
13e JAARGANG N° 5 - 14 APRIL 1933 LOSSE NUMMERS 15 CENT OPLAGE BOVEN 90.000 EXEMPLAREN



De zaal in het Prinsenhof te Delft, maar Oranje 
vóór den aanslag den maaltijd had gebruikt. Nadat 
Gérard zijn daad had volbracht, merd de Prins meer 
in deze zaal gedragen, maar hij kort daarna stierf.

De kogelgaten bij de trap in het Prinsenhof, maar 
Oranje merd vermoord; men heeft de gaten met 
glas moeten bedekken, omdat vroeger vele bezoekers 
als souvenir'h beetje kalk uit den muur schraapten.
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Het handschrift van Willem van Oranje.
Het slot Dillenburg, maar Willem van Oranje in 
/53J geboren merd (naar een oude gravure).

p den tweeden Paasch- 
dag zal in 'n nationale 
huldiging een Neder- 

landsch eeuwfeest gevierd worden en de nagedachtenis geëerd van den 
man, die in onze geschiedenis bekend is als Willem de Zwijger, Vader 
des Vaderlands. De laatste naam is misschien beter voor Prins Willem I 
van Oranje, die vier eeuwen geleden, 24 April 1533, geboren werd op 
het slot Dillenburg, in het land van Nassau. Want wanneer in het geheele 
land, en in Delft dóór het geheele land, de nagedachtenis van Oranje 
geëerd zal worden, zal het volk, de massa, in hem vooral den man zien, 
die den grondslag legde voor de Republiek der Vereenigde Provinciën, 
de basis voor ons tegenwoordig staatkundig gebouw, Nederland.

Onder de edelen (den markies van Bergen, de graven van Egmond en 
Hoorne, Aremberg, Hoogstraten, enz.) die met tegenzin en bezorgdheid 
toezagen, hoe de feitelijke regeering over de Nederlandsche gewesten 
meer en meer vanuit Madrid geleid en hier uitgeoefend werd door Gran- 
velle, Viglius en Barlaymont, die geen maatregel van eenig belang 
namen zonder voorkennis van Philips II in Madrid — onder deze 
edelen nam Oranje een eerste plaats in. Deze plaats kwam hem tóe, 
niet alleen door geboorte, door zijn bezittingen, door de opvallende 
onderscheiding, waarmede Karei V, vader van Philips, hem steeds had 

behandeld, maar vooral door zijn gaven, 
zijn scherpen geest, zijn energie, zijn 
staatsmanstalenten. Hij was de aangewezen 
leider om richting te geven aan *t groeiend

verzet in de jaren rond 1560» Hij was ook de leider, toen hij in den 
Raad van State zijn bekende rede hield, waarin hij op krachtige her- 
vormingsmaatregelen aandrong en verdraagzaamheid bepleitte ; hij 
was ook de leider, toen hij de wapenen opnam tegen Spanje en zijn 
troepen tegenover de legermacht van Alva stelde. Hij is sindsdien de 
leider gebleven ; de moeilijkheden waren groot en vele, dikwijls was 
de toestand zeer moeilijk en was er reden tot wanhoop over den 
uitslag van den strijd, maar men zette door en het resultaat was 
zeker anders dan velen verwacht hadden, gezien de macht van den 
tegenstander, het Spaansche wereldrijk. Toen Oranje stierf, was een 
belangrijke phase van den strijd geëindigd : Holland en Zeeland wa
ren in onderhandeling om hem, met den titel van graaf, de souverei- 
niteit op te dragen, toen de aanslag van Balthasar Gérard gelukte. 
In het Prinsenhof te Delft, waar Oranje verbleef, op Dinsdag 10 
Juli, wachtte hij zijn slachtoffer af ; ongeveer om twee uur, toen de 
Prins van de eetzaal door de vestibule naar de trap ging (zie de foto), 
sprong Gérard uit zijn schuilplaats onder een duisteren boog te 
voorschijn en schoot zijn wapen op den Prins af. De wonden waren 
doodelijk ; en spoedig na den aanslag stierf Oranje, aan wien 
Nederland zijn zelfstandigheid te danken heeft.
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De eerste vroumelijke Amerikaansche gezant is benoemd. Mrs. Ruth 
Bryan Omen zal haar land te Kopenhagen vertegenwoordigen.

Rijkskanselier Adolf Hitler (tusschen den pauselijken gezant Mgr. Orsenigo en den minister voor Volks 
opvoeding Dr. Goebbels) woonde een vergadering bij van de te Berlijn gevestigde buitenlandsche journaliste n

reuzenwaraan uit
den Berlijnschen Dieren-
tuin mag iederen morgen, ter mijl zijn 
verblijf wordt schoongemaakt,uit mandelen gaan

De lange broeken-mode 
voorjonge dames schijnt 
in Engeland steeds meer 
ingang te vinden. Een 
drietal handelaarsters

Voor de zooveelste maal 
zijn in Duitschland weer 
proeven genomen voor een 
raket vlucht. Ditmaal werd 
er een afgeschoten te Cux- 
haven. Na een goeden start, 
waarvan hier een foto, 
viel de raket in het mater.
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Geen tulband met stekels, maar een mamiilaria seideiiana in bloei. Een „bloeier op een niet-bloeier” (echinopsis geënt op cereus). *n Moederplant,die vijf jaren rust heeft gehad, temidden van haar kroost 

CACTEEËN-RIJKDOM

Geïmporteerde groote cactus
soorten in de kas bijeen.

In een weekblad voor dames en dames- belangen ontstond eenige jaren geleden ’n strijd pro en contra de cactus. Wie weet met welk ’n overtuiging vrouwen voor nog minder belangrijke4 zaken kunnen vechten, zal zich niet verwonderen, als wij beweren, dat deze pennestrijd tot de hartstochtelijk ste behoorde, welke ooit door middel van drukinkt zijn uitgevochten. Of liever tot een beslissing kwamhet niet eens. Want de eene dame hield stokstijf vol, dat een cactus niet mooi was, maar haar deed denken aan gestolde erwtensoep, ter-

Een typisch voorbeeld van willekeurige enting: Cereus silvestrii op opunthia.

Mamillaria-Hahniana.een cactussoort, dat eerst eenige jaren geleden in Mexico werd ontdekt.

wij'! de andere van meening was en bleef, dat de cactus zoo mooi is, omdat zij' niet teer is, gelijk andere planten of bloemen, maar een soldateske plant is. De vraag of een cactus mooi is of niet, doet 'weinig ter zake. Wie haar mooi vindt, moet haar voor zijn raam zetten, en wie haar leelijk vindt moet maar vergeetmijnietjes of orchideeën op zijn vensterbank plaatsen. Een feit is het evenwel, dat de cactus de laatste jaren bijzonder populair is geworden bij de plantenliefhebbers. En zulks is begrijpelijk, want over het
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De „grijsaard’-cactus, 'n exemplaar, dat De bloeiende euphorbia splendens, ook bekend als „Christus-doorn ’. Een weinig bekend, maar zeer fraai soort: de opunthia papyracantha
waarschijnlijk al een halve eeuw oud is.

thans ook om cactussen een glazen on
derdak te verleenen. De firma gebroeders 
van Zijverden aldaar stelde ons bereidwil
lig in de gelegenheid om haar cactussen- 
bedrijf in oogenschouw te nemen.Meer dan 
vierhonderd soorten, waaronder natuurlijk 
zeer kostbare en uitzonderlijke, staan in 
dergelijke kassen onder een matige hitte 
bijeen. Het doel van den kweeker is op de 
eerste plaats om uit de zooeven genoemde 
gebieden allerlei cactussoorten te importee- 
ren. Doch dan begint zijn eigenlijke werk 
eerst. Immers hij wil steeds nieuwe varia
ties doen ontstaan en daarom moet hij on
ophoudelijk proeven nemen door enten en 
kruisen. Hij moet soorten samenvoegen en 
spreekt daarom den heelen dag ’n vloeiend 
kweekers-latijn, hij moet bloeiers op niet- 
bloeiers enten. Dit enten gaat vrij eenvou
dig. Een stuk van de eene cactus wordt 
met behulp van ’n „eigen” doorn of naald 
op de andere vast gestoken. Na luttele uren 
is reeds beslist of een nieuwe kruising het

De opunthia clavoides geënt op opunthia albispina.

algemeen is zij niet veeleischend, verdort nooit en 
tiert bij de geringste zorg, welke aan haar besteed 
wordt. Daarbij komt dan nog, dat zij door haar fan
tastische vormen en exotische bloemen herinnerin
gen wakker roept aan vreemde landen, waar een al
tijd warme zon ’n tropischen plantengroei beschijnt.

Intusschen moet men zich geen al te grooten 
afstand denken om het vaderland van de cactus 
te vinden. In Zuid-Frankrijk en Italië komt de 
algemeen bekende aloë veelvuldig voor, terwijl 
daar eveneens de opunthia, de agave, aan alleNeder- 
landsche liefhebbers welbekend, inheemsch zijn.

In Zuid- en Midden-Amerika bloeien de hier te 
lande als duur en zeldzaam bekende mamillaria, 
aphalo cereus, e.a. Ook in Zuid-Afrika is de cactus 
thuis. Gastheria’s, mesembrianthemums, hawor- 
thia’s, alle duurdere soorten en als goede „bloeiers” 
beroemd, worden daar in het wild aangetroffen. 
Nederlandsche kweekers o.a. te Aalsmeer hebben 
zich de laatste jaren met succes toegelegd op het 
kweeken van cacteeën, vooral daar de export 
van andere bloemen en planten naar het buiten
land ernstig wordt belemmerd. In verschillende 
kassen te Aalsmeer bevinden zich niet meer uit
sluitend zwaartrossige seringenstammen, zij dienen 

----— Gedeelte van een cactussenkas, waar 
eenige honderden soorten bijeen staan.

doen zal, ofschoon de kweeker zulks eerst na 
eenige weken kan constateeren.

Niet minder zorg eischt de zaadwinning. Het uit
zaaien geschiedt in ondiepe bakken, welke met 
zandige en vochtige aarde zijn gevuld. Na korten 
tijd ontstaan kleine bolletjes, als speldeknoppen, 
welke alreeds voorzien zijn van scherpe puntjes en 
haakjes. Na ongeveer drie weken heeft het „ver
spenen” plaats, het overbrengen in andere bak
ken waar de jonge planten pp korten afstand van 
elkaar worden gezet. Daar blijven ze drie a vier 
maanden tot ze voldoende groot en sterk zijn om 
in een potje te worden overgeplant.

Zoo groeit de cactus onder het waakzame oog 
van haar verzorger op tot een plant met vormen, 
grilliger dan de „stekker” ooit heeft kunnen ver
moeden. De toenemende belangstelling van het pu
bliek voor de cacteeën vergoedt eenigermate de teleur 
stellingen, welke de Aalsmeerder kweeker de laat
ste jaren nog al eens ondervond tengevolge van de 
economische crisis. Daarom vermoedden wij ook, dat 
onze lezers interesse zouden hebben voor ’n artikel, 
dat gerekend kan worden tot de ... „prikkellectuur”!
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Tmee honderd jonge menschen bekwamen zielig 
iederen dag in de Ambachtsschool voor merk- 
loozen in de Nassaustraat te Amsterdam, 

Een kijkje in de electriciteitsafdeeling.

Mr. G. J. Bisschop heeft tegen 1 Mei ont
slag gevraagd als burgemeester van Hoorn

Ter gelegenheid van haar 90- 
r^sten verjaardag werd de oud

ste journaliste van ons 
land, Geertruida Carel- 
se, gehuldigd. Lod. van 
Deijssel (K. Alberdingk 
Thijm) biedt de jubi- 
laresse haar bundel 
„ Herinneringen'' aan.

VAN HIER

7
De jaarlijksche tabaks
inschrijvingen in ge
bouw „Frascati” te Am
sterdam zijn begonnen. 
Een overzicht van de 
groote zaal.

De Amsterdamsche stu
denten gaven in den 

' Stadsschouivberg de 
wereldpremière van het 
stuk van den Franschen 
dichter Paul Claudel: 
„De Beer en de Maan’. 
Een scène uit het merk
waardige spel, dat oor
spronkelijk voor mario
netten werd geschreven.
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De markies (Conrad Veidt) in gesprek 
met de leden der jazz-band van het hof.

Heinz Rühmann, de sympathieke speler 
in zijn rol van „musicus" bij Offenbach. 
J.
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Christians als de levenslustige keizerin Eugenie.

IK EN DE KEIZERIN
De laatste film, die Lilian Harvey bij de Ufa maakte, 

draagt den titel van: „Ich und die Kaiserin” en 
is deels een speel-, deels een costuumfilm, De op
zet is grootsch, zooals men dat van Erich Pommer, 
den bekenden productie-leider, gewend is en het ge
geven zwaar romantisch, in ’t genre van „Het Congres 
danst.. .” al is het thema dan ook geheel anders. De 

"basis van deze historie is een mésalliance tusschen een 
markies en het kapstertje van de levenslustige keizerin 
Eugenie. Maar juist deze huwelijken uit liefde vindt 
het groote publiek zoo onnoemelijk heerlijk, dat men 
er nooit genoeg van kan krijgen. Te meer, indien de 
voornaamste rollen nog worden bezet door favorieten 
als: Conradt Veidt, Heinz Rühmann, Mady Christians 
en de reeds eerder genoemde juffrouw Harvey. De 
belangstelling voor de film zal dan ook wel evenredig 
zijn aan den grootschen opzet.
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ONZE

O.‘n den Amsterdamschen dieren
tuin is het zomerseizoen 
wederom begonnen. Met het 

voorjaar komen — naar het 
Artis-bestuur en wij althans 
willen hopen — de bezoekers 
in grooter getal dan ooit naar 
de Plantage om van dieren 
en bloemen te genieten en te 
leeren. Er is weer veel moois 
en belangrijks te zien. Al zal 
de lezer wel begrepen hebben, 
dat hij zonder resultaat zal 
zoeken naar de nieuwe aan
winsten, die wij op den eersten 
van deze maand ter bezich
tiging aankondigden.

Een panterdrietal, dat van den 
fotograaf graag gehakt zou maken.

Koninklijke tijgers, 
J

Vreemde vriendschap: leeuw en tijger in één hok.

De leeumenfamilie in het voorjaarszonnetje. Tot nu toe was het niet gelukt vader, 
moeder en kind in een hok bijeen te houden. Caesar, de vader, had n.l. de gewoonte 
zijn nakomelingschap op te eten. Op dezen zoon schijnt hij echter bijzonder gesteld.

1



No. 5

TV
JL J <>

Inspecteur Mac Clintos viel hals over kop het 
bureau van zijn chef binnen. Mr. Beechy wees 
hem met een zenuwachtig gebaar op een stoel 

en schoof hem over de tafel een portret toe.
„Ik heb je laten roepen, McClintos, ik heb een 

opdracht voor je. Een half uur geleden zijn we ach
ter de identiteit van den man gekomen, die de 
National Bank heeft opgelicht.”

De inspecteur sprong verrast op, maar hij ging 
onmiddellijk weer zitten. De zaak van de National 
Bank, die den vorigen dag voor niet minder dan 
een half millioen dollar was opgelicht, bracht sinds 
een etmaal het geheele Canadeesche politiecorps 
in beroering. Elk spoor van den dader had tot 
dusverre ontbroken en thans deelde Beechy 
leukweg mee, dat men hem reeds ontdekt had.

McClintos’ blik viel op de foto. Het was het por- > 
tret van een man van ongeveer dertigjarigen leef
tijd, als een gentleman gekleed en beschaafd van 
uiterlijk. De man kwam den inspecteur bekend 
voor en vragend keek hij zijn chef aan om den naam 
te vernemen.

„Misschien ken je hem uit ons album, zijn naam 
is Smithson Hill,” verduidelijkte Beechy.

De inspecteur knikte. Smithson was in zijn soort 
een gentleman, die zich uitsluitend met business 
van minstens honderdduizend dollars inliet. Hij 
bewoog zich met het grootste gemak in de voor
naamste gezelschappen en in den loop der laatste 
jaren had hij zich, telkens weer onder een anderen 
naam, toegang weten te verschaffen tot de meest 
exclusieve clubs van de Staten en van Britsch 
Amerika. Een half jaar geleden was hij spoorloos 
uit het openbare leven verdwenen, doch nu dook 
hij plotseling weer op als de dader van de meest 
geraffineerde oplichting, die zich ooit in de politie- 
practijk had voorgedaan.

„Smithson Hill, ja, ik ken hem maar al te goed, 
Sir,” stemde de inspecteur toe.

„Een gladde vogel, die zijn laatste zaak zorg
vuldig heeft voorbereid,” herham Beechy. „Giste
renmiddag om half twaalf nam hij in het privé- 
kantoor van de „National” zijn half millioen in ont
vangst en om twaalf uur verliet hij Halifax met 
het s.s. „Trier”, dat bestemd is voor Southampton. 
Zijn koffers waren den vorigen dag reeds aan boord 
gebracht en zijn passage had hij al een week geleden 
besproken.”

„Verdoemd, een gladde jongen,” vloekte Mac 
Clintos.

Beechy trommelde nerveus op tafel en zonder 
verdere inleiding zette hij zijn opdracht uiteen.

„De „Trier” zet regelrecht koers naar Southamp
ton. Dat is Engdsch grondgebied en er zijn dus 
geen uitleveringsformaliteiten noodig. Het schip 
is nog maar pas een dag in zee, dus we hebben tijd 
genoeg om onze maatregelen te nemen. We zouden 

- kunnen volstaan met een verzoek aan de Engelsche 
politie om hem in Southampton aan te houden, 
maar daarop durf ik me niet te verlaten. Het 
veiligste is, dat hij gedurende de reis in het oog 
gehouden wordt en binnen de Engelsche territori
ale wateren onmiddellijk wordt gearresteerd.”

„U bedoelt, dat ik moet trachten de „Trier” in 
te halen ?” vroeg Mc. Clintos verbaasd.

Beechy knikte even. „Dat zal gemakkelijk gaan 
als je een vliegboot neemt,”—zei hij koel. „De 
„Trier”' is een der snelste Duitsche schepen, we 
hoeven er niet aan te denken haar in te halen met 
een boot. Ik heb echter de beschikking kunnen 
krijgen over de U.S.A. X. Het zou me genoegen 
doen als je er over een uur mee kon vertrekken. 
Je bent dan tegen het diner nog aan boord van de 
„Trier”, waar je dus al den tijd hebt, om je manne
tje te identificeeren.”

Mac Clintos was onmiddellijk een en al vuur. 
Hij ging door voor een der beste speurders van de 
Canadeesche recherche en hij begreep met deze 
ongewone opdracht eer te kunnen inleggen. Kort 
en zakelijk informeerde hij naar bijzonderheden.

„Weet de gezagvoerder van de „Trier” al van 
mijn bezoek, Sir ?”

„Neen, maar ik zal hem onmiddellijk inlichten
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en hem verzoeken je op te nemen. De piloot van 
de vliegboot kent zijn instructies al en het bevel 
tot inhechtenisneming ligt gereed.”

„Heeft Smithson Hill medeplichtigen aan 
boord ?” hernam de inspecteur.

„Neen, hij heeft alleen gewerkt, zooals hij gewoon 
was te doen,” antwoordde Beechy.

„En houdt mijn opdracht in, hem terug te 
brengen naar Halifax ?”

„Ja, tenzij de justitie hem in Engeland mocht 
willen laten berechten. Maar dat hoor je nog wel. 
Voorloopig is het je taak je mannetje aan boord 
in het oog te houden en hem op drie mijl uit de 
Engelsche kust, dus op de grens van het territo
riaal gebied, te arresteeren. Ik geef je in ge- 
moede den raad hem te boeien, anders ben ik er 
nog niet zoo heel zeker van, dat hij den dans niet 
ontspringt.”

De inspecteur stond op. „Right, Sir, ik dank u 
wel,” sprak hij haastig en na de foto en het arresta
tiebevel bij zich te hebben gestoken, verliet hij 
met een handdruk het bureau van den chef.

Het stoomschip „Trier” was een der nieuwste 
schepen van de Duitsche Oceaan Maatschappij. 
Haar passagiers-accommodatie was uitgezocht lu
xueus en daarom was de passage gewoonlijk tot 
de laatste hut toe volgeboekt. Voor deze reis had 
het schip ongeveer tachtig eerste klasse passagiers 
aan boord en daarvan was mr. Gordon, alias 
Smithson Hill, de ziel en het middelpunt.

Reeds bij den aanvang van de reis had hij zich 
bij de dames bemind weten te maken als een char
meur en een aangenaam causeur, terwijl zijn 
terloops aangeroerde relaties in de Engelsche 
society hem gemakkelijk toegang tot de heeren 
had verschaft.

Hij deed den kapitein verbluft staan over zijn 
kennis van de nautische wetenschappen en als hij 
in een ernstig gesprek over kunst, wetenschap of 
politiek gewikkeld was, gaf hij blijken van zoo’n 
veelomvattende ontwikkeling, dat men gaarne 
aan zijn oordeel de eerste plaats toekende.

Kapitein Bruckhofer sloeg dan ook een gat in 
de lucht van verbazing, toen hij den tweeden dag 
na het vertrek uit Halifax het volgende radiogram 
ontving :

„Aan boord van de „Trier” heeft zich gisteren 
een berucht oplichter ingescheept, genaamd 
Smithson Hill. Hij heeft passage genomen onder 
den naam Albert York Gordon. Er is een bevel tot 
inhechtenisneming tegen hem uitgevaardigd op 
vermoeden, dat hij zich heeft schuldig gemaakt 
aan oplichting van de National Bank te Halifax, 
ten bedrage van een half millioen. Hedenmiddag 
twee uur vertrekt van Halifax de vliegboot U.S.A. 
X., met aan boord inspecteur Mac Clintos. Na
mens de Canadeesche regeering verzoek ik u 
beleefd, genoemden inspecteur aan boord te willen 
nemen. Hij heeft tot opdracht Smithson Hill 
binnen het Engelsche territoir te arresteeren. 
Verzoeke voor zooveel noodig uw medewerking. 
Beechy. Politiecommissaris.”

De gezagvoerder las het telegram tweemaal 
over voor hij aan den inhoud durfde gelooven. 
Toen zijn laatste twijfel eindelijk verdwenen was, 
liet hij den eersten officier ontbieden. Hij verzweeg 
den inhoud van het telegram, maar hij gaf hem 
last, uit te laten kijken naar een vliegboot, die uit 
Westelijke richting kon worden verwacht. Ver
volgens verzond hij een telegram naar den commis
saris in Halifax en wachtte toen geduldig den loop 
der onverwachte gebeurtenissen af.
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Het liep tegen vijf uur in den middag, toen zich 
het gerucht aan boord verspreidde, dat er een vlieg
tuig in aantocht was. Alle passagiers verlieten den 
muzieksalon en stormden naar het dek. Vanaf de 
brug klonken luide commando’s en weldra werd 

het iedereen duidelijk, 
dat de „Trier” de komst 
van de vliegboot had ver
wacht. Het schip minder
de vaart en vijf minuten 
later lag het bijna geheel 
stil.

De vliegboot kwam 
zwaar ronkend nader. 
Mr. Gordon had zich met 
een paar dames aan de 
reeling opgesteld en al 

zijn belangstelling richtte zich blijkbaar op de 
vlotte landingsmanoeuvre van de U.S.A. X. De 
piloot zette het vliegtuig op honderd meter af
stand op zijn drijvers en tegelijk werd er van 
de „Trier” een sloep gestreken.

„Wat kan dat ongewone bezoek beteekenen, 
mister Gordon ?” vroeg een der dames.

Er plooide zich een spottend glimlachje om 
Gordon’s mond. „Ik vermoed, dat we een passagier 
zullen opnemen, miss,” antwoordde hij zonder een 
zweem van onrust.

De sloep had intusschen de vliegboot bereikt. 
Uit de cabine kwam een man te voorschijn, die 
eerst zijn koffer aan de matrozen toereikte en zich 
vervolgens in de sloep liet zakken. De beman
ning roeide met forsche slagen naar de „Trier” 
terug en eenige minuten later dook boven de 
reeling het bleeke gelaat op van inspecteur Mac 
Clintos.

Met een sprong stond hij op het dek. Terwijl 
hij zijn reispet afnam en groette, bleef zijn blik 
gevestigd op den man, die het dichtst bij hem stond. 
Hij staarde in de koele spotoogen van Smithson 
Hill, die zijn blik onbewogen doorstond. De in
specteur wendde zich plotseling af en richtte zich 
met een paar beleefde woorden tot den kapitein. 
Deze nam hem onmiddellijk mee naar de kajuit, 
en terwijl de vliegboot zich ronkend uit de schui
mende golven verhief, vermaakte Smithson Hill 
zich met zijn dames, juist alsof hij er niet het 
flauwste vermoeden van had, dat twee minuten 
geleden de .poorten van de gevangenis voor hem 
waren opengezet.

„Op gevaar af voor onbeleefd te zullen doorgaan : 
ik noem het allemaal onzin,” sprak mr. Hysopper 
op spottenden toon.

De eerste klas zat aan tafel en het gesprek was 
afgedwaald naar het terrein der occulte weten
schappen. Een der passagiers had een griezelige 
geschiedenis verteld en mr. Hysopper viel hem 
daarover aan. De ander, een beetje gekwetst door 
dien uitval, deed er het zwijgen toe en Hysopper 
keek met triomfantelijken blik de tafel rond. Hij 
ontmoette de peinzende oogen van mr. Gordon 
en overtuigd dat deze zijn meening zou deelen, 
mengde hij ook hem in het dispuut.

„Wat zegt u ervan, Sir, mag men dergelijke ge
schiedenissen ernstig nemen ?”

Gomion keek even de tafel langs. Iedereen keek 
hem aan, maar het scherpst voelde hij de oogen 
steken van inspecteur Mac Clintos, die recht 
tegenover hem zat.

„Ik spreek me over dergelijke dingen of ver
schijnselen liever niet uit, mister Hysopper,” 
antwoordde hij rustig. „Shakespeare laat Hamlet 
zeggen dat er veel dingen zijn tusschen hemel en 
aarde, die ons verstand niet bevatten kan. Ik 
ben volstrekt niet bijgeloovig, maar ik kan niet 
nalaten hem bij te vallen. Men mag niet vergeten, 
dat de wetenschap van het occultisme nog in haar 
kinderschoenen staat en men kan dus niet van 
haar eischen, dat zij nu reeds van de vreemde ver
schijnselen, die zich nu en dan op duidelijk waar
neembare wijze aan ons voordoen, een afdoende 
verklaring geeft. Daarom past het een ernstig 
mensch ook niet, het occultisme zonder meer te 
bespotten.”

Mr. Hysopper glimlachte smalend. „Ik kon niet 
vermoeden dat zelfs u nog door dat middeleeuwsch 
bijgeloof aangestoken waart,” spotte hij.

Gordon haalde de schouders even op. „Ik her
haal dat ik vrij ben van bijgeloof, maar ik veroor
deel slechts het spotten met dingen, die we niet 
begrijpen. Ook Galileï werd uitgelachen, toen hij 
beweerde dat de aarde om de zon draaide. Maar
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hij hield vol: „E pur si muove” — toch beweegt 
zij zich. En de wetenschap heeft hem volledig in 
het gelijk gesteld. Wie zegt u, dat er voor het 
occultisme in de toekomst geen verklaring gevon
den kan worden, Sir ?”

Mr. Hysopper bewoog zich onrustig op zijn stoel. 
De wending die het gesprek nam, beviel hem 
blijkbaar niet. Daarom keerde hij terug tot de 
bespottelijke zijde van de geschiedenis.

„Uw weigering, om ronduit uw meening uit te 
spreken, doet me gelooven, dat u sympathiseert 
met de denkbeelden van mister Crainward. U 
hebt de heele wereld bereisd ; heeft u ooit in het 
Oosten of het Westen gebeurtenissen meegemaakt, 
die zich niet langs natuurlijken weg verklaren 
lieten ?”

Aller oogen waren op Gordon gericht. Hij knikte 
peinzend en staarde verstrooid naar den inspec
teur. „Ja, tweemaal en wel in Engelsch Indië,” 
antwoordde hij. „De eerste maal was ik er getuige 
van, dat het in en op het huis van luitenant Treve- 
lyan steenen regende. Betrouwbare inlanders ver
zekerden dat dit het werk was van fakirs, die den 
luitenant hartgrondig haatten. Den tweeden keer 
was ik aanwezig bij de begrafenis van een levenden 
fakir, die na tien dagen volkomen ongedeerd weer 
opgegraven werd. Onze Westersche wetenschap kan 
ons noch van ’t een, noch van ’t ander een afdoende 
verklaring geven. De inlanders schrijven dat alles 
aan bovennatuurlijke machten toe en hun inwer
king noemen zij de „stille kracht’’ van het 
Oosten.”

„En gelooft u werkelijk dat die stille kracht iets 
te maken heeft met bovennatuurlijke machten ?” 
viel mr. Hysopper spottend uit.

„Dat zou ik niet durven beweren, maar ik ge
loof wel in „stille kracht”,”antwoordde Gordon koel.

Het gesprek nam een onverwacht einde doordat 
de kapitein van tafel opstond. De heeren verdwe
nen haastig in den rooksalon en de dames verspreid
den zich in den muzieksalon en over het dek. Gor
don volgde de heeren, maar bij den ingang van 
den salon werd hij op zijn schouders getikt.

„Sir, ik zou wel eens een oogenblik met u willen
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spreken,” klonk een ge
dempte stem achter hem.

Hij wendde zich om en 
staarde in het grijnzende 
gelaat van inspecteur Mac 
Clintos.

„Ik heb op dat oogen
blik reeds een uur lang 
gewacht, inspecteur,''ant
woordde Gordon luchtig.

„Well. dan kunnen we 
ons het best naar de hut 
van den kapitein bege
ven,” stelde de inspec
teur voor.

Gordon knikte en volg
de Mac Clintos naar be
neden. De inspecteur was 
allesbehalve gerust. De 
onverschillige houding 
van den ander beviel hem 
niet en deed hem vreezen, 
dat hij iets in den zin 
had waardoor hij toch 
nog aan een arrestatie 
ontsnappen zou. Kapitein 
Bruckhofer stond hun met 
de meeste bereidwilligheid 
zijn kajuit af en wilde zich 
bescheiden verwijderen. 
Maar Gordon hield hem 
met een gebaar terug.

„Het zou niet beleefd 
zijn u uit uw eigen hut te 
verjagen, kapitein, u kunt 
gerust hier blijven,” sprak 
hij op hoffelijken toon.

De inspecteur knikte 
toestemmend en wendde 
zich vervolgens met een 
flauwen glimlach tot zijn 
prooi.

„Ik behoef u zeker niet 
te zeggen dat u mijn arres
tant is, Smithson 'Hill ?” 

De beruchte gentleman-oplichter schudde ont
kennend het hoofd. „U vergist zich, Sir,” ant
woordde hij koel. „Ik ben hier net zoo vrij als u 
of eenige andere passagier.”

„Hoe bedoelt u ?” vroeg Mac Clintos op geprik- 
kelden toon.

„Ik bedoel dat de „Trier” ex-territoriaal is voor 
u en mij. Wij bevinden ons op Duitschen bodem ; 
om mij hier te arresteeren heeft u een bevel tot 
uitlevering noodig. Tenzij defkapitein het risico 
zou willen loopen van diplomatieke verwikkelin
gen. Maar dat zou een precedent scheppen 
en.... ”

Hij voleindigde den zin niet, doch keek spottend 
den gezagvoerder aan. Kapitein Bruckhofer schud
de krachtig het hoofd.

„Neen, ik steek me in geen wespennesten,” 
zei hij beslist.

Mac Clintos plooide zijn mond tot een zuurzoet 
glimlachje. „Stel u gerust, kapitein, ik denk er 
niet aan om u in moeilijkheden te brengen,” ver
zekerde hij haastig. En Gordon spottend opnemend, 
hernam hij : „Het blijft overigens gelijk, hier of 
in Engeland, ?mijn arrestant ben je toch, Smithson 
Hill.”

Gordon wierp hem een koelen blik toe. „Daar 
ben ik nog lang niet van overtuigd,” wierp hij 
luchtig tegen. „Aan boord van de „Trier” ben ik 
vrij man en de kapitein zal er niet aan denken mij 
tegen te houden, als ik lust krijg zijn schip te 
verlaten. Well, Sir ?”

Kapitein Bruckhofer keek verbaasd. „Ik zou 
u niet tegenhouden, want daar heb ik het recht niet 
toe,” antwoordde hij haastig. „Alleen is het me 
onverklaarbaar hoe u het schip zou kunnen ver
laten .. ..”

Hij keek Gordon vragend aan, maar deze had zijn 
peinzenden blik op een zeekaart aan den wand 
gericht. Mac Clintos voelde zich de laatste minu
ten lang zoo zeker niet meer van zichzelf, hoewel 
een ontsnapping hem onmogelijk voorkwam. Geen 
schip dat zij op weg naar Southampton zouden 
ontmoeten, zou erin bewilligen een vluchtenden 
misdadiger op te nemen en een andere wijze om
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zich in veiligheid te stellen was ondenkbaar. 
„Hoeveel loopt de „Trier”, kapitein ?” klonk 

plotseling Gordon’s stem.
„Twee en twintig knoop, Sir,” antwoordde 

Bruckhofer verbaasd.
„En hoeveel mijl zijn we nog verwijderd van de 

grens van het Engelsche territoir ?” hernam 
Gordon.

Zijn stem klonk meer bevelend dan verzoekend 
en de gezagvoerder onderging onwillekeurig den 
invloed daarvan.

„Nog een en twintig honderd mijl, Sir,” antwoord
de hij.

„U hebt dus geen honderd uren meer noodig om 
Engeland te bereiken,” sprak Gordon peinzend. 
Hij dacht even na en richtte zich opnieuw tot den 
gezagvoerder. „Mijn jacht, de „Louise”, ligt in 
Tanger ; het loopt twaalf knoop, kapitein. Wilt u 
zoo goed zijn eens even te berekenen, hoeveel 
uren het schip noodig zal hebben om ons te krui
sen ?”

Er kwam een booze flikkering in de oogen van 
den inspecteur. Op deze mogelijkheid om te ont
snappen had hij niet gerekend, hij wist trouwens 
van het bestaan van een jacht niets af. De kapi
tein had zich over de kaart gebogen en toen hij 
zich oprichtte., speelde er een spottende glimlach 
om zijn flO&n.

„Uw jacht kan ons niet kruisen ; het zou onge
veer een dag na ons in Southampton aankomen,” 
antwoordde hij.

Mac Clintos ademde verlicht en Gordon fronste 
even zijn wenkbrauwen.

„Dus dan zou de „Louise” ruim een dag moeten 
inhalen op haar eigen snelheid,” sprak hij peinzend. 
Verstrooid keek hij den inspecteur aan en lang
zaam ging hij voort : „Of de „Trier” zou ruim een 
dag vertraging moeten hebben....”

De inspecteur keek hem verbluft aan. „Je bent 
gek !” viel hij op ruwen toon uit.

„Misschien niet zoo gek als u wel meent,” wierp 
Gordon hem droog tegen. Hij wreef zich glimlachend 
de handen en wendde zich tot den kapitein. „Ik 
heb het recht een radiogram te verzenden, niet
waar, Sir ?”

Kapitein Bruckhofer knikte.
„Welnu, zullen we het onderhoud dan maar 

afbreken ?” vroeg Gordon den inspecteur op be- 
minnelijken toon.

Mac Clintos had het gevoel dat hij bespot werd.
„Wat bliksem, wat wil je ?” barstte hij los. 

„Denk je dit schip soms aan een touwtje te kunnen 
tegenhouden ?”

Gordon keek hem glimlachend aan, alsof de 
situatie hem plotseling amuseerde.

„Neen, Sir,” antwoordde hij vriendelijk. En 
spottend voegde hij eraan toe : „Misschien heb ik 
geluk, gentlemen ; als de „Trier” een mijl of zes 
minder per uur gaat loopen ben ik ook gered.”

De beide anderen begonnen smalend te lachen.
„Stille kracht ?” hoonde Mac Clintos op sar- 

castischen toon.
Gordon’s oogen lichtten vroolijk op. „Misschien... 

in elk geval zooiets,” antwoordde hij lachend en met 
een lichte buiging voor den gezagvoerder verliet 
hij de hut. Tien minuten later verstrekte kapitein 
Bruckhofer den inspecteur inzage van het volgende 
telegram, dat zooeven door Gordon verzon
den was :

„Gezagvoerder Louise, ter reede van Tanger. 
Stoom met grootst mogelijken spoed op naar En
gelsch kanaal. Wacht buiten het territoir op het 
ss. „Trier”. Wensch me te ontschepen on „Louise”. 
N. C. Smithson Hill.”

„N. C., dat beteekent „verkeer in hoogsten nood”; 
de kerel heeft beslist iets in den zin,” sprak de 
kapitein ongerust.

„Als we maar wisten wrt,” bromde Mac Clin
tos nijdig. Hij verhaalde den gezagvoerder de 
geschiedenis van de „stille kracht”, waarmee hij 
nu nog eens opnieuw hartelijk moest lachen. En 
onderwijl zag Gordon alias Smithson Hill de kans 
schoon, om, ongezien van de brug, het Chineezen- 
logies te bereiken, waar hij zich tien minuten lang 
op dringenden toonzet een smerigen donkeyman 
onderhield.

Onopgemerkt keerde hij in den muzieksalon 
terug en dien avond waren de eerste klasse passa
giers eenparig van meening, dat mr. Gordon zich 
nog nimmer tevoren van een zoo geestige zijde 
had leeren kennen, als in zijn dispuut met den 
nieuwen passagier, mr. Mac Clintos,,,.
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Den volgenden middag verscheen de derde 
stuurman van de „Trier”, onder wiens toezicht 
het loggen geschiedde, met een verbaasd gezicnt 
bij den kapitein.

„Wij loopen op het oogenblik maar achttien 
mijl, meneer/’ rapporteerde hij.

Bruckhofer keek hem verbluft aan en keerde 
hem plotseling den rug toe. „Je bent gek, jullie 
moeten terug naar school, om het loggen te leeren, 
meneer,” viel hij boos uit.

Zonder op het beleedigde gezicht van zijn „der
de” te letten, klom hij naar de brug, waar de eerste 
officier bezig was het bestek te berekenen. De 
man tuurde naar de kaart en begon opnieuw te 
cijferen, bestudeerde toen nogmaals de kaart 
en schudde eindelijk ontsteld het hoofd.

„Wat is er ?” vroeg Bruckhofer ongerust.
„De zonnestand is sinds gisteren veranderd.. .. 

of we loopen maar een mijl of achttien,” antwoordde 
de officier aarzelend en met een vreemden blik.

„Dat kan niet, daar komt Peters ook al mee aan ; 
onzin ! De berekeningen deugen natuurlijk niet !” 
barstte de gezagvoerder in een adem los.

De eerste officier trok zich gekwetst terug en 
Bruckhofer begon zelf aan het bestek. Vijf minuten 
later stond hij met een verhit hoofd voor den eersten 
machinist.

„Meneer, er deugt geen d..der van je werk; 
wat loopen we ?” snauwde hij woedend.

De ander richtte zich waardig op. „Dat weet ik 
niet, meneer, maar ik weet wel, dat we niet harder 
kunnen,” antwoordde hij bedaard.

„Niet harder kunnen, niet harder kunnen ? En 
we loopen hoogstens achttien mijl ?” raasde Bruck
hofer.

< De machinist verbleekte. „Dat kan niet, we 
hebbed volop stoom, meneer, en de meters....”

„Loop naar den bliksem met je meters, knoopen 
moeten we loopen ; poken zullen ze, poken, al 
vallen ze er bij neer !” viel Bruckhofer uit. Woe
dend verliet hij de hut en begaf zich naar de stook
plaat.

Het was er niet uit te houden van de hitte, de 
vuren lagen als altijd schoon en open en de meters 
stonden onder vollen druk.

„Poken 1 Poken !” schreeuwde Bruckhofer buiten 
zichzelf. Zijn verschijning deed de mannen beven 
van opwinding en als duivels dansten zij voor de 
vuren, om de grootst mogelijke hitte op te wekken.

Bruckhofer verdween en liet zich den heelen 
dag niet aan de passagiers zien. Hij kon zijn erger
nis over de verloren knoopen maar niet verbijten, 
maar hij bleef altijd nog gelooven aan luiheid van 
de stokers en aan onvoldoende toezicht van de 
officieren. Den volgenden dag had hij echter alle 
reden, om aan zijn eerste veronderstelling te twij
felen.

De loglijn wees een behouden vaarsnelheid aan 
van veertien mijl en het bestek kwam tot eenzelfde 
uitkomst. De „Trier”, die met het grootste gemak 
tweeëntwintig mijl per uur liep, maakte er sinds 
twee dagen niet meer dan vijftien of zestien. 
En dat terwijl alles onder vollen druk stond.

Bruckhofer had thans den moed niet meer te 
razen. Hij begreep, dat hier een geheimzinnige 
macht in het spel was en gaf den machinisten bevel 
een scherp onderzoek in te stellen: Voorts meende 
hij den tijd gekomen, om Mac Clintos van het 
vreemde geheim op de hoogte te stellen. De in
specteur verbleekte en hij begreep onmiddellijk, 
dat hij het spel tegen Smithson Hill ging verliezen. 
Die gedachte maakte hem woedend, maar toch 
verloor hij den moed nog niet.

„Kunnen we het tijdverlies nog inhalen ?” 
vroeg hij met schorre stem.

„Ja, als we onmiddellijk twee en twintig gaan 
loopen,” antwoordde de kapitein.

„Welnu, dan zal ik dien schooier niet meer uit 
het oog verliezen,” besloot de inspecteur. „Het is 
duidelijk genoeg, dat hij de hand hierin heeft en 
de duivel zal hem halen als ik hem snap.”

Woedend keerde hij naar den rooksalon terug. 
Gordon ontving hem met een blik vol leedvermaak 
en aan alles was te bemerken, dat hij zeker was 
van zijn overwinning. De inspecteur verloor hem 
vanaf dit oogenblik niet meer uit het oog. Hij volg
de hem als een schaduw en zelfs nam hij maat
regelen om hem ’s nachts te doen bespieden. Maar 
Gordon verliet geen enkele maal zijn hut en

Opzitten en pootjes geven. 

wanhopig moest Mac Clintos toegeven, dat zijn 
verdenking volstrekt ongegrond scheen.

Op de stookplaat en in de machinekamers 
stonden de machinisten voor een raadsel. De 
ketels waren belast en de wijzers van de mano
meters hadden het maximum allang overschreden. 
En toch liepen de machines en stampten de zuigers 
zoo traag, dat het wel leek alsof er maar halve 
drijfkracht achter zat. Den derden dag wees het 
bestek een vaarsnelheid van veertien mijl aan en 
op den vierden dag na de aankomst van Mac 
Clintos berekende Bruckhofer, dat de „Trier” in 
het afgeloopen etmaal niet boven een gemiddelde 
van dertien mijl had kunnen komen. De „Trier” 
scheen behekst te zijn en intusschen verhaalde 
Gordon aan de verblufte passagiers met een heel 
ernstig gezicht, dat de geheimzinnige inwerking 
van de „stille kracht” zelfs bij machte was, om 
de hemellichamen van baan te doen veranderen...

Dien avond verscheen er aan den horizont een 
klein jacht. Het Lwam met groote snelheid nader 
en het wisselde herhaaldelijk lichtsignalen met een 
man aan de reeling van de „Trier” : mr. Gordon.

Mac Clintos liep vloekend op het dek heen en 
weer en aan ieder, die het hooren wilde, vertelde 
hij, dat de gevierde mr. Gordon niet meer dan 
een ordinaire oplichter was. Het gevolg was, dat 
alle passagiers zich terugtrokken, hetgeen Gordon 
grinnikend gadesloeg. Hij wachtte bedaard het 

oogenblik af, waarop de „Louise” langszij van de 
„Trier” kwam te liggen en voordat iemand nog 
goed had begrepen, wat zijn bedoeling was, had 
hij een reddingsboei gegrepen en was hij over de 
reeling gesprongen. Een minuut later dreef de 
„Louise” af en knarsetandend zagen Mac Clintos 
en Bruckhofer haar snel uit het gezicht verdwijnen.

Een uur nadat de „Trier” in Southampton 
was gearriveerd, ontving kapitein Bruckhofer 
een telegram van den volgenden verrassenden 
inhoud.

„Ik heb Sao Kwang duizend dollar ter hand 
gesteld voor zijn onschatbare hulp. Hij heeft 
op uiterst sluwe wijze alle smeerolie met amaril- 
poeder vermengd, waardoor de weerstand van 
zuigers en pompen eenige malen verdubbelde. 
Door deze „stille kracht”-proef kwam de „Trier” 
maar langzaam vooruit, hetgeen me in staat stelde 
het goede doel nog tijdig te bereiken. Ik bied u 
mijn verontschuldigingen aan en geef u eindelijk 
den raad, niet naar Sao Kwang te-zoeken. Het zou 
slechts tijdverlies zijn, als u deze ontvangt is de 
man allang verdwenen. Met hartelijke groeten 
voor inspecteur Mac Clintos, Smithson Hill.”

„Amaril in de olie, amaril,” zei Bruckhofer 
verbluft en met iets als bewondering in zijn stem 
besloot hij : „Een genie, die op zoo’n vernuftige 
gedachte gekomen is.”
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Balineesch echtpaar.

Charley Chaplin bezocht'^, 
ook Bali en schijnt er 
voor te hebben gezorgd» 
dat men hem niet gauw 
zal vergeten. Europeesch 
gekleede jongelui dragen 
op het hoofd een masker 

van Charley.

'n Balineesche jon
gen» drinkend uit 
een zelfvervaardigde 
kruik. Gelijk bekend 
hebben de Balineezen 
het in de potten- 
bakkerskunst zeer ver 

'^gebracht.

De indrukken, welke onze reporter, Erwin Berghaus, 
op Bali ontving, waren zeer verschillend. Groot 
was zijn bewondering voor land en volk, maar 

voldaan over zijn „trip” keerde hij niet naar Java terug. 
Twintig jaren gejeden was in geen enkele Baedeker 

iets over Bali te vinden. Thans wordt het schoon
ste eiland ter wereld ieder ongeveer

IA • <*flle ' UHE Irl j Wh ifv

Snuisterijenhandel.
De ingang van een 
hotel op Bali wordt ge
flankeerd door twee 
godenbeelden van 
groote schoonheid.

Een aanplakbiljet van 
eenige bioscoop» 
op Bali bestaat.
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Ver van het vreemdelingenverkeer. 
Een meisje uit 't Zuiden van Bali.

Wat toeristen niet laten kunnen.

De toerist, die thuis vertelt: „Op 
deze foto zien jullie, dat de meis
jes van Bali dol op me waren" 

dekken, dat nog niet ontsierd is door ’n 
exploitatie terwille van vreemdelingen. 
Hij zal menschen leeren kennen, die wel
iswaar niet lezen of schrijven kunnen, 
maar die het vermogen om te lachen 
ongeschonden hebben bewaard. Hier weet

honderdduizend blanken bezocht. Onder hen zijn 
enkele kunstenaars, die jarenlang hebben gespaard om 
de passage te kunnen betalen. Bij aankomst in de haven 
van Baleleng verdwijnen zij uit de menigte van hun 
medepassagiers. Zij ontdekten Bali wel op eigen gele
genheid. Het grootste deel der bezoekers bestaat verder 
uit Amerikaansche en Australische globetrotters. Ze 
„doen” Bali in een dag. Zij hebben haast, zij moeten 
voor het diner weer aan boord zijn. De gids kent zijn 
pappenheimers : hij laat gauw eenige staaltjes van 
onvervalscht „inlandsch leven” zien, voert zijn ladies 
en gentlemen naar den tempel, waar dansmeisjes „juist” 
een dans uitvoeren, welke maar eenmaal per jaar wordt 
gedanst. De dames en heeren laten hun kodak knippen, 
en gaan weer verder.

Maar wie zich de moeite geeft zal ook een Bali ont- 

niemand hoe laat het is en in 
het Zuidelijke deel van Bali 
bleek een bioscoop zelfs niet 
te kunnen bestaan.

Hoe lang zal ’t sprookje nog 
duren ? Hoe lang zal Bali nog 
een eiland in ’n wanbeschaving 
zijn ? De toeristen dragen per
soonlijk geen schuld, maar het 
zijn de moderne kwalen van geld 
en oppervlakkigheid, welke ook 
dit land niet zullen sparen. Een 
paar jaren nog wellicht, en dan 
zal er de schoonheid van Bali en 
zijn bewoners niet meer zijn dan 
een vage herinnering. Helaas !

„blanke gevaar". Een Amerikaansche dame maakt Balir 
meisjes „gelukkig" door het uitdeelen van lippenstiften en poederku
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Van de psychiatrische inrichting de St, Willihrordusstich- 
ting te Heiloo is dezer dagen het vierde paviljoen geopend.

Eersten

Bij Castricum stonden dit jaar de 
hyacinten vroeger dan elders te bloeien.

1

Paaschdag komen de gevierde 
Fransche kunstenaars Jacques Thibaud 
en Alfred Cortat een sonatenmatinée geven 
in de groote zaal van het Concertgebouw.

Te Den Oever op Wle
ringen werd dezer dagen 
een nieuwe Openbare La
gere School geopend.

/

De vroegere Franschekampweg te 's Graveland wordt thans veranderd in een breede ver- 
keersbaan, welke een onderdeel uitmaakt van den asphaltweg Hilversum—Amsterdam.

t L ‘ / V
^4 V ... gi £

1 ■ ■ |?Jhi
i l’i

1



creme

en zon!Naar buiten, naar
Bescherm echter Uw 
gevoelig geworden huid, door deze vooraf 
in te wrijven met een weinig „Zij"

1° prijzen van 20-75 ct.

../V” CRÈME
Geeft een door en door gezonde huid



In het Houtland van de ILa



kout land van de Zaanstreek
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Beige mollen mantel met borduursel van 
roode mol. De bijbehoorende sjaal is' op 
elegante mij ze om den kraag gedrapeerd.

Wat de mode brengt
TT et horloge op den schoen. Een der laatste 
/jf modesnufjes is de clipp met horloge, een 

horloge dus dat men als broche kan dragen, 
maar dat men als men héél modern wil zijn, op 
een der schoenen draagt, bij wijze van gesp. 
Voorstanders van deze mode verzekeren, dat ze 
buitengewoon practisch is, daar ze de draagster 
veroorlooft, geheel onopvallend haar horloge te 
raadplegen.

Jumpers worden er nog altijd — en misschien 
zelfs meer dan ooit — in allerlei modellen gebreid 
en gehaakt. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk 
vervaardigd van zeer fijne wol in ’n open, luchtig 
handwerk van ragfijne wol.

Zoo zijn er modellen met ’n tamelijk eenvoudig 
breipatroon, waarbij raglan-mouwen, in afste
kende kleur of kleuren, in open haakwerk en ’n 
halsafwerking welke zich daarbij aansluit. Weer 
andere modellen hebben schouderstuk en wijde 
ondermouwen in open haak- of breiwerk, terwijl 
weer andere een combinatie vormen van breiwerk 
in verschillende kleuren, verdeeld in punten en 
randen.

Strepen zijn voor jumpers evenzeer en vogue. 
Er zijn modellen dwars gestreept tot onder de 
armen, met effen bovenstuk en effen mouwen, ter
wijl de manchetten weer gestreept zijn.

Breede dwarse strepen voor jumper en mou
wen, zich aansluitend aan ’n effen vest, vormen 
weer een ander fraai model, waarvan het vest van 
boven met ’n koord is dicht geregen.

Nieuwe hoeden. Bij de nieuwe hoeden zijn mo
dellen welke speciaal practisch zijn om mee op reis 
te nemen. Tusschen de strooien luifel en den 
strooien bol in is ’n rand van stockinette, waardoor

'n Modern mantelcostuum 
met bijbehoorend hoedje. 

de hoed, zooals ’n chapeau-claque, plat kan wor
den neergevouwen. Het verpakken van dergelijke 
hoeden brengt natuurlijk niet de minste moeilijk
heid met zich mee.

Dit is dan ’n hoed, waarbij de practischc zijde ’n 
groote rol speelt zonder iets af te doen aan de ele- 
gance ervan. Maar bij de meeste hoeden speelt 
natuurlijk het elegante ’n grootere rol dan het nut
tige.

Er zijn modelletjes van opgesteven kant, van 
fijn stroo met overvloedige bloemengarneeringen 
en combinaties van organdie met stroo, welke niet 
alleen niet gemakkelijk te verpakken zijn, maar 
waarvoor ook elke regenbui noodlottig worden 
moet.

En wat te zeggen dan van de uitbundige veeren- 
garneeringen, die sommige nieuwe modellen te zien 
geven 1 Denk u ’n reusachtige aigrette van reiger- 
veeren of ’n paar groote paradijs
vogels, als een geweldige pluim 
boven op ’n klein hoedje geplant. 
In dien geest lanceert Germaine Page 
een model met ’n recht opstaande 
fazantenveer, een model dat ze 
„Jagende Diana” heeft gedoopt.

Kleine vilthoedjes, soms gegarneerd 
met vilten bloemetjes, soms gecom
bineerd met stroo zijn er, evenals 
kleine strooien hoedjes in vele aller
aardigste modellen ; aan zulke min 
of meer eenvoudige hoedjes, welke 
onmisbaar zijn op druilerige dagen, is 
bizonder veel aandacht besteed. Daar
naast vinden we sierlijke samenstelsels 
van kleine bloemetjes met zijde, en 
hoedjes geheel en al bedekt met platte 
strooien bloemen. Ook de baret is 
nog vertegenwoordigd, waarbij o.a. 
’n sierlijk model van wit cretonne 
met blauwe noppen, de kroon ver
sierd met kransvormig gearrangeerde

Zomerhoed van organdie met gar- 
neering van smalle biesjes lakstroo.

No. 5

blauwe en witte veeren. Zelfs wordt er ’n soort 
strooien tulband gelanceerd met als garneering ’n 
voile, die halverwege het gezicht, door ’n afwer
king van laiton, wijd uitstaande wordt gehouden.

Van de groote nieuwe hoeden voor dit seizoen is 
het model van onze afbeelding ’n goed voorbeeld. 
Dit model van organdie is gegarneerd met smalle 
randjes van lakstroo. De sierlijk golvende lijn van 
den rand is mede karakteristiek voor de nieuwe 
mode.

Handschoenen vormen een belangrijk onderdeel 
van de mode. Er zijn buitengewoon fraaie modellen 
ontworpen, waarbij vooral veel zwart met wit, 
bijv, wit leeren handschoenen met zwart leeren 
groote manchetten, waarop het wit van de hand
schoenen in fraaie figuren doorloopt. Zulke ultra- 
elegante handschoenen moeten dan harmonieeren

met andere deelen van het toilet — met de tasch 
bijv., of met tasch en hoedje.

Mantelcostuums zijn weer geheel en al in de gratie 
gekomen. Ze worden gelanceerd niet alleen van 
effen wollen stof, maar ook van allerlei fantasie- 
stofjes — ’n smal streepje bijv, van soepele zijde, 
waarbij ’n witte, tamelijk hoog gesloten blouse 
’n gedistingeerd effect maakt, ’n Kleine pelerine 
geeft aan ’n eenvoudig mantelpakje ’n modern 
toetsje en op allerlei andere manieren weet men 
het gewone tailleur-costuum te varieeren.

Onze foto vertoont zoo’n modern trois-pièces, 
dat ’n jeugdig en elegant effect maakt. Het wit 
met bruine ruitje is op sierlijke wijze verwerkt 
en de halsafsluiting met strik geeft iets vlots aan 
het geheel met het bijbehoorende kwieke hoedje. 
Een bruin leeren ceintuur omsluit het middel.

Bij dit costuum, een creatie van het Parijsche 
modehuis Lucy Gill, wordt ’n blouse gedragen van 
wit angora, welk materiaal ook voor de garneering 
van het hoedje is aangewend.

Mantels. Bij de nieuwe mantels zijn bizonder 
fraaie modellen, waarbij weer veel werk is gemaakt 
van de mouwen. Het model van onze afbeelding, 
creatie van het Parijsche modehuis Francis, is 
uitgevoerd in beige wollen stof en gegarneerd met 
’n bescheiden borduurwerk van roode wol. De 
bijbehoorende gestreepte das is op sierlijke wijze 
om den kraag gedrapeerd en wordt op origineele 
wijze in ’n opening van den opgenaaiden zak vast
gehouden.

Het hierbij gedragen hoedje werd gelanceerd door 
Jane Blanchot PAULA DEROSE.



Het is de reiniging onder de opperhuid 
die Uw teint verbetert.

Evenals een kleed een stofzuiger noodig heeft om het 
diepzittende-stof te verwijderen, zoo heeft Uw huid de 
doordringende kracht van zuurstof noodig. om de poriën 
te zuiveren onder de huid. De vlekken, puistjes en vet- 
wormpjes, die Uw teint bederven, worden veroorzaakt 
door onzuiverheden in de poriën - zuren, die daar worden 
vastgehouden door de vet-afscheidingen. Zeep en water 
dringen niet ver genoeg door om deze onzuiverheden te 
verwijderen en de schadelijke zuren uit te drijven. Daartoe 
hebt U noodig zuurstof-houdend water. Voeg een theelepel 
Radox bij het water, telkens als ge Uw gezicht wascht. 
Radox voegt aan het water een dosis zuurstof toe - zui
verende en versterkende zuurstof - die de poriën opent 
en grondig reinigt en regelrecht doordringt tot de vet- 
kliertjes onder de huid.
De poriën kunnen dan weer behoorlijk functionneeren en 
de kliertjes weer „ademen”. De huid herkrijgt haar frisch- 
heid en elasticiteit en elk spoor van vetheid of andere 
ontsieringen verdwijnt. Radox is heerlijk geparfumeerd 
en verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten. Een pak 
is toereikend voor verscheidene weken.

RADOX
Imp. : N.V. Rowntree Handels Mij., Heerengracht 209, 

Amsterdam-C.

Mijn slankheid 
wordt benijd ...
Een der Duizenden, die door F o c i I 
slank geworden zijn, schrijft:

Er is een tijd geweest, aat 
mijn gewicht tot mijn groote 
ergernis aldoor maar toenam. 
Ik probeerde slank te worden 
door veel te loopen, maar 
zonder resultaat. Toen werd 
mij weer Facil aanbevolen 
en eindelijk begon ik een kuur 
daarmee. In korten tijd werd 
mijn gewicht geleidelijk minder 
en thans bemerk ik weer, dat 
mijn slankheid mij benijd wordt.

In mijn vreugde zend ik U 
dit schrijven. U moogt echter 
natuurlijk niet mijn naam 
eronder zetten.

Uw dankbare A. J. 
Facil is verkrijgbaar in apo
theken en drogisterijen cf 3.- per 
buis van 100 pastilles voor een 
vermageringskuur van 3 weken. 

FACIL
ABONNEERT U OP DIT BLAD

iimmmimiimiiiiimimimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiimimimiiiimiiiiniimnimiiii

VRAAGT EEN ADRES
van een zieken of eenzamen Nederlander om daarheen 
geregeld Uw nummer van „De Stad” te kunnen zenden 
aan: J. P. C. MEEUWSE. Vlietstr. 2, Amsterdam (Z.) 
Strooken (zonder postzegel) worden dan toegezonden.

Jubileum-Cadeau
@rcrtisl 
EEN ZWITSERSCHE HANGKLOK; ge
heel gratis bij aankoop van 20 Wilco 
Edelstaalmesjes.

Bij afname van 30 Wilco mesjes een 
CHROOMNIKKEL SPRINGHORLOGE 
of een 14 Krt. GOUDEN VULPEN
HOUDER cadeau.
Een buitengewone enorme reclame!

De met de hand geschilderde Wand
klok kan men bij 20 Wilco Edelstaal
mesjes bekomen. Bij afname van 30 
Wilco mesjes stellen wij voor de eerste 
duizend Inzenders een Luxe Heeren- 
horloge met verspringende urén, zon
der glas of wijzers, gemakkelijk aflees
baar, in een zeer fraai bewerkte 
chroomnikkelen kast cadeau (op ieder 
Horloge is 3 jaar garantie) of een 
14 Krt. Gouden Vulpenhouder, door 
den Nederl. Staat gekeurd goud.

Voor de eerste 100 afnemers van 
50 mesjes stellen wij een Fototoestel 
beschikbaar.

Voor Goederen en Reclame-artikelen door ons ge
leverd, staan wij ten allen tijde in met volle garantie.

Deze cadeaux worden als geschenk door de Wilco van 
de Staalfabrieken te Solingen aan hare verbruikers van 
de Wilco Edelstaalmesjes in Nederland aangeboden.
Een omzet van ruim 2l/s millioen Scheermesjes’sjaars.

Door deze massale omzet is ’t ons mogelijk dit PRIMA 
MESJE tijdelijk als reclame tegen 6 cent aan te bieden. 
Zij, die binnen 7 dagen aan ons Hoofdkantoor te Rot
terdam 20 WILCO EDELSTAALMESJES bestellen voor 
/ 1.20 plus 25 ct. voor verpakking en administratiekosten, 
ontvangen GRATIS naar KEUZE een ZWITSERSCHE 
WANDKLOK. Bij bestelling van 30 WILCO MESJES voor 
f 1.80 plus 25 ct. voor verpakking en administratiekosten, 
een CHROOMNIKKEL SPRINGHORLOGE of 14 Krt. 
GOUDEN VULPENHOUDER. Deze KOSTBARE RECLAME 
getroosten wij ons om de WILCO EDELSTAALMESJES 
een nog GROOTER bekendheid te doen geven met de 
overtuiging, dat deze financiëele 
opoffering het publiek tot een 
VASTE GEBRUIKER der WILCO 
MESJES zal maken.

De verzending van 20, 30 of 50 
WILCO EDELSTAALMESJES. plus 
’t gdwenschte cadeau, geschiedt 
onder rembours, in volgorde der 
ingekomen aanvragen.

Onderstaande Bon moet dui
delijk ingevuld worden en binnen 
7 dagen in ons bezit zijn.

Bestellingen na dezen Z ƒ____ 
komen voor bovenstaande reclame 
niet in aanmerking.

datum

<2> voor rembourszending aan WILCO’s afd.
** U u Reclame, Postbox 734, Rotterdam,
Hiermede verzoek ik U toezending onder rembours van 
ƒ 1.45, / 2.05 of f 3.25 plus 35 ets. rembourskosten, 
van 20, 30 of 50 WILCO MESJES, met geheel gratis een:

20 mesjes Hangklok.
| Springhorloge.

30 mesjes ! 14 Krt. Gouden Vulpen
I (voor Dame of Heer).

50 mesjes Een Fototoestel (6 X 9).

Naam: ...................................................................................................
Straat: .............. ..................................................................................
Stad: .............................................. Datum: ..................................
Doorhalen wat niet verlangd wordt.
S.v.p. duidelijk invullen met drukletters.

belangrijke oerkeersverbetering vormt het herstel van de „Lisserbrug" aan den rijksstraativeg 
tusschen Lisse en llillegom. Vooral niet het oog op de ,,bollendruk te” is deze verandering geivenscht.

strateur, facturist, correspondent, enz.
voor Dames: verpleegster, kraamverzorgster (diploma 

voor gehuwden en ongehuwden), verkoopster, winkel
juffrouw, chef-winkeljuffrouw, filiaalhoudster, etaleuse, 

correspondente, privé-secretaresse, facturiste, enz.

Instituut voor GOEDKOOP 
BRIEFONDERWIJS. 
ERNST CASIMIRLAAN 26 ARNHEM 
OIR. J. VAN OER BU. HOOFOONOERWIJZER

A-CURSUb»EN:
voor Heeren: kommies, politie-diploma, maré

chaussee, militaire pol., verpleger, besteller, spoor- 
weg-beambte, keurmeester van waren, hulpkeur- 

meester (voor slagers), verkooper, winkelbediende, 
chef-winkelbediende, filiaalhouder, etaleur, admini

Inl. gratis. Vermeld geboortedatum. Na volbrachte studie 
hulp bij sollicitatie.
B-CURSUSSEN:

voor beginners, zoowel Dames als Heeren: praktijk diploma 
boekhouden (dubbel boekhouden), stenografie (systeem Groote), 

handelskennis, handelsrecht, algemeene ontw., Nederl. Taal, 
Fransch, Duitsch, Engelsch, rekenen, handelsrekenen, waren

kennis, aardrijkskunde, natuurkunde, enz.
voor gevorderden: Nederlandsche-, Fransche-, Duitsche- en Engel- 

sche handelscorrespondentie.

6 April herdacht de heer A. v.d. Graaf den dag, dat hij voor een krvart 
eeum in dienst trad bij de Gemeentelijke Uchtbedrijoen te Hilversum.

De B-cursussen zijn voor jong en oud. Laag maandelijksch lesgeld. 
Nieuwe atlassen, boeken en woordenboeken gratis in eigendom. Lager 
onderwijs voldoende. Correctie van gemaakt werk. Na goeden afloop 
diploma’s. Velen verwierven door onze diploma’s goede positie of 
bijverdienste. Vraag adressen.



J
a juist.” North bleef staren met vischachtige oogen. „Nu of later, ze< 
je. Zou je zin hebben” — en nu kwam er toch wat toon in de stem van 
North — „om er nog een jaar leven bij te nemen, en jezelf toch van 
nu af als dood te beschouwen?”
Alan dacht even na. „Ik geloof niet, dat ik u goed begrijp.”
„Dan zal ik ’t je uitleggen. Je bent toch nog stellig van plan, er een eind 

aan te maken, zoo gauw mogelijk.”
„Ja.”
„Laten we dan eens veronderstellen, dat je vanavond niét sterft, dat 

je om een bijzondere reden besluit, nog een jaar te blijven leven — precies 
één jaar. Zou je, als je toch nog leefde morgenochtend, jezelf als een lijk kunnen 
beschouwen ?”

„Dus leven als een doode.... en over een jaar.... ”
„Werkelijk een doode worden. Ja.”
Een korten tijd zwegen zij beiden. Toen sprak Alan. ,,Ik wil eerlijk zijn, 

meneer North. Ik weet niet, waar u heen wilt — en geen mensch kan beslist 
zeggen, hoe hij zal handelen in omstandigheden, die hij nog nooit heeft mee
gemaakt — maar ik zou zeggen, nu ik toch besloten ben, er een eind aan te 
maken, geeft ’t maar heel weinig verschil, of ik vanavond sterf of over een 
jaar. Als ik door te sterven maar de goedheid van anderen kan vergelden. 
Mag ik weten, waarom u die eigenaardige vraag gesteld hebt ?”

„Door je voorstel van gisteravond,” antwoordde North aanstonds, „ben 
ik op een idee gekomen. Een verzekering van vijfhonderd dollar vind ik 
kinderwerk. Ik zal je ronduit een voorstel doen. Je verzekert je leven voor 
honderdduizend dollar. Zoodra de polis opgemaakt is, geef ik je twintig
duizend dollar contant. Daar kun je dertien maanden ’t leven mee genieten — 
ik zeg dertien maanden, omdat de polis, die je nemen zult, pas na een jaar 
van kracht wordt. Maar daar staat tegenover, dat het bedrag dan in ieder 
geval moet worden uitbetaald — ook al is het bewijs van zelfmoord geleverd. 
Begrijp je ’t ?”

Alan knikte. „Ja, meneer North.”
„Luister nu goed, Beckwith. Als we besluiten mijn plan door te zetten, 

pleeg je vanavond zelfmoord — in theorie ; want je bent je leven kwijt — je 
hebt het verkocht. Maar feitelijk blijf je nog ’n jaar leven, en een maand extra. 
Voor dien tijd heb je twintigduizend dollar tot je beschikking, om te nemen, 
wat je nooit hebt kunnen krijgen. Als de dertiende maand om is, pleeg jij 
zelfmoord, en ik steek een zuivere winst van zoowat vijfenzeventigduizend 
dollar in mijn zak. Wat zeg je er van ?”

Beckwith begon met niets te zeggen. Ondanks zichzelf trok hem het voor
uitzicht op nog een jaar leven — en dan zóó’n jaar : geld genoeg — goede 
kleeren — eten — een prettige, warme woning.. ..

„En als ik nu eens niet goegekeurd werd ?”
„Dan bemoei ik me niet meer met je,” zei North kalm. „Dan kun je met 

jezelf uitspoken, wat je wilt, en wanneer je wilt.”
„Ja juist. Dan is er nog een haakje, dunkt me. Zal de maatschappij ’t 

niet verdacht vinden, dat u belang hebt bij die polis ?”
„Ja — dat zouden ze wel. Als je door zelfmoord sterft, moet ’t natuurlijk 

toch een ongeluk schijnen. Maar bovendien kom ik heelemaal niet in ’t verhaal 
voor. De polis komt niet op mijn naam.”

„Niet ?” Alan keek verbaasd. „Wie moet dan de belanghebbende worden?” 
Andrew North boog zich naar voren. Zacht kwamen de woorden tot 

Alan’s ooren :
„Je vrouw !”

VIERDE HOOFDSTUK

Alan begreep hem niet zoo dadelijk ; dat was aan zijn gezicht te zien- 
Langzaam schudde hij het hoofd.

„Ik heb geen vrouw,” zei hij.
„Nee — nog niet — maar dat is gauw verholpen.”
„Wou u me laten trouwen ?”
„Wat is er tegen ? Je bent dood, na vanavond. Wat maakt ’t dan voor 

verschil, die dertien maanden, of je getrouwd bent of niet ?”
„Niet veel, ’t Is natuurlijk precies ’t zelfde. Maar ’t klinkt me zoo vreemd 

ineens. Ik snap ’t niet goed.”
„Dan zal ik ’t je leeren snappen. Als je die polis voor honderdduizend 

dollar aanvraagt, moet je opgeven, dat je op ’t punt staat te trouwen. Als 
belanghebbende moet in de polis je vrouw genoemd worden. Zoodra de polis 
klaar is, trouw je. De resteerende dertien maanden van je leven zul je, voor de 
buitenwereld, de rol moeten spelen van een gelukkig echtgenoot. Dat is van 
’t grootste belang. Op welke manier je dan ook sterft, ’t recht van belang
hebbende zal dan nooit betwist kunnen worden. Is dat je duidelijk ?”

„Ja — al wat u zegt, klopt. Ik begrijp alleen niet, hoe u zoo zeker kunt 
weten, dat u ’t geld krijgt, als een derde belanghebbende is.”

De mond van Andrew North scheen aan de hoeken nog wat strakker te 
worden ; maar zijn antwoord klonk zeer nuchter :

"Cl IZ
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„Ik neb die vrouw in mijn macht.” NT_ 9
„O!” En vlug voegde Alan er bij, alsof hij vreesde, on- **

beleefdste zijn geweest : „.. . .juist!”
„Je zult wel begrijpen, dat ik niets wensch te riskeeren, Beckwith. Als 

ik iemand in mijn macht heb — dan héb ik hem ook in ,mijn macht. Als je 
dood bent, en je vrouw het geld van de verzekering ontvangen heeft, zal ze 
het netjes bij mij brengen.”

„Ja, als u daar zeker van bent.. Alan was klaarblijkelijk in de war. 
In één seconde scheen North heel zijn menschelijke karakter verloren te 
hebben — was hij alleen nog maar de man van zijn reputatie : koelbloedig 
en venijnig berekenend. „Mag ik vragen, wat ’t.voor iemand is, die mevrouw 
Beckwith zal moeten worden ?”

„Dat komt er weinig op aan, dunkt me. Zooals ik al gezegd heb, ben je 
van morgenochtend af dood — dus hoef je je voor die vrouw niets méér 
te interesseeren dan voor de eerste de beste vreemde, die toevallig over je 
graf zou loopen.”

„Vindt u ’t wel noodig, de zaak zoo scherp te stellen ?”
„Waarom niét? Ik wil je goed laten begrijpen, waar je aan toe bent. 

En wat die vrouw betreft — ik vind ’t genoeg, dat ik haar in mijn macht heb. 
Ze zal ’t je heusch niet onnoodig lastig maken, en ik denk, dat ze je zooveel 
alleen zal laten, als je maar wilt. Maar van den anderen kant stel ik als voor
waarde, dat je met haar onder één dak woont. Je krijgt een woning hier in de 
stad — ik zal er een voor je huren. Je zult een paar menschen moeten ont
vangen — al is ’t nog zoo zelden. Maar er moeten menschen zijn, die na je 
dood getuigen kunnen, dat jullie gelukkig getrouwd waren. Hoe jullie ’t verder 
met elkaar vinden, moeten jullie zelf maar uitzoeken. Voor de buitenwereld 
moeten jullie je in ieder geval voordoen als een gelukkig jong paar.”

„Ik begrijp ’t. Maar ’t is wél heel gek — zoo’n huwelijk uit dwang met 
een vrouw, waar je absoluut niets van weet....”

„Zanik niet !” kwam opeens de stem van North schrapend de tafel over. 
„Je hoéft ’t toch zeker niet te doen, als je niet wilt ? Als je dat maar goed 
snapt 1 Voor mijn part wandel je nu meteen de deur uit, om in ’t water te 
springen. Of om ’t nog eens te probeeren, en dat krankzinnige zelfmoord-idee 
te laten varen. Ben jij bij mij gekomen, of ik bij jou ? Ik spoor je niet tot zelf
moord aan. Integendeel — ik vind ’t idioot, kinderachtig, onmannelijk, op 
alle manieren onverantwoordelijk. Maar als je op mijn voorstel ingaat, zul je 
je er compleet aan moeten houden. Terug kun je absoluut niet — nooit.”

Alan zat naar de tafel te kijken. Hij wachtte, tot North doorsprak.
„Wat weet je eigenlijk van me ?” vroeg de ander eindelijk.
„Niet veel, meneer North. Alleen wat ik gehoord heb.”
„En dat is?”
De jongen sloeg onbevreesd zijn oogen op. „Dat is niet erg vleiend voor 

u, meneer North.”
„Goed. Vertel ’t maar.”
Alan kleurde. „Wat denkt u zoo ongeveer ?”
„Doe alsjeblieft wat ik je vraag.”
Hij sprak norsch— Alan voelde zijn tanden tegen elkaar slaan. „Goed, 

meneer,” zei hij, „als u ’t wenscht.... Ik vind ’t niet prettig, beleedigende 
geruchten over te brengen, maar er wordt gezegd, dat u hier in de stad de 
onderwereld leidt. Ze zeggen, dat u den grootsten drankhandel in dezen staat 
drijft. Ze zeggen, dat u geen enkele misdaad te min vindt, en dat u leeft van 
de exploitatie van dranksmokkelaars, straatroovers en zakkenrollers, en.... 
en....” Hij aarzelde.

„Vooruit !” commandeerde North.
„. . . . En dat u zelfs van moord beschuldigd kon worden, als ’t goed 

uitgezocht werd. U hebt me zelf gedwongen, om ’t te zeggen, meneer.”
„’t Is goed. Ik hou van openhartigheid. Nu dacht je natuurlijk, dat ik 

boos zou worden, en dat ik de helft zou ontkennen. Maar ik ben niet boos en 
ik ontken niets. Over ’t algemeen is ’t waar, wat je gezegd hebt.”

Zwijgend zaten zij elkaar aan te staren. Alan voelde een vreemde huivering 
-van schrik. Hij keek in de fletse oogappels van Andrew North en zag er geen 
glans van menschelijkheid in. De man was ijzig, ongevoelig — brutaal zelfs. 
Zijn gezicht was als een masker— ’t klonk best aannemelijk, dat er nooit een 
lachje over kwam. Heel hun gesprek door had Alan geen spoor van eenig 
gevoel op dat stopverfgezicht gezien. Toen kwam de stem van North weer, 
toonloos, kalm — alsof hij uit de krant een marktbericht oplas.
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„Ik verdien aardig geld met drankzaken. Misschien heb ik van smokke- 
laarswerk geprofiteerd ook. Er zijn menschen geweest, die me tegenwerkten — 
die dubbel spel met me wilden spelen — en toen waren ze er ineens gewéést. 
Ik wil, dat je goed begrijpt, met wat voor mensch je te doen hebt.”

Alan knikte, anders niets.
„Ik weet precies, hoe ’t met jou gaan zal, Beckwith. Je bent een gewoon 

mensch, en ik ken de menschen. Gisteravond leed je aan de verstandsverbijs
tering, jezelf van kant te willen maken — en we zullen zeggen, vanavond ook 
nog ; dat komt, omdat je zonder geld zit, zonder eten en kleeren en vrienden. 
Als je met mij contracteert, krijg je een soort positie in de maatschappij. 
Wat ’t ook voor een vrouw is, die je krijgt, en hoe erg je haar ook aan haar lot 
overlaat, je zult jezelf toch als een getrouwd man gaan beschouwen. Je zult 
meer geld hebben, dan je ooit hebt durven droomen — goed eten, goeie kleeren 
en niets te doen. Dan ga je natuurlijk aan ’t leven hechten. Ik waarschuw je 
alleen maar — als je die twintigduizend dollar van me aanpakt, heb je je 
doodvonnis geteekend.”

„Ja — dat begrijp ik.”
„Ik ben benieuwd, of dat waar is. Om ’t nog een beetje duidelijker te 

maken : er zal in die dertien maanden, dat je nog leeft, geen minuut zijn, dat 
je niet in ’t oog gehouden wordt. Als je terugkrabbelt — als je probeert te 
ontsnappen — word je vermoord. Als de dertiende maand om is, kan ’t me 
eigenlijk heel weinig schelen, of je zelfmoord pleegt of niet. Als je ’t niet doet, 
zal een gedienstige geest de moeite van je overnemen. Ik wil niet opsnijden, 
maar als je eens goed informeert, zul je-hooren, dat Andrew North zich nog 
nooit door iemand in de luren heeft laten leggen. En nu.. ..” zijn stem klonk 
weer wat vriendelijker, en de stalen strakheid van zijn gezicht werd matiger — 
„neem me niet kwalijk, dat ik een beetje grof geweest ben. Ik spreek zoo niet 
dikwijls — maar ik wou je goed laten inzien, wat je begint. Zoo doe ik in 
groote dingen altijd. Ik ga er nogal groot op, dat ik nooit ergens omheen draai. 
Ik speel open kaart met je. Dan kun je later nooit komen huilen, dat je ’t zoo 
niet begrepen had, en dat je tot andere gedachten bent gekomen. Als je begint, 
gaat ’t door ook.”

„Ik begrijp u volkomen. En als ik toestem ?”
„Dan stem ik óók toe. Dan vraag je morgen bij een groote maatschappij 

een verzekering voor honderdduizend dollar aan. Zoodra de polis geteekend is 
trouw je — ik zal zorgen, dat ik een woning voor je klaar heb.”

„Mag ik vragen, hoe.... de vrouw, die ik trouwen moet, heet ?” 
„Beverly Ames.”
De naam trof Alan ; het klonk dichterlijk, romantisch ; er zat iets zachts 

in, dat volstrekt niet overeenstemde met zijn verwachting. Het zou natuurlijk 
een grove vrouw zijn — hij had een groven, harden naam verwacht, even 
lawaaierig en ordinair als het schepsel zelf, dat in dienst stond van dezen czaar 
der onderwereld, dezen leider van inbrekers en moordenaars, dezen blonden, 
onmenschelijken, bloedeloozen Andrew North, die nooit lachte en nooit boos 
keek.

„Beverly Ames.. ..” Toen voegde hij er wat onnoozel aan toe : „Mooie 
naam.”

North haalde zijn schouders op. „Wat doet dat er toe ?”
„Niets — natuurlijk.”
„Dus we gaan verder : ik zal je geld geven, om de premie voor ’t .eerste 

jaar te betalen. Zoodra je de polis hebt, trouw je, en je gaat naar je woning. 
Dan kun je dertien maanden lang precies doen, wat je verkiest. Je wordt voort
durend in ’t oog gehouden; dus, zooals ik al gezegd heb, hoef je over ontsnappen 
niet eens te denken. Als je op reis wilt, zul je me permissie moeten vragen. 
Dan krijg je iemand mee — iemand, die kan zorgen, dat je je aan onze overeen
komst houdt.... ”

„Pardon, meneer North,” zei Alan met kalme waardigheid, „u hebt met 
een gentleman te doen.”

„Klets ! Niemand blijft gentleman, als zijn leven op ’t spel staat.”
„Dat hebt u mis, meneer. Misschien hebt u niet veel ondervinding van 

gentlemen....”
„Ik heb menschenkennis — dat is genoeg. In ieder geval, ik riskeer 

niets. Dus — heb ik je volkomen duidelijk gemaakt, wat je te wachten staat ? 
Dat je, als je op de overeenkomst ingaat, geen minuut langer meer te leven 

hebt dan dertien maanden ?”
„Ja, meneer.”
„En je antwoord ?”
Alan aarzelde. Zijn hart bonsde — onzin

nig, want hij had gedacht, om dezen tijd al 
dood te zijn — dood door eigen opzet. En toch 
was er iets griezeligs aan, zichzelf maarzoo kalm 
ter dood te veroordeelen. Toen ging zijn hoofd 
wat achteruit en hij keek Andrew North recht 
in de oogen.

„Ik neem ’t aan,” zei hij.

VIJFDE HOOFDSTUK

Met een vreemde, onbegrijpelijke menge
ling van gevoelens drong Alan zich een paar 
minuten later door de draaideur van Markstein, 
en ging hij de straat op. Hij had vijftig dollars 
in zijn zak, een voorschot van Andrew North. 
Hij ging op den rand van het trottoir staan, 
wenkte een taxi, die doorreed, en bleef staan, 
en probeerde te denken.

Hij voelde zich onuitsprekelijk opgelucht en 
onuitsprekelijk verschrikt. Hij vroeg zich af, of 
hij geen groote dwaasheid begaan had — en 
toch bleef hij nog meenen, dat hij niet anders 
had kunnen handelen. Zijn zelfmoord-besluit 
den vorigen dag had hij genomen in de marte
ling van gebrek en wanhoop. Het was, zooals 
Andrew North gezegd had — zijn leven was hij 
al kwijt. Maar toch voelde hij zich nog erg le
vend, en voor ’t eerst in drie jaren tijds kwam 
er weer moed en hoop in hem op. Maar wat 
kón hij eigenlijk hopen ? Hij had niet opgezien 
tegen een plotselingen dood — misschien zou 
hij er nu nóg niet tegen opzien — maar met de 
gedachte aan een uitstel van ruim een jaar 
schrikte de dood hem af. Want ondanks zijn 
vast voornemen zich aan de voorwaarden te 
houden, leefde diep in hem de hoop, dat er in het 
jaar, dat hem nog bleef, iets zou gebeuren, dat 
zijn dood zou verhinderen.

Hij kón nog terug ; maar hij vond, dat 
dat niet ging — al zou North willen. North 
was ongevoelig, onmenschelijk — maar hij was 
eerlijk geweest. Hij had ’t hem tégen gerede
neerd — gewaarschuwd, dat er geen sprake kon 
zijn van terugkrabbelen — en hij kende North 
genoeg, om te begrijpen, dat die niet in ’t wilde 
praatte. Rare kerel, die North, onverzettelijk, 
onverzoenlijk, gewetenloos. Maar toch, op zijn 
eigen ontaarde manier, eerlijk. Dat woog in 
ieder geval tegen veel schurkachtigheid op. 
Enfin, hij zou óók eerlijk zijn ; óf hij maakte

Paschen in de natuur.
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Haler en melk.

er nu een eind aan, óf hij hield zich aan de overeenkomst ; hij 
zou even eerlijk spelen, als North gedaan had. Hij had met open oogen dat 
afschuwelijke contract aanvaard. En als hij het nu verbrak, was hij precies 
even ver, als hij den vorigen avond geweest was — stond hij voor de keus, 
dien bitteren, hopeloozen, vruchteloozen strijd om het bestaan voort te zetten, 
óf er een eind aan te maken. Daar kon hij niet aan denken. Er zat niets anders 
voor hem op, meende hij, dan die dertien maanden toegift op zijn leven te 
aanvaarden.

Het was vroolijk licht en druk op straat. Markstein liep vol met opgewekte 
theater-bezoekers. Trams belden gebiedend en het getoeter van taxi’s schrilde 
door de lucht. Hij werd door voorbijgangers gedrongen en gestooten, maar 
het deerde hem niet. Hij keerde zich om, en liep langzaam met den grooten 
stroom mee, en voorat eerst in jaren genoot hij de nabijheid van zijn mede- 
menschen.

Goed beschouwd was het geen onaardige manier, om een mislukt leven 
ten einde te brengen. Dertien maanden lang zou hij kunnen leven, zooals hij 
het altijd graag had gewild, goed bemiddeld, zonder zorg. Hij zou zich goed 
kleeden, en goed eten, en een voortdurende vacantie genieten. Hij zou dien 
angst voor de dertiende maand van zich af zetten — hij zou als getrouwd 
man zijn plaats in de maatschappij innemen.

Hier bleven zijn gedachten staan. Getrouwd ! Zijn voorhoofd rimpelde 
zich. Getrouwd met wie ? Beverly Ames. Een naam ; een móóie naam, maar 
toch niet meer dan een naam. Hij hoorde toe aan een vrouw — de een of 
andere vrouw, die op ’t oogenblik ergens in deze zelfde stad was.

Wie was ze ? Waar was ze ? Wat deed ze ? Een der handlangsters van 
North — leelijk en grof en onbeschaafd ; daar was hij ten volle op voorbe
reid, en zelfs in het licht van zijn verwrongen levensbeschouwing voelde hij 
zich opstandig worden tegen het idee, zijn naam te verbinden met dien van 
een vrouw uit de onderste lagen.

Hij was de laatste der Beckwiths, maar toch was zijn familietrots sterk. 
Toen kwam er een flauw, spottend lachje om zijn lippen. Welk recht had hij, 
om zich te ergeren over een detail ? Wat deed het er toe, hoe en wat Beverly 
Ames was? Hij hadisabsoluut geen familie. Evenmin als er iemand was, die 
achter zijn lijkwageik zou gaan, als hij zijn zelfmoordplan van den vorigen 
avond had uitgevoerd, evenmin zou er iemand te schande gemaakt worden 
door zijn verbintenis met een vrouw uit de onderwereld.

Vreemd — een huwelijk aan te gaan met een vrouw, die hij niet kende. 
Een half millioen menschen bevatte de stad — Beverly Ames was er één van. 
Misschieii was ze nu dicht bij hem. misschien liep ze in deze zelfde straat. Een 
wildvreemde — en toch zou ze over een dag of veertien zijn vrouw zijn. Hij 
lachte schor; die gedachte doodde in hem dat laatste restje romantisch gevoel, 

dat zoo lang zijn leven gekruid had en hem in staat had gesteld, den bitteren 
strijd vol te houden.

Hij was van nature een goedhartig mensch, en ’n droomer. Zijn droomen 
hadden gegloeid in zijn eerste bittere dagen, en later waren ze een harden, zeer 
harden dood gestorven. Dit was dus de zware steen op hun graf. Hij trok de 
schouders op en wandelde door, begaf zich buiten het gedrang en ging den 
kant van het park op.

Daar zag hij jonge menschen, twee en twee en weer twee, die alleen en 
gelukkig met elkander bezig waren, en nauwelijks zagen, waar zij liepen, en 
zich niet schaamden, als anderen zagen, hoe zij eikaars handen vasthielden en 
bijwijlen streelden. Er was een tijd geweest, dat Alan dat publieke vertoon 
van genegenheid ontzaglijk grof en ordinair had gevonden. Later had hij die 
menschen benijd. Het was lang geleden, sinds Alan Beckwith voor iemand ter 
wereld iets beteekend had ; de hartelijke verhouding tusschen hem en de oud
achtige juffrouw Garrison, die hem vertrouwd had — dat was de eenige 
verzachtende invloed geweest.

En nu hij dezen avond weer door het park wandelde, voelde hij een 
zeker respect voor die jonge menschen, die zo/) in elkaar opgingen. Hun ge
drag was niet fijn, maar in ieder geval oprecht. Dat was toch stukken beter 
dan zoo’n paskwil van een huwelijk, als hij ging sluiten.

Hij kon de gedachte maar niet uit zijn hoofd zetten, dat hij zijn leven be
ëindigen zou als getrouwd man — wettelijk getrouwd man althans. Dienvrouw 
zou een zekere plaats innemen in zijn leven. Hij kon wel vermoeden, van welk 
soort ze zijn zou, en zijn schoonheidsgevoel kwam daar tegen in opstand. 
Maar toen lachte hij om zijn eigen aanmatiging. Wat had hij het recht, een 
ander gering te schatten — hij, die al op een krib in een lijkenhuis had kunnen 
liggen, ten ergste vergooid ?

Hij verliet het park, en liep naar een der bescheidenste buurten der 
stad — naar een straat van vergane glorie, waar oude huizen, ééns mooi, 
nu deerlijk onderkomen, als nette goedkoope pensions dienst deden — in- 
zoover ze dan nog net en goedkoop waren. Eén van die huizen ging hij binnen. 
Hij liep de groote hal, met het ééne flauwe gasvlammetje, door, en klopte 
zacht op een deur. Bijna aanstonds werd er geantwoord, met een prettige, 
moederlijke stem :

„Wie is daar ?”
„Alan Beckwith.”
Er werd een lucifer aangestreken, er schuifelden pantoffels — toen ging 

de deur open en verscheen er een klein vrouwtje, met papillotten in ’t haar. 
Ze stak den jongen man beide handen toe.

„Alan.”
„Juffrouw Garrison !” Hij kuste haar stevig. (Wordt vervolgd)



Een charmant 
avondtoilet
en een frissche, . 
jeugdige teint...

Humeurige en knorrige vrouw
Ongeschikt om mee om te gaan... 

Herstelde zichzelf volkomen!

P?/ / geven u, mevrouw, bizondere aantrek- 
* / kelijkheid! Dit is niet het uitsluitend 

voorrecht der jongere generatie... Want 
rjr 20.000 schoonheids-experts verklaren 

*e^ere vrouw, onafhankelijk van haar 
leeftijd, een jeugdige, zachte huid kan 
bezitten — als zij deze verzorgt!

1 Van oudsher zijn de olijf- en palm-oliën 
| bekend om haar weldadigen, verjongen- 
I den invloed op de teint. En waar deze 

f7 ' ” oliën rijkelijk verwerkt zijn in Palmolive 
zeep, bevelen de experts het uitsluitend 
gebruik onzer zeep ten zeerste aan. 

jMV Volg hun raad dus op! De resultaten 
jkwM onzer „twee minuten**-methode — mits 

zij regelmatig wordt toegepast — zullen 
■T u reeds na korten tijd blij verrassen.

„Ik ben 39 jaar,” schrijft een 
vrouw, „maar een tijd lang heb 
ik er uitgezien en me gevoeld of ik 
100 jaar was. Ik kreeg nu en dan 
zonder eenige reden een gevoel 
van totale uitgeputheid. Ik was 
niet geschikt om mee te gaan, omdat 
ik altijd humeurig en knorrig was. 
Ik had absoluut geen lust meer om 
mijn huishouden te doen en evenmin 
om eens hier en daar heen te gaan. 
Ik was altijd maar doodmoe, zoodat 
ik het leven als een voortdurenden 
last begon te voelen.

T wee jaar geleden kreeg ik 
ischias langs mijn geheele linkerzij 
van af de heup naar beneden. Ik 
nam Kruschen Salts en vond dat 
het me uitstekend hielp. Sedert 
ik het begon te gebruiken, ben ik 
een heel ander mensch geworden. 
Ik ben gaan inzien, dat het leven 
waard is om geleefd te worden. 
Mijn werk valt me gemakkelijker 
en ik heb veel meer energie.

Mevr. G. M.”

In negen en negentig van de 
honderd gevallen is een slechte 
gezondheid de oorzaak van een 
slecht humeur. Een ziekelijke geest 

vindt zijn oorzaak in een ziekelijk 
innerlijk — het gevolg van traag 
werkende organen, waardoor de 
afvalstoffen zich in het lichaam 
ophoopen.

De ,,kleine, dagelijksche dosis” 
Kruschen maakt een eind aan dit 
alles, omdat het de afvoernrganen 
tot geregelde werking aanspoort. 
Het gevolg van deze inwendige 
schoonheid is, dat verfrischt en 
vernieuwd bloed door Uw aderen 
stroomt. Uw lichaam en geest 
zullen van deze zuiverende werking 
den weldadigen invloed onder
vinden : U voelt zich gezonder en 
gelukkiger.

^pUSSalts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten i f 0.90 
en f 1.60 per flacon. Stralende 
gezondheid voor 1 cent per dag. 
Imp. : N.V. Rowntree Handels Mij. 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.
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30 ct
gij reeds abonné van 

dit blad?... Zoo niet, 
abonneert IJ nog heden!
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BOOM’SMAAGPOEDERBOOM’S

lijders aan Maagpijn 
maagkramp, zuur, hartwater 
en slechte spijsvertering zullen 
baat vinden bij het gebruik 
van het reeds meer dan 
40 jaren in den handel zijnde 
7>fa<xgrpoe<ier 8ocm.
Alleen echt zoo de verpakking is 
voorzien van bijstaand fabrieksmerk
Verkrijgbaar in de meeste Apoth. en Drog. a ƒ 1.25 per doos

en
Scherk Face Lotion dringt diep 
poriën van de huid. Alle 
lossen op, meeëters 
nadat U het gezicht met
Lotion gereinigd hebt voelt 
weefsel der huid opleeft 
trekt. Wrijf daarom Uw 
malen per dag, 
en ’s avonds me

Het resultaat

DOELMATIGE PUBLICATIE
VAN UW ZAKENNIEUWS 
IS VAN GROOT BELANG

VOOR UW ONDERNEMING

maakt de teint

SCHERK

H 33-76 AB

. . als men J 
ouder wordt? 8 
Ongetwijfeld I ■ 
Er zijn duizen- ■ 
den personen ’ 
van hoogen 
leeftijd, die hun
jeugdig figuur heb- 
ben weten te behouden. De 
natuur verschaft ons bepaalde 
kruiden, die het bloed en de 
inwendige organen zuiveren 
en een regelmatige stofwis
seling teweegbrengen, waar
door overvloedige vetlagen ge
leidelijk verdwijnen zonder dat 
dieet noodig is. Dr. E. Richter s 
Thee is een zeer werkzaam 
mengsel van deze kruiden. 
Drinkt één kop per dag, de 
goede uitwerking zal ook U

F Kan men 1
SLANK
L blijven... J

DrE.RICHTER’S 
KRUIDENTHEE 
In alle apoth. en drogisterijen 
VANAF 80 CENTS PER PAK

Probeert U het eens! Zendt 
vertentie met Uw adres en 15 ct. 
aan de fa. S. Blindeman & Co., v. Baerle- 
str. 89, Amsterdam. U ontvangt dan een 

gratis proef-fleschje.

Scherk Face Lotion is slechts echt in ori- 
gineele flacons met het opschrift Scherk.

Mystikum poeder, de beroemde 
Scherk poeder.

Witte Tanden: Chlorodont
de heerlijk verfrisschend smakende pepermunt tandpasta Tube 35 cent en 60 cent
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Het Amsterclamsch elftal, dat Zaterdag 
in Antwerpen met 5-ï van de Entente 
Anversoise won. Een fraaie prestatie.

De vierbonden wedstrijden te Amsterdam. Spel
moment uit de winnaarsron.de tusschen Noord- 
Hollandschen en Haarlemschen voetbalbond. 
Een afgeslagen aanval der Noord-Hollanders.

HOLLAND BUITEN Pt
GRENZEN NIET TE SLAAN

De groote strijd in de 
Scheldestad. Het Ne- 
derlandsch elftal, dat 
met 3-1 van de Roode 
Duivels won. Vanl.n.r. 
v. d. Meulen, v. Run, 
Weber Pellikaan, Van 
Reenen, v. Heel, Ande- 
riesen, Bonsema, Wels, 
v. d. Broek, v. Nellen.
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op onze helft te houden.

in het
aan

w

De finale om het Driebandkampioenschap in De 
Ijsbreker, waarin Robijns den titel veroverde. Op 
onze foto wordt Robijns door zijn zwaarsten tegen
stander, Sengers, gelukgewenscht.

v. d. Meulen voor den wedstrijd België- 
*-^.Holland door zijn collega Hellemans 

gehuldigd. Een aardig snapshot met in 
het midden scheidsrechter Crew.

Er is een tijd geweest dat onze Hollandsche voet
balploeg in ’t oude Stadion bijna niet te klop
pen was. Thans beleven we weer een andere 

periode. Terwijl de Oranjemannen in eigen huis 
vaak min of meer teleurstellen, gaat het over de 
grens immer gesmeerd en zoo werden ook Zon
dag de Belgen in hun Stadion te Deurne weer 
volgens de regelen der kunst geklopt.

Ja, volgens de regels der kunst. Een echte Hol
landsche overwinning zou men de zegepraal in de 

Scheldestad kunnen 
noemen. Want, ter
wijl de Roode Duivels 
keer op keer zondei; 
succes aanvielen en 
over ’t algemeen het 
Hollandsche doel meer 
hebben bedreigd dan 
wij het Belgische, kwa
men de meeste doel
punten van onzen kant 
De pl.m. 10.000 land- 
genooten, die als extra 
malaise-verschijsel de 
Oranjemannen over 
den Moerdijk hadden 
vergezeld, hebben in 
Antwerpen zeker geen 
fraaien wedstrijd ge
zien. Alles was in dit 
traditioneele treffen 
berekend op enthou
siasme en snelheid, 
zoodat voor werkelijk

fraai spel, voor tech
nische kneepjes, in het 
geheel geen ruimte 

overbleef. Zelfs een Van Heel, technisch en tactisch 
misschien wel onze meest volmaakte speler, vond 
in de match van Zondag weinig gelegenheid om 
ons op zijn bekende handigheidjes te vergasten. 

Het karakter van den Antwerpschen strijd en de 
sfeer, waarin hij plaats vond, maken het o.i. nood
zakelijk om bij een beoordeeling der spelers de 
noodige voorzichtigheid te betrachten.

Voor onze verdediging kan men hierbij echter 
met een gerust hart een uitzondering maken. Wat 
het achtertrio tegen den steeds terugkeerenden 
Belgischen stormloop heeft gepresteerd was wer
kelijk buitengewoon. Vooral Weber is hierbij bij
zonder op den voorgrond getreden. Wij achten de 
superioriteit van onze defensie boven die der Belgen, 
zelfs de oorzaak der Belgische nederlaag.

Een vergelijking tusschen de beide half linies valt 
waarschijnlijk wel in het voordeel der Belgen uit, 
omdat die onzer tegenstanders aan het afgeven der 

ballen en 
algemeen 
haar voedende 
taak, meer aan
dacht schonk. 
Daardoor wisten 
de Roode Duivels 
het spel ook voor 
een belangrijk deel

Een belangrijk verschil viel er te constateeren bij 
’t spel der beide aanvalslinies. Die der Belgen zocht 
het voor ’t Hollandsche doel te veel in de breedte, 
Ier wijl onze voorhoede den kortsten en besten 
weg nam, hetgeen in drie doelpunten werd uitge
drukt. Hierbij komen we echter weer tot de con
clusie, dat de Roode Duivels dien korten weg heel 
slecht gebaand vonden, omdat Weber en Van Run 
de groote obstakels waren en komen we dus weer 
aan onze bewering,dat het krachtsverschil der beide 
verdedigingen eigenlijk den wedstrijd in ons voor
deel heeft doen eindigen.

Van Reenen als midvoor heeft geen wondere din
gen gedaan, doch dat hij tegengevallen is, kan men 
toch ook niet zeggen. Wij althans hadden onze

winnaarsron.de
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p. d. Meiden in actie. Onze doel verdediger merkt een zeer geoaarlijk schot der Belgen 
uit den bovenhoek van zijn doek Een fraai staaltje van keeperskunst.
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Holland valt aan. De aanvallen der Hollanders 
maren nimmer van gevaar ontbloot. Dit spel
moment is genomen voor het Belgische doel en 
laat mei duidelijk zien, dat de Roode Duivels de 

situatie slechts met moeite meester blijven.

Hollandsche sportjournalisten, die in Antwerpen hun 
schoolgeld terug gingen halen. Een aardig overzicht 
oan de wijze, waarop de Hollandsche sport schrijvers 
tijdens den wedstrijd België-Holland „onderdak*" vonden

verwachtingen niet zoo hoog gesteld. Dat het mid- 
voorvraagstuk nu ineens van de baan is gelooven 
wij zeker niet. Natuurlijk zal de Ajacied zijn kans 
nog wel krijgen, hoewel zich weer andere perspec
tieven openen, indien Adam straks van de partij 
kan zijn. Dan zou men naar onze meening met v. d. 
Broek op de midvoorplaats nog het meest gebaat 
zijn, indien men niet eens een proef wilde nemen 
met den A.F.C.-man Lungen. Voor ons is dit eigen
lijk de aangewezen midvoor, doch daar Lungen als 
2de klasse-speler geen bijzondere bekendheid geniet, 

vreezen we in die meening vrijwel alleen te staan. 
Wat er echter ook gebeurt — het kan niet veel 

zijn — de teekenen wijzen er op, dat we straks in 
Amsterdam het seizoen 1932/33 met een overwin
ning gaan besluiten. Is dit geschied dan kunnen we 
tevreden zijn en los van alle voetbalpsychologie 
slechts hulde brengen aan Karei Lotsy en zijn bent, 
die ons uit de impasse hebben gehaald.

Met de wedstrijden Westerkw.—D.T.V. en 
D.D.V.—Koog Zaandijk werd j.1. Zondag de com- 

Aantreden voor zwaargewichten. Op 
het terrein oan V.R.A. is 'Zondag een 
wedstrijd gespeeld tusschen een Ajax- 
combinatie en een ploeg van 100 kilo- 
grammers. Zwaargewicht in den aanval

petitie in de Westelijke le klasse 
N.H. van den N.V.B. beein- 
digd.

Eerstgenoemde wedstrijd 
hield vrijwel geen belang meer 
in en alleen indien D.T.V. met 
zeergroote cijfers zou verliezen, 
dreigde voor haar nog ernstig 
gevaar. Het resultaat echter 
was een gelijk spel, wat de ver
houding in het veld zeer goed 
weergaf. De tweede ontmoeting 
was echter van veel grooter be
lang, daar van het resultaat 
hiervan zou afhangen of Swift 
dan wel D.D.V. gedoemd zou 
worden degradatiewedstrijden te

!

spelen. Geheel tegen de alge- 
meene verwachting in is D.D.V. dit lot beschoren. 
In een van K-Z.-zijde uitstekend gespeelden wed
strijd moesten Bakker c.s. met niet minder dan 
6—1 voor de Koogers de vlag strijken, vanzelf
sprekend tot groote vreugde van de Swiftmen- 
schen, wat na al die weken van zenuwachtige 
spanning alleszins begrijpelijk was. D.D.V. zal nu 
zijn eersteklasserschap tegen de beide tweede- 
klasse-kampioenen Hercules en Eendracht hebben 
te verdedigen. Vooral tegen het sterke Hercules 
lijkt ons dit een zeer moeilijke opgaaf.
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Een overzicht van de drukbezochte Paaschveetentoonstelling te 
Schagen, welke dit jaar voor de veertigste maal werd gehouden.

Een eerste prijs winnende familie op de Paaschveetentoonstelling te 
Schagen. Vader Ram (links) met zijn drie vrouwen en hun zes kinderen.

TE
N
?

In een onbewaakt oogenblik vochten twee 
mededingers naar den eersten prijs van de Am-

Op de Veemarkt werd 
de gebruikelijke Am-'\ 
sterdamsche Paasch-
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WAARHEEN GINGEN WIM EN 
ANS OP HUN HUWELIJKSREIS?

DUS 100 PRIJZEN!

Wim en Ans, het gelukkige jonge paar, hadden een spaarpotje gefokt, waarvan 
de inhoud juist groot genoeg was om hen in de gelegenheid te stellen een 
huwelijksreisje te maken door ons eigen land. Met zorg hadden ze een program 
opgesteld, waarbij vooral die plaatsen zouden bezocht worden, die om bepaalde 
redenen op hen beiden een zekere aantrekkingskracht uitoefenden. U moet 
weten, dat Wim een kunstminnend, zeer vredelievend man is, met een open oog 
voorde wonderen der techniek, terwijl zijn lieftallig vrouwtje dol is op oudheden, 
monumenten en ’n bewonderaarster is van schoone architectuur. Toen ze dan na 
hun huwelijksreisje weer thuis kwamen, werd er, aan de hand van een aantal 
afbeeldingen, veel verteld omtrent hetgeen ze zooal gezien en genoten hadden.

Die afbeeldingen nu beelden wij op onze beurt ook weer af met het 
doel aan onze lezers te vragen, welke steden of plaatsen door het 
jonge paar zijn bezocht geworden. Schrijf de namen dus achter de 
aangegeven letters op een briefkaart, waarop aan de adreszijde het 
woord „Prijsvraag" vermeld staat en laat deze dan uiterlijk 25 April 
a.s. in ons bezit zijn! U komt dan, wanneer Uw oplossing goed is, 
in aanmerking voor een der 50 PRACHTIGE PRIJZEN welke 
worden uitgeloofd. Zijn er meer dan 50 goede inzenders, dan worden 
er nog 50 waardevolle troostprijzen toegekend, bij een nog grooter 
aantal juiste oplossingen zal er geloot worden!

HOOFDPRIJZEN zijn: Gouden dames* of 
heerenhorloge, Pendule met Westminster*slag 
en Cassette met tafel*dessertmessen, enz. enz. 
EN NU AAN DEN SLAG, SUCCES!!



Gezicht op den Olijfberg en den hof van Gethsemane, gelegen buiten Jerusalem.

DE HONGERLIJDER
Lieve hemel, wat een hongerlijder!” zei Do- 

nald Marham tegen zijn zuster Maryan. Zij keek 
even om, er was een nadenkende uitdrukking 

in haar mooie oogen.
„Hij zag er toch heel sympathiek uit,” zei ze.
„Iemand kan honger lijden en toch sympathiek 

zijn,” meende Donald.
Ze gingen de trap op naar zijn kamer. Donald 

woonde, sinds hij student was, op kamers in een 
pension. Maryan bezocht hem voor de eerste maal. 
Ze was twintig en vond het interessant, de kamers 
van een jonggezel en student te bekijken. Maryan 
was bijzonder mooi, zeer sportief en tamelijk 
modern.

Toen ze weer weg was, kwam de eigenares van 
het pension het theegerei opruimen. Ze heette 
juffrouw Crumps en was een goed mensch, al was 
ze wat baardig.

„Wat voor hongerkunstenaar hebt u hier in 
huis ?” informeerde Donald.

Ze wist dadelijk, wien hij bedoelde : „Dat was 
meneer Danis,” zei ze, wat stijf.

„Is hij ziek?”
„Neen, ik hoop van niet tenminste.”
„Woont hij hier eigenlijk ?”
„Ja, ik heb hem een zolderkamertje afgestaan, 

ik ken ’m al van kind af aan.”
Juffrouw Crumps was niet spraakzaam, als het 

Danis betrof, maar na eenige dagen wist Donald 
toch het één en ander over hem. Hij scheen de 
zoon van een werkman te zijn en juffrouw Crumps 
had zich al moederlijk over hem ontfermd in de 
verre dagen, dat hij een hongerig kind was. Verder 
scheen hij buitengewoon begaafd te zijn en studeer
de chemie, heel alleen. Hij verdiende met allerlei 
baantjes net genoeg om te eten en juffrouw Crumps 

door James White
&

stond hem zijn kamertje voor vrijwel niets af. Er 
was ook een zusje, dat hem soms bezocht en men 
zei, dat Danis letterlijk honger leed, om haar van 
zijn beetje verdienste wat te kunnen geven. Donald’s 
eerste ontmoeting met hem had plaats op de trap, 
zeer laat. Donald was in de stemming, waarin 
menschen vreemde dingen doen. In plaats van zijn 
kamers binnen te gaan, ging hij steeds verder de 
trap op, alle trappen op, die hem maar in den weg 
kwamen en dit niet, zonder alle bewoners van het 
pension te wekken met het opgewekt zingen van 
volksliederen. Toen er eindelijk geen trap meer 
kwam, opende Donald tevreden de eerste deur, die 
hij zag, met het gevolg, dat een cholerisch aange
legde meneer hem even later, niet zonder gerucht, 
weer op de trap deponeerde. Daar zat hij, wreef 
eenige pijnlijke plekken en ieder lied was op zijn 
lippen gestorven. Toen ging een andere deur open 
en de hongerlijder verscheen. Hij was nog geheel 
gekleed, hetgeen zelfs Donald opviel, daar het 
vier uur in den nacht was.

„Scheelt u iets ?” vroeg de hongerlijder en kwam 
naar de eenigszins aandoenlijke figuur op de trap 
toe, met een bezorgd gezicht. Hij was zoo verdiept 
geweest in zijn studie, dat de volksliederen hem ont
gaan waren.

Donald lachte alweer. „Ik schijn me in de deur 
vergist te hebben,” zei hij opgewekt, „een meneer 
werd boos en gooide me hier. Hij droeg een nacht
hemd, het was géén gezicht!”

Met eenige moeite krabbelde hij overeind en 
bekeek zijn voet, die pijn deed.

„Komt u even binnen,” zei de hongerlijder.
Donald kwam binnen. Hij zat op een der twee 

stoelen, aan een tafel vol boeken en papieren en 
wreef zijn voet, terwijl zijn levendige oogen rond
dwaalden in het schamele vertrekje. Na een kwar
tier waren ze in zeer geanimeerd gesprek, toen 
kwam de booze heer in nachthemd kloppen en joeg 
hen uit elkander.

Donald had den hongerlijder uitgenoodigd, hem 
op te zoeken, maar als hij verwacht had, hem te zien 
komen, dan vergiste hij zich. Donald noodigde hem 
nog viermaal uit, als ze elkander toevallig tegen
kwamen en hield er toen mee op. Hij was niet in 
staat te begrijpen, wat den ander weerhield. Toen 
hij echter Maryan het geval vertelde, bleek zij daar
toe beter bij machte.

„Zat hij nog te werken om vier uur?” vroeg zij. 
„Arme jongen.” Ze placht gewoonlijk niet erg ge
voelig te doen. Donald vond, dat zij haar diverse 
aanbidders nogal spottend placht te behandelen.

Den volgenden dag werd hij aan den hongerlijder 
herinnerd, toen juffrouw Crumps verdacht snuf
felde met haar omvangrijken neus.

„Zijn zusje is dood,” vertelde ze, „arme jongen, 
hij hield zooveel van haar, spaarde zich het brood 
uit den mond, om haar wat te geven. Het was 
altijd armoe troef bij hem thuis en sinds zijn moe
der dood is, bedrinkt z’n vader zich eiken dag. En 
u moet niet gelooven, dat de jongen ooit iets van 
me wil aannemen, zelfs voor het kamertje wil hij 
nog betalen ! Nog een paar jaren, zei hij tegen me, 
dan had ik genoeg kunnen verdienen om haar bij 
me te nemen en nu zal het nooit meer kunnen.... 
Hij is er kapot van.”

Donald stak een doos sigaretten bij zich en klom 
de trappen op. Hij vond Danis aan z’n tafel zitten,
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starend over zijn boeken en papieren. Hij zag er 
niet slechter uit, daar dit niet mogelijk was. De 
uitdrukking van zijn oogen, toen hij opkeek, maakte 
Donald wat onzeker en verlegen.

„Het spijt me zoo/’ zei hij en stak zijn hand uit, 
„wat een ellendige geschiedenis !”

Het klonk hem zelf nogal raar, maar voor iemand, 
die weinig vriendelijkheid gewend was, klonk het 
heel anders. Bruce’s mond trok even, maar hij 
antwoordde alleen: „Dank u.... het is heel aar
dig van u, om te komen.”

Hij schoof den anderen stoel bij en Donald haal
de zijn sigaretten te voorschijn. Ze bleken inder
daad te helpen. Tenminste, Donald verbeeldde 
zich, dat het de sigaretten waren. Een gelukskind 
als hij kon niet beseffen, wat zijn aanwezigheid, 
zijn hartelijkheid, voor den ander beteekenden. 
Zóóveel, dat hij er zelfs toe kwam, het beloofde 
bezoek beneden af te leggen.

„Een gekke jongen,” zei Donald tegen zijn zus
ter, „maar ongeloofelijk knap. Hij heeft twintig 
maal meer hersens dan ik.”

„Is dat wel zoo knap ?” informeerde zij.
Hij schudde haar door elkander en vervolgde 

dan : „Weet je, ik geloof, dat hij een van die zeld
zame gevallen van aanleg en ijver is, waarbij iemand 
zich door alles heenworstelt.”

„Je moet hem wat helpen, Don,” zei Maryan. 
Haar stem klonk weeker, dan hij ooit van haar 
gehoord had. Maar het was niet eenvoudig, om 
Bruce Danis te helpen ! Hij kwam nog altijd zelden 
naar beneden. Het was Donald, die naar boven 
klauterde en hij merkte spoedig, dat hij den ander 
alleen kon meekrijgen, door hulp bij zijn studie 
te vragen. Telkens opnieuw stond hij verbaasd 
over het scherpe verstand van den ander, die bijna 
alles, wat hij wist, zichzelf had geleerd. Soms ont
moette Bruce ook Maryan, als zij haar broer be
zocht. Sindsdien bracht hij het gesprek graag op^ 
haar en liet Donald over haar vertellen. Het was' 
juist zooiets als in zijn kinderjaren, toen hij zijn 
neusje plat drukte tegen de ruiten van een speel- 
goedwinkel : heerlijk en hopeloos. Het warmde en 
deed pijn. Het warmde, te hooren over Maryan’s ; 
vroolijkheid, haar tennissen, haar aanbidders, 
haar feestjes en vriendinnen, haar aardige kamer 

in het groote ouderlijke huis, haar tochtjes te 
paard, haar auto... en ’t deed pijn, ongeloofelijk pijn.

„Hij aanbidt je,” vertelde Donald aan zijn zus
ter, „als een ridder uit de Middeleeuwen. Gisteren 
liet je een ruikertje viooltjes bij me liggen, hij heeft 
het stil bij zich gestoken. Maar als je hem ooit be
spot, dan sla ik je !”

Donald was gewend, dat zijn zuster aangebeden 
werd en ermee spotte. Dat zij dit nooit tegenover 
Bruce deed, beschouwde hij als een blijk van ge
hoorzaamheid aan zijn wenschen.

Bruce sleepte Donald door zijn examen, nie
mand begreep hoe ! Er was een groote fuif, maar 
Bruce ontbrak. Hij had geen behoorlijk pak meer 
om aan te doen en verzon een reden om weg te 
blijven. Drie dagen later kwam Donald afscheid 
nemen, hij ging met zijn ouders en Maryan een 
vacantie-reis maken.

„Ik wou, dat ik je mee kon nemen,” zei hij na
denkend. Maar hij kende Bruce en wist, dat diens 
bezwaren niet konden worden opgeheven, zonder- 
zijn trots te krenken.

„Vergeet niet, me te schrijven,” zei Bruce, „veel 
plezier en groet je zuster.”

Er kwamen verwarde brieven en briefkaarten, 
waarop Maryan ook altijd iets geschreven had.

Doch toen Donald terugkeerde, hoorde hij, dat 
de bekende uitvinder Dane Helton zich was gaan 
interesseeren voor Bruce en hem op zijn kosten 
liet studeeren. Bruce werkte ook op zijn labora
torium. Donald ging er heen. Hij zag dadelijk, dat 
Bruce een goed pak droeg en beslist voldoende 
at. Hij glimlachte ook anders dan vroeger.

„Je zult nog een beroemd man worden en 
nu wel niets jneer van zoo’n prul-student als ik 
willen weten,” zei hij.

* Hij vertelde het nieuwtje aan Maryan. Ze luis
terde zwijgend. Hij meende eigenlijk, dat ze maar 
half luisterde.

Een jaar later deed Bruce de ontdekking, die 
hem plotseling beroemd maakte. In dien tijd waren 
hij en Donald bevriend gebleven, hoewel hun 
vriendschap wel eens een onderbroken karakter 
aannam. Donald had een geheel andere levenssfeer. 
Hij vertelde Maryan dadelijk het nieuws en zei : 
„Ik wist wel, dat hij beroemd zou worden !”

„Ik ook,” zei Maryan alleen, en haar toon ver
baasde hem.

Toen het succes zoo tot Bruce Danis kwam, was 
zijn eerste gedachte : Maryan ! Het leek, alsof hij 
eindelijk niet langer zou hoeven te staren naar 
onbereikbare heerlijkheden.... alsof een deur 
openging.. ..

Toen kwam Donald op het laboratorium. Hij 
had een roodharig meisje bij zich, op wie hij ver
liefd was en hij beschouwde het laboratorium als 
een soort sensatiefilm, die hij haar wilde laten zien. 
Voor Bruce echter was het alles heilige ernst. 
Bovendien had hij de geheele verantwoording te 
dragen, zoolang hij nog hier was — hij kreeg binnen
kort een eigen laboratorium. Toen Donald de 
deur naar een klein zijvertrek wilde openen, pro
testeerde hij : „Daar mag niemand in.”

„Aha, dat is Blauwbaards kamer!” lachte 
Donald, „even een blik in werpen....”

„Neen, het spijt me, maar er mag absoluut nie
mand in !”

Donald zei, wat verbaasd en ongeduldig : „Doe 
niet dwaas, Bruce !”

„Ik begrijp niet, dat je het niet inziet,” zei 
Bruce, „ik ben hier verantwoordelijk, als later 
iemand op mijn laboratorium wildvreemde be
zoekers dingen liet zien, die ik geheim wilde 
houden....”

Donald begreep hem verkeerd en voelde zich 
bovendien min of meer belachelijk tegenover het 
meisje. Hij zei boos : „Wildvreemde bezoekers ? 
O, staan de zaken zoo ! Dan verandert de kwestie, 
kom, we zullen het laboratorium van de wild
vreemde bezoekers bevrijden !”

Hij trok het meisje mee en verliet het labora
torium. Toen ze weg waren, ging Bruce zitten. 
Hij zag er plotseling vermoeid uit. Het was, alsof 
een deur was dichtgeslagen.

Drie weken verliepen. Op een morgen, toen 
Bruce zijn laboratorium verliet, stootte hij op de 
trap tegen Donald aan. Hij was zoo verbaasd en 
verheugd, dat hij een dwaze vraag deed : „Wou je 
naar mij toe ?”

Donald stak zijn hand uit. „Ja, het spijt me, 
Bruce, ik had ongelijk.”

Bruce kleurde. „Nonsens, het had niets te be- 
teekenen !”

„Het had veel te betee- 
kenen,” zei Donald, „ik 
moet je iets vertellen.”

Toen ze op Bruce’s ge
zellige kamers waren ge
komen, zocht hij naar de 
juiste woorden : „Er is 
iets anders, wat ik je moet 
zeggen. Weet je, toen 
ik Maryan, omdat ze 
mij naar je vroeg, ver
telde, wat er gebeurd 
was, en eerlijk gezegd, 
niet heelemaal zooals 
het gebeurd was, zei ze 
niets. Maar ze begon van 
toen af op een zonder
linge manier te veran
deren, en toen heb ik 
opeens begrepen, dat jij 
niet alleen haar zoo’n 
beetje op een afstand 
vereerde, maar zij jou 
óók. En dat ze het al
tijd gedaan had ... zon
der dat ik het begreep, 
om van jou maar niet 
te spreken. Bruce, je 
leed vroeger honger uit 
trots, maar je mag uit 
trots niet iemand an
ders laten honger lij
den .... dat wou ik je 
zeggen. Hoè ze overi
gens zooveel vereering 
kan voelen voor een 
man, die zulke ongeloofe
lijk domme gezichten 
kan zetten als jij op 
het oogenblik, begrijp 
ik niet!”

Puinen van bontwerken nabij de 
stad Tiberias aan den oever van 
het meer van Genesareth.
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Gramofoon, radio en cabaret hebben al jaren 
lang de liederen der Amerikaansche plantage
negers verbreid en gepopulariseerd. Maar dat 

laatste dan in den minst piëteitvollen zin.
Zóó realistisch, zóó zuiver, zóó bezield en ont

roerend, zóó primitief en hartstochtelijk, zóó 
meesleepend en suggestief als eenige jaren 
geleden Marion Kerby en John Jacob Niles ze 
ons kwamen brengen, heeft men ze hier te lande 
nooit gehoord. _

Zulk een begeestering heeft destijds dan ook 
hun eerste optreden gewekt, dat door velen met 
verlangen moet zijn uitgezien naarde nieuwe tour
nee, waarvoor de beide kunstenaars thans naar 
Holland komen en waarbij zij Zaterdag 22 April 
ten onzent in de kleine zaal van het Concert
gebouw zullen optreden.

Marion Kerby en John Niles, die hun levenstaak 
vonden in het ontdekken, bestudeeren en 
veeren der negerfolklore, het doorwoelen 
negerziel, zijn dan ook de beste tolken, 
negerlied en de negerpsyche bezitten.

Miss Kerby heeft nu ook besloten, zooals zij 
dat in Amerika doet, ook ons nevens haar liederen 
te vergasten op de diep-ontroerende negerverhalen 
en op de ervaringen, die zij opdeed tijdens haar 
studiereizen.

Eén van haar geliefkoosde voordrachten is het 
verhaal van Het Lam Gods. Hoezeer het ons ook 
spijt : het zou ons te ver voeren, de kleurige schilde
ring hier weer te geven van de naïeve negerplechtig- 
heid, waarbij Miss Niles deze „sperience”, jdeze 
ervaring (getuigenis zouden wij hier zeggen), 
opving uit den mond van een oude negerin, Tante 
Dilcy. Maar niet kunnen wij nalaten, het primitief 
extatische verhaal van Tante Dilcy’s sperience 
zelf hier af te drukken, zooals zij dat tijdens een 
voetwasschingsplechtigheid haar rasgenooten in 
alle naïveteit deed.

Kijk eens, ik heb de meest onnatuurlijke „spe
rience” gehad ; ik lag in mijn bed op een kouden 
morgen, zwaar lijdend aan rheumatiek en toen 
sloeg God mij dood ! Ja, en toen heb ik daar vier 
dagen en vier nachten gelegen en toen hoorde 
ik eindelijk God in den Hemel zeggen : „Dilcy, 
sta op en wandel 1” en ik zeg: „Ja, God !”

En toen kwam God naar beneden en nam mij 
bij de hand, niet deze hand, maar mijn geestelijke

John Jacob Niles, die 
de van smaak en stijl 
getuigende begelei
ding schreef voor 
Kerby’s negerliede- 
ren en in wien zij 
een gelijkwaardigen 
partner vond.

No. 5

„Dilcy, berijd dat 
„Maar, God, kijk nu eens 

de baas bent, maar jcminé. 
op dat kleine schaapje kan

Hem weer zeggen : „Dilcy,
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Het Lam Gods.

Marion herby, die in jarenlange sludie de Amenkaansche 
negerfolklore verzamelde en registreerde en ze zuiver natuur
getrouw tot ons wist te brengen.

en God leidde mij toen door het dal van de scha
duw en langs de stille wateren en over de vroo- 
lijke weiden en ik hoorde vogeltjes zingen in de 
boomen 1 „Vrijheid ! Vrijheid 1”

En God leidde mij, tot wij aan de Branch (rivier, 
die naar den Oceaan leidt) kwamen en toen waren 
daar de meest wonderbaarlijke steenen in dat 
water, robijnen en diamanten en paarlen ; ik 
heb nog nooit zoo iets gezien. En toen bracht 
God mij naar den eenen kant van den Oceaan. 
En daar aan dien eenen kant was een heel klein 
wit schaapje met een rood leidsel en een rood 
zadel en oh, dat roode leidsel was het bloed, dat 
druppelde van de handen van mijn gezegenden 
Jezus en het roode zadeltje was van het bloed 
en water, dat vloeide uit Zijn Zijde. En daar hoor 
ik God uit den Hemel zeggen : 
schaap,” en ik zeg: 
hier, ik weet, dat U 
U weet, dat ik niet 
rijden.”

En toen hoor ik 
berijd dat schaap,”_en ik zeg : „Ja, Heer God, maar 
mag ik U er beleefd aan herinneren, maar U weet, 
dat ik niet op dat heel kleine witte schaapje kan 
rijden.”

En toen hoor ik Hem voor de derde maal zeg

op dat kleine witte schaapje en 
naar den rand van het water. 

Oceaan in tweeën en kwam er

gen : „Dilcy, rijd op Mijn schaap,” en ik zeg: „Ja, 
Heer God.”

Toen ging ik 
dat bracht mij 
Toen brak de 
droog land te voorschijn en zoo droeg dat schaapje 
mij door den Oceaan en wij kregen geen natte 
voeten.

En, daar voor ons was een groot vuur en dat 
schaapje reed mij door het vuur en geen haartje 
van ons hoofd schroeide. En daar hoor ik opeens 
leven boven mij.

„Hier komen zij 1” Heer Gabriel, rijdend in 
een gouden wagen met 24 melkwitte paarden en 
met den bliksem als leidsels. Op een regenboog 
kwam hij uit de wolken. Toen nam hij mij en 
dat kleine, witte schaapje in zijn wagen en wij 
reden als een arend in zijn vlucht door de paarlen 
poorten in den gouden weg van den Hemel, regel
recht naar den Troon van God, en de Heer God 
zei tegen mij, precies in mijn gezicht: „En, Dilcy, 
wat is er met je?”

En ik zeg : „Oh, Heer God, ik heb er pijn van

Daar John Niles 
reis per K. L. M. 

eenmaal als aviateur zijn sporen verdiende, 
voor dit artistenpaar de grootste aantrekkelijkheid.

in mijn knieën,” en Hij zegt : „Neen, je hebt 
niets van dat alles, het is het kwade en de ja- 
loerschheid, die je in de knieën zit, dat is het, wat 
je mankeert.”

En Hij roept twee engelen en zegt : „Neem haar 
mede en wasch haar in het Bloed van het Lam !” 
En zij namen mij mee en waschten mij in het Bloed 
van het Lam ! En hier, dit oude ongebleekte 
katoenen hemd, dat ik aan had, werd een vlekkeloos 
wit gewaad, slechts besprenkeld met het Bloed 
van het Lam.

En toen wist ik eindelijk en zag ik, wie dat witte 
schaapje was, het was het Lam Gods, dat de zonden 
der wereld wegneemt. En Hij legt Zijn Hand op 
mijn hoofd en zegt : „Dilcy, slechts deze teekens 
volgen hen, die gelooven. Zij zullen dooden doen 
opstaan en zieken doen genezen en lammen doen 
loopen,” en oh !
Oh, I never heard a man speak like this man before, 
All the days of my life, ever since I was born. 
And I never heard a man speak like this man before, 
Oh, he came to me in the morning and my head 

was bending low.
And hc said: „Come up in my kingdom and live 

for evermore.” 
Oh, all the days of my life, ever since I was born, 
I never heard a man speak like this man before.

heeft de



KOUSEN GAAN LANGER MEE

ALS U ZE WASCHT MET LUX

Houd ze SOEPEL en

VOORKOM HET 

ADDEREN >

Bederf Uw kousen 
niet door ze met harde 
zeep te wrijven of zeepen 
te gebruiken met scherpe 
chemicaliën. Want niets doet 

ze sneller ladderen; de kousen 
verliezen hare soepelheid en in 
plaats dat de fijne zijden draden bij 
het rekken terugspringen, kunnen zij 
geen weerstand bieden en knappen af.

Indien U altijd Uw kousen in Lux 
wascht, zult U bevrijd zijn van lastige 
en dure slijtage. Lux is zacht en zuiver 
in het gebruik en kan zelfs de fijnste 
kousen of het fijnste linnengoed niet 

schaden.

Maak er een gewoonte van om Uwe 
mooie kousen telkens na het dragen 
met Lux te wasschen. Het is een werkje 
van een paar minuten, maar U zult 
zien hoeveel langer Uw kousen zullen 
meegaan.

LEVER S ZEEP MAATSCHAPPIJ n.v.. VLAARDINGEN

Sproeten
komen vroeg tl ] 
in’t voorjaar,[[ I 
koopt daarom 11 /
tijdig W

gezonder kan 1 niet!

proef dan dien heerlijken smaak! WA ARS( 11 l WI XG
Hero „Perl" is een zuiver Natuur
product, zonder eenige chemische 
toevoeging. De gouden kleur en 
de zuivere, frissche smaak zijn er 
door de natuur aan gegeven. 
Hero „Perl" bevat geen alcohol.

Eindelijk de drank, die niet alleen 
verfrischt en dorst lescht, maar die 
ook GEZOND is voor iedereen 1 
Hero „Perl" - de nieuwe drank die 
alles bevat wat ons Hollandsch 
fruit wereldberoemd maakte: Geur, 
smaak en gezondheid. - Tracteer 
Uzelf eens op een fleschje Perl. 
Zie die parelende gouden kleur, 
geniet van het edele aroma en

Neem Hero „Perl" in huis - het 
blijft altijd goed. Drink het ook als 
U uit bent - het is zoo goed voor U!

2)e Parel der 3)ranken
REGENBOOG

N.V.. Amsterdamsch Verzendhuis van 
Garens, Heerengracht 154 6, A’dam C.

Bekend maken wat ge 
hebt aan te bieden, 
is omzet vergrooten

YK7 Vraagt GRATIS ons Monster 
boekje aan, bevattende 800 kleumr 
in o.a. Zephir-, Parel-, Shetland 
Sport-, Gezondheids-WOL. enz. 

T voor kousen, sokken, jumpers 
babykleertjes, badpakken enz 

vanaf 12 ct. per 50 gram 
Verkoop uitsl. aan particulieren

• MET 
BONS 
VOOR 
CADEAUX

^tatfc>-NDPA5TA
< 15 GOÉD

iN toch GOEDKOOPSPRUTOL
IPot 90 ct. Tube 50 ct. Zeep 60 ct.

_

tandpasta
geaoent worui: een gepaienieerae aop, die niet 

kan wegraken. Natuurlijk koopt men niet alléén daarom 
STARK’s C.F.H. Men koopt C.F.H. ook, omdat zij 
goedkoop is, - zéér goedkoop! En omdat deze Neder- 
landsche tandpasta zelfs in de beste buitenlandsche geen 
mededinger vindt!

NEDERLANDSCH FABRIKAAT • SINDS 1830
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