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„MOEDER EN KIND”
Het door P.. o. Woerkom geteekende affiche voor de groote tentoonstelling „Moeder en Kind'. welke van 17 Juni—10 Juli a.s. in het R.A.I.-geboum te Amsterdam wordt gehouden.



In veilige haven.De ernst van het spel.

Belangstelling voor moeders handigheid 
Een ongeivenschte douche.

TENTOON
EEN INLEIDING DOOR

De tentoonstelling „Moeder en Kind” welke 17 Juni—
10 Juli a.s. in ’t R.A. I.-gebouw te Amsterdam 
wordt gehouden, is een gebeurtenis, die zeker niet 

ongemerkt voorbij zal gaan en belangstelling zal wekken 
in alle rangen en standen ook buiten het hoofdstedelijk 
rayon. Dat deze tentoonstelling in elkaar werd gezet 
om het feest van het 300-jarig bestaan van de Amster- 
damsche Universiteit te helpen opluisteren, zal haar 
waarde zonder twijfel verhoogen, want de historische 
gedachtengang en de chronologische ontwikkeling van 
alles wat zich om de moeder en het kind heen groepeert, 
zal op deze tentoonstelling zeker de leidende en con
structieve gedachte geweest zijn. Zijn wij wel ingelicht, 
dan is het Dr. M. de Hartogh geweest, in wiens brein 
deze gedachte het eerst gerijpt is en wien wij als 
auctor intellectualis dankbaar moeten zijn voor het 
goeds, dat hier geboden zal worden.

Dat hier inderdaad iets goeds, iets leerzaams en 
boeiends gegeven zal worden, daarvan zijn wij na bestudee- 
ring van het prospectus overtuigd. Wij hopen hiervoor 
het comité van uitvoering, dat staat onder leiding
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STELLING MOEDER i KIND
Dr. W. F. EN KLAAR

Moeder en kind „en gros'.

De zonnestraal.

Op moeders verjaardag.

Moeders pottenkijkers.

van prof, van Rooy, onze hulde te betuigen zoodra het met zijn werk voor het publieke forum treedt.Dat de commissie haar uitgebreid terrein schematisch heeft ingedeeld in een twaalftal groepen is toe te juichen, omdat hierdoor de overzichtelijkheid van het geheel bevorderd wordt en men gemakkelijk die onderwerpen zal kunnen bestudeeren, waarvoor bijzondere belangstelling bestaat.Groep I zal behandelen de toekomstige moeder, dus het jonge meisje, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, sport, emancipatie. Hier zal dus zeker interesse bestaan, omdat de brandende vraagstukken van dezen tijd aangeroerd worden. Dat korte pakkende teksten, diorama's, plastische voorstellingen hier de aandacht zullen trekken, is even zeker als dat wij de herinnering er aan blijvend zullen vastleggen.Groep II zal de vrouw in het maatschap

pelijk leven geven, de vrouw werkzaam dus in bedrijf of beroep, de bedrijf shygiëne in den modernen vorm. Het is wel aangenaam om nu eens niet uit boeken te leeren hoe het was, hoe het is en hoe het moet zijn, maar om door beschouwen en kijken zich een beeld te vormen, dat daardoor aan waarde wint.Dat in deze groep ook de vrouw in het gezinsleven als „werkende” vrouw haar plaats heeft gevonden, is een goede gedachte geweest, daar zij getuigenis af legt van den eerbied voor dit werk van eerste orde.Groep Hl zal voor den historicus van waarde zijn, terwijl groep IV ons zal brengen in medios res, en ons zal voeren tot de kern waar het om gaat: moeder en kind. Dat hier de zorg voor den 

zuigeling tot in bijzonderheden zal worden uitgewerkt daarvan getuigt de index, dien wij vinden in het uitgebreide prospectus. Ik geloof niet dat er een terrein is als dit, waar beter en overzichtelijker de algemeene vooruitgang is aan te toonen. Ik twijfel dan ook niet, of deze groepen zullen meer dan gewone belangstelling wekken.Dat de kleuters en de schoolgaande kinderen in hun verschillende nuanceeringen niet vergeten 

zijn, spreekt vanzelf. Het zou mij buiten het bestek van deze inleiding voeren om hier alles uitvoerig te bespreken.Zeker is, dat hier een rond en afgewerkt geheel geboden wordt, waar een ieder, hetzij ouder, opvoeder, verzorger, verpleegster, geleerde en niet-geleerde iets of liever gezegd veel zal vinden wat zijn aandacht boeit. Zonder twijfel zullen hier ook nieuwe gedachten gegeven worden, maar zonder twijfel zullen hier ook nieuwe gedachten geboren worden, ’n nuttige wisselwerking, welke ’t mensch- dom ten goede zal komen. — Wij wenschen deze tentoonstelling het succes, dat zij verdient en dat wel. niet twijfelachtig zal zijn. Wij zijn overtuigd dat degeen, die deze gelegenheid verzuimt, iets goeds voorbij laat gaan.
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De buitenplaats „Rustmyk” te Muiderberg is door de gemeente aangekocht en Door het 
publiek opengesteld. Merkwaardig is hier een echo, door houthakkers in 1611 ontdekt, 
welke door den persoon die roept niet kan worden vernomen, wel door de omstanders.

Voor het gebouwtje van de P. E. N. te Warmenhuizen 
staat nacht en dag deze zonderling uitgedoschte 

heer die dienst doet als Provinciale Vogelverschrikker.
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Een aantal Duitsche athleten bezocht Edam en Volendam* ln eerst
genoemde plaats werden hun Edammer kaasjes aangeboden, waarmede 
men blijkbaar van plan was een kogelstoot-demonstratie te geven.

Jn het nieuwe havengebied der hoofdstad* Een 
petroleumtrein passeert de nieuwe hefbrug 
over het verbindingskanaal van de Coenhaven.

Te*s Gravenhage is overleden Mr. Theo Heems
kerk, oud-minister van Binnenlandsche zaken 
en van Justitie en oud-wethouder van A’dam.

De regenten vóór de Staalmeesters, bij de 
- opening van de Rembrandttentoonsteliing te 
^Amsterdam. V.l.n.r. Wethouder Boekman, Minister

Terpstra, Dr. Bredius, Burgemeester de Vlugt.

De oprichter van de Wereldbibliotheek, 
de letteiki .Jige L. Simons, die bij 
gelegenheid van het a.s. Universiteitsjubi- 
leum tot doctor honoris causae zou 
worden benoemd, is dezer dagen overleden.

Het echtpaar Pilkes— 
de Haan teWest-Graft- 
dijk is 2 Juli a.s. 
vijftig jaar gehuwd.

De heer van Zon te Amsterdam 
heeft zelf een motorboot van 9 meter lengte ge

bouwd, die in 15 maanden tijds gereed kwam. De te water lating in het Diep.

Als Burgemeestei van Koedijk is 
geïnstalleerd de heer W. C. Ninaber.
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De Russische officier merd blind 
geschoten en toen bekende Mata 
Hari hem haar oprechte liefde en be
loofde met hem te zullen humen.

Mata Hari 
(Greta Garbo).

De ondoorgronde-"^* 
lijke oroum in haar 
toiletkamer. Naast 
haar de Russische 
officier (Ramon No- 
oarro) waarop zij 
in deze film mer
kelijk verliefd moet 

morden.

Liet treurige leven en einde van deze spionne, 
1 die in den wereldoorlog in Duitschlands 

dienst zoo’n groote rol speelde, vonney den 
inhoud van deze film, waarin Greta Garbo de 
Mata Hari-rol speelt. Mata Hari was, zooals 
men zich zal herinneren, een Hollandsche van 
geboorte, die echter op Java werd opgevoed, 
alwaar zij ook de Indische dansen leerde. Later 
werd zij danseres en in die kwaliteit wijdde 
zij zich tevens aan het luguber spionnage- 
beroep. Daar zij veel van zich heeft doen 
spreken, mede door het feit dat zij tenslotte 
werd gefusilleerd, is thans deze film van haar 
vervaardigd, die dan ook wel de belangstelling 
zal hebben. Van de artisten, die haar assistee- 
ren, noemen we nog Lewis Stone, Lionel Barry- 
more en Ramon Novarro, welken laatste de eer 
te beurt valt Garbo’s tegenspeler te mogen zijn. 
Van de film, die door de Metro Goldwyn 
Mayer werd vervaardigd, bieden we onzen lezers 
thans reeds eenige uitstekend geslaagde opnamen.

Het einde oari de spionne. Even 
voordat zij gefusilleerd merd.

ï
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Brengt gelukk’ge dagen door in Hotel D A f"! DAHA7 
„TAMINA” in het heerlijk gelegen DHU ixnUMZ. 
Pensionsprijs voor zeven dagen incl. kurtaxe en bediening 

f 42.50 en f 47.50

BERGüN**»^ HOTEL KURHAUS 
(Graubünden). Voor den Familiehotel met prachtig park. Vernieuwde 
wind beschut strandbad. Tennisbanen. Pension vanaf Zw. Frs. 11.—gevoel ik mij nacjat moeder be

gonnen is met het gebruik van

BENDERcatalogus Ö

Het Instrument, dat U 
zoudt willen bezitten, 
bevindt zich In onzen 
voorraad. Komt U eens 
kennismaken ?

PIANOS-VLEUGELS-RADIOGRAMOFOONS
AMSTERDAM Spui 12, h. N. Z. Voorburgwal

ROTTERDAM - ARNHEM - BREDA - LEIDEN 

'Breng uw vacantie door te

LAUSANNE- 
OUCHY

Ideaal vacantie-oord - Centrum 
voor uitstapjes-Schitterend strand 

Golfterrein - 18 holes 
Gerenommeerde Hotels

Abonneert U op dit blad!

HOTEL DU MYRTHE 
u_. , BELVÉDÈRE AU LAC
bij Locarno Str. water - Pension vanaf fr. 7.-

GRIMMIALP grand hotel 
berner oberland Ideaal Zomerverblijf 
1260 Meter boven zee Natuurpark, Pension

Fr. 11.-. - Tennis, Garage, Postauto. - Vraagt prosp.

LUGANO
ADLER HOTEL

bij station. Heerlijk uitzicht aan het meer. Omg. van 
palmentuinen. Str. water. Lift. Kamers v.a. fr. 4. 
Pens. v.a. fr. 11. Zelfde Dir. Erika Schweizerhof. 
Kamers vanaf fr 3, Pension vanaf fr. 10. Garage

I I I7C D KI Den Hollandsche gasten aanbevolen :
IM HOTEL DIANA, gerenommeerd huis 

van den 2en rang, bij het station en de boot — Kamers met 
stroomend water vanaf fr. 5.-. Volledig pension vanaf fr. 12.-.

MELCHTAL
900 M. boven zee

Brünigroute Obwalden (Zwitserland) 
KURHAUS MELCHTAL 
Voll. pension vanaf fr. 6.-. Zorgv. bed.

SCANFS Ideaal vacantie-oord. Talrijke 
mi woud- en bergtochten. Ingang Engadm, 1660 M. tot-t Nat park. pensjon yan^f 

Half uur van St. Moritz. fr g 50 prosp. door de Hotels: 
Scaletta - Aurora - Sternen of de Verkehrsverein

vóór schooltijd Wrigley’s
een verstandige gewoonte, die de 
gezondheid van Uw jongens en meisjes 
ten goede komt. Immers, Wrigley’s be
vordert de eetlust en een gezonde 
spijsvertering en ... . wie Wrigley’s 
gebruikt heeft altijd een frissche adem. 
Wrigley’s is tevens een goed hulp
middel om het gebit schoon te houden. 
Geef Uw kinderen Wrigley’s Kauwgom 
als ze lastig zijn; het werkt kalmeerend 
en concentreert hun aandacht bij het 
school- en huiswerk. Wrigley’s is een 
heerlijke versnapering, die door jong 
en oud gewaardeerd wordt.
Twee soorten: P.K. (zuivere pepermuntsmaak) 
en Spearmint (pittige kruizemuntsmaak). 5 cent 
per pakje. hm-3

WRIGLEY

En zoo
gaat het nu den heelen dag ....
onder het werk en in zijn vrijen tijd rooken en nog eens rookenl Hoeveel 
zou hij er dagelijks wel rooken? Daar lef hij niei op, wanf hij weef dat zijn 

tanden, ondanks hef vele rooken, steeds wif en gezond blijven, omdat hij bij 
hei poetsen Pebeco gebruikt.

Pebeco bevat bijzonder werkzame bestanddeelen, reinigt grondig en lang
durig en houdt den mond frisch. Ze werkt gunstig op den bloedsomloop in 

de weefsels der mondholte en ver
sterkt tanden en iandvleesch. Zelfs de 

sterkste rooker heeft steeds een frisschen 

, en zuiveren adem en blinkend wiHe, 
gezonde tanden.
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Het meisje en de man hadden drie uur in de anti
chambre van den gouverneur gezeten, en nu 
kwam een oude butler de deur, die van het 

hooge, statige vertrek naar de ruime „foyer” 
voerde, afsluiten. Zaterdags werden na twaalf 
uur geen bezoekers meer toegelaten.

In den loop van den morgen hadden velen hun 
naam aan den secretaris van den gouverneur op
gegeven, waren in het heilige der heiligen toege
laten en weer vertrokken. Er waren afgevaardigden, 
een paar rechters, burgemeesters van naburige 
gemeenten en een delegatie van vrouwen, die tegen 
het een of ander een protest kwamen indienen.

Maar de secretaris had geen aandacht geschon
ken aan de twee bezoekers, die nu nog in de buurt 
van een der ramen zaten.

De man schudde mismoedig het hoofd. Hij heette 
Montgomery Latham en had de reputatie een van 
de grootste strafpleiters in den staat te zijn. Hij 
was een forsche man van ’n jaar of zestig, met bor
stelig, nog bijna geheel zwart haar, en onberispelijk 
gekleed in een blauw pak en grijze slobkousen.

„Het begint er leelijk uit te zien,” wendde hij 
zich tot het meisje. „Ik ben bang, dat....”

„Ik niet,” klonk het scherp.
„Wij hebben niet veel meer dan twaalf uur tot 

onze beschikking,” herinnerde hij haar.
„Véértien uur,” verbeterde ze vastberaden. 

„Veertien uur,” ze wierp een blik op haar pols
horloge, „en zes en twintig minuten !”

Ze stond op en liep naar het raam. Uit haar hou
ding sprak ferme beslistheid, in haar zachte, bruine 
oogen lichtte de vurige gloed van een strijdbare 
intelligentie. Ze was jong, mooi en lenig.

Er waren honderden meisjes, die beter konden 
zingen, dansen en acteeren dan Alice Rankin, 
maar haar naam prijkte in vurige letters aan den 
voorgevel der theaters, terwijl de anderen slechts 
koor- en balletmeisjes bleven. Ze bezat charme, 
dat was het, wat haar op den voorgrond had ge
bracht. Als een man of een vrouw naar Alice Ran
kin keek, kwamen zij onmiddellijk onder haar 
bekoring.

Haar korte bontjas hing open aan den hals. Ze 
duwde den mantel naar achteren, en drukte de 
knokkels van haar handen in de heupeïi. Ze keek 
uit het raam en daagde de wereld daarbuiten uit.

„Tenslotte, ” merkte de advocaat op, „zult u 
moeten toegeven, dat het argument, dat we tegen
over den gouverneur willen aanvoeren, niet zeer 
overtuigend is.”

Ze wendde het hoofd niet om. „Stanley heeft 
het niet gedaan,” antwoordde ze. „Sterker argu
ment bestaat er niet. Ze hangen geen onschuldigen 
op.”

Latham maakte een ongeduldige beweging met 
zijn schouders en greep een ochtendblad, dat hij al 
vier keer gelezen had.

De gouverneur streek met de hand door zijn 
lange, stroogele haren en keek over de goud-om- 
rande brilleglazen, die in eenigszins wankel even
wicht op het uiteinde van zijn neus balanceerden.

„Hebt u mij laten roepen ?”
De procureur-generaal kwam binnen door een 

deur, die uit een geheime gang van de werkkamer 
van den gouverneur voerde. Hij was lang en mager; 
zijn lippen waren dun en wreed.

„Ja,” zei de gouverneur. „Ga zitten.”
Hij wees naar een fauteuil aan den anderen kant 

van het enorme, rijk-gebeeldhouwde, mahonie
houten schrijfbureau. „Ik heb juist een gesprek 
gehad met den luitenant-gouverneur,” zei hij, met 
een knik in de richting van dezen functionaris, 
die vadsig in een anderen fauteuil hing en op een 
groote sigaar kauwde.

De procureur-generaal stak een sigaret aan, 
gooide een tasch op zij, liet zich in den stoel vallen 
en sloeg zijn knieën over elkaar.

„Henry en ik gaan vanmiddag naar Pine Lake 
om den Zondag door te brengen. Heb je zin om 
mee te gaan ?”

De procureur-generaal schudde het hoofd.

door Jerome 'Beaiïy

„Nee, ik heb juist een stel nieuwe golfstokken 
gekocht. Die wil ik eens probeeren.”

„We hadden wel zin in een paar flesschen whis- 
key,” mengde de luitenant-gouverneur zich op 
aarzelenden, voorzichtigen toon in het gesprek. 
„Heb jij misschien....”

„Natuurlijk. Loop maar even bij me aan. Ik zal 
mijn vrouw wel opbellen.” Toen keek hij van den 
een naar den ander. „Heb jullie me daarvoor laten 
roepen ?”

„Neen, natuurlijk niet. Ik zou het bijna ver
geten.” De gouverneur nam een potlood op en 
begon zijn vloeiboek met allerlei hiëroglyphen te 
versieren. „Dat meisje Rankin wacht hiernaast. 
Dyke’s verdediger, Latham, is er ook. Ik voel er 
veel voor....”

De procureur-generaal leunde voorover in zijn 
stoel en liet zijn vuist met kracht op het blad van 
de schrijftafel neerkomen. „Gedraag je nu in 
vredesnaam als een verstandig man, gouverneur !” 
viel hij uit.

„Dat heb ik ook al gezegd,” verklaarde de luite
nant-gouverneur.

„Ik had gedacht,” hernam de gouverneur, „om 
een uitstel te geven — wel — laten we zeggen van 
een week.”

„Stanley Dyke is schuldig,” zei de procureur- 
generaal met grooten nadruk. „U hebt al twee keer 
uitstel gegeven. De terechtstelling is op vannacht 
vastgesteld. Hij moet nu maar gehangen worden.”

„Het meisje heeft mijn secretaris vanmorgen 
opgebeld. Ze zegt, dat het absoluut vaststaat, dat 
Jessie Duke in de stad is, en dat ze vóór Maandag 
een verklaring van haar zal hebben.”

„Jessie Duke !” De luitenant-gouverneur scha
terde het uit. „Neen maar, die is goed !”

„Dat grapje hebben ze nu al twee keer met je 
uitgehaald,” bracht de procureur-generaal in het 
midden. „Laat je toch niet beetnemen. De kranten 
steken al genoeg den gek met je, en als je nog eens 
over Jessie Duke begint, zullen de teekenaars van 
spotprenten papier te kort komen. Ze zijn ’t zaakje 
nu half en half vergeten, maar als je ze een nieuwe 
aanleiding geeft, berg je dan maar op, waarde 
heer 1”

„Eén week maar,” waagde de gouverneur.
„Ben je de spotprenten in de kerstbladen soms 

vergeten, toen je Dyke op grond van hetzelfde 
onmogelijke verhaal uitstel gaf ?” vervolgde de 
procureur-generaal, zich steeds meer opwindend, 
„waarin Jessie Duke als het kerstmannetje werd 
voorgesteld en al dergelijke fraaiigheden meer ? 
In November hebben wij de verkiezingen en als je 
niet oppast, zal die Jessie Duke ons allemaal ons 
baantje nog kosten. Dyke heeft Bernstein doodge
schoten en niemand anders. Laat hem toch op
hangen !”

„Dat zeg ik ook,” viel de luitenant-gouverneur 
den spreker bij. „De jury heeft hem schuldig ver
klaard, het Hof van appèl heeft hem veroordeeld, 
en de heele staat gelooft, dat hij de dader is. Er 
is al veel te veel over gepraat, dat Stanley Dyke 
niet opgehangen zal worden, omdat hij een rijken 
vader heeft. Je hebt hem nu al bijna een jaar ge
geven ....”

„Tien maanden,” viel de gouverneur hem in de 
rede. „Het is nu einde April.”

„Als ze in tien maanden geen getuigen a dé
charge kunnen vinden, zijn er geen getuigen,” 
verklaarde de procureur-generaal schamper.

„Maar,” begon de gouverneur opnieuw, „ik zou 
Latham toch liever niet tegen mij in ’t harnas 
jagen.”

„Malligheid !” De procureur-generaal maakte 
een afwerend handgebaar. „Latham is zelf over
tuigd, dat Dyke schuldig is. Hij heeft gedaan, wat 
hij kon, hem zoo goed mogelijk verdedigd, en nu 
hij zijn geld binnen heeft, heeft hij er schoon 
genoeg van, hoor wat ik je zeg. De oude Dyke en 
de heele familie zijn overtuigd, dat de jongen het 
gedaan heeft, en gunnen hem zijn straf. Alleen dat 
meisje Rankin houdt het zaakje warm. Ik wil wed

den, dat Latham weet, dat dat heele verhaal 
van Jessie Duke fantasie is.”

„Het kan me spijten voor den jongen,” zei de 
gouverneur. „Het is een aardige kerel.”

„Poeh 1” smaalde de procureur-generaal. „Hij 
is een Dyke. Zijn vader heeft zich rijk gestolen ; 
geen cent van zijn heele vermogen heeft hij eerlijk 
verdiend.” Hij trok vol minachting den neus op. 
„Hij heeft een moord begaan. Laat hem maar 
hangen.”

„Dat vind ik ook,” voegde de luitenant-gouver
neur er bij.

De gouverneur haalde de schouders op. „Nu, 
vooruit dan maar,” zuchtte hij, „het vonnis wordt 
uitgevoerd !” Hij keek naar de klok. „We moesten 
nu maar gaan, Henry. Ben je nog van plan ver
anderd ?” Dit laatste tot den procureur-generaal.

„Nee, ik wil mijn nieuwe golfstokken pro
beeren.”

„Heb je ze met een stalen steel ?” informeerde 
de gouverneur.

„Nee, met hout. Je kunt niet zoo goed....”
„Ik heb ze tegenwoordig altijd met staal,” 

hernam de gouverneur, „en....”

Terwijl de man en het meisje nog maar steeds 
in de groote antichambre zaten te wachten, werd 
in de werkkamer van den gouverneur de gedachten
wisseling over de meerdere voortreffelijkheid van 
stalen of houten stelen nog een kwartier lang voort
gezet. Toen de discussie ten slotte op het doode 
punt was gekomen, greep de gouverneur zijn tasch, 
en verzocht zijn secretaris den wachtenden heer 
en dame mee te deelen, dat hij niet in staat was de 
tenuitvoerlegging van het vonnis tegen Stanley 
Dyke, wegens moord op Lucky Joe Bernstein ter 
dood veroordeeld, en die op Zondag 28 April om 
2 uur 30 in den morgen opgehangen zou worden, 
verder op te schorten.

Dit fatale oogenblik was thans geen volle veertien 
uur meer verwijderd.

Toen de secretaris de deur van de wachtkamer 
opende, stoof Alice op hem toe; het was, alsof haar 
vragende oogen de beslissing van zijn gezicht wilden 
lezen.

„En ?” vroeg ze gretig.
„Wat breng je voor nieuws, Dockery ?” voegde 

Latham er aan toe.
De secretaris schudde het hoofd.
„Niets aan te doen.”
„Maar hij zal ons toch ontvangen ?” drong Alice 

aan.
„Het spijt me erg, maar hij is weggegaan en komt 

vandaag niet meer terug.”
Het meisje greep den secretaris bij zijn mouw.
„Waar is hij naar toe ?” hijgde ze.
„Naar Pine Lake. Hij logeert in het hotel en 

blijft er den gehelen Zondag.”
„Daar kunnen wij hem toch zeker opbellen, als 

we hem noodig hebben, nietwaar ?” vroeg Latham.
„Natuurlijk. Maar heusch, meneer Latham, er 

is werkelijk geen hoop meer.”
„Geen hoop meer 1” protesteerde Alice levendig. 

„Praat toch geen onzin. Stanley heeft Bernstein 
niet vermoord. Onschuldigen worden niet opge
hangen.”

Ze keek op haar horloge.
„Zouden we den gouverneur nu niet even te 

pakken kunnen krijgen, Dockery ?” begon Latham 
weer. „Als ik hem maar een oogenblik kon spreken, 
dan zou ik misschien....”

„Laat maar,” viel het meisje hem ongeduldig 
in de rede. „Er is belangrijk werk voor ons te doen. 
Gaat u maar mee.”

„Ik vrees, dat de zaak er tamelijk hopeloos uit
ziet, miss Rankin,” zei Latham, toen ze in de 
weelderige limousine van den advocaat naar diens 
woning reden.

Ze keek hem verontwaardigd aan.
„Wordt u ook al zooals alle anderen ?” vroeg ze 

bitter.
„Wat bedoelt u ?” klonk het wederwoord.
„U gelooft Stanley toch ? U weet immers, dat 

Jessie Duke bestaat ?”
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„Natuurlijk. Dat heb ik toch in het proces al 
aangetoond.”

Alice negeerde zijn op pralenden toon gesproken 
woorden. „En u weet ook, dat zij den moord heeft 
zien plegen, en dat het haar bekend is, wie achter 
Stanley stond en schoot ?”

„Al vinden we haar, miss Rankin,” antwoordde 
de advocaat ontwijkend, „dan zal ze toch niets 
zeggend

„Dat zal ze wèl,” mompelde het meisje tusschen 
haar energiek opeengeklemde tanden. Ze greep 
Latham’s arm.

„In ieder geval,” stemde hij toe, „als we haar 
vinden, zal dat voor den gouverneur voldoende 
aanleiding zijn, om een nieuw uitstel te geven.”

„Maar, miss Rankin, u moet één ding goed in 
het oog houden. De werkelijke moordenaar weet, 
dat Jessie [)uke hem gezien heeft, en al zou zij 
willen spreken, dan zouden hij en zijn bende haar 
dat ongetwijfeld beletten. U moet die zaak ver
standig beschouwen....”

„Verstandig 1” klonk het minachtend. „Dat is 
de reden, dat Stanley niemand ter wereld meer 
heeft dan mij — omdat ze allemaal zoo verstandig 
zijn ! Die schurk van een vader van hem, en die 
schatten van zusters, die zijn verstandig. 
„Verstandig zijn” — dat is het excuus om je eigen 
vleesch en bloed in den steek te laten ! Ze denken 
allemaal, dat hij schuldig is, allemaal, behalve ik. 
Ik.... en Jessie Duke, en de man, die het schot 
loste. Stanley’s brave familie weet dat hij, als hij 
in vrijheid wordt gesteld, met mij zal trouwen, 
met een revuester ! Ze zien hem werkelijk liever 
dood ! En dan nog wat. Die lieve zussen en zijn 
andere familieleden weten drommels goed, dat ze, 
als Stanley wordt opgehangen, nog meer zullen 
erven van het geld van den ouden heer. O, het is 
een troep schavuiten! Zij zijn moordenaars — zij 
vermoorden Stanley terwille van het geld I”

Terwijl ze sprak, had het meisje zich steeds meer 
opgewonden. „U moet u niet zoo overstuur maken,” 
trachtte Latham haar te kalmeeren. „Misschien 
kunnen we hem redden. Maar als we Jessie Duke 
niet vinden, moet u zich op het ergste voorbe
reiden.”

„//< laat hem niet in den steek, meneer Latham, 
—ben geen laffe verrader ! Ik houd van Stanley 

en hij houdt van mij. Ik zal hem uit de cel halen. 
Dat heb ik hem beloofd, en hij vertrouwt op mij.” 
* „Jessie Duke kan wel dood zijn. Misschien heb
ben ze haar ook vermoord.”

„Waarom zou die priester mij dan opgebeld 
hebben ?”

„Het is best mogelijk, dat het heelemaal geen 
priester was. Het kan wel een hoosaardige grap 
geweest zijn.”

„Hij zei, dat ze in het laatste stadium van tuber- 
coluse was, en mij voor haar dood nog wilde spre
ken.”

„Maar waarom hield hij zich dan zoo in de ruim
te ? Hij wilde zijn naam niet zeggen, en evenmin 
vertellen, waar of wanneer u haar kon opzoeken. 
Dat verhaal raakt kant noch wal. Het is voor-den- 
mal-houderij 1”

„Volstrekt niet. Het kan heel goed waar zijn. 
De man zei, dat die revolverhelden Zondag weg 
waren, misschien Zaterdagmiddag al — en dat 
ik haar dan waarschijnlijk in ’t geheim zou kunnen 
bezoeken.”

„Nu,” zei Latham berustend, „het kan in ieder 
geval geen kwaad, om nog hoop te koesteren.” 
Hij wierp een blik op zijn horloge. „Zou hij niet 
om drie uur opbellen ?”

„Ja, en ik ben overtuigd, dat hij het zal doen.” 
„Hm,” was Latham’s eenig antwoord.
De limousine stopte voor zijn kantoor en zij 

baanden zich een weg door de groep verslaggevers, 
die zich in Latham’s wachtkamer verzameld hadden.

„Nog geen nieuws, jongelui,” zei de advocaat. 
„Maar misschien komt er nog wel wat. Ik doe 
tenminste mijn uiterste best.”

Thans was het Alice’s beurt om „Hm” te zeggen.
Ze zetten zich in Latham’s privé-kantoor en hij 

keek vluchtig naar de courant, die op zijn schrijf
tafel lag. Een vetgedrukt hoofd liep over de ge- 
heele breedte van de voorpagina.

„DYKE WORDT VOOR ZONSOPGANG 
TERECHTGESTELD.”

Alice volgde de richting van zijn oogen en boog 
zich naar voren om ook een blik in de courant te 
slaan.

„Leugenaars,” was alles wat ze zei.
Toen keek ze op de bronzen klok op het bureau.
„Over vijf minuten worden we opgebeld. Het is 

vijf minuten voor drieën.”
Latham keek afwezig een paar papieren in.
„Is het niet vreemd,” begon hij opeens op pein- 

zenden toon, „door welke kleinigheden ons leven 
beheerscht wordt. Deze stukken betreffen een 
geval, dat ik de volgende maand moet behandelen. 
Als het slachtoffer zich niet gebukt had om zijn 
schoenveter vast te maken, zou hij nu nog in 
leven zijn.”

„Dat is nog niet eens zoo heel bijzonder,” bracht 
het meisje in het midden. „Als Stanley eraan ge
dacht had, dat de zomertijd juist dien nacht in
ging, zou hij zijn trein niet gemist hebben, en op 
weg naar New York zijn geweest op het oogenblik, 
dat de moord gepleegd werd.”

„Maar dit is ook een hoogst interessant geval,” 
hield de advocaat aan. „In de dertigste straat....”

„Er is maar één geval, waarin ik belang stel, 
meneer Latham.” Ze stond op en liep naar het 
venster. „Gaat u gerust verder met uw werk. Let 
maar niet op mij.”

Op dat oogenblik rinkelde de telefoon. Ze liep 
naar het bureau, toen Latham den hoorn opnam.

„Hallo !” riep hij.
Alice stond in ademlooze spanning naast hem.
„O, ben jij het, Bill ?” zei hij. Hij keek naar haar 

en schudde het hoofd.
Langzaam, verslagen, liep ze naar het raam terug, 

met gebalde vuisten, terwijl Latham en een zekere 
Bill een afspraak voor den Zondag maakten.

Het scheen een eeuwigheid te duren, voor La
tham den hoorn neerlegde. „Hij was het niet,” 
deelde hij mede.

„Dat heb ik al begrepen.”
Vijf minuten gingen voorbij in beklemmend 

zwijgen. Tien minuten. Een half uur. Het zou nog 
maar elf uur duren, eer de terechtstelling plaats 
had.

Latham keek op van zijn stukken.
Het meisje stond nog steeds bij het raam, en 

staarde naar den zonnigen hemel, alsof ze daar de 
oplossing van haar probleem zocht.

„Wilt u niet gaan zitten ?” vroeg de advocaat.
Voor ze kon antwoorden, rinkelde de telefoon 

weer.
Latham stak zijn hand uit naar het toestel, 

maar Alice was hem voor.
„Hallo,” zei ze. „Ja, u spreekt met miss Rankin.” 
Ze wendde zich tot Latham.
„Het is Jessie Duke,” fluisterde ze opgewonden.
Latham sprong op.
„Ja, ik versta het heel goed,” zei Alice. „Flat 

nummer vier, North Dollinger Place 2236.”
Latham noteerde met zenuwachtige vingers 

het adres op een stukje papier.
„Zeker, ik kom onmiddellijk. Ik dank u wel, wat 

zegt u ? Hallo, hallo ! Wat is er? Hallo 1 Hallo !”
Ze legde den hoorn neer.
„Ze wil alles vertellen,” riep ze uit. „We moeten 

er dadelijk heen !”

Toen Alice en Latham voor de armoedige be
huizing op Dollinger Place uit den auto sprongen, 
zagen zij een troepje menschen, die opgewonden 
tegen een daar geposteerden politie-agent stonden 
te redeneeren.

„Hè, waar gaat u heen ?” riep de agent hen toe.
„We hebben ’n zakelijke bespreking,” antwoord

de Latham op een toon van gewicht.
„Waar ?” hield de agent aan.
„Ik zie niet in, dat u daar iets mee te maken 

hebt,” verklaarde de advocaat uit de hoogte.
„Flat vier,” mengde Alice zich in de woorden

wisseling. En daarop tot Latham : „Gaat u nu 
alstublieft mee I”

„Een oogenblikje !” De agent versperde hen den 
weg. „Misschien weet u er wel meer van.”

Een aantal van de omstanders had zich om hen 
heen verzameld.

„Hier is mijn kaartje,” zei Latham.
„Ot” Er kwam opeens eerbied in stem en hou

ding van den agent. Hij deed een stap ter zijde. 
„Ik zal met u meegaan, meneer Latham.”

„Gaat u ook maar mee ! Vooruit, uit den weg 
jullie !” Dit laatste tot de saamgedromde omstan
ders.

Ze beklommen de drie trappen naar flat vier, 
twee kleine kamertjes, armoedig, maar zindelijk.

„Ze is weg,” riep Alice geschrokken.

„Ja,” vertelde de politieagent, „nog geen tien 
minuten geleden hebben twee mannen haar naar 
buiten gedragen, en ze zijn in een auto met haar 
weggereden. Ze schreeuwde moord en brand. De 
buren hebben me geroepen, maar toen ik hier 
kwam, was alles al afgeloopen. Weet u misschien 
iets van haar ?”

„Dan hebben ze afgeluisterd, wat ze tegen me 
zei,” riep Alice uit. „Ik verbeeldde me ook al een 
eigenaardig geluid te hooren — net alsof iemand 
gilde —juist voordat de hoorn opgehangen werd.”

En daarop tot den agent, gebiedend en vastbe
raden : „U moet haar vinden. Onmiddellijk. U 
moet.. ..”

Opgezweept door den wilden aandrang van Mont- 
gomery H. Latham zocht de politie de heele stad 
af. Nu was de beroemde advocaat in volle actie ! 
Als hij Jessie Duke vond, beteekende dat een ge
weldigen triomf voor hem. Hij zou het leven van 
een mensch redden, maar wat meer was — de cou
ranten zouden zijn lof bazuinen in snorkende 
artikelen — met zijn portret erbij.

Alice zat naast zijn schrijftafel en wachtte. 
Middernacht was al voorbij. Op het bureau lagen 
de late edities van de avondbladen. Haar blik viel 
op den kop boven een artikel ; groote, onbarm
hartige letters, die aankondigden, dat de terecht
stelling om 2 uur 30 zou plaats hebben.

Bij den eersten klik van het telefoontoestel 
greep hij den hoorn.

„Ja ?” riep hij. Hij luisterde, lang, zonder een 
woord te zeggen. De stilte had iets dreigends.

Alice leunde voorover, iedere zenuw in haar lenig 
lichaam gespannen, den adem ingehouden, de 
kleine handen gebald op den stapel couranten.

„Prachtig,” hoorde ze hem eindelijk zeggen. 
„Ik kom onmiddellijk.”

Hij sprong op. „Ze hebben haar gevonden !” 
schreeuwde hij, en greep zijn hoed en jas. „Met een 
schot in den rug, ergens in een stille buitenbuurt. 
Ze is naar het ziekenhuis gebracht; ze leeft nog, 
ze wordt op het oogenblik geopereerd.”

Alice wees naar de telefoon.
„Bel den gouverneur op 1”
„Goed I”
Hij kreeg aansluiting met het hotel in Pine Lake 

en vroeg naar den gouverneur.
„Een heidensch lawaai I” deelde hij Alice mede. 

„Het schijnt er nogal vroolijk toe te gaan.” Hij 
sprak weer in de telefoon. „Hallo, gouverneur ! 
O, ben jij het, Henry ? Is de gouverneur er ook ? 
Wanneer komt hij terug ? Neen, luister, dan zal ik 
het jou vertellen.” Hij bracht den luitenant- 
gouverneur van het gebeurde met Jessie Duke op 
de hoogte. Blijkbaar antwoordde de man aan den 
anderen kant van de lijn : „Nu, wat zou dat ?”

„Wat zou dat ?” schreeuwde Latham. „De gou
verneur moet onmiddellijk de gevangenis opbellen 
en de executie opschorten 1 Hoe weet ik, dat het 
Jessie Duke is ? Wel, ik wéét het, ik ben er zeker 
van ! Ja, dat is waar, Henry, maar nu heb ik haar 
werkelijk.. .. hè, wacht eens even !”

Hij wendde zich verslagen tot Alice.
„Hij heeft afgebeld. Hij zei, dat ik den hoofdcom

missaris van politie moest vragen, den gouverneur 
op te bellen, en te zeggen, dat de politie zeker weet, 
dat het Jessie Duke is en dat ze bereid is, een ver
klaring af te leggen.”

„Uitstekend,” besliste Alice. „Dan gaan we 
onmiddellijk naar den hoofdcommissaris.”

„M.. . .maar,” stamelde Latham wanhopig, „ze 
wéten het niet zeker. Er is geen vaststaand bewijs 
van haar identiteit.”

„Vraag haar dan, wie ze is ! Zie een verklaring 
van haar te krijgen. Mijn hemel,” gilde ze, „bent 
u soms van plan om daar maar te blijven staan 
en....”

„Maar begrijpt u dan niet, dat dat niet kan,” 
viel hij haar geprikkeld in de rede. „Ze ligt op het 
oogenblik op de operatietafel, onder narcose, en 
ze zal niet voor morgenochtend kunnen spreken 1 
We zijn verloren 1”

„Verloren ? Onschuldigen worden niet opge
hangen 1” Haar oogen bleven een oogenblik op de 
courant rusten. „Leugens! Allemaal leugens!” 
hijgde ze. „Ze zullen hem niet.... ”

Ze brak plotseling af.
Latham was bezig zijn jas aan te trekken. Alice 

staarde in de courant. Iets scheen haar aandacht 
te trekken. Ze hield den adem in, bracht een hand 
aan haar slaap, en las langzaam de regels over.
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„Ik ga naar de gevangenis,” fluisterde ze, alsof 
ze niet hardop durfde te spreken. Ze drukte de 
courant vast tegen zich aan.

„U kunt den jongeman om twee uur spreken,” 
zei de grijze gevangenisdirecteur vriéndelijk. „Voor
dat hij — eh — naar de binnenplaats gebracht 
wordt.”

„Hij wordt niet naar de binnenplaats gebracht,” 
verklaarde ze beslist.

De vriendelijke oude man schudde meewarig het 
hoofd. „Ik wilde, dat u gelijk had, miss Rankin. 
Ik heb veel met dien jongen gepraat en ik geloof 
niet, dat hij schuldig is.”

„Natuurlijk is hij niet schuldig. En u zult hem 
ook niet ophangen ! Hebt u bezwaar om mij het 
bevelschrift te laten zien ?”

Hij nam een papier uit zijn lessenaar. Ze klemde 
de courant onder haar arm en greep naar het docu
ment. Het bevelschrift gelastte den directeur der 
gevangenis om Stanley Dyke Zondag 28 April om 2 
uur 30 in den morgen te doen terechtstellen.

Ze knikte en gaf hem het stuk terug.
„Dank u wel,” antwoordde ze, en viel in haar 

stoel terug. „Op dit document kunt u Stanley 
niet laten executeeren.”

Hij gaf haar een snellen blik en zijn oogen ont
moetten de hare. Hij was geërgerd. Dit was geen 
oogenblik om gekheid te maken, vond hij, en dat 
zou hij haar ook vertellen, maar in haar oogen las 
hij iets, dat hem deed zwijgen.

„Waarom niet ?” vroeg hij, terwijl hij het bevel
schrift, dat voorzien was van een zegel en drie 
handteekeningen, nog eens nauwkeurig doorlas.

„Er staat, dat u hem 2 uur 30 in den morgen moet 
laten terechtstellen.”

„Juist.”
„Hij kan niet worden terechtgesteld om twee 

uur en om drie uur evenmin.”
„Neen, natuurlijk niet. Half drie is de vastgestel

de tijd.”
Ze vouwde de krant open, en las hem een aan

kondiging voor.
„Zet uw klokken en horloges een uur voor, 
als u naar bed gaat !”

Ze keek strak in het verbaasde gezicht van den 
directeur en vervolgde, met vaste stem voorlezend :

„Bij gouvernementsbesluit is bepaald, dat de 
zomertijd officieel om twee uur ’s morgens ingaat. 
Dan worden alle klok
ken op drie uur gezet. 
Eén uur van de vier en 
twintig wordt weggelaten, 
dus officieel bestaat de 
dag van morgen slechts 
uit drie en twintig uur. 
Het verloren uur wordt 
in September weer inge
haald.”

De directeur greep de 
krant en las het be
richtje nog eens voor zich 
zelf.

„Ik begrijp niet, wat 
u bedoelt,” zei hij aar
zelend.

„Half drie bestaat van- ♦ 
nacht niet. De staat heeft 
dat zoo verordend. Hij 
beveelt u uw klok om 
twee uur een uur vooruit 
te zetten : twee uur wordt 
dan drie uur. Dat eene 
uur bestaat niet, het ont
breekt aan het etmaal.”

„Maar — dat — het is 
toch....”

„Dezelfde autoriteit, 
die u beveelt Stanley 
om half drie op te han
gen, heeft dat uur offi
cieel uitgewischt. Dat 
tijdstip bestaat niet in 
dezen staat. En op een 
tijdstip, dat niet bestaat, 
kunt u niemand laten 
ophangen. Is het u nu 
duidelijk ?”

Andante cantabile.

„Ik geloof, dat ik uw bedoeling begrijp,” ant
woordde de directeur langzaam.

„Maar....” Hij greep het bevelschrift en las het 
nogmaals. Toen nam hij de courant weer op, staarde 
een poos naar de aankondiging en krabde zich 
achter het oor.

„Ik hoop, dat u gelijk hebt,” riep hij tenslotte 
uit. „Maar ik kan de verantwoording toch niet op 
me nemen. Ik moet den procureur-generaal opbel
len.”

„Morgenochtend kunt u zijn meening wel hooren. 
Op het oogenblik moet u op uw eigen oordeel af
gaan. U bent overtuigd, dat Stanley onschuldig is, 
nietwaar ? Wel, op zuiver formeele gronden kunt u 
hem vannacht niet laten ophangen.”

„Ik wil liever mijn vingers niet branden,” ver
klaarde de directeur voorzichtig. „Ik zal den 
procureur-generaal opbellen.”

Deze functionaris, uit een diepen slaap opge
schrikt, luisterde in een allesbehalve aangenaam 
humeur naar de uiteenzetting van den directeur en 
gaf toen zijn meening te kennen.

„Goed, meneer,” zei de directeur gelaten, en 
hing den hoorn op. Hij keerde zich schoorvoetend 
naar Alice.

„Hij zegt, dat het waanzin is en dat de executie 
om half drie zonnetijd moet plaats hebben.”

„Het is géén waanzin. U moet op een nieuw be
velschrift wachten.”

Ze keek op. Latham kwam juist binnen en ver
zekerde den naar nieuws hunkerenden verslaggevers 
die buiten samendrongen, dat hij bezig was, hemel 
en aarde te bewegen.

„Geen kans,” jammerde hij, toen hij de deur ach
ter zich gesloten had. „Ze zal nog in geen uren 
kunnen spreken.”

Alice deelde hem haar ontdekking mede.
„Schitterend,” riep hij uit. „Grandioos !” Hij 

wreef zich in de handen en keek den directeur 
vragend aan.

„Dat is toch voldoende niet ?”
„De procureur-generaal zegt, dat we de executie 

moeten laten doorgaan.”
LathanTs gezicht betrok. ,,U wilt toch niet 

zeggen, dat u de verantwoording voor een der
gelijke onwettige terechtstelling op u zult ne
men ?”

„Wat moet ik dan doen ?”
Alice hakte den knoop door.

„De procureur-generaal kan naar de pomp 
loopen,” viel ze uit. „Haal den gouverneur aan de 
telefoon.”

Latham belde nogmaals Pine Lake op en kréég 
den gouverneur thans aan het toestel, maar de 
gouverneur scheen niet voor rede vatbaar.

„Maar gebruik je hersens dan toch, man,” 
schreeuwde Latham. „Er kan geen wettige exe
cutie plaats hebben, voordat er een nieuw bevel
schrift gegeven is. Je moet uitstel geven.”

Latham keerde zich naar Alice. „Er is zoo’n hei- 
densch lawaai daar; ik kan het hem niet aan zijn 
verstand brengen.”

Hij sprak weer in de telefoon. „Ja, maar hoor 
nu eens....”

Hij zuchtte. „Hij begrijpt het niet. Hij zegt, dat 
de procureur-generaal moet beslissen.”

„Laat mij het hem maar vertellen.” Alice rukte 
den advocaat den hoorn uit de hand.

Haar stem klonk helder en energiek.
„Gouverneur, u hebt een verordening uitgevaar

digd, die in dit etmaal één uur doet vervallen. 
Stanley Dyke is veroordeeld juist in dat uur 
opgehangen te worden. Mag men iemand ophangen 
op een uur, dat wettelijk niet bestaat ? Als u de 
executie niet verhindert, zult u een onschuldige 
hebben laten vermoorden. Morgenochtend zal 
Jessie Duke ’n verklaring afleggen, die tot Stanley’s 
vrijspraak moet leiden. U zult u absoluut onmogelijk 
maken, omdat ik alles aan de kranten zal vertel
len — Wat zegt u ?”

Ze wenkte den directeur. „De gouverneur wil u 
spreken,” zei ze.

De directeur wierp de deur van zijn bureau open. 
Achter hem kwamen Alice en Latham.

„De gouverneur heeft uitstel gegeven, jongens,” 
kondigde de directeur aan. De verslaggevers renden 
op hem af, en overstelpten hem met vragen.

Alice greep de hand van den ouden man. „Gaat 
u alstublieft dadelijk mee,” smeekte ze.

Ze trok hem mee de gang in, die naar de cellen 
leidde.

„Ja, jongens,” begon Latham, „ik kreeg plot
seling een kolossaal idee, en toen....”

Toen de ijzeren deur achter haar dichtviel holde 
Alice naar de cel, waarin de ter dood veroordeelde 
de voltrekking van zijn vonnis afwachtte.

„Hef komt alles goed,liefste,” jubelde ze Stanley 
door de zware tralies toe. „Heb ik ’t niet gezegd ..?”



Zelfportret oan Rembrandt — 
als de Apostel Paulus,
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„Aristoteles’, vervaardigd in opdracht van een kunstkenner te Messina.dat Rembrandt’s genie

Portret oan Saskia oan Uylenburgh. 
Remhrandts vrouw. als „Flora'*.

De feesten, welke te Amsterdam worden georganiseerd ter eere van het driehonderd jarig bestaan van de Stedelijke Hoogeschool zijn van zeer verschillend karakter. Een der hoogtepunten van deze festiviteiten is voorzeker de Rembrandt-tentoonstelling, welke tot medio September in het Rijksmuseum wordt gehouden. Het initiatief en de uitvoering ervan, om deze expositie in te richten, zijn zeer toe te juichen — 

al dreigt tegelijkertijd het ontstaan van eenige misverstanden.Eerste misverstand is de veronderstelling, dat er een innige band zou hebben bestaan tusschen Rembrandt en de Amsterdamsche Hoogeschool.In de officieele in- tellectueele Amsterdamsche centra van die dagen is de schilder nauwelijks opgemerkt, in tegenstelling

bijvoorbeeld tot Vondel. Maar wie — om de woorden van burgemeester de Vlugt aan te halen — de stichting van Amsterdams Universiteit gedenkt, herdenkt het in zoo vele opzichten rijke geestelijke en kunstzinnige leven van de hoofdstad van Holland, dat zijn hoogtepunt vond in de machtige scheppingen, waartoe ooit een kunstenaar in staat was. Hier dreigt een nieuw misverstand. Namelijk,en het geestelijke leven van die dagen een zelfden voedingsbodem zouden hebben.Rembrandt heeft heel zijn leven gestaan naast of tegenover zijn tijd en tijdgenooten. Het feit, dat hij een tijdlang een gezocht portretschilder is geweest mag ons niet doen besluiten tot het tegendeel. Maar wel zijn de weigering door zijn officieele opdrachtgevers van zijn prachtigste schilderijen, zijn sterven in absolute vergetelheid en onbekendheid enkele bewijzen voor de stelling, dat er niets minder mogelijk is, dan een geestelijke verbinding ontdekken tusschen Rembrandt van Rijn en het Holland van de zeventiende eeuw.Weinig recht hebben wij om ons landgenoo- ten te noemen van Rembrandt. Immers, de geschiedenis van onze kunst is de geschiedenis van onze schande.Als men dit niet uit het oog wil verliezen, niet let 

op de waarlijk treurige wijze waarop in dencatalogus de schilderijen worden „toegelicht” en bovendien zijn ooren dicht stopt voor de opmerkingen van dat gedeelte van het publiek, dat aan zijn prestige verplicht meent te zijn luidop enormiteiten te de- biteeren, dan zal men thans in het Rijksmuseum een gelegenheid hebben om Rembrandt te „ondergaan”, zooals zelden meer kan voorkomen.Want uit alle deelen van de wereld zijn zijn etsen, teekeningen en schilderijen hier tezamen gebracht.Het behoort niet tot onze taak een uitvoerige bespreking te geven van de hier tentoongestelde verzameling.Op enkele dingen zij evenwel gewezen. Zooals aan den lezer bekend zal zijn heeft Rembrandt tijdens zijn geheele leven een ware passie voor het 

zelfportret gehad. Tallooze malen heeft hij zijn eigen beeltenis geëtst, geteekend en geschilderd. Men treft hier aan de etsen, bijeengebracht door den heer en mevrouw de Bruyn te Spiesz.Een zeldzaam-uitgebreide en kostbare verzameling, waarin de zelfportretten een belangrijke plaats innemen. Vooral die uit de jaren 1630—’34 zal men niet zonder ontroering kunnen bezien. Rembrandt’s door veel leed beproefde leven kan men als het ware van zelfportret tot zelfportret volgen. Onder de reproducties bij dit artikel is er een, waarop Rembrandt, met zijn groote voorliefde voor Bijbelsche en Oostersche tafereelen en drachten, voorkomt als de Apostel Paulus.In het midden van* de tentoonstellingsruimte, die gehouden wordt op de plaats waar anders de historische afdeeling van het museum is, heeft men een afzonderlijke ruimte ingericht voor de groote schilderijen. Deze doeken zijn voor het meerendeel slechts zelden in het „Amsterdamsche openbaar” opgehangen, daar zij tot particuliere verzamelingen behooren, of in musea in ver afgelegen steden te vinden zijn.
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Zelfportret (ets).

Behalve het aan ons allen bekende „De Staalmeesters” 
hangt hier o. a. het meesterwerk „Aristoteles”, dat den 
grootsten Grieksche wijsgeer, die op het denken van alle 
eeuwen zoo’n enormen invloed heeft uitgeoefend, voorstelt, 
in fluweelen tabbaard en met keten, terwijl hij peinzend 
de buste van Homerus betast.

Op deze afdeeling hangen ook meerdere zelf-portret- 
ten, o. a. een lachend, dat de catalogus „wonderlijk” gelieft 
te noemen. Dit doek is intusschen een der ontzettendste 
bekentenissen, die Rembrandt zich zelve, tijdgenoot en na
geslacht heeft gedaan en doet. Het is de lach van iemand, 
die door vijandschap en eenzaamheid waanzinnig werd.

Er is hier veel te bewonderen en veel te leeren. Rem- 
brandt’s genie roept door alle eeuwen tot hen, die het 
kunnen begrijpen — en ook tot degenen, die het bezoedelen.

Men kan den Rijksmuseumdirecteur, dr. Schmidt Degener, 
niet dankbaar genoeg zijn voor zijn denkbeeld deze ten
toonstelling te organiseeren en verwacht mag worden, dat 
in de komende zomermaanden duizenden de gelegenheid 
zullen benutten om deze unieke verzameling te bezichtigen.

Christus en de
Samaritaansche

orouro.
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A TOT A

Man en nrourv aan het weefgetouw. Een Fr eest er vis- 
scher, die nu als we- 
ner den kost verdient.

iyfiet alleen de visschers langs de Nederlandsche Zuiderzeekusten verkee- 
ren in zorgen over hun bedreigde broodwinning. Het „loont” niet meer 

het net uit te werpen. Begaven de TJrnuider visschers zich niet met hun 
vangst naar Engeland, om te trachten daar betere prijzen te maken dan in 
hun eigen land? Ook de vischvangst in de Oostzee is niet meer voldoende 
om den bewoners der kustdorpen het noodige levensonderhoud te verschaf
fen. De mannen en vrouwen van het 300 zielen tellende plaatsje Freest 
hebben het oude bedrijf eraan gegeven en zijn zich gaan toeleggen op ta- 
pijtweven. Hiermede bereiken zij bijzonder fraaie en kunstzinnige resulta

ten; hun motieven ontleenen zij aan hun 
diep-godsdienstige gevoelens en hun 
weefmethode aan de Chineezen.
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1/cwt deinde. wewe

Minister Ramsay MacDonald bezocht 
het nieuwe hoofd der Fransche regeering 
Edouard Herriot om te overleggen, welken* 
gedragslijn op de a.s. conferentie te 
Lausanne zal worden gevolgd.

De jongste overstroomingen in het 
wijngebied van Yorkshire in Engeland 
hadden ten gevolge, dat meer dan dui
zend personen dakloos werden. Een 
beeld van het geteisterde landschap.

De Pool Hausner, die per vliegtuig van Amerika naar 
Warschau milde vliegen, moest op den Atlantischen Oceaan 
een noodlanding maken en werd na acht dagen ronddob
beren opgepikt. Het afscheid van zijn vrouw te Nero-York.

De Amerikaansche oudgedienden 
uit den wereldoorlog trekken uit 
alle deelen der Véreenigde Staten 
naar New- York om te protesteeren 
tegen de voorgestelde vermindering 
van hun uitkeeringen. Onafge
broken rijden de treinen met 
demonstranten naar de hoofdstad.
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V rouwen even
gebonden is.kussen zal niet meer wegglijden onder uw en op den grond vallen als er niet tegen gewordt.

opgevuld is met kapok. Voor u natuurlijk ook velerlei varia- onze teekening heeft de voorkrans van opgelegde bloemen.

Leuke dingen die we zelf gaan maken.No. 1 laat u een gemakkelijk kussen zien, om over een stoelleuning te schuiven. Men kan er een maken dat over verschillende rugleuningen past daar men niet aan een juiste maatDit hoofd leundHet is een aardige oplossing. Hoe het kussen in elkaar zit is gemakkelijk genoeg te begrijpen ; het wordt gemaakt op dezelfde manier als een theemuts. Een voor- en een achterkant, een bin- nenvoering welke deze kussens kunt ties bedenken. Op en achterkant eenFig. A toont u den vorm der bloem.Deze kan nog al willekeurig zijn en we kunnen ze knippen uit verschillende kleuren stof of linnen.In ’t midden is een opening uitgeknipt. Langs deze uitsnijding wordt gewerkt met den ketting- steek — natuurlijk op het kussen vast, terwijl de omtrek opgefestonneerd wordt.’n Paar lange steken werkt men vanaf ’t midden.Vervolgens ziet u ’n lampje. Voor den romp worden twee cirkels van dik triplex uitgezaagd met een cirkelvormige opening in ’t midden.Deze cirkels worden verbonden door een geraamte van opstaande latjes, 3a4 c.M.van elkaar, welke gespijkerd worden. Deze latjes worden 7 c.M. hoog genomen. Zie fig. B.De latjes staan 3 de dikte van het sluiten moet.Deze reep triplex latjes getimmerd.
m.M. naar binnen. 3 m.M. is triplex dat de twee cirkelsis buigzaam en wordt op de

afgesloten met een reep triplex. Het langwerpige voetje wordt gemaakt van 2 plaatjes triplex met een plankje kistenhout ertus- schen; dit hout wordt er- tusschen gespijkerd en gelijmd en later worden de kanten bijgeschaafd en glad- geschuurd.De romp van het lampje wordt op den voet geschroefd.Nu wordt het lampje geschilderd. Alle spijker- gaatjes worden eerst weggeplamuurd. We gronden en glanzen dan het lampje. Mooie lakverf, rood, groen, geel, of licht blauw kan gebruikt worden.De bloemen kunnen geknipt worden van gekleurd papier. U knipt ze b.v. uit behangsel of teekent en kleurt ze zelf, met waterverf.Deze geplakt als het daarna blankewaschbaar.U kunt de direct met olieverf op houten lampje schilderen, ookbizondere moeilijkheden mee daar men maar één bloem behoeft te teekenen om alle andere over te trekken.Op het kapje kunt u dezelfde bloemen werken om een aardig geheel te verkrijgen. Een fitting wordt opgeschroefd met een houder voor het kapje en het lampje is klaar.

bloemen worden op- met lijm houtwerk lakken lak en weze
of gom droog is, over zijn metafbloemen ook het

Modern, gebreid kapmanteltje, dat 
tevens geschikt is voor ziekenmanteltje.

dat brengt geen

Gebreid
Kapmanteltje.Het hierbij afgebeelde moderne kapmanteltje is gebreid van zeer fijne zachtrose wol. Behalve als kapmantel kan het ook uitstekend dienst doen als ziekenmanteltje. Het geeft juist de lichte schouderbedekking waaraan zieken, bij het overeind zitten in bed, behoefte hebben. Het is zeer gemakkelijk aan- en uit te trekken en door de aangebreide manchetten blijft het uitstekend op z’n plaats zitten.De breiwijze van dit manteltje is zeer eenvoudig. Men zet er 134 steken voor op en begint dan direct te breien aan het patroon, dat uit 4 toeren bestaat.lste toer: 8 st. rechts, 2 st. samenbreien, draad omslaan, 2 st. samenbr., omsl., 2 st. samenbr., omsl., 2 st. samenbr. omsl., 2 st. samenbr. omsl. (dus 5 keer: 2 st. samenbr. en daarna draad om de naald slaan). Deze st. den geheelen toer herhalen. Op het eind van de naald 8 steken rechts.2de toer: alle en lussen rechts draad omslaan, 2 st.2 st. samenbr., draad omsl.,

steken breien, samen-

z

Geheel rondom van binnen worden de cirkels ook
Tenslotte ziet u onderaan weer heel iets anders. Een papiermand, welke nu eens niet rond of vierkant is, maar driehoekig.Op onze teekening is de achterkant breeder de beide andere, doch u kunt ook alle drie de zijden even breed maken. We maken een houten geraamte zooals onderaan te zien is, van latwerk. IJ kunt daar weer heel goed kistenhout vöor gebruiken. Langs het latten geraamte aan den binnenkant onderaan komt smaller randje van latten waarop de bodem rusten.Den bodem zaagt u van dun triplex en spij- hem op het smalle latwerk. Het houten geraamte wordt nu bedekt met platen stroobord niet te dik welke op de hoeken precies tegen elkaar sluiten en met kleine spijkertjes vastgetimmerd worden.De hoeken worden nu omplakt met een reepje gompapier en langs boven- en onderkant komt een randje van hout.Nu kan de bak geschilderd worden met waterverf van binnen en van buiten. U gebruikt daarvoor ’n pak waterverf koud of warm. De houten randjes kunnen ook gebeitst worden.U plakt nu een aardig motief van uitgeknipte bloemen op den bak en vernist hem met blanke vernis; als dit goed droog is geworden, kan uw papiermand steeds afgesponst worden. Inplaats van hem te schilderen kunt u den bak met behangsel beplakken, of met linnen of cretonne en later over het bekleedsel heen de houten latjes aanbrengen. D. D. L.

3de toer: 8 st. r., breien, draad omsl., 2 st. samenbr., draad omsl., 2 st. samenbr., draad omsl., 2 st. samenbr. (dus 5 keer : draad omslaan en daarna 2 st. samenbr.). Deze steken den ge- heelen toer herhalen. Op het einde van de naald weer 8 st. r. breien.4de toer : alle steken en lusscn r. breien.Deze 4 toeren, welke het patroon vormen, herhaalt men, tot men ongeveer 125 c.M. heeft gebreid. Dan kant men 60 steken losjes af en op de overgebleven 74 steken begint men terstond de manchet te breien : 1 r. 1 aver. In den eersten toer mindert men daarbij 18 st. als volgt: 2 st. breien, 2 st. samenbreien den geheelen toer door en breit dan verder 1 r., 1 aver. tot men 10 c.M. heeft voor de manchet, welke men daarna losjes afkant.Voor de tweede manchet neemt men bij het begin van het werk 74 st. op, aan denzelfden kant natuurlijk waar de eerste manchet is gebreid en breit als hierboven is aangegeven voor de eerste manchet.De manchetten worden dichtgenaaid nadat het heele breiwerk onder ’n vochtigcn doek, aan den linkerkant, is gestreken.In het midden van ’t manteltje, aan den hals- kant, slaat men den rand naar buiten om en hecht hem even vast, ter vorming van het kraagje.De manchetten worden naar rechts omgeslagen.Zoo men wil kan men het manteltje nog voorzien van ’n paar knoopen en bissen ter sluiting aan den voorkant. THÉRÈSE.
Breipatroon voor den kapmantel.
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DOOR OLIVER SANDYS
ONZE NIEUWSTE PREMIEROMAN is weereen 
boek - hoe kan het anders - dat zijn lezers van de eerste 
tot de laatste bladzijde zal boeien, omdat het een ver
haal is dat én een buitengewoon interessanten inhoud 
heeft èn op een zeer vlotten, aangenamen verteltrant 
bogen kan, We laten hier onze lezers kennis maken 
met de heldin van het boek, een persoontje dat al dra 
door haar karaktereigenschappen en haar manier van 
doen onze volledige belangstelling en sympathie heeft. 
Zoo begint deze frissche, boeiende roman:

erbazend, wat een mooi haar!”
De jongeling, die voor de deur van ’t meisjes
weeshuis, gemakkelijk achteroverleunend in 

den auto van zijn rijke moeder, op haar wachtte, 
zat plotseling rechtop en was vol aandacht voor 
de kleine, slanke figuur, die over de leege speel
plaats holde en toen verdween in een dichtbegroeid 
laurierboschje.

Bedacht op eenig avontuur, zelfs in een plaats 
als deze, waar alleen kleine meisjes waren, allen met 
het haar in een vlecht en in blauw serge jurken, 
ging hij uit den wagen en hij liep ook naar het 
boschje. Het meisje, dat hij maar heel vluchtig ge
zien had, leek hem ouder dan vijftien jaar — de 
leeftijd, waarop het weeshuis de ouderlooze kinde
ren de wereld inzond om hun brood te verdienen 
als dienstmeisjes.

De kleur van haar haar was opvallend. De jonge
ling beroemde er zich op, dat hij in één oogopslag 
vrouwelijke schoonheid kon opmerken. Een ont
moeting achter het boschje kon misschien heel aan
genaam zijn. Omdat hij voorzichtig en sluipend, 
op de manier van ’n speurend beest, naderbij kwam, 
had Kitty niets van hem gemerkt. Zij had zich door 
de struiken heen gewerkt om naar een bal te zoeken, 
en toen ze dien zag liggen, was ze te zeer verdiept 
in de moeite om hem er onder uit te halen, om op 
iets anders te letten.

„Ik heb hem!”
Ze hield den bal triomphantelijk in de hoogte. Ze 

had een kleur van inspanning. Bladeren en twijgjes 
waren in haar haar blijven zitten. Zij richtte zich op 
en toen zag ze ineens den jongeling. Hij lachte tegen 
haar op een wolfachtige manier. Er was een eigen
aardige blik in zijn oogen —zooiets als een sein dat 
op onveilig staat.

Het was haar eerste ontmoeting met een ver
liefden man, en als zoodanig was het jammer, dat 
dit haar eerste ervaring was.

„Zeg, jij hebt mooi haar !”
De jongeling ging haar zoo in den weg staan, dat 

ze hem onmogelijk voorbij kon loopen.
Inwendig waarschuwde iets haar voor dien blik, 

en daar ze bovendien zeer gevoelig was voor aan
merkingen over haar haar, werd ze boos. Iedereen 
bespotte haar om de hevige kleur en de geweldige 
krul van dat haar.

„Er is geen mensch, dat het mooi vindt, maar 
daarom heb jij er niets over aan te merken !”

Zij keek verontwaardigd. Zij had er geen flauw 
begrip van, hoe hij daar ineens gekomen was, en 
het kon haar ook niets schelen. Al was zij een 
wees uit een liefdadigheidsgesticht, zij had toch 
een fieren en trotschen aard.

De directrice van het huis was liefderijk en deed 
haar best om de kinderen, die aan haar zorg waren 
toe vertrouwd, elk afzonderlijk te begrijpen en met 
hun aard rekening te houden. Maar haar macht 
was beperkt. Er was een bestuur van dames boven 
haar geplaatst — zooals de moeder van deze jonge
ling met de felle oogen. Tirannen, die den baas wil
den spelen, omdat ze groote bijdragen gaven en in 
het bestuur zaten.

De jongeling wist, dat zijn moeder spoedig zou 
komen en hij moest haar naar huis rijden. Jammer,

aan den Ooeïkant
dat dit kind met het prachtige haar niet meegaand 
bleek te zijn. Zij zei geen woord. Hij wilde haar 
kussen, of ze het goed vond of niet. Het was zijn 
sport, om tegenstribbelende meisjes te kussen.

„Je hebt prachtig haar”, zei hij nog eens. „Het 
was geen gekheid van me. Je bent een prachtig 
meisje. Je bent groot voor vijftien, nietwaar ?”

„Ik ben zeventien,” deelde zij hem mede.
„Maar ik dacht, dat jullie weezen op je vijftiende 

jaar in een betrekking gingen. Dat heb ik mijn 
moeder hooren vertellen. Die is op het oogenblik 
bij de directrice.”

„Ik heb hier een betrekking. Ik moet op de kleine 
kinderen passen. De directrice kon mij niet missen, 
en daarom hebben zij me hier gehouden, en ik hoop, 
dat ik nog jaren lang kan blijven. Maar ik moet weg. 
Ik heb den bal gevonden.”

De jongeling strekte zijn armen wijd uit en ver
sperde het nauwe pad.

„Ik Iaat je niet gaan, voor je me een kus gegeven 
hebt. Kom, doe het gauw 1”

Ze was zoo verbaasd en geschrokken door de 
brutale vraag, dat ze ’t eerste oogenblik niet ant
woorden kon. Zij bukte snel, maar hij liet zijn armen 
zakken en hield haar om haar middel. Met zijn eene 
vrije hand beurde hij haar gezicht omhoog en kuste 
haar met onbeschaamde wildheid.

Het hielp haar niet, dat zij hem tegen zijn schenen 
schopte. In zijn woest genot voelde hij geen pijn, 
totdat zij zich met een hevigen ruk losmaakte en 
hem met haar gebalde vuist recht tusschen zijn 
oogen sloeg.

De slag maakte hem half blind en woedend 
tegelijk.

„Jij duivel!” — Hij greep haar bij den pols. 
„Daar zal ik je nog eens voor kussen.”

„Als je het doet, dan bijt ik je.”
Zij wrong haar pols uit zijn greep los. Zij had 

meer spierkracht dan hij. Zij zag er nietig uit, 
maar ze was sterk.

„Ik zal het aan de directrice vertellen! Durf 
me eens aan te raken !”

Hij was plotseling bekoeld. Hij was grooter dan 
de laurierstruiken en kon er over heen kijken. De 
voordeur van het weeshuis was opengegaan en zijn 
moeder stond op de stoep te praten met de direc
trice en keek onderwijl uit naar haar zoon.

Hij werd kalm en onverschillig.
„Ik zal je niet meer aanraken. Je bent te woest. 

Ik zou het maar niet vertellen. Het zou je heelemaal 
geen goed doen”, zei hij en hij ging weg naar zijn 
moeder.

Kitty bleef op het voetpad staan en wachtte 
tot hij weg was. Zij was buiten adem en zij kon wel 
huilen. Het leek wet of haar gezicht gekneusd was, 
en haar wangen gloeiden. In de worsteling had ze 
den bal laten vallen en weer verloren. Een van de 
kleine kinderen had gehuild, omdat hij weg was. 
Daarom was ze hem gaan zoeken.

Zij begon opnieuw te zoeken en toen ze hem ge
vonden had, ging ze terug. Er was geen auto meer 
te zien. Haar aanvaller was met zijn moeder weg
gereden.

Kitty ging naar de kinderkamer. Zij moest de 
zes kinderen, die haar waren toevertrouwd, baden 
en naar bed brengen. Zij had nooit poppen gehad, 
maar sinds zij m het weeshuis gekomen was, had 
ze altijd met levende poppen kunnen spelen.

Haar jaren in het weeshuis — van haar tiende 
jaar tot nu toe — waren de gelukkigste van haar 
leven geweest. Als dezelfde directrice, die veel 
van haar hield, bleef, mocht zij misschien ook voor 
onbepaalden tijd blijven om voor de kinderen te 
zorgen.

De directrice kende en begreep Kitty. Ze had 
geen onstuimigen, fieren aard en zij had iets zeer 
persoonlijks. Zij liet zich gemakkelijk leiden door 
iemand die goed voor haar was, maar ze was onhan

delbaar voor iemand, die haar verkeerd begreep. 
Zij was altijd heel anders geweest dan de andere 
kinderen. Zij was een bepaalde persoonlijkheid. 
Dat maakte haar in de oogen van de directrice nog 
aantrekkelijker. Kitty zou nooit op anderen lijken.

In de kinderkamer gekomen, vergat zij den on- 
aanger.amen jongeling geheel. De kleine, die den 
bal verloren had, zat in haar bedje en strekte be- 
geerig de handjes uit naar den verloren schat.

„Daar is je bal, schat.” Kitty veegde den bal af, 
en mikte hem in het bedje. „Nu moet je Kitty 
twintig kusjes geven, omdat ze hem gezocht heeft.”

Ze tilde het kind op en al de andere kleintjes 
wilden ook aangehaald worden.

Om zeven uur kwam de verpleegster, om gedu
rende den nacht op te passen. Dit was Kitty’s 
eigen domein en haar gelukkigste uur.

Op weg naar huis voelde de jongeling, dat zijn 
moeder hem aankeek, en hij begreep, dat zij hem 
zou ondervragen. Zij had gezien, dat hij een roode 
plek op zijn gezicht had — morgen zou hij een paar 
blauwe oogen hebben — zij wilde precies weten, 
wat er gebeurd was.

„Wat is er met je gezicht gebeurd ?” vroeg zij. 
„Waar was je, toen ik buiten kwam? Waarom 

ben je niet in den wagen op mij blijven wachten ?” 
„Omdat ik mij begon te vervelen,” antwoordde 

hij. „Als Chatfield een volgenden keer weer zijn 
vrijen middag heeft, moet u mij niet voor chauffeur 
laten spelen. Ik weiger dienst.”

„Maar hoe komt het, dat je gezicht zoo toegeta
keld is ?” vroeg zij. „Heb je gevochten ? Maar dat 
kan niet. Er zijn alleen meisjes in het weeshuis.”

Hij kreeg een hevig verlangen om zich te wreken 
op de driftkop met het dieproode haar, die hem 
deze verradelijke teekens in zijn gezicht geslagen 
had. En hij bracht een valsche beschuldiging tegen 
haar in.

„Als u het weten wilt : een meisje heeft het ge
daan. Ik ging eens achter het boschje kijken, en 
toen kwam er een meisje, dat aardig tegen mij wou 
doen, maar ik had er geen idee in. Toen ik haar van 
mij af wou stooten, werd zij woedend en gaf mij 
een opstopper.”

„Verschrikkelijk! Ik zal alle meisjes laten voor
komen, dan kun je haar aanwijzen — en dan moet 
zij er uit. Wat een verdorvenheid in zoo’n jong 
kind ! Er moet eens grondig onderzoek gedaan 
worden naar het zedelijk gehalte van het weeshuis.”

„Zoo heel jong was ze niet — ongeveer zeventien 
— zij had een ragebol van rood haar”, duidde 
de jongeling haar nader aan.

Toen hij eenmaal begonnen was met te liegen, 
besloot hij er maar mee door te gaan. Het meisje 
moest boeten voor haar hevig verzet. Wat duivel 
— hij was toch een heer, en zij had buitengewoon 

vereerd moeten zijn, dat hij haar wou kussen. Hij 
deed hetzelfde met de dienstmeisjes van zijn moe
der — en geen enkele dorst er iets van te zeggen.

„Ik ben niet van plan, een soort inspectie te 
houden”, zei hij, bang wordend. „Misschien heeft 
zij het voorjaar in haar hoofd. Ik zou er maar 
niets meer van zeggen.”

„Ik laat het er niet bij zitten. Het is mijn plicht 
als bestuurster. Ik geloof, dat ik al weet, welk 
meisje je bedoelt. Wat wilde ze eigenlijk van je ?”

„O, niets bijzonders. Alleen dat ik haar kussen 
zou. Maar hoe dan ook, ik ging er niet op in.”

Zijn moeder zette de lippen op elkaar. Als ze op 
wraak zon, was zij niet meer tegen te houden.

Zij was onbarmhartig.
Kitty had nu een vijand.

U weet, dat de premieboeken van de „Hollandsche 
Bibliotheek” uitsluitend voor onze abonne s verkrijgbaar 
worden gesteld voor den uiterst geringen prijs van slechts 
17|^ cent, ingenaaid, of 70 cent in luxe prachtband, 
bij onze bezorgers, agenten of Hoofdkantoor, Franco 
toezending per post volgt na ontvangst van postwissel 
groot resp. 38*4 of 80 cent, toegezonden aan ons 
Hoofdkantoor of rechtstreeks aan de Administratie 
van de „H.B." Nassaulaan 51 Haarlem.
N.B. In dit boek bevindt zich ’n prijsvraag 
waaraan ’n flink aantal prijzen verbonden.

De uitslag van de prijsvraag uit tpremieboek„Een jaar van haar leven”.
Voldoende aan ’t verzoek van de Administratie der „Hollandsche Biblio
theek” publiceeren wij hier den uitslag van ’t Telefoon-Kruiswoordraadsel, 
hetwelk voorkwam in het premieboek „Een jaar van haar leven”. De 
oplossing is: VERTICAAL: i. hij, 2. fel, 3. net, 4. Osteria, 5. état, 
6. lip, 8. gal, 9. gaar, 10. entente, 12. slee, 16. klei, 17. gern, 19. bed, 
20. kit, 22. du, 24. ei. HORIZONTAAL: 2. fijn, 4. oele, 7. egge, 
11. stilstaan, 13. tap, 14. lat, 15. et, 16. keg, 18. re, 19. bleek, 21. idee, 
23. riet, 25. audiëntie.
DE HOOFDPRIJS, zijnde een open eiken boekenkast, is bij loting ten 
deel gevallen aan den heer

J. I. DE WAARD, PAUL KRUGERSTRAAT 12, ASSEN, 

terwijl de twaalf geldprijzen, groot f 2.50 elk, aan de volgende dames 
en heeren werden toegewezen:

W. Dijkema, Tuinbouwstraat 113, Groningen ; H. den Bode, Ingogo- 
straat 8 II, Amsterdam; Mevr. E. Pol de Boer, Steijnstraat 35, Hengelo 
(O.); N. A. Tap Jr., Schoolstraat 1, Utrecht ; P. Weckx, Hertogstraat 31, 
Eindhoven; L. W’achter, Raapopscheweg 102, Arnhem; Mej.T.v. Locnen, 
Veenweg 22, Deventer; H. Jansen, Cattepoelschweg 1, Arnhem; T. Douma, 
Schartzenberghlaan 19, Drachten; J. B. Faber, Petrus Hendrikszstraat 43c, 
Groningen; Tr. Classen, Parallelweg 35, Maastricht; W. Bouwer, van 
Brakelstraat 35, Den Haag.
Over dezen uitslag kan geen correspondentie worden gevoerd. De prijzen worden 

dezer dagen aan de adressen verzonden.
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Een aardig moment van 
den spannenden strijd 
tusschen de Duitsche en Hol- 
landsche dames in het num
mer 4 X 100 M. estafette

VAN

het in de 
wanneer er 
programma 
dit in over-

De internationale atletiek
wedstrijden in het Stadion» 
Kiekje van den gedenkwaar- 
digen start in de beslissing 
100 M. Geheel rechts op de 
kiek Berger. Naast hem zijn 
concurrent Jonath.

Jean Linsen, win
naar van de Mara- 
thon-race (42 K.M.) 
komt het Stadion 

binnen.

De dames-estafetteploeg, welke 
binnen recordtijd de 4 X 100 M. 
won. Van 1.n.r de dames Dalmolen, 
Aalten, Du Mee en Schuurman.

De athletiek „doet” 
hoofdstad, althans 
sprake is van een 

zooals de stadion-directie 
leg met onze athletiek-officials voor
Zondag j.1. had samengesteld. Men 
zegt van den Hollander wel dat zijn 
sportieve gevoel eenzijdig ontwikkeld 
is, hetgeen in vergelijking b.v. met

de Engelschen, Duit- 
schers e.a. ook wel 
jui& schijnt, doch de 
practijk bewijst toch 
immer dat, behalve 
voetbal, er toch ook 
nog wel andere takken 
van sport zijn waar
voor men warm loopt, 
wanneer ’t programma 
maar ..eerst klassig” is. 

Nu, eerste klasse 
was de athletiekver- 
tooning in alle op
zichten. Berger, Jo
nath, om van ons 
uitgelezen damesgezel
schap nog maar niet

% eens te spreken.
Het feit van den dag was ongetwijfeld Berger’s 

overwinning op den snellen Duitscher Jonath, 
welke laatste onzen snelsten sprinter kort geleden 
in Hamburg nog had geklopt. Nu kwam na een 
uiterst fraaie race de overwinning aan Berger, 
die zijn Duitschen tegenstander ongeveer een 
meter achter zich liet. De andere loopers kwamen 
bij dit tweetal niet in het stuk voor, waaruit 
duidelijk blijkt dat ook onze Berger van inter
nationale klasse is. Hij en de dames Schuurman en 
Gisolf zullen thans in elk geval ons land in Los 
Angeles vertegenwoordigen. Het gezelschap is 
klein, doch inderdaad select en het schijnt wel 
buiten twijfel, dat ons kleine ploegje den naam
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De prijsuitreiking na de athletiekwedstrijden in het Stadion. 
De heer Moorman, voorz. K.N.A.U., reikt in gezelschap van 
den heer J. J. v. d. Berg, den stadion-directeur, de prijzen uit. 

Mej. Schuurman is aan de beurt.

Aan de finish van het nummer 100 M. 
hardloopen Duidelijk ziet 
Berger voor Jonath is.

men hoe

in Ame- 
houden.
wegens 
in elk

Het Ajax-bestuur, dat Zaterdag 
±25 recipieerde ter gelegenheid 

van ’t behaalde lands-kam- 
pioenschapdoor de roodwitten.

/Van l.n.r. de heeren de Jong,
/ Oudheusden, Schoe-

vaert, Koolhaas,
M. Smit, Brok-

l manenA«L.
\ L.Desmit. _^-***^

stel- \®

van Holland 
rika hoog zal 
Peeters gaat 
een blessure 
geval niet mee. Pogin
gen worden aangewend 
om het aantal dames 
nog met drie uit te 
breiden, waardoor het 
mogelijk zal zijn een 
estafetteploeg samen te ____
len voor de 4x100 M. De 
tijd, welke Zondag door het 
gezelschap Schuurman, Du \w|
Mee, Aalten en Dalmolen MK
werd gemaakt, wettigt inder- 
daad de veronderstelling dat \ J
er op dit gebied waarschijn- \1
lijk nog wel iets voor ons te M
halen valt. * \

De kosten zullen moeten 
worden gedekt uit de recette 
van den voetbalwedstrijd op 
Donderdag a.s. in het Sta
dion. Wanneer deze regelen 
onder de aandacht van onze lezers 
komen, is het pleit mogelijk reeds be
slecht. Wij zijn er intusschen van over
tuigd, dat de kansen voor de esta
fetteploeg zeer gunstig staan, want 
zelfs indien het bedrag, dat de voet
bal kamp zal opleveren, niet geheel 
toereikend mocht zijn, zal men nog 
wel een middel vinden om het ont
brekende aan te zuiveren.

Ook de zwemploeg is startklaar. Na 
de selectie-wedstrijden op Zaterdag 
j.1. te Tilburg heeft men de volgende 
dames gekozen : Den Ouden, Laddé, 
Philipsen-Braun, Oversloot en mej. 
Vierdag. Laatstgenoemde vertegen
woordigt dus de hoofdstad temidden 
van het uitstekende Rotterdamsche 
gezelschap. Niet zonder reden kan 
men zijn verwachtingen ten opzichte 
van onze vrouwelijke vertegenwoor
diging bij de zwetnnummers vrij 
hoog stellen. Wij doen dit dan ook en 
vertrouwen dat het flinke gezelschap 
de Hollandsche driekleur meermalen 
aan de Olympischen mast zal brengen.

Ter \— gelegenheid \
TW ó> van het 60-jarig be- '
> staan dergymnastiekvereeni-

22^------ ging Lycurgus te Krommenie, werden
Zondag nationale wedstrijden gehouden. Op ƒ 

onze kiek mej. Wolzak, kampioene toestelturnjen in actie. /

Op de banen van de Hilversumsche Golfclub 
werden Zondag veteranenwedstrijden gehouden. 
Onze fotograaf meende inplaats van de spe
lers nu eens de caddies, de levende entou
rage van de golflinks, te moeten vereeuwigen.

1
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Sylvia Warren was ongetwijfeld de eenige uitzon
dering op haar collega’s en wel, doordat zij haar 
werkgever dankbaar was. Zij had in haar 

drie en twintig jaren nooit gedroomd, met werken 
in haar levensonderhoud te moeten voorzien. De 
noodzakelijkheid echter hiervoor was ontstaan, 
toen haar vader na een débacle op de beurs z’n 
groot vermogen in één slag had verloren en kort 
daarop stierf, Sylvia als wees achterlatend. Toen 
trok Sir Charles Page als vriend van haar vader 
zich het lot van Sylvia aan. Hij gaf haar een plaats 
op zijn eigen kantoor als privé-secretaresse.

„Ik zal je een kans geven, net als ieder ander, 
Sylvia,” had hij haar gezegd.

„Het zal uitsluitend aan je zelf liggen die te 
benutten.”

Zij had geen oogenblik geaarzeld van dit vrien
delijk aanbod gebruik te maken, ondanks de tegen
werpingen van Dick Maclean, haar verloofde, die 
het verschrikkelijk vond, dat zij nu „uit werken 
ging”, zooals hij het noemde.

„Maar Dick, kunnen wij dan nu al trouwen?” 
vroeg ze heel verstandig.

„Neen, maar toch heel gauw, hoop ik. En in 
dien tusschentijd zou je naar je tante kunnen 
gaan.”

„Waarom zou ik nu iemand anders lastig val
len, nu mij de gelegenheid geboden wordt voor 
mezelf te zorgen, terwijl ik bij Sir Charles even 
veilig ben als thuis. En ik zal mijn uiterste best 
doen om te slagen ook.”

Inderdaad gelukte het haar, wat echter niet 
van Dick gezegd kon worden. Zijn zoeken naar 
een eigen home met twee compagnons eindigde 
in drie maanden gevangenisstraf. Terwijl zijn 
medevennooten, die te vlug rijk hadden willen 
worden, respectievelijk tot drie en vijf jaar werden 
veroordeeld.

Sylvia werd na de uitspraak slechts enkele 
minuten bij hem toegelaten.

„Ik zal nooit aan je schuld gelooven, Dick,” 
sprak ze.

Hij keek haar dankbaar aan.
„Je was toch onschuldig, Dick,” herhaalde ze.
Kort daarop waarschuwde de cipier haar, dat 

zij vertrekken moest.
„Ik ben toch veroordeeld,” antwoordde hij. 

Zij ging weg om hem in drie maanden niet meer 
terug te zien.

Natuurlijk leed Sylvia ontzettend, maar des
ondanks werkte ze dapper door, zich afvragende 
wat Sir Charles er van wist of dacht. Vrouwen 
zijn zoo wonderlijk, vooral daar waar het haar 
innerlijk betreft. Hoe vaak is haar glimlach of 
uitgelaten vroolijkheid slechts een masker, dat 
de bitterste smart verbergt. In dit geval deed Syl
via hetzelfde als haar zusters en Sir Charles wensch- 
te zich geluk met de keuze van zijn helpster, die 
er altijd opgeruimd en buitengewoon lief uitzag, 
terwijl zij zich ten volle aan de zaken wijdde. Wat 
Sir Charles ook wist of dacht van Maclean, hij 
sprak er nooit over en daarvoor was Sylvia hem 
ten zeerste dankbaar, want het zou haar onmoge
lijk geweest zijn er met iemand over te praten.

Eindelijk waren de laatste dagen van de ont
zettende drie maanden genaderd en Sylvia had 
wel geweten, dat Sir Charles er den een of anderen 
dag over beginnen zou.

„Juffrouw Warren,” zoo ving hij aan, hij noem
de haar onder het werk nooit bij haar voornaam, 
„ik ben benieuwd, of u mij met iets belangrijks 
zoudt willen helpen.”

„Natuurlijk, als ik het kan.”
„Nu dan, ik heb een jongen man noodig voor 

een verantwoordelijke positie, die mij zou kunnen 
vervangen in het buitenland.”

„Is er hiér niemand die er voor in aanmerking 
zou kunnen komen, Sir Charles ?”

„Neen, hier zijn de menschen allemaal noodig 
en bovendien ingewerkt, anders zouden zij hier 
niet zitten. Ik heb iemand noodig, die voor mij 
kan handelen, zoodat de menschen weten, dat 

ze met iemand te doen hebben, die voldoende be
voegdheid heeft om de zaken af te werken.”

„Ik begrijp het,” zei ze en het scheen haar toe, 
of hij haar vroeg of ze Maclean zou durven aan
bevelen. De verleiding was wel groot voor haar.

„Kent u iemand, juffrouw Warren ?” Hij wachtte 
even. „Mocht er een jonge man zijn, dien u vol
komen vertrouwt, dan zal ik hem in de gelegenheid 
stellen.”

Ze had Maclean lief, maar had zij wel dat ver
trouwen in hem? Zij geloofde, dat Dick slechts de 
dupe van de twee anderen geworden was, doch 
haar plicht tegenover Sir Charles, die ook haar 
geholpen had, deed haar aarzelen, al had zij wel 
een heel groot verlangen, den man dien zij liefhad 
te helpen, hoe verkeerd hij ook gehandeld mocht 
hebben.

„Geeft u mij eenigen tijd om er over na te denken, 
misschien weet ik wel iemand,” zei ze ten laatste.

Sir Charles glimlachte bijna onmerkbaar om 
naar aarzeling.

„Is het misschien iemand, dien u niet geheel 
vertrouwt ?”

„Ik zou hem alles van mezelf toevertrouwen.”
„Waar zit de moeilijkheid dan ?”
„Mag ik u vriendelijk verzoeken, mij thans niet 

te dwingen iets te zeggen, waar ik wellicht morgen 
spijt over zou hebben? Laat u mij tijd om na te 
denken.”

„Goed. Wat zoudt u zeggen van een of twee vrije 
dagen, om het eens rijpelijk te overwegen ?”

Dat liet aan duidelijkheid niets te wenschen 
over, Dick kwam morgen vrij en Sir Charles gaf 
haar twee vacantiedagen.

„U bent goed, erg goed voor mij,” zei ze. „En 
u is het op zoo’n vriendelijke manier.”

„Een paar dagen vacantie dan ?”
„Graag, Sir Charles.”
„Laat al uw werk dan liggen, Juffrouw Warren 

en stuur mij Carpentier.”
„Ja mijnheer.”
Zij begaf zich naar de deur. „Sylvia,” zei hij 

zacht. „Je hebt toch niet het vertrouwen in alle 
menschen verloren ? De hoofdzaak is, goed op te 
letten aan wien men het schenkt.”

„Ja, dat is het juist,” antwoordde ze, terwijl 
haar oogen zich met tranen vulden.

De rest van dien middag ging ze winkelen en 
kwam dien avond eerst laat op haar kamers. Den 
volgenden morgen was zij reeds zeer vroeg op, om 
zoo spoedig mogelijk Dick af te halen. Hij was ma
gerder geworden en er lag een bittere trek om zijn 
mond, maar zijn blauwe oogen keken haar van on
der de donkere wimpers even trouw aan als vroeger.

„Eindelijk, Dick,” zuchtte ze.
„Ja, hier ben ik, als je mij nu tenminste nog noo

dig zult hebben.”
„Maar Dick, natuurlijk heb ik je noodig. Als je 

eens wist, hoe ontzettend ik je gemist hebt. Hoe 
gaat het er mee, jongen ?”

„Goed, Sylvia. Heb jij er niet te veel onder ge
leden ?”

„Kom Dick, het is nu voorbij. Laten wij er niet 
over spreken. Wat zullen we vandaag gaan doen ?”

„Ik zou graag eerst iets willen eten, iets dat ik 
zelf uit kan kiezen.”

„Arme jongen !” Ze gaf hem een arm, en dat 
deed hem ontzaglijk goed, bijna nog meer dan 
het feit dat zij hem aan de gevangenis was komen 
afhalen. Nu ze weer bij hem was, verdween bij 
haar elk gevoel van wantrouwen.

„Ik ben benieuwd, wat ik nu in de toekomst zal 
moeten beginnen !”

„Heusch, Dick, dat komt allemaal in orde. Het 
heeft alleen ons huwelijk vertraagd.”

„Wat een vertrouwen heb je nog, Sylvia 1 Dat 
heb ik niet meer. Wie zal mij na het gebeurde 
nog bij zich in betrekking willen nemen ? Zou jij 
iemand weten ?”

Zij dacht terug aan den vorigen dag, toen haar 
dezelfde vraag gesteld was.

„Misschien weet ik wel iets, Dick.”

„Oh ja, misschien ! Sylvia, heb je er wel den 
moed toe, met mij het leven in te gaan ?”

„Ik heb nooit aan je getwijfeld. Jij had er toch 
geen schuld aan. Het waren die twee anderen en 
ik ben blij, dat ze gestraft zijn.”

„Ja, zij zijn nog in de gevangenis ! Arme kerels ! 
Sylvia, ik wil eerlijk zijn en wel op de eerste plaats 
tegenover jou. Ik moet je iets bekennen.... ’t 
eerst was ik er in geloopen. Maar later vertelden 
ze mij, dat ze met het geld van anderen specu
leerden. Telkens zeiden ze mij, dat dit de laatste 
maal was. Maar we moesten doorgaan. Indien wij 
wonnen, waren we er bovenop gekomen en rijk 
geweest. Al mijn hoop was op die speculaties 
gevestigd. Totdat alles verloren was.”

„Dus ging je er mee door, terwijl je toch wist, 
dat het verkeerd was ?”

„Sylvia, verlies ik jou nu ook ?”
„Ach, neen Dick, als iemand oprecht liefheeft, 

kan men die liefde zoo maar niet van zich af
schudden. Ik zal altijd van je houden en bij je 
blijven, omdat je me noodig hebt.”

„Sylvia, vertrouw me. Er zal nooit meer iets 
dergelijks gebeuren. Ik weet nog wel niet wat 
ik beginnen moet, met de gevangenis achter me, 
maar ik zal eerlijk blijven. Sylvia, is er iemand, 
dien je kent en die op jouw voorspraak misschien 
een plaats voor me heeft ? Waarom is het noodig, 
dat ze weten waar ik geweest ben ?”

„Waarom is het noodig, dat men weet, waar 
je geweest bent ?” Zachtjes herhaalde ze deze 
vraag en vroeg zich af, of de gevangenis soms iets 
in hem gedood had.

„Waarom?.... Maar Dick, natuurlijk!”....
„Als men het weet, zal het zijn om me de deur 

te wijzen. Dat moet je toch begrijpen, Sylvia. 
Ik moet de kans voor ons beiden wagen. Ben ik 
soms niet genoeg gestraft ? Of moet ik levenslang 
die schande met me meedragen ?”

„Kom, Dick, laten we vandaag opgeruimd 
zijn en dezen dag niet bederven. Laat ons gaan 
pick-nicken zooals vroeger. Wij zullen nu eerst 
iets gaan eten en dan gelukkig zijn. Alleen voor 
één dag, Dick. Ik heb vandaag en morgen vrij 
gekregen. Geef mij dan dezen dag.”

Voor enkele uren vergaten ze al hun zorgen en 
het was tamelijk laat, toen Dick haar naar huis 
bracht en op zoek ging voor een kamer voor 
zichzelf. In elk geval, of hij zwak was geweest of 
niet, ze had hem lief en zou hem altijd liefhebben.

Sylvia peinsde tot diep in den nacht. Kon ze 
nu maar naar Sir Charles gaan en hem zeggen : 
„Dick heeft in de gevangenis gezeten, omdat hij 
iets gedaan heeft, waarvan hij heel goed wist, 
dat het niet goed was, doch hij beloofde me, dat 
het nooit weer zal gebeuren,” dan zou Sir Charles 
hem misschien toch in de gelegenheid stellen zich 
een levenspositie te scheppen. En als hij dat deed, 
zou hij er nooit spijt van krijgen.

Het was reeds laat, toen ze eindelijk in slaap 
viel. Den volgenden morgen ontmoette ze Dick 
en ze wandelden samen door Londen. Hij was zoo 
echt moedeloos.

„Mijn heele leven zal ik moeten liegen, met den 
voortdurenden angst, dat er iemand komt en 
zegt : „Deze man heeft in de gevangenis gezeten.” 
En als ik het vertel, ben ik onmogelijk.” ,

„Zal je het dan verzwijgen ?” vroeg ze.
„Neen, ik zal recht door zee gaan, Sylvia, maar 

ik kan mezelf niet weggooien. Je eischt te veel ! 
Je kent het oordeel der wereld nog niet.”

„Zooals je wilt,” zei ze bedroefd.

„Sir Charles vraagt naar u, Miss Warren.” 
Sylvia ging naar hem toe.

„Hebt u over de zaak nagedacht ?” vroeg hij.
„Ja, mijnheer.”
„En -?”
„Er is iemand, dien ik hier kan laten komen, als 

u hem wenscht te zien.”
„Kunt u hem aanbevelen? Het is een verantwoor

delijke post.” J
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„Maakt u eens kennis met hem en oordeelt u 
dan zelf, Sir Charles.”

„Ik had eigenlijk gehoopt een warme aan
beveling van u te krijgen. Nu geeft u mij toch 
zelf de verantwoordelijkheid te dragen.”

„U en hem,” zei ze ernstig.
„Zoo, ook hem. Dan zal het wel in orde zijn. Ik 

heb groot vertrouwen in de vrouwelijke intuïtie. 
Speciaal in de uwe, want het is me dikwijls ge
bleken, dat ze juist was.”

„Als u het dus goed vindt, zal ik hem even gaan 
halen. Hij kan direct hier zijn.”

Zij zette haar hoed en mantel op en ging naar 
het café in de buurt, waar Dick zat te wachten.

„Ik heb het je niet van te voren gezegd om je 
niet teleur te stellen, maar Sir Charles heeft naar 
je gevraagd. Hij heeft misschien een betrekking 
voor je !”

„Sir Charles Page wenscht kennis met me te 
maken ? Wat heb je hem verteld ?”

„Ik weet niet, wat hij weet. Ik heb hem niets 
verteld. Hij kende je toch niet van vroeger, 
waarom nu dan wel ?”

Zij wilde hem niet waarschuwen. Hij moest zelf 
beslissen wat hem te doen stond.

„Waar lijkt hij op ?” vroeg Dick haar.
„Een eerlijke, oude man 1”
„Oh, ja, ik ken die typen, hard als staal.”
„Ik wilde, dat je niet zoo bitter was, Dick.”

Indien Sir Charles ook al iets weten mocht, hij 
liet niet het geringste blijken.

„Goedenmorgen, mijnheer Maclean. Laten wij 
meteen zakelijk zijn. Ik heb aan Miss Warren 
gezegd, dat ik iemand noodig heb voor een ver

trouwenspositie en zij stelde mij voor, kennis 
met u te maken.”

„Ik ben u zeer dankbaar, dat u mij in de gele
genheid stelt. Wat voor soort werk is het ?”

„U zult mij moeten vertegenwoordigen in an
dere landen en plaatsen, volkomen zelfstandig. 
Ik zou het liefst iemand hebben, die nooit als 
ondergeschikte is werkzaam geweest !”

„Ik was medevennoot in een zaak, die failliet 
is gegaan, anders zou ik natuurlijk niet naar een 
positie uitzien.”

„Wat deed u na dien tijd, Mr. Maclean ?”
„Ik had geen betaald werk.”
„Jammer, enfin, het zijn ook zeer moeilijke tijden 

nu, u hebt dus, sinds uw firma failliet ging, geen 
betrekking meer gehad ? Wat doen uw compag
nons op het oogenblik ?”

„Ze zijn weggegaan.”
,/t Land uit ?”
„Neen, zoo ver niet.”
Sir Charles wendde zich nu tot Sylvia.
„Kunt u mij dezen heer aanbevelen ?” vroeg hij.
„Ik denk, dat u wel zult weten, Sir Charles.. ..” 

begon ze en Dick werd doodsbleek.... „dat we 
hopen te trouwen.”

„U bedoelt, dat u niet onbevooroordeeld kunt 
zijn in uw oordeel ? Doch ik zou u misschien ge
lukkig kunnen maken, door hem dezen post te 
geven ?”

Ze glimlachte een weinig geforceerd tegen Dick.
„Ik had wel gehoopt, dat zij u een warme 

aanbeveling gegeven had, want ik ga dikwijls op 
het oordeel van Miss Warren af en heb er mij altijd 
goed bij bevonden. Maar zij zegt niets....”

Hij keerde zich nogmaals vragend tot Sylvia, 
doch deze zweeg.

„Wel, Mr. Maclean, wat heeft u hierop te zeggen ? 
De positie, die ik u kan geven, stelt u in staat zoo 
spoedig mogelijk te trouwen. Ik heb Sylvia haar 
kans gegeven en die heeft ze benut. Waarom zou 
ik voor u beiden niet de poorten van het paradijs 
openen, want dat is het toch immers voor jonge 
menschen, die van elkander houden ?”

Sylvia zat met haar handen voor haar gezicht, 
ze voelde, dat Dick op het punt stond, niets van 
zijn verleden te bekennen, waardoor hij haar en 
de betrekking prijs gaf. Eensklaps stond Dickjop.

„Sir Charles, ik kwam eergisteren uit de gevange
nis,voor iets wat ik ten volle verdiende. Goedendag, 
ik dank u voor uwe goede bedoeling. Het spijt mij, 
dat ik u van uw kostbaren tijd heb opgehouden.”

„Mr. Maclean, veronderstelt u....”
„Kalm, Sylvia!” Sylvia was teruggezonken in 

haar stoel en snikte.
„Mr. Maclean, veronderstelde u nu werkelijk, 

dat ik met iets, dat het welzijn van de kleine Sylvia 
betreft, niet op de hoogte ben ?”

„Wist u het dus, Sir Charles ?”
„Natuurlijk en ik ken zelfs elke bijzonderheid. 

Ik ben genoeg man van de wereld, om je omstan
digheden te begrijpen. En alles begrijpen is im
mers alles vergeven, nietwaar ? Ik was bijna van 
plan geweest om u te zeggen : Doet u uw eigen 
zaken maar! Doch nu je bekend hebt, hoeveel 
moeite je dit ook kostte, nu twijfel ik geen moment 
meer aan je. Van nu af aan ben je mijn zaak
waarnemer en Sylvia wordt zoo spoedig mogelijk 
je vrouw. Jullie hebt lang genoeg gewacht ! En 
nu gaan we met z’n drieën eens behoorlijk lun
chen !” zei Sir Charles, terwijl hij zich omdraaide, 
om geen toeschouwer te zijn van het geluk, dat 
deze twee jonge menschen overweldigde.

De krater — een luchtfoto van den 6000 meter hoogen, gedoofden vulkaan El Misti in Peru.



De juichende zomer 
heeft zijn intrede gedaan; al wat adem heeft 
verzadigt zich aan licht en lucht. Stelt U 
zelf in staat zonder gevaar van deze feest
gaven der natuur te genieten door, ter voor
koming van zonnebrand, Uw huid met 
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Uw pijnen verminderen en de stijve 
gewrichten worden weer lenig. Daar
na spoort de „kleine, dagelijksche 
dosis” uw lever en nieren aan tot 
beter functionneeren, zoodat uw 
lichaam inwendig schoon wordt ge
houden. Kwaadaardig urinezuur krijgt 
geen kans meer zich op te hoopen. 
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Heerengracht 209, Amsterdam C-
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worden.
Duizenden tevreden vrouwen en 
mannen, die door het gebruik van 
Facil-Pastilles slank geworden zijn, 
schrijven ons over de uitstekende re
sultaten en volkomen onschadelijkheid 
hiervan. Ja - F ac i 1 is de zékerste weg 
om slank te worden, als U zich maar 
aan de gebruiksaanwijzing houdt. 
Facil is gebaseerd op het principe 
van geleidelijk gewichtsverlies, de 
éénig juiste en gezonde manier, en 
maakt slank zonder dieet, zonder de 
minste last of éénig nadeelig gevolg. 
Facil is verkrijgbaar in apotheken 
en drogisterijen a f 3.- per buis van 
100 Pastilles voor een vermagerings
kuur van 3 weken.

VAN RIJN S 
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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.

Olijf Olie
Deze reageerbuis bevat de juiste hoeveel
heid verzachtende, verjongende olijfolie, 
gebruikt bij de bereiding van elk stuk 

Palmolive zeep! Verbazingwekkend? Stel
lig! Maar thans ziet U waarom meer dan 

20.000 schoonheidsexperts uitsluitend 

Palmolive aanbevelen voor het behoud van

Op ware 
grootte 

afgebeeld, toont 
deze buis de 
juiste hoeveel
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fabricatie van 

elk stuk 
Palmolive.

20 cent

Zomersproeten ver
dwijnen in korten tijd geheel door 
Sprutol. Bij alle Drogisten.

Pijnen door het geheele lichaam.
Weer rheumatiek!

En weer was het „de kleine, dage- 
lijksche dosis” Kruschen Salts, die 
het over Won. Meer nog, de lijder 
voelde zich nadien „beter dan ooit”. 
„Ik nam Kruschen Salts, omdat ik 
hoofdpijn, rugpijn en pijn in mijn 
gewrichten had; eigenlijk had ik 
overal pijn. Ik was moe als ik naar 
bed ging en moe als ik opstond. Ik 
was er erg slecht aan toe. Al ruim 
een maand was ik bedlegerig door een 
acute rheumatiek-aanval, toen men 
mij aanraadde eens een proef met 
Kruschen Salts te nemen. Na minder 
dan 3 maanden voelde ik me beter dan 
ooit. Ik kan u niet genoeg danken voor 
Kruschen Salts. G. Of*
Het principe is dit: Kruschen Salts 
drijft de urinezuur-kristallen, die 
uw pijn veroorzaken, uit het lichaam.
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H
et kwam Purdey voor, alsof op hetzelfde 
oogenblik iets vreemds gebeurde. Hij zag 
niets, doch voelde een vreeselijke pijn aan 
de kin. De linksche-hoek van den Engelsch- 

man was schitterend aangekomen en hij zag als 
in een visioen een paar zwaar gespierde schouders, 
een paar ontzettend lange armen en een paar 
oogen, die met een allesbehalve vriendelijke uit
drukking op hem waren gericht.

Na zich hersteld te hebben van den eersten schrik 
wilde hij tot den aanval overgaan, doch kreeg 
geen kans. En plotseling begon zijn tegenstander 
te spreken.

„Purdey,” zei hij en hij liet deze woorden ver
gezeld gaan van een geweldige swing op Purdey’s 
kaak, „je bent een laffe hond en ik zal je eens een 
flink pak slaag geven. Je hebt een meisje, dat mijlen 
boven je staat, een gemeenen streek willen spelen 
en zooiets dient gestraft te worden. Dat meisje 
heeft vrienden, die niet van jou houden en ik ben 
een dezer vrienden. Zoo, dit krijg je met mijn 
beste complimenten.... en dit.... en dit....”

Purdey had het gevoel, alsof zijn geheele lichaam 
door zware mokerslagen werd getroffen. Hij was 
ontzettend sterk, doch tegen den technisch veel 
beter ontwikkelden Lynch was hij niet opgewassen.

Er waren weinig mannen in Engeland, die het 
Jochie bij deze bokspartij hadden kunnen weer
staan en hij onthaalde zijn tegenstander zoo lang 
op een regen van vuistslagen, tot deze begon te 
wankelen.

Plotseling kwam het einde. Met een geweldigen 
rechtsche-hoek in de maagstreek zond het Jochie 
zijn tegenstander naar de planken, waar hij stil 
en roerloos bleef liggen.

„Tim,” zei Fred tot den scheidsrechter, „het was 
geen prettig baantje, maar je kunt mij gelooven, 
dat het gedaan moest worden. Wat ik verteld heb, 
was de zuivere waarheid. Ik ga een bad nemen. 
Zoodra deze heer tot bewustzijn komt, geef je hem 
voor mijn rekening een glas whisky en, indién hij 
het verlangt, mijn kaartje. En dan werp je hem 
op straat. Goeien middag.”

Een half uur later reed het Jochie, met het 
bewustzijn, op den juisten tijd het juiste gedaan 
te hebben met den persoon, die het verdiende, naar 
de villa der familie Martin.

Eva zat naast Dolf en keek hem met een eigen- 
aardigen blik aan. Ze knikte Fred toe en daarop 
nam hij plaats in een stoel naast dien van Jenny.

„Zoo,” zei hij, „dat is gebeurd.”
„Wat ?” vroeg Dolf.
„Een boodschap voor Eva.”
„Heb je een huwelijksgeschenk voor ons ge

kocht ?”
„Het was wel een geschenk, maar niet voor 

jullie, beste kinderen. Mag ik het vertellen, Eva ?”
Ze knikte. En op zijn bescheiden manier vertelde 

het Jochie, dat hij „een praatje had gemaakt” met 
den heer Purdey, waarop deze het raadzamer had 
gevonden, zoo spoedig mogelijk het hazenpad te 
kiezen. Als belooning werd hem nu verteld, wat 
er inmiddels op Stevens’ Hoop was gebeurd en dat 
Eva nu werkelijk de rijke erfgename was geworden.

„Wat zullen we vanavond doen, kinderen ?” 
vroeg mijnheer Martin.

„Eva dineert met mij bij Carlton,” antwoordde 
Dolf haastig. „We hebben reeds alles besproken.”

„En Jenny gaat met mij dansen,” liet het Jochie 
er op volgen. Hij schrok zelf van zijn woorden, 
doch ze waren er nu eenmaal uit en er was niets aan 
te veranderen. „Niet waar, Jenny ?”

„Heel graag,” fluisterde ze en bloosde zoo sterk, 
dat Julie onwillekeurig begon te lachen.

„Moeder en ik gaan naar een concert in Albert 
Hall,” zei ze. „Wij zijn hier in huis nog de eenige 
menschen, die verstandig blijven.”

„En morgen?”
„Morgen gaan we naar Sonning,” antwoordde 

mevrouw Martin. En tot haar man : „Kunnen we 
voor de lunch vertrekken ?”

„Ik denk het niet. Maar indien jullie vooruit 
wilt gaan, dan kom ik wel ’s middags met den trein. 
En nu zou ik Eva willen verzoeken, met mij mee 
te gaan naar mijn werkkamer. We moeten een tele
gram opstellen, dat binnen het uur naar Stevens’ 
Hoop moet verzonden worden. Bovendien hebben 
we nog een paar andere belangrijke zaken te be
spreken.”

XXXI. NA DEN STORM

V"alm en zacht, alsof ze zelf genoegen schepte 
in de heerlijke omgeving van Sonning, stroomde 

de rivier langs het dorpje. Na de naakte rotsen van 
Reading achter zich gelaten te hebben, slingert zich 
de Theems ettelijke tientallen mijlen door een la
chend landschap van bloementooi en plantenpracht 
alvorens ten tweeden male gevangen te worden 
genomen door een gebied van walmende fabrieks- 
schoorsteenen en gierende hijschkranen.

Het oude dorpje lag vlak aan de rivier en de 
takken der machtige boomen, die op den oever 
stonden, schenen de voorbij vlietende golfjes te 
willen groeten. Zij groetten eveneens de popperige, 
zeventiende-eeuwsche huisjes, die iets verderop 
tusschén de rozentuintjes verscholen lagen.

Eva, die in haar leven nog niets anders had ge
zien dan de logge hutten van de Rocky Mountains 
en de huurkazernes der Engelsche Metropool, 
zat op het bankje van een ranke wherry en droom
de, dat ze in het paradijs was.

Zooveel gedachten hadden haar de laatste 
uren bestormd, dat ze met een resoluut gebaar 
besloot, ze alle uit het hoofd te zetten. Hoe was 
het trouwens mogelijk, zich volkomen rekenschap 
te geven van het feit, dat een gevoel van volslagen 
wanhoop plotseling van haar week om plaats te 
maken voor een ten hemel juichend geluk ?

Ze had voor goed afgerekend met het verleden 
en dacht nog slechts aan de toekomst. Zes duizend 
mijlen van haar verwijderd leefde de man, die haar 
kindsheid had beschermd en zich altijd voor haar 
had opgeofferd. Ze wist, dat deze man vrij van 
zorgen en even gelukkig was als zij en dit was haar 
voldoende. De donkere mijngangen van Stevens’ 
Hoop zouden niet langer het tooneel zijn van een 
even moeitevollen als vruchteloozen arbeid ; 
neen ; als had een onderaardsche geest een toover- 
formule uitgesproken, was de mijn eensklaps ver
anderd in een schatkamer van nooit gekenden 
rijkdom, die den noesten werkers het lang begeerde 
goud zou verschaffen.

Doch Eva wist, dat zij met het gouddelversleven 
had afgedaan. Zoolang de oude Stevens er nog 
werkte, zou ze er misschien een enkele maal 
terugkomen, doch met hart en ziel was ze niet 
langer op Stevens’ Hoop.

Hoe was dit alles zoo plotseling gekomen ?
Lang dacht ze na over deze verandering en keek 

af en toe naar Dolf met een zoo vreemd-vragenden 
blik, dat de jonge man slechts kon glimlachen en 
voor zichzelf de opmerking maken, dat hij de 
gelukkigste mensch op aarde was.

Zacht klotsten de golven tegen de boorden van 
het ranke vaartuig, waarmede ze in de richting van 
Shiplake dreven. Geen enkel ander geluid stoorde 
hun gelukkige droomen.

Plotseling en gelijktijdig, alsof hun beider ge
dachten elkaar ontmoet hadden, begonnen ze 
zachtjes te lachen.

„Ben je gelukkig, lieveling?”
„Ja. Maar het is beter, niets te vragen.”
„Slechts één ding. Er is nog één zaak, die ge

regeld moet worden.”
„Wat is het, Dolf ?”
„Ik moet een getuige bij het huwelijk hebben 

en dacht juist aan John Berwick.”
„Waarom juist hem ?” vroeg ze zoo onverschillig 

mogelijk.
„Ik houd van hem en hij is een aardige jongen. 

Heb je bezwaren ?”

„Weet je niemand anders ?” vroeg (Slof) 
ze op haar beurt.

Dolf keek verbaasd.
„Ja, ik heb vele vrienden. Maar wat heb je tegen 

John Berwick ?”
„Hij zal het misschien niet erg prettig vinden,” 

antwoordde ze zachtjes.
„Denk je soms....”
„Dolf, vertrouw je mij ?”
„Dwaas kind ! Natuurlijk vertrouw ik je 1”
„Dan zou ik je willen verzoeken, een van je 

andere vrienden te vragen.”
„Omdat je hem misschien een blauwtje hebt 

laten loopen ? Trek je daar niet zoo veel van aan, 
Eva ; hij is er eerder over heen dan je misschien 
denkt.”

Gedurende eenige oogenblikken bleef ze zwijgen. 
Hetgeen tusschén haar en den Dandy was voor
gevallen — wat ze zich gedurende geheel haar 
verder leven zou blijven herinneren — moest een 
geheim blijven en in de allereerste plaats voor den 
man, die binnenkort haar echtgenoot zou zijn.

Het zou haar heel wat waard zijn geweest, 
indien het nooit was voorgevallen, maar nu was 
het eenmaal gebeurd en gedane zaken nemen 
geen keer. Ze had slechts spijt en deze spijt was 
zoo eerlijk als haar liefde voor Dolf.

De meeste menschen beschouwden John Ber
wick als een man, die slechts voor zijn genoegens 
leefde, zonder zich ooit met ernstige zaken bezig 
te houden. En zij was er stellig van overtuigd, de 
eenige mensch ter wereld te zijn, die het ware 
karakter van John Berwick had ontdekt.

„Dolf,” zei ze, „hij houdt nog altijd van me. 
Er gebeuren soms dingen in het leven, die men 
allerminst verwacht en dat was ook het geval 
met mij en John. Ik weet, hoe men in den regel 
over hem denkt, maar ik ben er zeker van, dat 
men zich ten opzichte van John Berwick deerlijk 
vergist.”

„John houdt heel veel van zichzelf,” zei Dolf, 
zich verwonderend over de vreemde wending, 
die het gesprek had genomen.

„Ja,” antwoordde het meisje, „John houdt 
heel veel van zichzelf, maar nog meer van andere 
menschen. Als je hem vraagt, je huwelijksgetuige 
te zijn, dan zal hij onmiddellijk toestemmen. Maar 
het zal hem vreeselijk pijn doen. Ik hoop eerlijk 
en waarachtig, dat hij zoo spoedig mogelijk 
trouwt.”

Ze zwegen geruimen tijd. Had Dolf haar vol
komen begrepen of stelde hij zoo’n onbegrensd 
vertrouwen in haar, dat hij zich niet verder in het 
vraagstuk wilde verdiepen ? Hoe het ook zij, hij 
liet er niets van blijken en merkte na eenige minu
ten slechts op :

„Je wensch zal vervuld worden, lieveling ; ik 
zal Ralph Blowhelth vragen mijn huwelijks
getuige te willen zijn.”

Een glimlach, zooals slechts een vrouw aan den 
man harer keuze kan schenken, was zijn belooning.

XXXII. EVA’S GESCHENK
Dal in het oude, in geheel Engeland vermaarde 

hotel „Het Witte Hert” te Sonning. De familie 
Martin en hun vrienden hebben kamers betrokken 
op de eerste verdieping, doch zijn voor het bal 
naar de groote danszaal gekomen.

Nauwelijks heeft Dolf zijn verloofde naar haar 
plaats gebracht of Fred Lynch komt Eva ten 
dans vragen. Doch reeds na den eersten dans ver
zoekt ze hem, haar naar een tafeltje in den hoek 
der zaal te brengen ; ze heeft hem iets te vertellen.

Toen ze gezeten waren, haalde ze een klein pakje 
uit haar ceintuur en legde het op tafel.

„Fred,” zei ze, „wil je aan het buffet een enve
loppe halen ?”

Een weinig verbaasd over dit zonderlinge ver
zoek, ging hij naar het buffet en kwam even later 
terug met de gevraagde enveloppe. Eva opende
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Pech.

het pakje en stortte den inhoud uit op het stuk 
papier. Het was een hoopje stofgoud.

„Dat is meer dan voldoende,” zei ze. „Jenny 
heeft kleine handen en dus zal.__ ”

„Maar vertel me toch in ’s hemelsnaam, wat 
dat voor goedje is,” riep Fred.

„Goud, beste jongen, goud. Het is een met moeite 
bijeen gegaarde schat, dien ik je schenk als be- 
looning voor hetgeen je gisteren voor mij deed.”

„Hoe kom je er aan ?” vroeg hij lachend.
Deze vraag was gemakkelijker gesteld dan be

antwoord. Het hoopje stofgoud, dat voor hem op 
tafel lag, was gevonden door mannen met eeltige 
handen en had als betaalmiddel gediend in kroegen, 
waar de eenige verlichting een walmende olielamp 
was en een menschenleven minder telde dan een 
kruik whisky.

Het was belooning, betaalmiddel, straf- en lok
middel geweest; woeste gezellen hadden er voor 
geploeterd, gevochten en waren er voor gestorven. 
En nu lag het op een keurig gedekte tafel in een 
deftig Engelsch hotel en was het de belooning van 
een meisje aan een goeden vriend.

„Dit hoopje stofgoud komt uit een streek, die 
jij waarschijnlijk nooit zult zien, Fred. Men kan er 
gemakkelijk een trouwring van maken, dat wil 
zeggen,” liet ze er schalks lachend op volgen, 
„indien de dame in kwestie niet de voorkeur geeft 
aan platina.”

„Dat is ’n idee!” riep het Jochie. „Weet Jenny, 
dat je mij dit goud wilde geven ?”

„Neen, maar ik vermoed, dat ze het heel graag 
wil hebben.”

„Je bent een beste meid, Eva.”
„Best mogelijk, maar ik zou mijn naam niet 

kennen, indien jij me niet te hulp was gekomen.”
„Wanneer ga je trouwen ?”
„Waarschijnlijk in den loop van de volgende 

maand. En jij ?”
Het Jochie sprong van zijn stoel.
„Dat zul je binnen vier-en-twintig uur weten, 

Eva ! Ik laat me hangen als ik het je niet morgen, 
voor ’t diner, vertel. Denk je, dat zij ... dat zij...”

„Ik denk niets, Fred, maar ik weet zeker, dat 
alles best in orde komt. Doe je best; mijn gedach
ten vergezellen je.”

XXXIII. EEN MOEILIJK VOORSTEL

pred Lynch stapte in het roeibootje en voelde 
zich minder op zijn gemak dan ooit in een 

boksring. Vragend keek hij naar Jenny.
Hij had alles vergeten wat hij haar had willen 

zeggen en hij wenschte van harte, dat het eerst
volgend half uur reeds achter den rug was. Jenny, 
schijnbaar volmaakt onverschillig, zat op het 
stuurbankje en staarde naar den lichtblauwen 
hemel.

Julie was met mevrouw Martin naar Mapledur- 
ham vertrokken om een bloemententoonstelling te 
bezichtigen. Dolf en Eva waren er reeds vroeg 
met hun wherry op uitgegaan, terwijl de heer 
Martin voor zaken naar Londen was. Op dit 
oogenblik scheen de rivier slechts aan Fred en 
Jenny te behooren.

Het Jochie stak een cigaret aan, doch liet haar 
onmiddellijk in het water vallen.

„Een sixpence als je me vertelt wat je denkt, 
Fred.”

„O, niets bijzonders. Zit je gemakkelijk ?”
„Ja, dank je.”
Het klonk niet erg aanmoedigend en hij begon 

plotseling zoo hard aan de riemen te trekken, dat 
het bootje in een ommezien midstrooms lag.

„Vind je het prettig op de rivier ?”
„Wie zou het niet prettig vinden ? Vooral van

morgen is het prachtig.”
„Nogal romantisch, nietwaar?”
Haar lippen begonnen te trillen, maar dat kon 

hij niet zien.
„Ik wist nooit, dat jij zoo romantisch was, 

Fred.”
Het Jochie schudde zijn hoofd.
„Nee.... romantiek.... ja.... eigenlijk niet. 

Het zit niet in onze familie. Misschien omdat we te 
veel in de steenkoolmijnen zitten. Ik weet het niet 
precies. Ben je wel eens in de buurt van Durham 
geweest ?”

„Nee.”
„Dan zou ik het je niet raden. Een leelijke 

buurt, vooral in den winter. Niets dan schoor
steenen en rook.”

„Maar ook dat heeft men noodig.”

Was dat bedoeld om hem aan te moedigen ? 
Het Jochie twijfelde er aan, maar wilde toch zijn 
kans wagen.

„Indien je ergens moest wonen, aan welke plaats 
zou je dan de voorkeur geven ?” vroeg hij.

„Dat hangt er van af : bedoel je mij persoonlijk 
of ook mijn familie ?”

„Je familie blijft buiten beschouwing,” ant
woordde hij haastig.

„Dus als ik geheel vrij zou zijn ?”
„Ja.. .. nee.... ja. Maar zeg me, welke stad je 

zou kiezen. Ik ken een man, wiens vrouw hem 
verzocht, een woonplaats te kiezen voor het geval 
ze gaan trouwen.”

„Maar als hij niet getrouwd is, kan hij toch on
mogelijk een vrouw hebben !” merkte ze lachend 
op.

„Nee, maar dat komt gauw genoeg.”
„Welnu, dan zal ’t geheel van den man afhangen.”
„Het is een eerlijke, fatsoenlijke kerel, Jenny. 

Hij zou dol gelukkig met die vrouw.... met dat 
meisje zijn. Hij woont hier in de buurt en heeft mij 
om raad gevraagd.”

„Wat heb je geantwoord, Fred ?”
„Niets ; van die zaken heb ik geen verstand. 

Hij is financieel onafhankelijk, zoodat het meisje 
zich daarover geen zorgen behoeft te maken.”

„En moet ik hem nu helpen ?”
„Ja; hem en het meisje. Denk er maar eens 

over na.”
„Ik zal mijn best doen,” beloofde ze.
„Dank je wel. Nu iets anders, Jenny. Eva 

heeft mij gisteravond een klein geschenk gegeven. 
Vriendelijk, nietwaar ?”

„Wat is het?”
„Een hoopje stofgoud ; ongeveer een half ons.”
„Wat kan men er van maken, Fred?”
Hij meende, dat haar stem een weinig beefde, 

doch wist niet waarom. Zou ze hem uitlachen ? 
Hij werd er bijna wanhopig van.

„Wat men van stofgoud kan maken ? Ik denk... 
ik denk : sieraden.”

„Sieraden ? Heel aardig! En heel vriendelijk 
van Eva om het jou te geven. Ja, Eva is gelukkig.”

„Ja, gelukkig. En Dolf ook. Jenny.. .. !”
„Wat is er, Fred ?”
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„Zou jij.... zou jij even gelukkig.... gelukkig 
willen zijn als Eva?.... Ik bedoel: maak mij 
even gelukkig als Dolf. Verdraaid, ik geloof dat 
er een lek in het bootje is.”

Jenny begon te schaterlachen.
„Fred, je bent onbetaalbaar.”
„Niets.... niets.... zullen we teruggaan?”
„Hemeltje, Fred, wat ben je zenuwachtig.”
„Geen kwestie van, maar jij.... jij.... ik weet 

niet wat ik moet zeggen....”
„Maar Fred, zie je dan niets.... ? Begrijp je 

dan niet....”
„Ik begrijp slechts één ding,” zei hij en hij span

de zijn laatste krachten in. „Jenny, ik heb je lief, 
ik heb je altijd liefgehad.... jarenlang.... ik ben 
een eenvoudige jongen, maar ik.... ik zal altijd 
goed voor je zijn.... en ik heb je lief.... meer 
dan mijn leven....”

„Domme, domme jongen,” fluisterde ze. „En al 
jarenlang is dat zoo ?”

„Ja, reeds toen ik te Cambridge op de universi- 
teit was.”

„Waarom vertelde je het niet ?” vroeg ze ver
wijtend.

„Ik durfde niet.... was bang, een blauwtje te 
loopen. En vader zei, dat ik nog te jong was. Toen 
kwam Dolf en vischte ik achter het net.”

„Had je me reeds lief, toen er sprake was van 
een verloving tusschen mij en Dolf ?”

„Ja, Jenny.”
„En Dolf bleef je beste vriend ?”
„Natuurlijk.”
Dit eene woord deed haar voor het eerst be

seffen, welk een grootheid in den eenvoudigen Fred 
Lynch stak.

„Vertelde je nooit iets aan Dolf ?”
„Nooit; het zou geen eerlijk spel zijn geweest. 

Ik ben niet zoo geleerd als hij, maar je kunt ten 
volle op mij vertrouwen.... tenminste, als je dat 
iets waard is.”

„Alles,” antwoordde ze vriendelijk.
En van hetgeen er toen gebeurde, wist hij zich 

geen rekenschap te geven. Plotseling zat hij naast 
haar, sloeg zijn arm om haar schouder en kuste 
haar.

Jenny was de eerste die sprak.
„Waar zijn we en waar zijn de roeiriemen ?”
„Ik weet het niet. Waarschijnlijk in het water 

gevallen.”
„Fred, we drijven met den stroom mee !”
„Prachtig! Ik hoop, dat het nog een week zoo 

duurt.”
„Dolf!” riep ze. „Dolf !”
Dicht bij hen was plotseling de wherry van Dolf 

en Eva verschenen. Het meisje roeide en Dolf 
zat aan het stuur.

„Wat is er?” vroeg Dolf. „Heeft iemand om 
hulp geroepen ?”

„Ik ben de gelukkigste man ter wereld,” riep 
het Jochie vroolijk.

„Na mij, beste jongen, na mij. Maar wat kijk 
je vreemd ! Is er iets gebeurd ?”

„Jenny,” riep thans Eva op haar beurt, „is het 
waar ?”

„Zoo waar als het slechts zijn kan,” antwoordde 
Fred voor beiden.

Dolf sloeg zijn boothaak uit en even later lagen 
de beide vaartuigen naast elkaar. De jongemannen 
reikten elkaar de hand en de beide meisjes hadden 
gelegenheid elkaar te omhelzen.

Op de stille rivier lagen vrede en rust, zonnegoud 
en liefde.

XXXIV. LIEFDE IN HET GEBERGTE
TJet was een jaar later. Aan den oever van een in 
* * de zon glanzend meer in het gebergte knielde een 
jonge vrouw. Ze droeg een rijbroek en een khaki- 
hemd, dat aan den hals geopend was. De uit
drukking van haar gelaat was strak en ernstig.

In haar hand hield ze een platte pan met ijzeren 
steel en ze bekeek met aandacht den inhoud. 
Eindelijk liet ze voorzichtig het water uit de pan 
vloeien, zoodat een goudkleurig slijk achterbleef.

„Dolf,” riep ze, „kijk eens wat een prachtige 
vondst!”

Dolf kwam naderbij. Bij den eersten oogopslag 
zag hij reeds, dat het slijk een bijzonder hoog 
goudgehalte had.

„Schitterend !” riep hij. „Heel wat beter dan 
verleden jaar!”

Verleden jaar. Wat was er sindsdien niet ge
beurd ! En toch pas twaalf maanden geleden.

Ze keken elkaar aan en zwegen. Van Stevens’ 
Hoop kwam een ononderbroken rumoer en dit 
rumoer was niets anders dan het hooglied van 
den arbeid, dat in het vroeger zoo stille gouddelvers- 
kamp werd gezongen. Waar eens lompe hutten en 
eeuwenoude boomen hadden gestaan, waren thans 
hooge fabrieksgebouwen, telegraafkantoren en 
magazijnen verrezen. Slechts Eva’s oude heiligdom 
had men ongerept gelaten. En naar deze sprookjes
achtige omgeving waren zij gekomen om van hun 
reis om de wereld een weinig uit te rusten. Morgen 
zouden ze weer verder gaan.

„Ben je gelukkig, weer hier te zijn ?”
„Ja, Dolf. Het komt mij voor, alsof ik hier heel 

veel dingen begrijp, die mij tot nu toe raadsel
achtig zijn gebleven.”

„Is het niet het voornaamste, dat wij elkaar 
begrijpen, Eva ?”

Ze glimlachte.
„Dolf,” zei ze, „je moet me eens eerlijk zeggen, 

hoe lang je naar mij stond te kijken, toen je me 
den eersten dag zag.”

„Zoolang als mijn paard rustig bleef. Jij was het 
liefste meisje, dat ik ooit had ontmoet.”

„Dwaasheid, Dolf. Ik voelde me dien dag vreese- 
lijk ongelukkig en eenzaam. Bovendien was ik 
jaloersch op de menschen, die hier voorbijtrokken 
en benijdde ik de vrouwen om de mooie kleeren 
die ze droegen. Het kwam mij voor, alsof de rotsen 
mij gevangen hielden en Stevens’ Hoop leek mij 
een afbeelding van de hel.”

„Wat een treurig verhaal, Eva 1” riep hij lachend. 
„Maar het is de zuivere waarheid. Toen zag ik 

eensklaps je paard, dat door het beekje waadde en 
op mij toe kwam. En op hetzelfde oogenblik wist 
ik, dat ik niet meer eenzaam zou zijn.”

Ze zweeg een oogenblik en staarde naar het 
blinkende water.

„Dolf,” vroeg ze zuchtend, „wat zou er gebeurd 
zijn, indien je dien dag niet hierheen was gereden?”

„En wat zou er gebeurd zijn, indien jij niet in 
tranen was uitgebarsten, juist op het oogenblik, 
dat ik aan het beekje verscheen ?”

Hij sloeg zijn arm om haar schouders.
„Vooruit, Dolf, we moeten naar het kamp; 

vader wacht op ons.”
Ze sloegen den weg in 

naar het kamp en vonden 
weldra Stevens, die een 
jaar ouder, maar naar zijn 
uiterlijk te oordeelen, tien 
jaar jonger was geworden.

„Het staat dus vast, 
dat jullie morgen weer 
vertrekt ?”

„Ja, vader,” ant
woordde de jonge vrouw. 
„Hebt u de kaart gereed?”

Hij spreidde een met 
potlood geteekende land
kaart voor hen uit.

„Voorzoover ik het mij 
kan herinneren, heb ik 
de streek zoo goed mo
gelijk gecopieerd ; de hut 
stond op de plaats, waar 
ik hier een kruisje heb 
geteekend. Doch alvorens 
de hut te bereiken, kom 
je eerst door een nauw dal 
met hooge, steile rots
wanden ; in het midden 
stroomt een smal beekje. 
Jullie kunt je dus nooit 
vergissen. De plaats, waar 
ik je moeder vond, ligt 
ongeveer tweehonderd 
meter noordelijker. Maar 
ik vrees, Eva, dat er veel 
in de omgeving is veran
derd.”

„We zullen het wel vin
den, vadertje,” stelde ze 
hem gerust.

Ze bleven nog wat pra
ten en gingen vroeg ter 
ruste. Den volgenden 
morgen vertrokken ze bij 
zonsopgang naar den 
Caribou-Weg.

Wordt dat ïvel warm genoeg ?

„Het is een moeilijke rit, Eva,” zei Stevens bij 
het afscheid.

„Ik heb den weg al eens gemaakt, vadertje.. .. 
in uw gezelschap. Wanneer zien we u in Engeland ?”

„Waarschijnlijk tegen Kerstmis. Maar ik ben 
toch nieuwsgierig of je nieuwe familie er niets 
tegen heeft, dat je mij „vader” noemt.”

Ze sloeg haar armen om den hals van den ouden 
man.

„Ik zal u altijd zoo blijven noemen, vadertje, 
altijd.”

Ze trokken door het woeste berglandschap en 
werden begeleid door Jim, denzelfden gids, die 
een jaar vroeger de familie Martin den weg had 
gewezen.

Eindelijk kwamen ze in het dal met de steile 
rotsmuren. Jim, die veel tact bezat, liet de beide 
jonge menschen vooruit rijden. Doch even verderop 
stapten zij af en gingen te voet verder. Eva’s oogen 
waren vochtig.

Ze vonden den weg, maar dat was dan ook alles. 
De natuur had haar rechten opgeëischt en twintig
jarige boomen stonden thans op de plaats, waar 
Barbara Ridley eens had gewacht op den man, die 
vertrokken was en nooit zou terugkeeren. Zelfs het 
door Stevens geplante houten kruis was verdwenen.

Roerloos en zwijgend stond Eva op de plaats 
waar ze de eerste jaren van haar leven had ge
woond. Vage herinneringen doemden op voor haar 
geest. Ze zag een smal, lief en dierbaar gelaat. Ze 
hoorde het geluid van ruwe mannenstemmen en 
het slaan van een door den wind bewogen tent
zeil. Ze meende zelfs het blaffen van een aantal 
honden te hooren.

Tranen rolden langs haar wangen. Van den 
bloementuin in het mooie Kent was ft&a^ moeder 
naar deze woestenij gekomen om er eenzaam en 
verlaten te sterven.

Eensklaps werd het haar te machtig ; ze moest 
haar overvol gemoed lucht geven. En zich met een 
snik tot haar echtgenoot wendend, zei ze :

„Dolf, Dolf, je moet altijd van mij blijven hou
den. Altijd. Zoolang wij beiden leven. Je moogt me 
nooit verlaten, Dolf; je moet altijd bij mij blijven.”

EINDE



OIP NAARAMSlERDAM!
Naar de Tentoonstelling „Moeder en Kind"! De 
Nederland ooit binnen zijn grenzen zag. De tentoon- 
vèr in het buitenland I Vergeet vooral niet nog deze
Voor allen thuis. Dat wordt de dag, waarover U nog

OP NAAR DE RAI!
indrukwekkendste tentoonstelling, die 

stellling, waarvoor enthousiasme oplaait tot 
week een dag vrij te maken. Voor Uzelf.

R. A. I., waar deze grootsche tentoonstelling U in de wereld 
wereld, belangwekkend voor iedereen, door al hetgeen 
gebracht.... Daar is de Weensche tuin, een lusthof, met

weken en weken spreekt! Ja, gaat naar de
van Moeder en Kind binnen leidt. Een nieuwe 

daar aan interessants uit alle oorden is bijeen 
de beroemde Blue Jazz ladies, die zoowel in

Jazz- als in Weensche muziek uitmunten. Neem uw spoorboekje en zie wanneer uw trein gaat!
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ij Uw drogist.

LevensverzekeringMij. ,,H A ARLE M” 
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

DRAAG GEEN BREUKBAND!
Na 30-jarige ondervinding heb ik een Breukver- 
band-Apparpat voor mannen, vrouwen en kinderen 

gemaakt, hetgeen breuklij den verhelpt.

Ik zend het op proef!
Indien U bijna alles beproefd hebt, kom dan tot mij. Waar anderen 

gefaald hebben, daar heb ik mijn grootste succes gehad. Zend 
onderstaande coupon heden en ik zal U gratis mijn geïllustreerd boek
over breuken en hare behande
ling toezenden, waarin ook mijn 
Bre ukverb and-Apparaat 
is afgebeeld met de prijzen, ook de 
namen van vele personen, die het 
beproefd hebben en hoogst dank
baar zijn. Het geeft directe verlich
ting, wanneer al het andere niets 
hielp.

Ik maak het volgens Uw maat 
en zend het U toe met absoluten 
waarborg, dat het U voldoen zal, 
of ik zend U het geld terug. Ik heb 
den prijs zoo laag mogelijk gesteld, 
zoodat rijk of arm het koopen kan. 
Ik zend het op proef ten bewijze dat 
hetgeen ik zeg, waarheid bevat. U 
alleen oordeelt en indien U eens mijn 
geïllustreerd boek gelezen hebt, zult 
U even verrukt zijn als mijne dui
zenden patiënten wier schriftelijke 
dankbetuigingen voor U ter inzage 
liggen. Vul onderstaande gratis 
coupon in en post die nog héden.

Photo v. d. heer C. E. BROOKS 
die zich zelf en duizenden anderen 
van breuklijden bevrijdde. Indien 
breuklijdende, schrijf dan nog 

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

Naam
/Idres: ................ ................................................................................

Een lijdensgeschiedenis
met een gelukkig einde!

Rheumatische pijnen door Radium verdreven.
„Ik heb ondervonden wat 

pijn was en ik heb dankbaar
heid geleerd.” schrijft Me
vrouw Leona ons. Zij ver
volgt: „U kunt niet gelooven, 
wat een martelingen ik heb 
doorstaan en hoeveel geld ik 
reeds weggesmeten heb aan 
middelen, die niets hebben 
geholpen. Reeds jarenlang 
had ik een onhoudbare rheu
matische pijn in de holte 
van mijn rechter knie. Loo- 
pen kon ik haast niet meer. 
Na iedere 5 minuten moest 
ik gaan zitten. De pijn was 
vooral bij vochtig weer soms 
zoo ondragelijk, dat ik dagen 
achtereen zoo goed als niets 
kon eten of anders na iets 
gebruikt te hebben, direct 
weer moest overgeven. Mijn 
geheele gestel leed er onder. 
Toevallig vond ik nog een 
vacantiefoto van het vorig 
jaar en moet ik er om lachen 
als ik er aan denk, wat in 
die dagen mijn vriendelijkste 
gezicht was. Ik weet echter

nog goed, hoe ik bij het opnemen van deze foto mijn tanden 
op elkaar moest klemmen, om het niet uit te gillen van de 
pijn. Toen mijn man een Radiwolldoek voor mij meebracht, 
heb ik dat flanellen lapje met een medelijdend schouderop
halen becrltiseerd. Ik was er van overtuigd, dat ook dit

middel zeker geen verandering in den toestand zou brengen. 
Hoe heb ik mij hierin vergist. Reeds na een paar dagen was 
ik de pijn zoo goed als geheel kwijt. Na 3 weken kon ik reeds 
uren achtereen wandelen en toen ik na een maand besloot 
om mijn doekje nu maar niet meer te dragen, was ik geheel 
zonder pijn.”

Ze eindigt dit schrijven met een uitbundige uiting van 
dankbaarheid, welke wij kortheidshalve niet geheel zullen 
weergeven. Wij raden echter alle lezers en lezeressen van 
dit artikel, die lijden aan Rheumatiek, Jicht, Spit of Zenuw
pijnen. enz., aan, van onderstaande gratis aanbieding gebruik 
te maken.

Na inzending van onderstaande coupon, waarop U duide
lijk Uw naam en adres gelieve in te vullen, ontvangt U kos
teloos en zonder eenige verplichting het Radlwoll-boekje, 
waarin ontelbare dankbetuigingen, attesten, aanwijzingen, 
enz., zijn opgenomen. Te frankeeren met lVz ets. postzegel 
en in te zenden aan

RADIWOLL RADIUM MAATSCHAPPIJ
HEERENGRACHT 56, AMSTERDAM C.

COUPON voor gratis toezending van het Radiwoll-boekje

NAAM : ........................................................... ..................

ADRES : .........................................................................................................

TE .,............................................................................. 64
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Vier jonge merels gaan 
zangrepetitie houden.

Merelnest mei pas 
uit gekomen jongen. 

/

Een jonge koe
koek na 
eerste vlucht uit 
het nest, maar 
hij zijn stief

broer Ijes op 
hardhandige 

manier heeft uit
gemerkt.

Nest van het paapje met koekoeks-ei.

De mitte merel (albino) is een slechts weinig geziene zeldzaamheid.

IN MEI 
ien



(M.G.M.)
van Taky

...zegt Anita Page, - omdat het voor mij de onthul
ling van een nieuw geheim van het vrouwelijk toilet 
was Is het niet werkelijk een probleem voor de 
Vrouw, hoe, haartjes en dons van nek, beenen en 
armen te doen verdwijnen ?

Op de toilettafel heeft Taky de plaats ingenomen 
van het scheermes dat zwarte puntjes achterliet. 
Iedere elegante Vrouw gebruikt thans Taky. dat 
in 5 minuten al het haar doet verdwijnen en een 
heerlijke frissche en blanke huid achterlaat.

Vraagt in den winkel naar de zachte, crème 
Taky of als ü dat prefereert, naar Eau Taky (vloei
bare Taky), welke nog vlugger werkt.
Fl. 1, - per tube crème Taky. Eau per flacon Fl. 1.25 

Agenten voor Nederland & Koloniën :
KUYPERS & Co Prinsengracht 983 - Amsterdam

FAP

"tne4 mi/nX>paca gevulde y^on^orw,.
N.V. LONDON CARAMEL WORKS — BREDA

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

Alleen in Den Haag en Rotterdam. 
2) Alleen in Rotterdam.

Door concentratie van den inkoop 
zijn onze verkoop-prijzen uiterst 
laag gesteld. ;——.....

AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM

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

de

Vóór gebruik

grootste tevredenheid.

TONNY WAVE
•n „KNAL” UITVINDING voor DAMES!

5 X WAVE 1 CENT
voor minder dan -----------------------------
TIJD= EN GELDBESPARING

Eindelijk gevonden het watergolfapparaat dat U uiterst 
eenvoudig zelf bedient en veel tijd en geld, wachten, 
bespreken, enz. enz. bespaart. Nog niet gesproken van 
het groote gevaar, van vroeg Uw haar te verliezen, 
door verbranden, verstikking, enz. 
De Tonny Wave is er nu met alle denkbare voor? 
deelen. Uiterst eenvoudig. Oordeelt U zelf. U doet niets 
anders dan haarwasschen; is wasschen onnoodig, dan 
alleen bevochtigen met water, de Wave opzetten en U

staat versteld van het resultaat. Wij garandeeren iedere dame, met de Tonny Wave, 
Zij is vervaardigd van prima materiaal, en is in pracht-roode kleur uitgevoerd. Hoeveel waarde U voor Uw geld 
ontvangt, kan U pas duidelijk worden, wanneer U de Tonny Wave in gebruik heeft. Vele dames hebben reeds een bezoek 
gebracht aan onzen agent, en allen waren verrukt over de uitkomsten. Om U te overtuigen van de prachtige 
resultaten, stellen wij wederom alle dames in de gelegenheid, om de Tonny Wave te komen bezichtigen. Voor 
het gebruik, in het gebruik en de pracht resultaten na het gebruik. En wrel op Donderdag 23 Juni van 24 uur n.m. 
ten huize van onzen agent Le Grand, Melkpad 17, Rotterdam. Te bereiken met lijn 3 of 12. Voor hen, die niet 
in de gelegenheid zijn voor een bezoek, drukken wij een coupon af, welke na invulling recht geeft op de 
Tonny Wave met een zeer uitvoerige Hollandsche gebruiksaanwijzing voor den gereduceerden prijs van f 1.35. 
Bezit van permanent onnoodig voor de Tonny Wave. Is U nog in het bezit van gepermanent haar, bestel dan 

toch. Coupon invullen en zenden aan onzen agent:
Le Grand, Melkpad 17, Rotterdam.
De toezending geschiedt in volgorde en wordt toegezon
den onder rembours. — Vult onderstaande coupon in. 
Geen wachten; geen haaruitval: geen steeds terugkomende 
onkosten. Ook uitnemend geschikt voor lang haar. Ook 
tusschentijds afhalen. Ook golf op het achterhoofd door 

het watergolfapparaat
TONNYWAVE
Na 1 JULI in den handel a f 4.—

r'OlTIlOlW Ondergeteekende verzoekt toezending 17 S
VVUFVll van TONNY WAVE, met uitvoerige 
Hollandsche gebruiksaanwijzing a f 1.35 plus portokosten, 
Naam: ...................................... ............. .................
Adres: ..................................................... . ..............
Plaats: ....... ........................ .......... ........................ Na gebruik(Duidelijk invullen s.v.p.j

Abonneert U op

DE STAD
AMSTERDAM

Oorsuizen
en doofheid, ook ouderdoms- 
doofheid, oorver kal king,
loopende ooren, brommen, 
su’zen, fluiten, geraas in het 
hoofd, enz. Vraagt kosteloos 
broch. nr. 6 omtrent genezing.

s. WIJNBERG
Oosterpark 45, Amsterdam

Goedkooper dan distributie 
en daarbij heer en meester van wat u hooren 
wilt. Keuze uit alle Europeesche stations met 
krachtige 3 lamps wisselstroom ontvanger, tevens 
gramofoonversterker met ingebouwde luidspreker.

GRATIS CONSOLE.
Geen extra luidspreker, geen levenslange betaling. 
H&C COMPLET IS TOCH VOORDEELIGER.

Vraagt eens aan catalogus no. 93.

N.V. HEES & Co., HAARLEM
KRUISSTRAAT 33
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