
door het hoofd speelden. Toen drong het met een schok 
tot haar door, dat juist deze woorden haar den gehee- 
len dag in een toestand van geluk hadden gebracht.

De brief fladderde op den vloer.
Zij wankelde blindelings door de kamer, voor zich 

uit tastend als heerschte er volkomen duisternis.
„O, moeder! O, moeder ! — het doet mij zoo’n 

pijn !”
Haar moeder was reeds tien jaar dood, doch op dit 

tragische moment voelde zij zich weer geheel ver
plaatst in haar kinderjaren. Het was één dier uitroe
pen, die zij slaakte tot haar moeder, wanneer zij 
zich pijn had gedaan.

„O, moeder ! O, moeder.... !”
Zij viel tegen de deur, de handen omhoog gestrekt 

tegen het paneel, haar liefelijk gelaat tegen het harde 
hout.

Verpletterd en geslagen was zij — al haar dapper
heid was verdwenen. Geen kracht was er meer in haar 
achtergebleven. Zij kreunde.

Zij was als een arm, klein, medelijden- 
wekkend meisje, dat om haar moeder 
roept.... En morgen zou zij twintig 
worden !

Zij 
deur, 
Haar 
haar
omhooggestrekten

„O moeder ! O, 
mij zoo’n pijn!”

zakte langzaam omlaag langs de 
totdat zij op haar knieën lag. 
hand hield den deurknop omklemd, 
gelaat was verborgen in den 

arm.
moeder ! — het doet
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Sport van Zondag
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De Nedcrlandsche voetbalploeg, welke Zon
dag met 2-1 van de Belgen won. Van l.n.ru van 
Nellen, Paauwe, Wels, Mol, Weber, Anderie
sen, Lagendaal, v. Male, v. Run, Adam, v. Heel.

WEER
GEKLOPT

Neutraal? De Belgische grensrechter was 
het niet, doch ook de Amsterdamsche 
politie treft wat dit aangaat eenige blaam. 
Men zie maar eens hoe de ordebewaarders, 
tevens muzikanten, zich hielden toen 
Adam Holland de leiding had hergeven

De tweede „heusche” wedstrijd tusschen Bel
gen en Hollanders heeft wederom een over
winning voor de onzen opgeleverd.

Weliswaar werden de cijfers wat meer bescheiden 
dan een maand geleden in Antwerpen, doch de 
overwinning is verkregen door beter spel en abso
luut verdiend. Aldus kan er slechts reden tot te
vredenheid zijn en zelfs indien het straks in de 
wedstrijden tegen Ierland en Tsjecho-Slowakije 
minder goed mocht gaan, dan zullen we nog met 
voldoening een streep kunnen zetten onder de re
kening van dit seizoen, omdat er aan de Belgische 
overheersching een einde is gemaakt.

De toss. Wij plaatsen deze kiek voornamelijk 
omdat het beeld van den Belgischen grens
rechter (geheel links) aan de vergetelheid 
dient te worden ontrukt. Onze lezers weten 
wel waarom. In het midden de Zwitsersche 
scheidsrechter Ruoff wiens leiding wij dit
maal niet feilloos vonden.

Van minder goed gaan gesproken, 
eigenlijk ging het Zondag minder goed. 
Minder in elk geval dan in Antwer
pen, waar vier fraaie goals werden 
gescoord, tegenover 2 minder fraaie 
van Zondag.

Doch, hoewel dit wel de bedoeling is,
wordt de qualiteit van het voetbal niet altijd in doel
punten uitgedrukt. Zondag misten we Lagendaal, 
d.w.z. den Lagendaal van Antwerpen en Parijs. Dit is 
gemakkelijk genoeg te verklaren. De Belgen, die tot 
voor den beroemden 4—1 wedstrijd in de Schelde- 
stad nimmer veel bijzonders van onzen midvoor 
hadden gehoord, kenden hem thans zooveel te 
beter en het gevolg er van was natuurlijk, dat de 
tegenstanders als bijen om hem heen zwierven. 
Van die speciale bewaking werd de lange Rotter
dammer tegen het einde van den strijd nog de 
dupe in den vorm van een hoofdblessure, welke hem 
het verder meespelen verhinderde.

Men vraagt zich af, of de twee binnenspelers niet 
meer profijt hadden moeten trekken, gezien de 
aandacht voor hen bestemd, thans voor 50% zeker 
op Lagendaal was overgegaan. *t Ja, eigenlijk had 
dit zoo moeten zijn. Adam had twee bijzonder 
fraaie goals kunnen maken, wanneer de kleine 
Hagenaar de beschikking had over een zuiverder 
schot. En Mol ? Van Mol’s voet zullen nimmer veel

goals komen. In het veld doet de 
K.F.C.'er soms buitengewoon goede 
dingen, doch op het psychologische 
moment is hij niet voor den goal te 
vinden.

Nu wij toch zoo aan de prestaties 
der spelers bezig zijn, willen wij er 
nog een paar speciaal voor het voet
licht brengen. De eerepalm is dan 
voor Anderiesen. Wij hebben het spel 
van den midhalf meerdere malen ge- 
critiseerd, doch zooals de Ajaxman 
Zondag een partij midhalf speelde, 
was zijn werk ver boven die critiek 
verheven. De eerlijkheid gebiedt ons 
hierop speciaal de aandacht te vesti
gen. Zooals Anderiesen verdedigend

Goal! Op deze kiek ziet men duidelijk hoe 
Lagendaal het eerste Hollandsche doel
punt in de Belgische netten werkt.

l.n.ru
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geen er over ’t algemeen 
in ons voetbalwereldje ten 
beste wordt gegeven. Dit 
is echter slechts ’n feit om 
trotsch op te zijn en een 
compliment te brengen 
aan de spelers, die het 
zoover brachten en de 
mannen, die door hun 
trainingsvoorschriften dit 
alles hebben helpen be
reiken.

De Belgen schijnen ons min of meer in de im
passe te geraken. Vooral het aanvalsspel der Roode 
Duivels gaat er niet op vooruit. Na Ravmond Braine 
dachten wij, dat Vandenbouwhede diens voetspo
ren zou gaan drukken. Dat is echter misgeloopen. 
Voorhoof is een tijd de favoriet van het Belgische 
publiek geweest, doch ook met dezen blonden 
jongeling komen onze Zuiderburen niet waar zij 
wezen moeten. Overigens is het feit, dat de veteraan 
Bastin als linksbuiten gehandhaafd moet worden, 
wel een bewijs,dat de heeren over den Moerdijk niet 
te dik in hun jonge krachten zitten.

Bijna! Van Male is uitgeloopen en Grimmonprez, gehin
derd door v. Run, schiet den bal juist langs het doel.

Holland valt aan. Nog een spelmoment uit den wedstrijd Holland— 
België van Zondag j.1. De Belgische verdediging onderbreekt den aan
val. Zekerheidshalve heeft men v. Heel even buiten gevecht gesteld.

De Belgische ploeg. Van links naar rechts: Hellemans, Versijp, Voorhoof, Simons 
Capelle, v. d. Berghe, Lavigne, Bastin, Dedeken, Grimmonprez en Claessens

als voedend in actie was heeft hij niet alleen de verwachtingen, 
doch ook zichzelf overtroffen. Voor dezen Anderiesen kan de 
grootste nurks geen ander wenschen.

Verder was aanvoerder van Heel weer bijzonder op dreef. Hem, 
met Adam en Anderiesen beschouwen wij als het drietal, dat 
voor een speciale vermelding in aanmerking komt. Wij willen 
hierbij absoluut niets tekort doen aan het spel der anderen. De 
verdediging b.v. stond weer als een rots in de branding. Bijna 
alle Belgische aanvallen 
liepen er op dood. Van 
Male heeft het dan ook 
bijzonder kalm gehad.

Dit Nederlandsche elf
tal is tot veel goeds in 
staat. De toekomst zal ’t 
wel leeren. Of het team 
echter de kracht vertolkt 
van het Nederlandsche 
voetbal, betwijfelen wij. 
De speciale training van 
deze elf, de geest in de 
ploeg, deze factoren schij
nen ons de kracht van het 
team een heel eind te heb
ben gebracht boven het-

Amsterdam wint den Bloemendaal- 
beker. Op onze kiek de teams van 
Amsterdam en Hilversum, die 
Zondag achter het Stadion de 
finale speelden.

Men kan toch inderdaad over hoofden loopen. Onze fotograaf, die na afloop van den wedstrijd in het Stadion 
even in den Marathontoren klom, beweert dit ten stelligste. Van zijn „standpunt” bezien geven we hem gelijk.
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Een adembenemend oogenblik tijdens de circusvoorstelling.

De filmactrice Gloria Duckson 
geeuwde eens, rekte zich uit 
en greep toen het pakket, 

dat de post haar gebracht had.
Gloria Duckson was een actrice 

van matig talent. Zij had de hoofd
rol vervuld in drie of vier films, die 
haar tot op zekere hoogte bekend
heid hadden gegeven. In die dagen 
had de post haar wel een enkele 
maal honderd of tweehonderd 
brieven per dag gebracht. Daarna 
was zij op den achtergrond geraakt, 
andere actrices hadden haar ver
drongen en thans gebeurde het, 
dat ze slechts twee of drie brieven 
per week ontving, meestal van 
bekenden, heel zelden van een 
oud-bewonderaar, die haar trmrw 
was gebleven.

Zonder belangstelling scheurde 
zij het couvert open en begon zij 
het begeleidend schrijven te lezen. 
Naarmate zij met die lezing vor
derde, scheen haar interesse te 
groeien. De schrijver zond haar 
een scenario, opgedragen aan haar. 
Zzj moest er de hoofdrol in ver
vullen, schreef de auteur, aange
zien zij z’n lievelingsactrice was !

Ze nam het manuscript op. De 
titel, eenigszins bizar, beviel haar, 
„Het Mysterie der flonkerende 
Champagnedruppels!” Niet kwaad. 
Ze las, en de zich steeds meer ver- 
hoogende blos op haar wangen be
wees, dat het scenario haar belang 
inboezemde. Het gegeven was bizar, 
sinister bijna, de gebezigde uitdruk
kingen het summum van origina-

DOOR J. P. BALJÉ

De fantastische schaduw van de booze fee.

liteit, werkelijk, het was de moeite 
waard, het den directeur der Film 
Company voor te leggen ! Misschien 
was dit het nieuwe genre, waarop 
het publiek reikhalzend wachtte, 
misschien kon dit genre haar nieu
wen roem brengen, misschien kon 
zij hierdoor haar gevaarlijke mede
dingster Pola Blanco overvleugelen.

Snel kleedde zij zich en opgewekt 
stapte ze een half uurtje later het 
privé-kantoor van directeur Char
les Ring binnen. Met schitterende 
oogen wierp zij hem het manu
script toe.

„Een nieuw scenario !” zei ze, 
„aan mij gewijd. Daar zit wat in, 
dat zal pakken. Wanneer beginnen 
we met de opnamen ?”

Met een minachtend gebaar 
schoof de directeur de papieren 
terzijde. „De zaken gaan beroerd,” 
mopperde hij „ik denk er hard over, 
het zaakje te liquideeren. Er is geen 
droog brood meerein te verdienen.”

Doch met een resoluut gebaar 
deponeerde Gloria het scenario op
nieuw voor hem. „Lees!” gebood 
ze. „Ik zeg je, dat er muziek in zit! 
Geef me een kans hierin en je for
tuin is gemaakt!”

Onwillig bekeek Charles Ring 
het manuscript. Nonchalant las hij 
de eerste regels, dan werd hij op
merkzamer en hij keek niet op, 
vóór hij het allerlaatste woord ver
slonden had. Toen was zijn gelaat 
vuurrood, zijn kleine, sluwe oogjes 
glinsterden, en met gebalde vuist 
sloeg hij op zijn schrijftafel.



No. 6

„Top !” brulde hij, „ik doe het. Ik waag er m’n 
laatsten dollar aan. Ik engageer jou als „leading 
lady”. Als iemand hierin de slangenrol vervullen 
kan, dan ben jij het....”

De film werd een éclatant succes ! 1 In het groot
ste New Yorksche bioscooptheater draaide hij een 
jaar lang, schatten gelds stroomden binnen. Gloria 
Duckson’s naam zweefde op aller lippen, zij was de 
fayorite van den dag ! Er werden onmiddellijk vier 
sigarenmerken naar haar genoemd, vijftien steen
kolenfabrikanten adverteerden, dat Gloria alleen 
hun steenkool stookte. Gloria schreef in vieren
veertig Amerikaansche couranten over „Tennis”, 
„De Verzorging van Piepkuikens”, „Deinvloed van 
Zonsverduisteringen op het Menschelijk Genie”, 
„The Missing Link”, „De Wereldvrede”, „Zuige
lingenzorg” en 1001 andere onderwerpen. Zij werd 
door tientallen reporters geïnterviewd, kortom, ze 
was „arrivée”.

En intusschen vervulde zij weer hoofdrollen in 
twee andere films, even aangrijpend, even sinister, 
even luguber als „Het Mysterie der flonkerende 
Champagne-druppels”, welke haar door denzelfden 
auteur waren toegezonden. Het werden „.Schlagers”, 
het publiek verdrong zich in duizendtallen voor de 
bioscooptheaters, waar die films vertoond werden. 
Charles King werd de grootste bioscoop-magnaat 
der Vereenigde Staten. In iedere stad bezat hij 
thans eigen theaters, hij had deposito’s bij alle groo- 
te New Yorksche banken, zijn macht steeg met de 
minuut !

Doch na twee jaar intensieven arbeid verlangt 
ieder mensch naar vacantie. Charles King riep 
Gloria Duckson bij zich en in een korte conferentie 
werd besloten een reis naar het oude Europa te 
ondernemen. De „Mauretania” voerde hen over 
den grooten plas, zij lieten zich bewonderen in Parijs, 
Londen, Berlijn en Weenen, zij bezochten de Ri- 
vèra, de Italiaansche meren, Zwitserland en den 
Rijn. Toen trokken zij naar Holland....

Want.... in Holland woonde de auteur, die 
hun roem en rijkdom bezorgd had. De bescheiden 
man, die nooit geëischt, doch altijd gegeven had, 
die nooit van honorarium repte.... Hem wilden 
zij bezoeken, dien onbekenden, stillen, bescheiden 
kunstenaar. Met een tikje weemoed dacht de groote 
Gloria aan het feit, dat hij al zijn werken aan haar 
gewijd had, en zij dacht erover na, hem na haar 
vierde echtscheiding óók eens een kansje te geven ..

Zij kwamen in Holland aan, reisden eerst per 
trein, toen per lokaalspoorlijn, daarna per stoom-
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trammetje en tenslotte in een wrakken autobus, 
eer ze het groote, stille gebouw vonden, waar de 
kunstenaar zich had teruggetrokken. „Dennen- 
zicht” heette zijn verblijf.

Ze belden, en het duurde vijf minuten, eer een 
dienstmeisje hen binnenliet. Ze vroegen naar Daan 
van den Beuk, en na eenige minuten anticham- 
breeren trad een rijzig man binnen. Met een 
kreetje van opwinding wilde Gloria hem tege- 
moetsnellen, doch reeds had de heer het woord 
genomen.

„Zoo-zoo”, sprak hij kalm, doch met een vrien
delijk, glimlachend gelaat, „dus u is Gloria Duck
son, aan wie Daan van den Beuk de producten 

lijf lieftallige mephislo's 

van zijn gekrenkt brein steeds toezendt. Hoe vrien
delijk van u, hem eens te komen opzoeken. Hoe 
uiterst beminnelijk is het van u geweest, hem zulke 
vriendelijke brieven te schrijven. De arme kerel 
was er zeer mee gevleid. Zijn verblijf hangt vol 
met foto’s van u. Ik vrees echter, dat u hem thans 
niet zult kunnen bezoeken, want hij heeft iuist 
een der hevigste rarernij-aanvallen. Vijf verplegers 
zijn bezig hem in het dwangbuis te wringen! Maar 
misschien kunt u nog eens terugkomen ? Ik ben 
er van overtuigd, dat het den stakker goed zal 
doen !”

..Het sprookje van den boozen honing”, een aardige scène uit een marionettenspel.
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J
a/’ sprak hij langzaam „ik heb er ook al aan 
gedacht. Maar jij hebt al je geld in de mijn ge
stoken en ik ook...

„Alles goed en wel, maar hoe staat het 
met Eva ?”

Dat was de groote vraag. Hugh had zijn 
geld slechts in de mijn gestoken terwille van.... 
Eva. Het was een stilzwijgende overeenkomst ge
weest tusschen hem en Stevens.

Stevens’ Hoop was slechts een mijlpaal geweest 
en Eva het doel.

„Heb je al het een en ander met Eva ge
regeld?” vroeg Stevens.

„Ik dacht, dat alles in orde was, maar gisteren 
bleek mij, dat ik me vergist had. Die deftige heer 
uit Londen had zijn arm om haar schouder gesla
gen en..........”

„Wat ?” vroe*' Stevens verbaasd.
Purdey vertelde alles.
„En daarom is het ’t beste, dat we hier zoo gauw 

mogelijk wegkomen,” liet hij er op volgen.
Gedurende verscheidene minuten zwegen bei

den. Stevens wist nauwelijks, wat hij er van den
ken moest ; van dergelijke liefdesgeschiedenissen 
had hij geen verstand. Een oogenblik kwam er een 
dwaze gedachte bij hem op. Maar neen ; dat zou 
te mooi zijn ; de gedachte was te schoon om ver
wezenlijkt te kunnen worden. Een dergelijk geluk 
was voor Eva niet weggelegd.

„Wat denk jij er van ?” vroeg hij.

KORTE INHOUD De Londensche familie Martin, be- 
-------------------------- staande uit de heer en mevrouw Martin, 
hun dochters Julie en Jenny, in wier gezelschap zich ook Dolf 
Hudson, de verloofde van het laatstgenoemde meisje, bevindt, 
maakt een tocht door de Canadeesche bergen. Dicht bij het 
kamp, dat zij voor den nacht hebben opgeslagen, ligt de mijn 
Stevens’ Hoop, waarin de goudzoeker Stevens en zekere 
Hugh Purdey trachten goud te vinden. Bovendien wonen bij 
de mijn Eva, Stevens’ pleegdochter, en een Zweedsche opzich
ter. Danks geheeten. Purdey heeft zijn geld in de onderneming, 
die verre van loonend is, gestoken, om zoo gemakkelijker 
naar Eva’s hand te kunnen dingen. Toevalligerwijze maakt 
Dolf Hudson, die oneenigheid heeft met zijn verloofde, kennis 
met Eva. Hij vat on middellijk liefde op voor het meisje.

„De zaak is vrij eenvoudig,” meende Hugh. „We 
hebben hier een schatrijk jongmensch, dat een uit
stapje maakt in het gebergte. Hij vindt op zijn weg 
een aardig meisje en wordt op haar verliefd. Over 
een paar dagen vertrekt hij weer. Let op, Stevens : 
het wordt een gevaarlijke geschiedenis.”

Het klonk heel verstandig en Stevens begaf zich 
terstond naar boven. Een half uur later kwam hij 
terug en zijn gelaat was nog somberder dan te 
voren.

„Wat is er gebeurd?” vroeg Purdey.
„Eva is niet in het kamp. Wat moet ik nu doen ?”
In Purdey’s oogen kwam een onheilspellende 

gloed.
„Waar is ze heen ?”
„Dat weet ik niet. Ze is kort voor acht uur ver

trokken en liet de boodschap achter, dat ze niet 
voor den avond terug zou zijn. Hugh, wat moet ik 
doen ?”

„Zorgen, dat je hier zoo gauw moge-
lijk wegkomt, Stevens.” 1NU* 3

„Zouden we het niet nog een maand probeeren?” 
Hij wees naar de donkere rotswanden, waar

achter wis en zeker het begeerde goud rustte.
„En dan ?”
„We kunnen toch niet alles in den steek laten, 

Hugh ? Danks is onze eenige zorg.”
„Vraag hem, of hij zich tevreden stelt met een 

aandeel in de winst.”
Dat was ’n idee. Ze liepen beiden de mijngang 

door en kwamen bij een schacht, die naar een lager 
gelegen galerij voerde. Langs een ladder klommen 
ze omlaag en bereikten weldra de plaats, waar 
Danks en zijn vier Zweedsche arbeiders aan het 
werk waren.

„Danks, ik zou je even willen spreken,” zei 
Stevens, toen de ondernemer op hem toetrad.

„Dat kan gebeuren,” antwoordde de ander. 
„Ik hoop, dat je goed nieuws brengt, want mijn 
mannen willen niet langer werken als ze geen geld 
krijgen.”

„Dat weet ik. Luister eens, Danks ; ik ben er 
vast van overtuigd, dat hier voldoende gouderts 
is om ons allen rijk te maken. We moeten het 
slechts vinden. We hebben nog voldoende dynamiet 
hier om een maand te blijven werken.”

„Mijn mannen weigeren dienst als ze geen geld 
krijgen,” herhaalde Danks tergend langzaam.

„Ze moeten wachten, Danks. Luister naar mijn
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U mag eksteroogen niet uittrekken of afsnijden. Dat 
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voorstel; ik geef je een derde van de netto-winst, 
als je nog een maand aan het werk blijft?’

Danks was een oogenblik besluiteloos.
„En als we binnen dertig dagen niets gevonden 

hebben ?” vroeg hij.
„Dan kun je den boel stop zetten.”
Danks krabde zich achter het oor.
„Ik zal er met mijn mannen over spreken,” 

zei hij. „Vanmiddag heb je ons antwoord?’

Toen Hugh Purdey vernam, dat er tusschen 
Stevens en Danks een voorloopige schikking was 
getroffen, begon hij weer over het vorige thema te 
spreken.

„En hoe staat het met Eva ?” vroeg hij aan 
Stevens. „Wat ben je van plan, met haar en dien 
jongen snuiter uit Londen te doen ?”

„Ik geloof niet, dat daar veel aan te doen is. 
Eva is jong en als zij belang stelt in een jongmensch 
van haar leeftijd....”

Midden in den zin hield hij plotseling op Hij 
dacht er aan, dat Hugh te arm was om een vrouw 
te onderhouden en de drie duizend dollar, die hij 
in de onderneming had gestoken, gaven hem nog 
niet het recht, daarvoor een vrouw te eischen.

Voor zijn lieveling, voor zijn kleine Eva, verlang
de de oude Stevens nog iets anders dan een leven 
aan de zijde van een man als den ruwen Hugh 
Purdey. Hij wilde haar gelukkig zien, wonende 
in een mooi huis, waar ze haar vrienden en kennis
sen kon ontvangen. Eva moest trouwen met een 
man, die haar een onbezorgd bestaan kon aanbie
den.

Hij wierp Hugh een steelschen blik toe en zag 
hem plotseling in een zeer onvoordeelig daglicht. 
Welk recht had die ruwe kerel eigenlijk op zijn klei
ne lieveling ? Geen enkel. Misschien slechts het 
recht van een ongehoorde aanmatiging. Maar dat 
was dan ook alles.

Geruimen tijd werkten de beide mannen zwij
gend voort en voor het eerst voelde Hugh, dat er 
tusschen hem en den ouden Stevens een gespannen 
verhouding bestond.

Ook Stevens voelde het. Maar hij kwam tot de 
conclusie, dat een man best voor zichzelf kan 
zorgen, terwijl een jong meisje de hulp noodig heeft 
van hem, die zich met haar bescherming belast.

Licht en glimlachend als een boschfee stond 
Eva op het pad, toen Dolf naderbij kwam. En 
beiden waren zoozeer onder den indruk van deze 

ontmoeting, dat ze elkaar eenige seconden zwijgend 
aankeken.

„Is het dan toch werkelijk waar ? Ben je heusch 
gekomen ?” riep Dolf.

„Waarom zou ik niet gekomen zijn ?” vroeg ze 
een weinig verbaasd.

„Ik durfde het nauwelijks gelooven?’
„Luister : ik heb gezegd, dat ik kom en ik ben 

gewend, mijn woord te houden. Maar wat zullen 
we nu gaan doen ?”

„Jij weet hier beter den weg dan ik, lieveling. 
Ik zal me dus geheel aan jouw leiding toever
trouwen.”

„Prachtig. Dan gaan we eerst naar het meer. 
Het wordt een stevige klimpartij tusschen de rotsen, 
maar dat is gezond?’

Ze liepen door een dal, welks bodem zoo dicht 
en dik met mos was bedekt, dat ze hun voetstappen 
niet meer hoorden. Bij een dennenboschje maakten 
ze een oogenblik halt en onwillekeurig haalde Dolf 
zijn etui te voorschijn om een cigaret op te steken.

Op hetzelfde oogenblik herinnerde hij zich de 
kleine scène van den vorigen dag.

„Eva,” zei hij, „probeer eens een cigaret te roo- 
ken.”

„Ik heb het al eens geprobeerd en vond het 
vreeselijk?’

„Bij ons rooken alle dames. Jij zou het ook doen 
als je bij ons was.”

„Je vergist je, Dolf. Ik zou heel veel dingen niet 
doen als ik bij jou woonde.”

„Bij voorbeeld ?”
„Om te beginnen zou ik me niet zoo kleeden als 

de dames, wier portretten in de tijdschriften ver
schijnen. Vinden de echtgenooten van die dames 
het niet erg, dat zij zich zoo kleeden ?”

„Hoe kom je er bij ?”
Eva fronste de wenkbrauwen.
„Ik dacht.... hm.... hm.... ik dacht.... ach, 

Dolf, ik ben nog zoo vreeselijk dom.”
„Je bent vreeselijk lief, Eva,” fluisterde hij. „Je 

bent het liefste meisje, dat ik ooit heb ontmoet. 
En dat is alles wat ik je kan zeggen.”

IX. DE BOSCHFEE

TTet maakte haar een weinig onrustig. Eigenlijk 
had ze er van gedroomd, dat iemand haar eens 

zulke woorden zou zeggen, maar nu kwam het te 
onverwacht. En eigenlijk had ze graag willen weten, 
of het slechts een alledaagsch complimentje was.
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Idylle in het klaverland.

Hoe zou een Londensch meisje 
een dergelijke verklaring in ont
vangst nemen ?

„Hoe kom je er bij, zoo iets te 
zeggen ?” vroeg ze.

„Ik weet het niet. Je bent 
zoo lief, Eva. Sinds gistermiddag 
ben je geen oogenblik uit mijn 
gedachten geweest. Ik heb in 
mijn leven al heel wat meisjes 
ontmoet, maar jij bent zoo ge
heel anders dan de anderen.”

„Aangenomen dat je de waar
heid spreekt,” fluisterde ze, 
„wat heeft het dan nog te 
beteekenen?’

Ze keerde zich om en wees 
naar een punt in de verte, waar 
men den uit het gouddelvers- 
kamp komenden rook omhoog 
kon zien kronkelen. „Daar ligt 
voor mij het begin en ’t einde 
van alles,” zei ze.

„Eva!”
Ze gaf geen antwoord.
„Wat zou je het liefst in de 

wereld willen ?” vroeg hij.
En oogenblik dacht ze na.
„Ik zou willen leven en zien 

en hooren en leeren. Ik ben 
vrij,” liet ze er hartstochtelijk 
op volgen. „Zoo vrij als een 
vogel in de lucht! Wat gisteren 
gebeurde, heeft niets te beteeke
nen. Als ik wil, kan ik op stel 
en sprong vertrekken en toch 
kan ik niet vertrekken. Begrijp 
je dat?”

„Neen.. ..”
„Ik vertelde Hugh, dat ik niets meer van hem 

wilde weten. Er bestond slechts een vage belofte 
tusschen ons, die ik gedaan had, nadat Hugh wat 
geld in de mijn had gestoken. Eerst later vernam 
ik, dat hij vader slechts had geholpen om mij tot 
vrouw te krijgen. Eigenlijk is het niet mijn vader, 
maar ik houd toch veel van hem.”

„Is mijnheer Stevens je oom?”
Ze schudde het hoofd.
„Ik weet niet, wie mijn vader of moeder waren. 

Het eenige, dat ik mij kan herinneren, is een win
terlandschap met een gescheurde tent in de sneeuw. 
Ik had dikwijls honger. Op zekeren dag kwam 
mijnheer Stevens voorbij met een hondenspan — 
dit laatste weet ik namelijk nog heel goed — en 
daarna bleef ik altijd bij hem. Toen ik nog jong was, 
liet hij mij wel eens achter in het kamp, maar 
zorgde er dan voor, dat een Indiaansche vrouw 
voortdurend bij mij bleef. Hij gaf mij alles wat ik 
noodig had, dacht nooit aan zichzelf en steeds aan 
mij. En ik geloof, dat hij vrijgezel bleef om aan 
mij al zijn liefde te kunnen schenken.”

„Je weet dus niet, of je zusters en broers hebt ?” 
„Neen, alhoewel ik dit dikwijls gewenscht heb.” 
„Met wie speelde je als klein kind ?”
„Altijd met mijzelf. Als vaders vrienden ’s avonds 

in de tent kwamen, brachten ze altijd een geschenk 
voor mij mee. Twee jaar geleden kwam een oude 
man bij ons om mij een Kerstcadeau te brengen. 
Hij had vijftig mijl in de sneeuw geloopen en daarbij 
was hem de linkervoet bevroren. Je ziet dus, dat 
ik eigenlijk gelukkig had moeten zijn. En toch ben 
ik het niet. En als jij weggaat, dan blijf ik weer 
alleen met vadertje en Hugh.”

Plotseling greep hij haar hand.
„En als ik nu eens bij je bleef, Eva? Zou dat be

ter voor je zijn ?”
Ze keek hem ongeloovig aan.
„Maar Dolf, dat is toch onmogelijk !”
„Dat is niet onmogelijk, lieveling. Mijn tante 

heeft mij haar geheele vermogen nagelaten, zoodat 
ik financieel volkomen onafhankelijk ben.”

Zwijgend staarde ze naar den grond.
„Wat zou die andere dame — ik geloof, dat je. 

haar Jenny noemde — wat zou die er van zeg- 
gen ?”

Dolf fronste de wenkbrauwen.
„Waarom vraag je dat ?”
„Ze keek mij gisteren zoo vreemd aan. Ben je 

met haar verloofd ?”
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„Neen hoor ; het is wel bijna zoo ver geweest. 
Maar in ieder geval is dat nu voorbij.”

„Wat is de oorzaak van....”
„Er is iets tusschen ons voorgevallen, Eva,” viel 

hij haar in de rede. „Laat ons niet meer daarover 
spreken. Ik heb je lief. Wil je met mij trouwen ?”

Onverwacht en onvermijdelijk was zijn liefdes
verklaring gekomen. Geen macht ter wereld had 
haar kunnen weerhouden. De machtige rotsen ke
ken zwijgend neer op de beide nietige menschjes, 
die op hun manier een rol speelden in het dwerg- 
drama des levens.

Eva was niet in staat, een woord te spreken. Ze 
keek slechts naar den man, dien ze nauwelijks vier- 
en-twintig uur kende en die haar thans reeds vroeg, 
zijn vrouw te willen worden.

„Eva, lieveling, heb je me niet begrepen? Ik 
heb je lief !”

„Ik weet het niet.... ik ben zoo bang,” stamel
de ze.

„Voor mij ?”
„Neen, niet voor jou. Hier,” ze wees met de 

hand naar haar borst, „hier zit iets.... ik weet 
niet wat.... het is plotseling in mij gekomen en is 
sterker dan ik...

Zijn gelaat was vlak bij het hare ; nog nooit had 
hij een zoo zeldzaam schoon vrouwengelaat gezien.

Ze wisselden een langen, zwijgenden blik een 
blik, dien Dolf nooit zou vergeten. In haar prach
tige oogen las hij alles wat hij weten wilde. Lang
zaam boog hij zich voorover, doch glimlachend 
schudde ze haar gouden lokken.

„Het wordt tijd dat we opstappen, Dolf. Heb je 
geen honger ?”

Dat was een verstandige, practische vraag en 
Dolf begon hartelijk te lachen.

„Nu je er over spreekt, geloof ik werkelijk dat ik 
honger heb,” riep hij vroolijk. „En jij ?”

„Ik ook. We hebben nog een uur noodig om aan 
het meer te komen. Vervolgens een kwartier om 
voldoende visch voor het middagmaal te vangen 
en een kwartier om de visschen te koken. Je zult 
dus anderhalf uur moeten wachten voor je iets te 
eten krijgt.”

„Je spreekt als een volmaakt huismoedertje, lie
veling.”

Ze stapten op en bereikten na een uur het meer, 
aan welks oever ze het zich gemakkelijk maakten. 
Toen ze gegeten hadden, zei Dolf :

„Ik ga nog hedenavond naar mijnheer Stevens 
om zijn toestemming te vragen. 
De familie Martin vertrekt over 
twee of drie dagen en dan heb
ben we volop tijd om alles voor 
het huwelijk te regelen.”

„Wil je in ’t kamp blijven ?” 
riep ze verbaasd.

„Als het noodig is : ja.”
Ze begon te lachen bij de 

gedachte, wat Hugh Purdey van 
het geval zou zeggen. Maar 
eigenlijk was dat van latere 
zorg.

Arm in arm sloegen ze den 
terugweg in en hadden tegen 
vijf uur ’s middags het kamp be
reikt. Ze zagen juist den ouden 
Stevens uit de mijnschacht ko
men en vol vertrouwen op den 
goeden afloop zei Dolf tot het 
jonge meisje:

„Laat nu maar alles aan mij 
over, lieveling.”

X. HUGH PURDEY
DREIGT

T'ou ik u even mogen spreken, 
mijnheer?” zei Dolf, ter

wijl hij op den ouden mijnwer
ker toetrad.

Deze wees zwijgend naar zijn 
hut en Dolf volgde hem. Stevens 
hing zijn mijnlamp aan een 
haak in den muur, keerde zich 
om en vroeg :

„Wat wenscht u ?”
Dolf haalde diep adem, keek 

den ouden man recht in de 
oogen en sprak :

Bloemen voor moeder.

„Ik houd van Eva, mijnheer, en wil met haar 
trouwen. Ik zou uw toestemming willen hebben.”

Stevens kneep de oogen een weinig dicht. Het
geen hij zooeven gehoord had, was flinke mannen
taal en liet geen enkelen twijfel bestaan over het
geen er mede bedoeld werd. Eva, die zwijgend en 
blozend in een hoek van het vertrek stond, had met 
graagte naar deze krachtige woorden geluisterd.

Haar prachtige oogen waren smeekend op den 
ouden man gericht. Gedurende eenige seconden 
zwegen alle drie en de oude Stevens besefte nu 
eenigszins, wat Dolf’s aanzoek voor Eva en voor 
hem beteekende. Hij zou bevrijd zijn van de zor
gen, die hij voor de toekomst van zijn pleegkind 
had. Dat was heel veel. En degeen, die het aanzoek 
had gedaan, maakte den indruk van een rond
borstig, eerlijk man.

„Ik zou u nog bij voorbaat willen zeggen, dat 
ik.... hm.... hm.... in financieel opzicht vol
komen onafhankelijk ben,” hernam Dolf. „De heer 
Martin kan deze verklaring bevestigen.”

Stevens keek naar het meisje, dat hij zooveel 
jaren had beschermd tegen alle moeilijkheden des 
levens en terwijl hij zoo naar haar keek, ontdekte 
hij plotseling iets nieuws in haar. Het was hem, 
alsof hij een pas ontloken bloem zag. En tegelijker
tijd besefte hij, hoe moeilijk het hem zou vallen, 
van haar te scheiden. Stevens voelde zich eensklaps 
oud en vermoeid.

„U kent Eva pas sinds gistermiddag,” zei hij. 
„En daarom kan ik u nu nog geen antwoord 
geven. Ik wil eerst met mijnheer Martin spreken.” 

„Wanneer ?” vroeg Dolf.
„Misschien vanavond, maar eerst wil ik de zaak 

voor mijzelf in het reine brengen. Wanneer ver
trekt het gezelschap ?”

„Over een paar dagen, maar indien u er niets 
tegen hebt, zou ik graag nog een poosje hier blijven.”

Stevens maakte een veelzeggend gebaar. Hij 
kon zich nauwelijks voorstellen, dat die deftige 
Engelsche heer goed zou kunnen opschieten met 
Purdey. En alhoewel Eva’s geluk hem na ter harte 
ging, wilde hij zooveel mogelijk elke ruzie vermijden.

„We doen beter, die aangelegenheid later te 
bespreken,” meende hij. „Natuurlijk bent u hier 
welkom, maar....”

Dolf begon te lachen.
„Ik geloof, dat ik u volkomen begrijp, mijnheer,” 

riep hij. „Maar ik verzeker u, dat ik mij onder alle 
omstandigheden....”

Juist op dit oogenblik werd de deur geopend en 
trad Purdey de hut binnen. Dolf wisselde een snel
len blik met Stevens en Eva, wenschte beiden goe
denmiddag en was reeds bij de deur, toen Purdey 
hem staande hield.

„Luister eens, vreemdeling,” sprak hij, „ik ge
loof, dat je je eventjes vergist hebt.”

Dolf keek hem bedaard aan.
„Vergist ? Ik ?” vroeg hij.
„Ik zal het je duidelijk maken, vreemdeling. Eva 

en ik zijn verloofd en ik geloof, dat je haar een 
beetje het hof maakt.”

Dolf schudde het hoofd.
„Ik geloof, dat u zich vergist, mijnheer,” sprak 

hij vriendelijk. „Laat ik onmiddellijk er bij zeggen, 
dat ik deze opmerking maak met Eva’s toestem
ming.”

Oog in oog stonden de beide mannen tegenover 
elkaar ; de een was koel, bedaard, vriendelijk en 
beleefd, de ander ruw en vijandig. En ontegenzeg
lijk scheen de laatste, althans wat lichaamskracht 
betreft, de sterkste.

„Jongmensch, je denkt, dat je met je geld hier 
alles kunt doen,” hernam Purdey. „Maar in dat 
opzicht zou je je wel eens kunnen vergissen. Luister 
naar mijn raad en pak zoo gauw mogelijk je biezen!”

„Ik was juist van plan, een poosje hier te blijven,” 
antwoordde Dolf. „Het is hier toch een vrij land, 
nietwaar ?”

Purdey balde de vuisten, doch hetgeen waar
schijnlijk gebeurd zou zijn, werd voorkomen door 
den ouden Stevens, die onmiddellijk op Hugh toe
trad en zijn hand op diens schouder legde.

„Je vergist je, Hugh,” sprak hij. Hij was uiterst 
kalm, doch het was hem aan te hooren, dat hij 
zich slechts met moeite beheerschte. Dolf nam 
lachend afscheid en was twee minuten later op weg 
naar het kamp der familie Martin.

„Blijft die kerel hier ?” vroeg Purdey, toen Dolf 
verdwenen was. „Als ik hem zie, breek ik hem 
den nek.”

„Die dwaasheid zul je niet uithalen,” sprak 
Stevens. „Je zou aan het kortste eind trekken. 
Hij was hier om iets te vragen en je kunt wel ver
moeden, wat hij vroeg. Ik heb hem gezegd, dat ik 
mijnheer Martin een bezoek zal brengen.”

„Ik heb drie duizend dollar in de mijn gestoken,” 
bromde Purdey. „Dat is het derde gedeelte van 
hetgeen ze waard is.”

(Wordt voort gezet,)
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Even slank als toen zij 20 was.
Nog „fit” en actief op 55-jarigen leeftijd.

„Gedurende de afgeloopen drie jaar 
heb ik iederen morgen de kleine 
dosis Kruschen Salts ingenomen. 
Ik kan het gewoon niet meer missen 
in huis. Ik leed altijd aan hard
lijvigheid en aambeien, maar nu heb 
ik er heele maal geen last meer van. 
Ik ben 55 jaar en net zoo slank als 
toen ik 20 was. Ik moet hard 
werken, omdat ik mijn huisgezin en 
een invaliden vader moet verzorgen 
en ik zeg altijd maar, dat het 
Kruschen is dat mij zoo flink houdt.

M. S.”
Nadat u een paar weken iederen 
morgen uw dagelijksche dosis 
Kruschen hebt genomen, zult u 
krijgen, wat over de heele wereld 
bekend is als „het Kruschen ge
voel". De drang naar bedrijvigheid 
zal uw heele wezen vervullen — u

zult er niet meer tevreden mee zijn 
in de oude leunstoel te zitten, nadat 
uw dagelijksche bezigheden zijn 
afgeloopen. U voelt de geest der 
jeugd in u — dat vreugdevolle 
gevoel — u wilt lange wandelingen 
maken, aan sport doen en uw werk 
zal geen last meer zijn—integendeel, 
het wordt een genoegen.
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ADVERTEERT IN DIT BLAD

En al zou U nog zoo n haast hebben, vooreen kleine 
inwrijving met Crème Mouson is altijd nog tijd.
Of wilt U door één verzuimde minuut een leelijke, 
roode en gesprongen huid krijgen?
U hebt niets anders te doen als Uw gezicht en handen 
met Crème Mouson in te wrijven.
De balsemende vetheid en de aetherische oliebe- 
standdeelen trekken in het huidweefsel, vervangen 
en vullen het natuurlijke vetgehalte aan en be
schermen daardoor de teint tegen den nadeeligen 
invloed van het weer.

CREME 
MOUSON

Als nacht- en reinigingsmiddel COLD CREAM MOUSON 

ziet U aan of een lamp 
goedkoop is!

Die paar dubbeltjes, die 
U in den winkel misschien 
minder betaalt, bent U 
denzelfden dag alweer ver
geten. Maar Uw meter 
vergeet ze niet. Hij vraagt 
ze tienvoudig terug! Week 
in week uit.

Betaalt liever een paar 
dubbeltjes meer voor een 
werkelijk goedkoope 

ÜL stroombesparende 
lamp. Koopt Philips

G^* n.
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Schoonheidsleer
Gave, zachte, fraaie handen bij dagelijksch 
werk zijn alleen mogelijk, wanneer U zich tot 
gewoonte maakt Uw handen van tijd tot tijd 
met een weinig Purol in te wrijven.

BOOM’s Laxeerpillen
verdrijven overtollig gal en 
slijm en bevorderen en 
regelen een goeden stoel
gang. Alleen echt zoo de 
verpakking is voorzien van 
bijstaand fabrieksmerk. Ver
krijgbaar in Apotheken en 
Drogistwinkels a 30 en 55 
cents per doosje.
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Oorsuizen
WILT U MAGERDER WORDEN?

I
Dit is zonder dieet in korten tijd I 
door mijn eenvoudig middel mo- I 
gelijk. - Schrijf aan Mevrouw |

NOTO HAADINEGOERO, S. A. 8 | 
Torenstraat 8, Den Haag

? ^■Uorsuizen"^

I
B en doofheid, ook ouderdoms- ■
B doofheid, oorver kal king, B

B loopende ooren, brommen, B
B suizen, fluiten, geraas in het B
B hoofd, enz. Vraagt kosteloos ■
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S. WIJNBERG
B Oosterpark 45, Amsterdam B

Dit is Likdoornpijn 
door merg en been

Dit kleine kereltje, dat er 
zoo lustig op los timmert, 
is het likdoornduiveltje.

Het gaat alleen op de vlucht 
voor Trannosan Likdoorn 
en Eelt Remedy, de prach
tige, nieuwe vinding van 
Prof. Dr. Polland, den be
kenden huidarts en hoog- 
leeraar aan deuniv. teGraz.

De pijn stopt onmiddellijk. 
Met een zucht van welbe
hagen zult U weer Uw 
schoenen dragen.

ff
Geen dag pijn meer. De 
likdoorn is na 2 dagen wit 
geworden en laat zich dan 
gemakkelijk verwijderen, 
U voelt hem niet meer.

Garantie: k°°p <*>> 
.... doosje en 
probeer het Als U niet 
geheel tevreden bent, ont
vangt U Uw geld zonder 
meer terug. Dat is onze 
garantie. Zij is eenig op 
de wereld.

Een doosje voor veelvuldig 
gebruik kost slechts 45 ets. 
in elke goede Drogisterij 
of Apotheek of tegen 
inzending van 45 ets. 
postzegels direct aan ons.

Gratis: In elk doosje een gratis Voetbad van 
11» Prof. Dr. Polland tegen transpireerende
en brandende voeten, voor een serieuze proef.

Loop geen dag langer met pijn. 
Bevrijd U van Uw kwelgeest.

Trannosan Company - Rotterdam
Fabriek en Kantoren: Filialen in : Parijs - Brussel - Berlijn - Londen
Verlaatstr. 52 - 5Ó Zürich - Innsbruck - Athene - Batavia
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Kop van een aalscholver. — De 
forsche snavel met haakvormig omge
bogen punt stelt hem in staat, den glad- 
sten visch te grijpen, liet keelgat is heel 

wijd en een groote haring kan 
heel gemakkelijk hierin ver
dwijnen. Neusgaten ontbreken. 
Het oog is fel groen. De naakte 
huid bij den ondersnavel is 
geelachtig, en de snavellengte 

k bedraagt ongeveer ?.3 c. M.

Eieren van den aalscholver. ~~ Het nest is vrij groot, opgebouwd 
uit takjes en gevoerd met zachte grassen, waarop de 3—5 eieren 
rusten. Deze zijn ongeveer zoo groot als kippeneieren en van een 
blauwgroene kleur. Deze kleur gaat echter schuil onder een witte 
kalklaag waarmede de eieren bedekt zijn. Langzamerhand wordt het 
wit vuil en vlekkig, dikwijls slijt het er zelfs gedeeltelijk af.

W^Om verschillende redenen braakt de aalscholver bij terugkomst in 
de kolonie den geheelen inhoud van den krop weer uit, welke dan 
met een plof op den grond terecht komt en ons een goed idee 
geeft van de hoeveelheid visch, die zoo’n vogel om de paar uur 
verwerkt. Rechts op de foto een kluitje van 3 of 4 haringen waar
van de koppen reeds door het sterke maagzuur aangetast zijn.

Een kijkje in de broed-kolonie. Waar het niet erg 
veilig is, broeden de aalscholvers in zeer hooge 
boomen en zijn de nesten voor vijanden onbereikbaar.

Schuw als ze zijn door de voortdurende vervolging, waaraan zij van de zijde 
van den mensch bloot staan, is het moeilijk deze merkwaardige vogels tot 
dichtbij te naderen, De beste tijd om ze van nabij te bestudeeren, is het 

vroege voorjaar, wanneer zij naar hun broedplaatsen terugkeeren. Dan leggen zij 
hun schuwheid bijna geheel af en kunnen we den wonderlijken vogel van zeer 
nabij in zijn levensverrichtingen gadeslaan. Want wonderlijk is de aalscholver 
of schollevaar in hooge mate en in alle opzichten, van snavel tot staart toe. Prach
tig blauwgroen glanzen de borstveeren in de zon. De rug is warm bruin, elke veer 
afgezet met een donkeren rand. De zijkanten van den kop zijn bijna wit in het 
voorjaar, door het groote aantal witte sierveertjes, die ver buiten de andere 
veeren uitgroeien, maar al heel spoedig weer uitvallen. Men zou zeggen : „Maar 
dan is zoo’n vogel toch een sieraad voor het land 1° Ja, dat is hij. En toch wordt 
hij overal verjaagd, omdat hij schadelijk zou zijn voor de vischvangst. Het aantal 
van deze vogels begint dan ook af te nemen en alleen in de broedkolonies zijn 
ze betrekkelijk veilig. Een heel bekende kolonie bevindt zich te Lekkerkerk, 
verder is er een zeer groote te Wanneperveen. Verheugend is het, te zien, dat de 
kolonie nabij Maasdijk zich uitbreidt en dat nesten in de zeer hooge boomen onbe
reikbaar zijn. Hun bestaan hangt af van de willekeur van den eigenaar, in wiens bosch 
zij nestelen. De wet laat toe, dat ze overal en altijd geschoten worden, door ze te 
plaatsen op de z.g. zwarte lijst, waarin nog meer schadelijke vogels zijn genoemd. 
Ware dit niet het geval, dan zouden zij zich sterk vermeerderen, daar het bijzon
der taaie vogels zijn en elk paar in staat is, jaarlijks tweemaal 3 tot 5 jongen groot 
te brengen.

Deze zijn, als ze pas uit het ei kruipen, volkomen kaal en blind. De huid heeft 
een blauwgrijze kleur, en wordt langzamerhand met dons overdekt. Het eenigsle 
wat ze in dit stadium goed kunnen, is eten en een erbarmelijk piepend geluid 
voortbrengen, een voortdurenden hongerkreet. Ze groeien dan ook als kool en 
verwisselen spoedig hun donzen pakje voor een echt veerenkleed, van boven bruin, 
van onderen vuilwit. Nu ver
laten ze het nest. Ligt dit 
dicht bij het water, dan vliegen 
ze rechtstreeks hier op toe en 
zwemmen en drinken direct, 
alsof ze hun geheele leven 
niets anders gedaan hadden.

De strijd voor het bestaan 
is voor dezen fraaien vogel, 
die zoo weinig bij de men- 
schen geliefd is, wel dubbel 
Zwaar.

G. A. L. BISSELING.

Aalscholver speurend naar buit.

Poot van een aalscholver. — De aalscholver be
hoort tot de orde der Roeipootachtigen. Alle uier 
de teenen zijn verbonden door zwemvliezen. Het 

loopbeen is kort en de spieren, die voor de beweging van den 
poot zorgen, zwaar, zoodat deze krachtig en snel kan manoeuvreer 
ren. Tot deze orde behooren ook nog de Jan van Genten, 
Slanghalsvogels en Tropenvogels. De familie der aalscholver^ 
telt zeer vele soorten, waarvan slechts één soort in Neder A 
land broedt, terwijl de gekuifde aalscholver slechts nu en daw 
gezien wordt, hoewel hij in Engeland veelvuldig voorkomt.



Slank
zooals vroeger ...

Ik ben er altijd trotsch op ge
weest, dat ik zoo slank hen en 
groot Was daarom mijn schrik, 
toen mijn gewicht begon toe te nemen, hoewel ik 
met het eten en met zoetigheden toch zeer matig 
was. Maar nadat ik 3 buisjes Facil gebruikt had, 
dat absoluut onschadelijk is, ben ik weer slank 
geworden zooals vroeger. Ik heb n.l. de 4 K.G. 
die ik aangekomen was, weer aan gewicht verloren.

Uw dankbare C. M.

FACIL maakt slank zonder het geringste gevaar voor de 
gezondheid - zonder dieet, zonder eenig nadeehg gevolg 
van welken aard ook. FACIL is verkrijgbaar in apotheken 
en drogisterijen a f3.- per buis van 100 pastilles voor 
een vermageringskuur 
van 3 weken. FACIL

SpORTBl_Ao

h°e “* cl«b op ,,
’ra»9«fe«e„aa|,
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I DOELMATIGE PUBLICATIE |l
£ —g van uw zakennieuws is van groot belang 1

voor uw onderneming! ||

lllllllllllllilllllllllillliilllllilllllliilllllllllllliilllllillllllllillilIN

„THE MARMET”

De „Lichtste Wagen” der wereld. 
Alléén verkrijgbaar bij

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

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

INTEEKEN BILJET
Ondergeteekende verklaart zich hiermede te abonneeren 
op „De Stad Amsterdam” a f ^2* per drie maanden 

f0.125 per week
0 Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Naam ........................................................................

Adres ........................................................................

Bovenstaand inteekenbiljet s.v.p. na invulling afgeven aan ons Bureau, 
N. Z. Voorburgwal 262, of per post toezenden in open enveloppe 
met postzegel van l1/*! cent gefrankeerd.

De Administratie van „DE STAD AMSTERDAM”
N.Z. VOORBURGWAL 262

HOTEL, CAFÉRESTAUR AN1 
„KRASNAPOLSKY ”

J. F. KIKKERT & Zn.
NIEUWE LELIESTRAAT 2S 
TELEFOON 4»6»8 EN «’3»8

FABRIKANTEN VAN 
•(KERS - LAUWERKRANSEN 
MEDAILLES EN INSIGNES

HET ADRES VOO» BETE» GENRE SPORTLUIZEN

10 ct
aan alle
kiosken

DQUKKtRU TVASTGELmm. AéMSTEL 
HvvjDoeupguu ao -n amskpqam

GEHEEL GEMODERNISEERD 
DANCING

ƒ2.-

^Keelpijntab-.e

ECHTS FRIEM»..
HFFRFN-RAAI i

p. nummer

COUPON

Ar^sterdamsch

' W'e Amsterdamschen
n van de" XschenV°'kX 
d en sPort'

amsterdamsch

kiosken.

Verzoeke mij te noteeren als abonné op HET AMSTERDAMSCH SPORTBLAD 
voor / 2. per half jaar bij vooruitbetaling.

HANDTEEKENING...................................................................

ADRES____ __________ _____________ ....... _

Aan de
UITGEVERS: T KASTEEL VAN AEMSTEL, N.Z. VOORBURGWAL «»-73, AMSTERDAM

GRATIS ONGEVALLENVERZEKERING
voor de abonné’s van „De Stad Amsterdam”
Bureau: N.Z. Voorburgwal 262, Amsterdam.

Méér dan een
kwart millioen gulden
werd in betrekkelijk korten tijd door ons uitgekeerd.

Ook U kan een ongeval overkomen.

Indien U nog niet tot onze talrijke abonné’s behoort, geeft U dan ten spoedigste op!



LOSSE NUMMERS
15 CENT DE STAD AMSTERDAM 12E JAARGANG No. 6

22 APRIL 1932

TWEEUNG-GEYSER . , k kk , .......
/ is een der indrukwekkendste natuurmonumenten van Noord-eiland, eer. der beide

langgerekte eilanden, waaruit Nieuw-Zeeland bestaat. Wolken van waterdamp 
ontsnappen sissend uit de rotsspleten, waaruit het kokende bodemwater opspringt.

DE STAD AMSTERDAM
GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD

Red. en Adm.: N.Z. Voorburgwal 262. Tel. 33170. Postrekening 97946. Abonnementsprijs : p. week 12V2 cent » 
per kwartaal BIJ VOORUITBETALING ƒ1.625; per post ook voor Ned.-lndië ƒ1.75; Voor het overige 
buitenland ƒ2.25 of ƒ2.50 : Losse nummers 15 cent. Voor advertentiën wende men zich tot de Administratie van 
dit blad. Al onze abonné's zijn gratis verzekerd tegen ongelukken. (Uitkeeringen ƒ30.— tot ƒ2000. —)

OPLAGE BOVEN 90.000 EX.
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