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L. VAN KNOKENBURG

Knoken-Zang
Een skelet bestaat uit beentjes van hout, 
Waarmee ieder mensch zit volgedouwd ;
Net als de graten in een visch, 
(Hoewel dat eigenlijk toch iets anders is). 
Zou een skelet uit een mensch zijn verdwenen, 
Dan zakte hij dubbel en dwars door zijn beenen. 
Daarom wandelt overal en tevree,
Een mensch z'n skelet steeds met hem mee. 
Wat hij ook doet en waar hij ook gaat, 
Een skelet is iets dat altijd binnenin hem staat. 
Het is het nauwste verband tusschen het hoofd en 

de teenen,
Verbonden met allerlei zwoertjes en zenen, 
Zoodat het ónmogelijk kan bestaan,
Dat een skelet op eigen houtje uit wandelen zal gaan. 
Inmiddels heeft ons de wetenschap geleerd,
Dat een skelet ’s menschen uiterlijk regeert. 
Zoodat men uiterst voorzichtig moet wezen, 
Met al wat men doet, hetzij visschen of lezen; 
Ja zelfs: dragen en staan
Mag maar niet zoo klakkeloos worden gedaan. 
Want dan kan het gebeuren
Dat die beentjes gaan splijten of scheuren, 
Of krom en gekreukeld hun plicht gaan doen, 
Ten koste van het normale fatsoen.
Toch, al is het skelet uit den aard niet zeer frisch, 
Kan niemand beweren dat het griezelig is.
Het is zeldzaam en raar,
Dat is waar.
Maar daardoor mag men toch nimmer vergeten, 
Dat het wenschelijk is er iets meer van te weten. 
Zoo heeft een skeletten-grossier in Berlijn, 
Die nauwkeurig wist hoe het behoorde te zijn, 
Een tentoonstelling gearrangeerd,
Waar men leert,
Hoe menschen, die geen acht sloegen op de belangrijke 

parentage 
Tusschen hun uiterlijke en innerlijke stellage, 
Op een goeden dag bemerkten,
Dat de zeentjes en beentjes anders werkten, 
Dan zij oorspronkelijk hadden gedaan.
M.a.w. hun rechte lijn was naar de maan.
De meesten hadden dit gemakkelijk kunnen omzeilen, 
Door niet met 'n slecht gebogen rug den grond te dweilen, 
Of achteloos te tillen, zagen en dragen, 
Zonder een bekwaam skelettist om raad te vragen. 
Deze had hen dan zeker aangespoord,
Het heele mechaniek te draaien zooals het hoort, 
En niet alleen op hun gemak te letten, 
Want dat geeft juist van die kromme skeletten. 
Laat hij, die dit mocht lezen, 
Daarom vooral op zijn hoede wezen, 
En nooit zijn botten en knoken misplooien. 
Want komt hij dan in het rijk van de dooien, 
Dan zal het hem precies zoo vergaan,
Dat hij als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen zal 

staan.
Hij, die dan tijdens zijn leven zwoegend heeft rondgestapt, 
Wordt dan na zijn dood nog met allerlei klussies 

opgeknapt.
Om zeker te zijn, dat dit niet geschiedt, 
Moet u niet doen, hetgeen u op deez’ foto's ziet.
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AMSTERDAMSCHE

er gezien met een rookkap, die als een modern dameshoedje 
werd gedragen. In de Jordaan leeft ergens een schoorsteen, die 
oorbellen draagt net als een diva in een langzame Italiaansche 
film. Vermoedelijk

... Siameesche 
tmeelingschoorsteen

... de Watt- en 
Half Watt-achtige

164

Het Kreuger-Denkmal

De danseres.

Twee van verschillende familie

Veuve Cliquot

eensge-

De ongenaakbare. . .een beschermend dakje

... met een blindedarm
achtig bij-schoorsteentje

. . / paleis op den Dam

. . . hef Trippenhuis

Wij kijken niet 
genoeg naar 
boven. Op den 

dag waarop de crisis 
begon (hoe lang is dat 
nu alweer geleden) zei
een schrandere eco
noom : „Hoofd om
hoog, mijn vriend.” Liep ik eertijds gebukt alsof 
ik het spoor zocht van een blijden profeet, plot
seling wierp ik het hoofd

. . .De energieke

in den nek.
En wat zag ik ?
Schoorsteenen 

antennes.
Een nieuwe wereld 

ontdekte ik en met 
hartelijken dank aan 
den econoom door
kruiste ik een wereld 
van rook en geheim
zinnigheid. Vooral de 
schoorsteenen stalen 
mijn hart, want de 
antennes bezitten nog 
niet de bekoorlijkheid 
der historie.

Boven op de daken, door niemand ge
waardeerd, leven de schoorsteenen als 
in een sprookje.

Ze zijn gegroeid bij de wet der nood
zakelijkheid. Het is alsof ze gezaaid zijn. 
Men kan niet gelooven, dat ze gebouwd 
zijn. De huizen werden gebouwd en in 
een donkeren nacht groeide er opeens 
een schoorsteen uit. Ze zijn verdeeld in 
standen, net als de menschen beneden.

Deftige aristocraten behangen met 
guirlandes zitten op het koninklijk paleis ; 
voorname patriciërs omrankt met accan- 
tus-bladeren groeiden uit het Trippen
huis ; statige, keurige burgers rusten 
op een sociëteits- 
dak; kleine, wreve
lige middenstan
ders hurken op een 
pakhuis.

En de rook eens 
proletariërs vlucht 
weg door het meest 
elementaire schoor
steentype.

Men kan ze ook

verdeelen in karak
ters.

De driftigen, die 
op den uitkijk zit
ten, ongeduldig als 
de vrouw van 
Blauwbaard : Zus
ter Anna, ziet gij 
nog niets komen ?

De eenzamen, die ... naumelijks geboren.

geïsoleerd zijn door hun eigen geheimen, 
als Ivar Kreuger.

De ontevredenen, die niet genoeg heb
ben aan hun eigen staat, maar nog een 
blindedarmachtig bij-schoorsteentje wen- 
schen.

De rustigen, die hoog en waardig een 
beschermend dakje 
boven hun hoofd hou
den.

De verkwistenden, 
die gegroeid zijn in 
den vorm van Veuve 
Cliquot.

De ongenaakbaren, 
die, diepgeworteld,den 
blik van allen afwen-

,. .op een sociëteitsdak

. ..op een pakhuis

De energie- 
ken, die breed
geschouderd,cor 
daat en vast
besloten in het 
dak zitten.

De Iichtzinnigen,als danseressen om
hoog kronkelend.Ontroerend is ’t te zien 
hoe hulpvaardig ze zijn en hoe solidair. 

Hoe twee kleine, nauwe
lijks geboren schoorsteenen, 
het leven gezamenlijk be
ginnen; hoe Siameesche tweelingschoor- 
steenen onder één dak lief en leed deelen 
en hoe een Watt en Half-Watt-achtige 
combinatie blijk geeft van groote eens
gezindheid.

Is het niet aangrijpend hoe een moeder- 
schoorsteen haar jongen om zich heen 
zamelt ?

En hoe twee van geheel verschillende 
familie in roerende vriendschap hetzelfde 
basement bewonen ?

Sedert het oogenblik dat de econoom 
mij den raad

. .. het meest 
elementaire tyi

gaf omhoog te kijken, 
heb ik een heel 
andere gedachte ge
vormd over het ver
geten schoorsteen
leven.

De molligen, in 
kanteelen wonen
den even goed als 
de raadselachtig- 
gecombineerden en 
de pompachtigen, 
geven van zeld-

zame 
zindheid blijk.

Onder de licht- 
zinnigen reke
nen we ook „de 
drie gratiën”, 
die slank als 
orgelpijpen in de 
lucht rijzen.Zul
ke groepen zijn 
talrijk. Ik heb

No. 6

Moeder met jongen

zit zij op het dak van Mooie Karei. Soms 
zitten ze op de dakribben als de gothische 
ruiters van de kathedraal van Rheims, 
maar zonder den klassieken glimlach. Soms 
ook zijn ze toevallig-barok. Deze laatsten 
zetten in het voorjaar de bloemetjes buiten.

Schoorsteenen met vogelkooien kom je 
overal tegen. Me
rels, sijsjes en kana- 
riepieten brabbelen 
gaarne onder den 
rook van volkrijke 
buurten.

Een der liefste 
bezigheden der 

schoorsteenen is: 
vergaderen.

Zuster Anna, 
ziet gij nog niets komen ?

Onder voorzitterschap van 
een schoorsteen met ’n Zwit- 
serschen helm vergaderen, 
ergens op ’n burgwal, tien 
eenvoudige bestuurs’eden en 
op het Waterlooplein wordt 
een algemeene vergadering

gehouden van een 
bond van neutra
len. Ze zitten bij 
elkaar als op het 
dek van een schip. 

De noodzakelijk
heid, waardoor de
schoorsteen groeit, 
eischt veel van zijn 

kracht. Wanneer hij sterk-gecombineerd leeft, 
wordt hij gesteund door houten of ijzeren ribben, 
die langzamerhand tot zijn 
type gaan behooren. Deze 
ribben geven hem iets van 
een toren-in-aanbouw. Doch 
niets is minder waar dan 
dat. In aanbouw is een 
schoorsteen nooit. Zoodra, 
beneden, een nieuw gezin 
intrek neemt, groeit er 
boven op den schoorsteen 
’n nieuw detail. Een zeer .. de mollige
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SCHOORSTEENEN

„de afdalende

„geconcen-
„samengestelde”, waar

. ..de gescheidenen

ergenstaal geval, 
op een gracht, met 
stijlvolle doch duis
tere combinaties.

Even merkwaar
dig is de in moei
lijke omstandighe
den gegroeide

strevend jonkvrouw-type met 
afdak, dat als een mast in de 
lucht boort en om welks ranke 
leest een wemeling van zwarte 
ribben zit. Deze is een der 

antenne-schoorsteenen,

.. .de gecori 
centreerde

.. .de „samen- 
gestelde"

-r

voor rook en geluiddie
beide zorgen.

Dit jonkvrouw-type 
komt veel voor, met of 
zonder Zwitsersche 
helmen, vergezeld van 
raadselen, die onoplos
baar zijn. Wat er des 

nachts gebeurt met al die schoorsteenen, weet 
niemand.
karakter 
evenmin, 

hun bouw 
„stijl van ’t toéval” 
geboren zal wor
den ? Wie zal het 
zeggen ? Maar ze 
leven een interes
sant leventje.

vergaderingen een politiekOf hun 
dragen 
Of uit 

ooit een

be-
.. .als op het dak van een schip

toevallig-barok

komen haastde pompachtige

. ..de gecombineerde

beeld daarvan geeft de 
en vooral de

dat der „schei-

web-

De drie gratiën

is een

... over hindernissen van allerlei soort

het raadsel „jonkvrouw"

...de groep der 
heterogenen

.. .de macaroni- 
jonkvrourven

verre afstan- 
Dat is 
altruïs-

maal aaneen is 
verbonden.

Een geval als 
ding” is zeldzaam.

Veeleer zoekt men elkaar, blijft 
men elkaar trouw.

De groote, 
onderlinge har
telijkheid maakt 
mededeelzaam 

en niet zeld
zaam verleent 
een schoorsteen 
steun op zeer

duidelijk 
treerde” 
een streven merkbaar is naar uitbreiding. Ook 
de „afdalende” 
heeft iets dergelijks, 
ofschoon haar soli
dariteit geringer is.

Solidariteit is ’n 
echte schoorsteen- 
deugd.

Vier macaroni- 
jonkvrouwen bloei
en in de bu *rt der

de vergadering

schoorsteen.
Hoe men el

kander zoekt 
en steunt in 
deze wereld op 
de daken 
wijst de 
vertrou

welijk
heid waar 
mee de 

groep der heterogenen samen
leeft en de dreiging waar
mede sommigen een vesting 
vormen.

Scheidingen 
niet voor.

Wat een- 
gesmeed blijft

. .. een monumentaal geval

Haarlemmerpoort omhoog, 
ieder in haar eigen boch
ten, doch gezamenlijk één 
beweging vormend.

Er is nog een groep, die 
in het bijzonder aandacht 
vraagt.

Dat zijn de bijgewerkten, 
die een verleden hebben en 
wier oorspronkelijke vorm 
niet meer te achterhalen is.

Zij vertoonen afwijkingen, 
die niemand begrijpen kan.

Als ’t waar is, dat ieder mensch den schoorsteen 
krijgt, dien hij verdient, dan zitten zulke afwijkin
gen op het dak van een belastingambtenaar of 
een politicus.

Een voorbeeld uit deze groep is een monumen-

... een, die sterk gecom
bineerd is

Vooral in de oude stad, 
want in de moderne wij
ken is de solidariteit ont
aard tot uniformiteit. 
Daar groeien ze ook 
niet meer. Daar worden
ze net gebouwd als de 
huizen.

Maar de oude, grillige schoorsteenen, die „worden” 
door ’t advies van den schoorsteenveger, door den 
raad der buurvrouw of door het heibeltje van den 

buurman,zij zijn de moeite 
van naar-boven-kijken 
waard.

Als de crisis u doet zoe
ken op het asphalt naar 
de sporen van gelukspro- 
feten, denk dan eens aan 
den schranderen econoom 
en, zonder de regels van 
het verkeer te vergeten, 
kijk dan naar boven. Het 
hoofd omhoog. 
HERMAN MOERKERK

Er
groep van 

twee gelijk- 
vormigen, 

die over de 
daken der 

over hinder-buurt klimmen,
nissen van allerlei soort, om 
elders te belanden, en daar een
drachtig hun rook uit te 
stooten.

Op den Nieuwe Zijds Voor
burgwal leeft een ten hemel
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mogen

Het echtpaar C. Nobels- Haagmans herdacht 17 
55-jarige echtoereeniging.

wonen,
maar alleen personen beneden achttien jaar

Ter gelegenheid van haar dertigjarig jubileum werd de 
populaire reoue-artiste Henriëtle Daoids gehuldigd in het 
Grand Théatre. De toespraak van haar broer Louis Daoids.

Aan het Centraal Station arrioeerde de llongaarsche operette-artiste 
Gitta Alpar, die ook voor de film werkzaam is. Zij "trad op voor de radio.

Opdat nader en moeder rustig de voorstelling zullen kunnen bij- 
is in het theater Tuschinski een volledige kamer ingericht, 

verblijven.

De leerlingen van het Vossiusgymnasium gaven in den Stads
schouwburg een opvoering van Sophocles' drama „Philoc- 
tetes**. Twee medespelenden met maskers van Hildo Krop.

De bekende musicus 
J. Martin S. Heucke- 
roth, die o.a. tweede 
dirigent van het con
certgebouworkest was, 
vierde zijn tachtigsten 
verjaardag.3a 1'^

* 1 i 1 ••■--■w’aiBs
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HET TESTAMENT
VAN

Spira als jurveelen-Anna.

Voor een gedeelte van deze film moesten 
spelers, regisseur en camera-man in het 
mater staan. Hier ziet men de scène, 
welke zich in het natte element afspeelt.

Een suggestieve foto van de aan
houding van een verdachten auto.

Het testament van Dr. Mabuse zou men een eerste klas sensatie
film kunnen noemen. Het geheel is een vervolg op de indertijd 
zoo druk besproken film: „Dr. Mabuse, de speler”, eveneens van 

den bekenden regisseur Frits Lang. Het scenario werd toen geschreven 
door zijn echtgenoote Thea van Harbou naar een gegeven van Norbet 
Jacque en week volkomen af van de toen zoozeer vogue zijnde smake- 
looze liefdesverhalen. Ook nu is de hoofdrol weer in handen van Rudolf 
Klein-Rogge, een kunstenaar met opmerkelijke kwaliteiten. Overigens 
is het uiterst moeilijk, zooniet onmogelijk, den inhoud van deze film na 
te vertellen,daar deze criminalistische fantasie haar waarde ontleent aan 
de zeer bijzondere wijze waarop zij is uitgewerkt. Ten overvloede kun
nen we nog mededeelen, dat „Het testament van Dr. Mabuse’*, welke 
film in Nederland door Filma te Amsterdam wordt uitgebracht, in het te

genwoordige Duitsche Rijk voor 
openbare vertooning is verboden.
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bij het vooronderzoek

Een onverwachte vraag

Dikwijls luistert hij droomerig met open 
mond toe, om het volgend oogenblik weer 
heftig te debatteeren, steeds in plaats van 
te antwoorden tegenvragen stellende.

„ Wat was je motief voor die brandstichting — „Om de nieuwe 
wereld eerder te laten aanbreken. De oude wereld moet getrapt 
worden om ze sneller te doen vallen." — Je wilde dus een voor
beeld geven ?** — Van der Lubbe knikt. — „En waarom heb je 
dan juist Duitschland daarvoor uitgezocht ?” — „Omdat Duitsch
land het hart van Europa is."

Een oogenblik in het nauw gedreven.^

eerlang te verwachten valt, zal zulke ongegronde geruchten wel 
definitief naar het rijk der fabelen verwijzen, maar ook de openbaar
heid, die aan het vooronderzoek gegeven is, laat geen enkelen twijfel 
ter zake meer over, — De instructie is van zoo langen duur, omdat 
Van derLubbe, ofschoon hij volmondig en fier zijn eigen schuld be
kent, hardnekkig weigert, zijn medeplichtigen aan te wijzen en beweert 
er in *t geheel geen gehad te hebben. — Het blijkt meer en meer, 
dat Van der Lubbe een meer dan middelmatige intelligentie door 
gebrek aan leiding geheel in dienst gesteld heeft van zijn idéé fixe, 
de „oude wereld te helpen vernielen om een „nieuwe wereld” te 

grondvesten. Onophoudelijk spreekt hij over deze 
twee begrippen. En in zooverre hij in dezen zin 
slechts uit 'n primitief idealisme gehandeld heeft, 
kan hij moeilijk als *n gewoon misdadiger worden 
beschouwd. — De meeste verhooren vinden plaats 

in het Rijksdaggebouw. in 
de onmiddellijke nabijheid 
van de ruïnes, en wij zijn 
in de gelegenheid, van zulk 

een verhoor eenige 
merkwaardige op
namen te publi- 
ceeren.

Marinus — zooals de justitie-ambtenaren hem 
noemen is vierentwintig jaar oud, één 
meter tachtig groot en weegt ongeveer honderd- 
tachtig pond. Met zijn diepliggende oogen, 
uitstekende scheeve jukbeenderen en breeden 
neus ziet hij er uit als een jonge Russische boer.

Veel is er sedert den brand in 
het Duitsche Rijksdaggebouw, 
die zulke groote politieke ge

volgen in Duitschland heeft gehad, 
geschreven over de Leidschen heet
hoofd Marinus van der Lubbe, die 
dezen brand gesticht heeft. Men 
beweerde, dat het niet de echte 
Van der Lubbe zou zijn, dat hij een 
valschen pas bezat, dat hij slechts 
een verzinsel der Berlijnsche 
politie was, ofwel onschuldig of 
een werktuig der Nationaal- 
socialisten. — De openbare be
handeling van zijn proces, die

— maar Van der Lubbe is op zijn hoede en heeft zijn spottende tegenvraag al gereed.
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De Tragiek van het Noorden
De ambtenaar van het Mijnbouwkantoor van' 

Rodiiff was geneigd de heele zaak als een 
grap te beschouwen.

„Verzoeke den geheelen Zuidelijken oever van 
den zoogenaamden voet van Great Bear Lake te 
registreeren ten name van William Matcombe 
en John Driver. Vertrekken volgende week naar 
Rodiiff. W. Matcombe.”

Het verzoek was geschreven op een stuk vuil 
en verkreukt papier en de Indiaan, die het over
bracht, maakte geen al te betrouwbaren indruk.

„Willen de heeren er een grapje van maken ?” 
vroeg de ambtenaar op scherpen toon, toen hij de 
zonderlinge boodschap nog eens herlezen had.

„No, sir, geen grapje,” verzekerde de Indiaan 
laconiek.

Mr. White was nog niet tevredengesteld en nam 
den Indiaan een uitvoerig verhoor af. Bij stukjes 
en beetjes ontwrong hij den man de volgende 
verklaring.

Matcombe en Driver waren tramps. Zij zwierven 
al langer dan vijftien jaar in het Noorden rond, 
nu eens als jagers, dan weer als goudgravers. 
Twee jaar geleden hadden zij zich gevestigd aan 
den voet van het Groote Berenmeer, waar zij zich 
een stevige blokhut hadden gebouwd. Zij leefden 
van de jacht en van de vischvangst en besteedden 
hun vrijen tijd aan het onderzoek naar mineralen. 
Vijf weken geleden hadden zij een belangrijke 
ontdekking gedaan en daarop hadden zij den 
Indiaan naar Rodiiff gezonden, om den geheelen 
Zuidelijken oever te laten registreeren. Dat was 
ongeveer alles wat mr. White te weten kon komen.

Dat weinige was echter voldoende om in hevige 
mate zijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Hij was 
zelf een der aandeelhouders van de Gr. B. 
Lake-Gold Company, een zwendelmaatschappij 
van een ondernemenden oplichter, die nu ergens 
in Florida een weelderig leventje sleet. De Com
pany had nog nimmer een cent dividend uit
betaald en haar aandeelen waren dan ook allang 
van de Beursnoteeringen verdwenen. Een en ander 
als gevolg van het feit, dat er aan het Groote 
Berenmeer zelfs nog geen milligram goud gevonden 
was in al die jaren.

Dit negatief resultaat van hun hardnekkige 
onderzoekingen had echter de mannen van het 
hooge Noorden nog niet ontmoedigd. Integendeel, 
het geloof aan het bestaan van fabelachtige 
schatten, die sluimerden aan de oevers van het 
meer, was altijd levendig gebleven. In den loop 
der jaren hadden er zich duizenden krachtige 
mannen gevestigd. Zij zochten naar wolfram, 
goud en diamanten, doch zij vonden er ontbering, 
pokken en den dood. De geschiedenis van het 
Groote Berenmeer werd in dien tijd beschreven 
door duizenden grafheuveltjes en ontelbare ver
spreide geraamten, die gedurende den korten 
Poolzomer, als de sneeuw gesmolten is, afschuwe
lijke herinneringen wekten aan zoovele verwoeste 
levens en aan bergen van teleurgestelde ver
wachtingen.

Dat het geloof aan de schatten van het Great 
Bear Lake geenszins ongegrond was geweest, 
bewees thans de aanvraag om registratie van 
Matcombe en Driver. Mr. White beschouwde de 
zaak niet langer meer als een onbetamelijke grap. 
Hij kreeg vertrouwen in den Indiaan en trachtte 
zijn nieuwsgierigheid te bevredigen.

„Weet je ook wat zij gevonden hebben ?” 
informeerde hij.

De Indiaan schudde het hoofd. „Neen, sir,” 
antwoordde hij kort.

„Weet je dan wanneer we Matcombe en Driver 
in Rodiiff kunnen verwachten ?”

„Over een week, tien dagen, sir. Zij waren nog 
niet heelemaal gereed met het afpalen en dachten 
nog een week werk te hebben.”

White knikte. De reis van het Groote Beren
meer naar Rodiiff duurde drie weken, de beide 
mannen waren dus nu onderweg. Als er zich niets 
bijzonders voordeed met de honden, kon men 
hen inderdaad volgende week hier verwachten. 
Hij gaf den Indiaan een fooi en zond hem heen.

DOOR JOHN D. CLAVERTEN

V
Vervolgens registreerde hij de aanvraag en maakte 
het opzienbarend nieuws in de stad bekend.

Het gerucht dat er eindelijk aan het Great Bear 
Lake schatten ontdekt waren, bracht een koorts
achtige bedrijvigheid onder de bevolking teweeg. 
Een groot aantal fortuinzoekers maakte zich 
gereefd voor de reis naar het hooge Noorden. 
De prijzen van levensmiddelen en goede slede
honden stegen in weinige dagen tijds tot het vijf- 
en tiendubbele en intusschen beleefde Rodiiff 
*n uittocht, dien het alleen maar bij geruchte had 
gekend.

De rush, die bij de oudste tramps herinneringen 
opriep aan de dagen van Klondyke, hield twaalf 
dagen aan en kwam toen plotseling tot stilstand. 
De reden daarvan was gelegen in het veront
rustende feit, dat Matcombe en Driver niet kwa
men opdagen. De vrees, dat zij de gevaarlijke reis 
slechts zouden ondernemen om opnieuw teleur
gesteld te worden, hield de voorzichtigste fortuin
zoekers in de stad terug, totdat er iets meer bekend 
zou zijn van de schatten, waaromtrent zulke 
fabelachtige geruchten liepen.

Matcombe en Driver waren reeds een week 
over tijd, toen White zijn onrust niet langer 
verbergen kon. Op een morgen liet hij zich aan
dienen bij luitenant Forbes, den brigadecomman
dant van de Koninklijke Bereden Politie.

„Ik vrees dat dien twee heeren iets overkomen 
is, sir,” begon hij bezorgd.

Forbes stelde belang in de zonderlinge ge
schiedenis en knikte bevestigend. „Ik deel die 
vrees en ik heb er reeds aan gedacht een patrouille 
uit*te zenden,” antwoordde hij peinzend. „Als ik 
het nog niet heb gedaan, dan is het alleen omdat* 
ik niet begrijp wat twee ervaren tramps zou kun
nen overkomen.”

White keek hem ongerust aan. „Ik denk niet 
in de eerste plaats aan een ongeluk....” sprak 
hij aarzelend.

Forbes wierp hem een verrasten blik toe. „Niet 
aan een ongeluk.. .. aan geweld dan misschien ?” 

„Zij zijn bezitters van kostbare geheimen,” 
merkte White op. „Daarenboven zijn zij door de 
registratie in het bezit gekomen van den geheelen 
Zuidelijken oever van het Great Bear Lake. Is 
hun dood niet van heel groot belang voor de 
honderden, die in de laatste weken het Noorden 
zijn ingetrokken ?”

Forbes knikte. „Daaraan heb ik ook gedacht, 
mister White. Maar tramps als zij zijn op hun 
hoede en laten zich niet als kinderen overvallen. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat misdaad uit
gesloten is.. ..”

Er viel een lange stilte in het vertrek, die plotse
ling door Forbes werd verbroken. „Wij zullen 
nog wachten tot morgenvroeg, zijn ze er dan nog 
niet, dan zal ik een patrouille uitzenden,” besloot 
hij eindelijk.

White ging tevreden heen. Hij vreesde inderdaad 
dat Matcombe en Driver overvallen en vermoord 
waren, in welk geval hun claimrechten automatisch 
kwamen te vervallen. Persoonlijk voor- of nadeel 
had hij daarvan niet te hopen of te duchten, maar 
zijn rechtsgevoel nam het op voor de beide man
nen, die hun rechten hadden gekocht met jaren
lange ontberingen en ontelbare gevaren.

Matcombe en Driver waren ook den volgenden 
morgen nog niet tot de bewoonde wereld terug
gekeerd. Forbes liet er niet langer gras over groeien, 
hij begon nu zelf te vreezen dat den mannen iets 
overkomen was. Met den grootsten spoed rustte 
hij een patrouille uit en tegen den middag verliet 
sergeant Mittchel met twee man de stad. Zij 
werden vergezeld van een Fransch-Canadeeschen 
gids, die in het Noorden den weg kende als geen 
andere tramp en wiens Eskimo-honden het tegen 
den grootsten wolventroep op durfden nemen.

Jean, de gids, werd wakker door het aanslaan 
van zijn honden. Hij kroop uit zijn slaapzak en 
luisterde scherp toe. Ergens vanuit de witte on
eindigheid klonk een gejank, dat vergezeld ging 
van een scherp geblaf.

„Onraad, Jean ?” vroeg sergeant Mittchel, het 
hoofd buiten den slaapzak stekend.

Jean legde zich languit op den dikbesneeuwden 
grond en wendde zijn oor naar de verontrustende 
geluiden. „Honden.. .. twee honden,” antwoordde 
hij eindelijk.

„Een slede ?” informeerde de sergeant.
„Neen, sieu, in het Noorden reist men ’s nachts 

niet met honden,” gaf de gids ten antwoord.
Het blaffen kwam snel naderbij en de honden 

aan Jean’s voeten werden onrustig. Met een tong- 
geklak bracht hij hen tot bedaren en ontstak ver
volgens een zaklantaarn. Eenige oogenblikken later 
slopen er twee schaduwen binnen den lichtkring. 
Zij schenen in het geheel niet bevreesd en kropen 
jankend tot voor de voeten van den gids.

„Hou even mijn lantaarn vast, sieu,” verzocht 
deze. -

Hij greep een der dieren beet en liet plotseling 
een scherp gefluit hooren. „Uitgehongerde honden, 
sieu,” zei hij verbaasd.

„Wel, en wat beteekent dat ?” vroeg sergeant 
Mittchel. Hij was nog maar korten tijd in Rodiiff 
en had nog niet geleerd uit kleinigheden de geheimen 
van de witte wildernis af te lezen.

„Het beteekent slechts dat deze dieren aan hun 
meester ontsnapt zijn, sieu,” antwoordde Jean. 
Een verdere verklaring liet hij achterwege, maar 
hij liep haastig op de slede toe. Hij wierp de zwer
vende honden een paar gedroogde visschen toe en 
onderzocht met scherpen blik hun schoften.

„Sledehonden ; zij zijn uit de spannen losgebro
ken,” hernam hij na een oogenblik. Er lag iets als 
onrust in zijn stem en Mittchel keek hem verwon
derd aan.

„Ik begrijp het niet,” merkte hij op.
Jean schudde wrevelig het hoofd, als ergerde hij 

zich aan zoo’n groot gebrek aan scherpzinnigheid. 
„Als sledehonden gelegenheid krijgen te vluchten 
of los te breken, beteekent dit dat hun meester hen 
niet meer in bedwang had of dat zij aan zichzelf 
zijn overgelaten. Zoowel het een als het ander leidt 
in het Noorden tot de veronderstelling dat er een 
ongeluk is gebeurd,” verklaarde hij kort.

Sergeant Mittchel begreep hem. „Denk je dat 
die honden iets te maken hebben met de verdwij
ning van Matcombe en Driver ?” vroeg hij lang
zaam.

„Ik weet het niet, sieu, ik weet zelfs niet of deze 
honden hun eigendom waren,” antwoordde hij.

Alsof hij meer woorden aan de zaak verspild 
achtte, legde hij zich neer en kroop in zijn slaapzak. 
Mittchel bromde iets en volgde haastig zijn voor
beeld en een oogenblik later lag het kamp weer in 
diepe rust.

Den volgenden morgen brak Jean vroeg op. Hij 
had de zwervende honden na een overvloedig maal 
de vlakte ingejaagd, maar niet zoodra had de slede 
zich in beweging gezet, of de honden keerden terug 
en bleven hen volgen. De patrouille was reeds acht
tien dagen onderweg en tot dusverre had de tocht 
nog niets opgeleverd, dat de verdwijning van de 
beide vermisten verklaren kon.

Dien avond echter deed Jean een angstwekkende 
ontdekking. Hij gleed op zijn sneeuwschoenen voor 
de honden uit en vuurde hen nu en dan tot spoed 
en volharding aan. Voor hem strekte zich, blank en 
vlak als een enorm groot tafellaken, de witte wil
dernis uit, huiveringwekkend grootsch en tegelijk 
beangstigend doodsch en somber.

Plotseling hield hij de honden in. Hij wees sergeant 
Mittchel op een donker voorwerp in de sneeuw en 
zonder eenige verklaring gleed hij er snel op af. 
Mittchel volgde hem en een scherpe uitroep van den 
gids zette hem plotseling tot spoed aan. Een oogen
blik later stond hij vol verbazing te staren naar een 
halfbepakte slede.

Jean haaide er eenige pelsen en een paar slaap
zakken uit te voorschijn, benevens een geweer ep
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Bloembollenvelden in Amerika» — In den staat Washington oan de V. S. treft men uit gebreide cultures oan tulpen en andere bolbloemen.

een viertal groote blikken gestoomde bruine boonen. Hij keek alles na en wees Mittchel plotseling op een paar met inkt geteekende initialen.„W. M.... William Matcombe...sprak hij met schorre stem.Sergeant Mittchel keek hem verbluft aan en stelde eveneens een onderzoek in. Hij vond nog een paar klompen bruine aarde, ter grootte van een vuist, die hij hoofdschuddend bekeek en eindelijk den gids toereikte.Jean onderzocht ze en haalde de schouders op. „Geen goud, ook geen zilver, waardeloos,” zei hij kort. Hij wilde de aardklompen wegwerpen, maar Mittchel voorkwam hem.„We zullen ze meenemen, Jean ; misschien weten ze hier in Rodliff meer van te vertellen,” merkte hij op.De gids was om de slede heengeloopen en bekeek aandachtig de gebroken strengen. Na een oogenblik te hebben nagedacht schudde hij bezorgd het hoofd.„De slede van Matcombe en Driver, sieu,” verklaarde hij. „Zij hebben een ongeluk gehad en de honden zijn er vandoor gegaan. Als wij hen hier in den omtrek niet vinden, dan zijn zij te voet teruggekeerd naar de hut.”Mittchel knikte en een uurlang zochten zij allen naar nieuwe sporen. Heel den omtrek werd nauwkeurig afgezocht, maar er werd zelfs geen knoop van de vermisten gevonden. Jean gaf het ’t eerst op en koortsachtig verlangend als hij was om de hut te bereiken, stelde hij voor den halven nacht door te reizen.De sergeant stemde erin' toe en tot twee uur in den nacht bleven zij voortgaan. Zij hadden de richting van Great Bear Lake thans verlaten en waren naar rechts afgeweken. De blokhut, die jarenlang door Matcombe en Driver was bewoond, lag op twee dagreizen van het meer en Jean rekende erop, haar den volgenden avond te hebben gevonden.Na een korte nachtrust braken zij weer op. Den geheelen dag gingen zij met den grootsten spoed voort. Het vinden van de slede had de onrust van de mannen gaande gemaakt en hoewel zij er met geen woord over spraken, bewees hun afgetrokkenheid wel, dat zij vervuld waren van de somberste vermoedens.Diep in den middag begonnen de honden teekenen van vermoeidheid te geven. Jean scheen te aarzelen 

of hij voort zou gaan of rust zou nemen, toen zijn scherpe blik plotseling het doel van den tocht ont- 4ekte.„De hut, sieu,” riep hij uit.Hij wees op een donkere vlek in een ondiepe terreinplooi en tegelijk snelde hij de anderen vooruit. Naarmate hij de hut naderde, versomberde zijn blik. Geen spoor van rook verried dat er bewoners aanwezig waren en toen hij de deur stevig gesloten vond, verdween zijn laatste twijfel.Met behulp van Mittchel brak hij de hut open. Zij bleek inderdaad verlaten te zijn en bevatte nog slechts eenig kookgerei en een paar matrassen. Verslagen keken de mannen elkander aan. De verdwijning werd steeds raadselachtiger en zij liet bijna geen houdbare veronderstellingen meer open.Na het vinden van de slede kon men de gedachte aan een overval of een sluipmoord gerust laten varen. Sporen van een worsteling waren er niet gevonden en de aanwezigheid van de slaapzakken in de slede bewees dat Matcombe en Driver hun bezittingen midden op den dag in den steek hadden gelaten. En was het denkbaar dat een paar krachtige, goed bewapende mannen zich ooit aan hun belagers zouden overgeven of zich zouden laten dooden, zonder zich tot het uiterste te verweren ?.. ..„Neen, de veronderstelling dat Matcombe en Driver vermoord zijn lijkt me onhoudbaar toe, sieu,” vatte Jean het resultaat van zijn overpeinzingen samen. „Er is de laatste minuten een ander vermoeden bij me opgekomen.”„En dat is?” vroeg Mittchel, die de hut nauwkeurig had onderzocht.„Uit alles blijkt dat Matcombe en Driver op weg zijn gegaan naar Rodliff. Ik vermoed dat zij onderweg de honden kwijt zijn geraakt. De dieren zijn er met de slede tusschenuit gegaan en Matcombe en Driver hebben zich genoodzaakt gezien, te voet verder te gaan of terug te ke?ren. Teruggekeerd zijn ze echter niet en dus moeten we aannemen, dat zij waarschijnlijk dichter bij Rodliff dan bij hun hut waren.”Mittchel knikte peinzend. „Diezelfde gedachte is ook bij mij opgekomen”, antwoordde hij. „In elk geval weten we zeker dat zij vertrokken zijn en dus moeten zij ondervoeg zijn blijven steken. Morgen zullen we terugkeeren, wellicht vinden we dan een nieuw spoor. De kans is niet uitgesloten dat zij 

Rodliff reeds hebben bereikt, hoewel ik me’niet kan indenken, hoe zij dien tocht te_ voet en zonder voedsel zouden kunnen volbrengen. De afstand van hier naar Rodliff is ruim duizend mijl....”De mannen, vervuld van sombere voorgevoelens, spraken dien avond geen woord meer over de verdwijning. Maar telkens dwaalden hun blikken naar buiten, naar de oneindige vlakte, wier blanke sneeuwpracht geheimen toedekte, die in afgrijselijkheid door geen misdaden konden worden geëvenaard.Den volgenden morgen ving de patrouille den terugtocht aan. Zigzagsgewijze ging zij voort, alle sporen bestudeerend en acht gevend op zelfs de minste verhevenheid in de vlakte. Het onderzoek leverde echter geen enkel positief resultaat op en twee maanden na haar vertrek keerde de patrouille in Rodliff terug, opgekropt met teleurgestelde verwachtingen en half gebroken van uitputting.Matcombe en Driver waren spoorloos verdwenen, verloren geraakt in de wijde eenzaamheid van het barre Noorden, en zich de ontelbaren herinnerend, die hen op dien geheimzinnigen weg waren voorgegaan, geloofde niemand meer in Rodliff, dat men ooit nog iets van hen vernemen zou.Mr. White kreeg een week later bezoek van een tweetal heeren, Gilbert la Bine en Edward C. St. Paul. De eerste was als geoloog en de ander als mineraloog aan het Smithsonian-Instituut verbonden en op het gerucht, dat er aan het Great Bear Lake een fabelachtige schat gevonden was, hadden zij zich gehaast in verbinding met het Mijn- bouwkantoor te treden.Mr. White had den klomp bruine aarde als een vrijwel waardelooze gedachtenis in een kast geborgen en zijn verwondering was groot nu hem bleek, dat anderen er meer belang in stelden dan hij.„Mogen we die waardelooze vondst eens bezichtigen, mister White ?” vroeg mr. La Bine.White haalde den vormeloozen klomp met de meeste bereidwilligheid te voorschijn. Hij legde hem voor de geleerden op tafel neer en mr. Bine sloeg er met zijn hamer een stuk af. De kern bevatte een donkergekleurde substantie, die hij den mineraloog met lichtbevende vingers aanwees.
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„Pechblende !” sprak hij met vreemde stem.
De beide geleerden keken elkander opgewonden 

aan en gedurende eenige oogenblikken sprak geen 
van beiden een woord.

„Is het u ook bekend of er veel van dezen grond 
gevonden wordt aan het Great Bear Lake ?” her
nam mr. La Bine eindelijk.

„ïk vermoed dat de geheele Zuidelijke oever van 
het meer uit die grondsoort bestaat ; de beide ont
dekkers hebben die terreinstrook tenminste in haar 
geheel laten registreeren,” antwoordde White ver
baasd.

Mr. La Bine sprong, buiten zichzelf van opwin
ding, van zijn stoel op.

„De geheele oever.... pechblende?” viel hij 
met schorre stem uit.

„Vermoedelijk wel, sir; maar wat is eigenlijk 
pechblende ?” informeerde mr. White, wrevelig 
over zooveel geheimzinnigheid.

Mr. St. Paul had nog voldoende zelfbeheersching 
om hem een zakelijk antwoord te geven.

„Pechblende bevat uraanoxyde, mister White. 
En uraanoxyde is zeer rijk aan radium. Als het 
waar is, dat deze grond langs den geheelen oever 
gevonden wordt, dan bezit Canada meer radium dan 
waarop de wereld zich op het oogenblik kan beroe
men. De man, die deze ontdekking heeft gedaan, 
moet eenig verstand van radiumvoerende ertsen 
hebben gehad, anders kon hij deze vondst onmoge
lijk aan den dag hebben gebracht....”

Mr. White dacht aan Matcombe en Driver en 
aan het lot dat hun ten deel gevallen was. „Arme 
kerels,” mompelde hij en verslagen hoorde hij de 
besprekingen van de beide geleerden aan.

Den volgenden dag reeds cirkelde er langs den 
Zuidelijken oever van het Great Bear Lake een 
klein Fokkervliegtuig. La Bine en St. Paul onder
zochten met hun kijkers den grond en plotseling 
wees de eerste op een mijlenlange strook bruinen 
grond, die langs en over de rotsen liep.

Opgewonden gaven zij den piloot order om te 
dalen en eenige minuten later snelden zij langs den 
oever om een onderzoek in te stellen. St. Paul haal
de een glazen buisje voor den dag, waarin eenige 
dunne blaadjes goud waren opgehangen. Hij bracht 

het buisje bij de rots en met een kreet van vreugde 
wees hij La Bine op het resultaat: de goudblaadjes 
waren samengevallen als magnetische voorwerpen 
en daarmee was de aanwezigheid van het radium- 
houdend erts overtuigend aangetoond.

Zij zetten hun onderzoek langs de geheele terrein
strook voort en buiten zichzelf van vreugde con
stateerden zij, dat de goudblaadjes overal even 
sterk op het erts reageerden. Het geloof in de schat
ten van het Great Bear Lake was niet beschaamd 
geworden : Matcombe en Driver hadden de rijkste 
radiumgronden van de bekende wereld ontdekt....

Het bericht van de ontdekking van radiumvoe
rende ertsen aan het Great Bear Lake had een rush 
naar het Noorden tot gevolg, die de herinneringen 
aan de Yukon en Klondyke volkomen deden ver- 
bleeken. Duizenden gelukzoekers trokken de witte 
wildernis in, doch niet zooals vroeger met de hon
denslede, maar met het meest moderne verkeers
middel dat de wereld tot op heden bezit: het vlieg
tuig.

De namen Matcombe en Driver waren in het 
Noorden drie dagen na de ontdekking van La Bine 
en St. Paul reeds vergeten, maar korten tijd later 
doken zij, en nu voor het laatst, nog eens in de her
innering op.

Bijna drie maanden na de geheimzinnige ver
dwijning ontving mr. White onverwacht bezoek 
van luitenant Forbes.

„Matcombe en Driver zijn gevonden,” sprak hij 
somber.

„Gevonden .... waar ?” informeerde White ont
steld.

Forbes kuchte eens. „Op honderdvijftig mijlen 
afstand van Rodliff,” antwoordde hij. „Jean vond 
hen, hun verdwijning liet hem niet met rust. Hij 
heeft wekenlang gedwaald en naar sporen gezocht 
en eindelijk werd zijn moeite beloond. Matcombe 
had een soort dagboek bij zich, waaruit het ge
heele drama zich Iaat verklaren. Het is nog ver
schrikkelijker dan wij ooit geloofden.”

Mr. White keek den officier in het vertrokken 
gelaat en wachtte geduldig af.

„Zij waren een week onderweg, toen uit een 
lorkenbosch een troep wolven kwam opdagen,” 

hernam Forbes. „De honden werden angstig en 
Matcombe en Driver sneden de wolven den pas af. 
Zij doodden er zes, waarop de rest op de vlucht ging. 
Eenige gelukte het de verdedigingslijn, waarbij 
Matcombe en Driver stand hielden, door te breken. 
De honden werden razend van angst en zochten 
hun heil in de vlucht....”

„En ze lieten hun meesters zonder eenig vervoer
middel achter,” viel White den luitenant in de rede.

„En zonder voedsel,” vulde Forbes somber aan. 
„Er bleef hun niets anders over, dan loopende verder 
te trekken. Zij zochten bescherming voor de koude 
achter het lorkenbosch. Den eersten dag schoten zij 
een konijn, toen vier dagen niets....”

„Groote-goedheid....” liet White zich verschrikt 
ontvallen.

„Drie dagen later bevroor Driver’s rechtervoet en 
kon hij niet meer voort. Toen kwam er tot overmaat 
van ellende koud vuur bij....”

„En.... en?” drong White met heesche stem 
aan, toen de luitenant eenige oogenblikken bleef 
zwijgen.

„Zij konden niet verder en Matcombe wilde zijn 
makker niet in den steek laten. Zij doodden een 
wolf en aten een week lang rauw vleesch. De rest 
werd op een nacht door een anderen wolf gestolen. 
Die ellende hield vijf weken aan en volgens de aan- 
teekeningen van Matcombe eindigt hier het drama, 
want van de laatste vier weken zijn geen notities 
gevonden. Maar het onderzoek heeft uitgewezen, 
dat de tragedie eerst toen een aanvang nam. Want 
Jean vond Driver in een primitief hol in het lorken
bosch .... half verslonden .... ”

White sprong ontsteld op. „Door de wolven ver
slonden....” viel hïj schor uit.

Forbes keek hem vreemd aan. „Verslonden.... 
laat ik er niet meer bijvoegen,” zei hij veelbeteeke- 
nend en met gedempte stem vervolgde hij :

„Matcombe leefde nog, maar de honger had hem 
krankzinnig gemaakt. Vanmorgen in de vroegte 
heeft Jean hem naar ’t hospitaal overgebracht...”

Het bleef eenige minuten doodstil in het vertrek. 
Toen besloot White met trillende stem : „De tragiek 
van het Noorden, het Iaat zich zijn schatten niet 
straffeloos ontnemen....”

Bloembollenoelden in Engeland. — Aan En getands Westkust, in de zgn. Cornish Rioiera, staan de uitgestrekte narcissenoelden in nollen bloei.
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Tlieuwfoob fteb foob
Onder de godsdienstige fees

ten, welke het Balineesche 
volk viert, neemt het 

Nieuwjaarsfeest een zeer voor
name plaats in.

Een jaar telt op Bali dertig 
weken ; het is een jaar zonder 
„winter” en omvat den tijd, 
die ligt tusschen den eenen 
oogst en den volgenden. Nieuw
jaar is dan ook een oogstfeest. 
Dien dag ontvangen de góden 
de beste vruchten, die de natuur 
opleverde. De schoonste rijst, 
de weekste banaan, de grootste 
cocosnoot wordt neergelegd op 

huisaltaar of in den tempel. Wel

Driemaal achtereenEerbetoon der vrouwen.
knielen zij neer en houden tusschen de hand
palmen de bloesems, die zij den góden toewerpen.

Om de booze geesten 
weren dragen vrouwen 
afbeeldingen van draken 
mee in den feeststoet.

Een offer van 
bloemen en vruchten.

het
brengt men den góden iederen dag 
een kleinen maaltijd, maar op Nieuw
jaar worden zij als het ware extra 
„getracteerd”.

Het aanbieden van de vruchten ge- 
de bedoeling de góden te danken voor 

laten 
toe-

schiedt met
hun goedheid den oogst niet te hebben 
mislukken en tevens om hen ook voor de 
komst gunstig te stemmen.

Het Nieuwjaarsfeest is een volksfeest. De
de tempels, waar met veel 
worden gebracht. Het gaat

bevolking trekt naar 
ceremoniën de offers 
er opgewekt toe.

heele



Dit

Terugkomst in het dorp. In merkwaardige „heilige vaten" 
dragen de jonge meisjes het tempelwater mee naar huis (hier
toe dienen bierfleschjes, door dorstige toeristen leeggedronken).

Een Balineesch jong 
meisie a^s priesteres; terwijl de 

ouders in den tempel zijn, besprenkelt 
zij de handen der kinderen met gewijd water.

Op weg naar den tempel voor de viering van het Nieuwjaarsfeest.

Balineezen hun geloof. En met blijdschap brengen zij het grootste gods
dienstige feest, het Nieuwjaarsfeest, door.

Het is voor den vreemdeling om nooit te vergeten : de schoone, krachtige 
jonge meisjes, die de korven met vruchten op het hoofd torsen, de kinderen 
die hun dansen uitvoeren, de aankomst van den inlandschen vorst, de 
eerbiedwaardige handelingen in den tempel en heel het bonte gewemel van 
het volk, dat buiten het heiligdom wacht.

Maar hoe lang zal dit alles nog stand houden ? Hoe lang nog en deze 
tempels zijn musea geworden ?

behoeft niet te verwonderen, want naar het begrip der 
Balineezen is de god niet zoozeer een almachtig heerscher 
als wel een soort economische medewerker, die ook zijn deel 
krijgt in de opbrengst van den oogst, dien hij heeft doen ge
lukken. En dus eigenlijk ook zijn aandeel in den buit krijgt.

Met diepe overtuiging en ware vroomheid beleven de
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Met Paschen in het bollenland.

Het echtpaar J. C. Oudt—Bruin te Nieuwe Nie- 
dorp viert 27 April a.s. zijn diamanten bruiloft.

Het koor der Christelijke Oratorium Vereeniging „Stem 
en Snaren** te Enkhuizen gaf ter gelegenheid van zijn 
5O-jarig bestaan een uitvoering van Bach’s Matthaus 
Passion in de Westerkerk aldaar.

De heer A. Peereboom heeft dezer dagen af
scheid genomen als burgemeester van Ilpendam

Het Staatsboschbeheer is begonnen met boombeplanting in den Wieringer- 
meerpolder. De beplanting geschiedt langs de wegen op eenige kleine terreinen.

Uit de Provincie

De bollendrukte op den 2den Paaschdag. Huiswaarts keerende fietsers versperren de Anthoniestraat te Haarlem

Het echtpaarW. Bakker—Wit, te Gouw, gemeente Hoog- Het echtpaar J. Steeman-Bakker Gen.de laReij- 
woud, zal 28 April a.s* zijn gouden huwelijksfeest vieren straat 61, Haarlem, is 21 April 55 jaar getrouwd

Gen.de


en polijstende materiaal in

Zoo er één verster
kend voedsel is, dat 
warme aanbeveling 
verdient, dan is het 
zeker Sanatogen. Er 
is geen middel dat zóó 
de verloren krachten 
herstelt.

Het nieuwe reinigende
Pepsodent is tweemaal zoo zacht als hetgeen gewoonlijk 
in tandpasta’s wordt aangetroffen. Het verwijdert tand- 
aanslag en polijst het glazuur op onovertrefbare wijze.

Een beter en ge
schikter versterkend 
voedsel voor herstel
lenden bestaat er niet.

schreef Dr. Beheim, 
een bekend Engelsch 
geneesheer.

voor een

Haar zachte tandjes 
bloot. Pepsodent

staan aan groot gevaar 
zal hen beschermen.

AAEN kan met kindertandjes niet 
voorzichtig genoeg zijn. Wanneer 

ze eens beschadigd zijn, kunnen ze 
nooit meer geheel en al goed worden. 
Daarom moet men uiterst voorzichtig 
zijn bij de keuze van een tandpasta, 
want sommige tandpasta’s zijn scha
delijk. terwijl andere niet de ge- 
wenschte uitwerking hebben.
De Pepsodent Laboratoria hebben 
een geheel nieuw reinigend en po
lijstend materiaal uitgevonden. Het 
is tweemaal zoo zacht als hetgeen 
gewoonlijk in tandpasta’s wordt aan
getroffen. Het biedt daarom grooter 
beveiliging. Uw tanden gaan er 
bijna oogenblikkelijk beter uitzien. 
Het is steeds het voornaamste streven 
van Pepsodent geweest om dentand- 
aanslag te verwijderen. Pepsodent

9

wint

s Nachts geen slaap, overdag geen rust 
Nu zenuwrheumatiek verdwenen • • •

ledig moeten dagelijks alle afvalpro
ducten der spijsvertering verwijderd 
worden. Ischias, evenals spit cn 
rheumatiek worden meestal veroor
zaakt door een teveel aan urinezuur, 
hetwelk zich heeft opgehoopt. 
Kruschen Salts zal dit overtollige 
urinezuur en andere afvalstoffen, 
die de gezondheid benadeelen, langs 
de natuurlijke wegen, zacht en vol
komen verwijderen. En omdat de 
„kleine, dagelijksche dosis” Kruschen 
Salts Uw inwendige organen regel
matig en volkomen vrijhoudt van 
alle afvalproducten, kunnen kwaad
aardige stoffen als urinezuur zich 
nooit meer ophoopen.

<KSts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a 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.

Tot goed voorbeeld van anderen, 
die misschien aan dezelfde kwaal 
zouden kunnen lijden waaraan zij 
zelf leed, schrijft een dankbare vrouw 
ons als volgt:

„Het vorige jaar kreeg ik een ern- 
stigen aanval van zenuwpijnen in 
het been; overdag vond ik geen rust, 
’s nachts kon ik niet slapen, om maar 
niet verder te spreken van de intense 
pijnen die ik leed. Verschillende mid
delen brachten mij weinig of geen 
verlichting, tot een vriendin mij 
aanraadde Kruschen te probeeren, 
omdat zijzelf er succes mee had gehad 
toen zij op dezelfde manier leed als 
ik. Ik ben nu zoo dankbaar dat ik 
haar raad opvolgde! Vanaf den 
aller eersten flacon Kruschen voelde 
ik al een verbetering en tegenwoordig 
ben ik absoluut vrij van pijn en slaap 
’s nachts uitstekend. Van deze ver
klaring mag U naar goeddunken 
gebruik maken, want ik ben nu uiterst 
dankbaar voor het succes dat ik ver
kregen heb. Mevr. H. Cf*

Zoovele pijnen waaraan de men- 
schen lijden, hebben alle een en 
dezelfde oorzaak — hardlijvigheid. 
Niet alleen geregeld maar ook vol-

ABONNEERT U OP DIT BLAD

is hier thans beter toe in staat dan 
welke andere tandpasta ook.
Tandaanslag is dat kleverige laagje, 
dat zich op Uw tanden bevindt. Het 
bevat bacteriën, die bederf veroor
zaken. Het neemt voedseldeeltjes in 
zich op. waardoor de tanden er dof 
uit gaan zien. Schoonheid en ge
zondheid eischen, dat deze aanslag 
verwijderd wordt. Koopt nog heden 
een tube Pepsodent.

«OeP ■■■■■■■■■BKBNmNNNNBJNBMI
Dr Tandpasta die den transleg 

wr^ijdtrt.

Groote tube f 0.75. Dubb. tube f 1.25
5014

Een aanhouder
f

Geregeld 
Adverteeren

winnen!

ziekte heeft Uw lichaam 
uitgeput - en verlangend ziet gij 
naar iets dat U spoedig weer sterk 
gezond zal maken — iets dat gij

De
en 
uit 
en
volkomen vertrouwen kunt.

Er is één versterkend middel, dat 
reeds zoo dikwijls en zoo grondig 
onderzocht is, dat gij aan de 
heerlijke invloed ervan op de 
gezondheid niet twijfelen kunt, 
SANATOGEN. Meer dan 24.000 
doktoren hebben schriftelijk bericht 
over de prachtige resultaten die 
zij met Sanatogen hebben bereikt. 
S natogen verhoogt de eetlust en vermeer
dert het aantal roode bloedlichaampjes. 
Het is zoo gemakkelijk verteerbaar dat 
de zwakste maag het kan verdragen en

A.S.S.Q
nsMuu* voor GOEDKOOP 

f/J BRIEFONDERWIJS.
ERNST CASIMIRLAAN 26 ARNHEM
OIR. J. VAN DER BU. HOOFDONDERWIJZER

A-CURSUSSEN:
voor Hoeren: 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

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.
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, 
Franse h, Duitsch, Engelsch, rekenen, handelsrekenen, waren

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

sche handelscorrespondentie.

B-cursussen zijn voor jong en oud. Laag maandelijksch lesgeld.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.

spoedig herstel neem

SANATOGEN
Het Zenuwsterkend Voedsel 

verzwakt

daar het een voedsel is en geen genees
middel kan het door iedere herstel
lende gebruikt worden.
Duizenden herstellenden gebruiken 
Sanatogen nu, op dit oogenblik, omdat 
zij bemerkt hebben dat met behulp van 
Sanatogen de gezondheid sneller terug
keert en dat moeilijke punt van die „halve” 
gezondheid gemakkelijk gepasseerd wordt.
U ook zoudt U reeds veel beter gevoelen 
wanneer gij Sanatogen gebruikte. Waarom 
zoudt U het niet eens probeeren ? De kosten 
- 15 a 20 cent per dag - behoeven toch 
geen bezwaar te zijn als gij daarvoor U 
weer spoedig krachtig en gezond gevoelt.
Begin er nog vandaag mee en drink nieuwe 
gezondheid in met iederen teug Sanatogen.

Levensverzekering-Mij. „HAARLEM”
Haarlem - Wilsonsplein 11 - Opgericht 1873

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Oambeien
Vraagt Uwen apotheker of drogist 
uitsluitend naar ’t sedert 25 jaar 
onovertroffen preparaat:

i.
i
I

GOEDECKE 4Hnusd
In roode doosjes met loodje. 
Al het andere wijze men af.

Gen -Vertegenwoordiger voor Nederland:
OSKAR KOCH

Valeriusstraat 36, Amsterdam • Tel 26496



wereld na?r € 
een enkelen 1* 
in die gevalle 
en de kunst v 
van een revue 
slang is. De I 
uiting, een uil 
wijls ook ovei 
over de goder 
ging, van muz 
ten volle de b 
hoewel de set 
fndruk op ons 
Van de instrui 
gave standen 
gen van deze 
en dansers aa

iv | f < ■SWniiowM '■ Wé



De moderne tijd en de moderne 
mensch. die door impresario's 
alles wat vreemd is, bizar, inte

ressant en verwonderlijk uit de geheele 
werejd naar éigen land en eigen schouwburgen laat brengen, heeft ook 
'een enkelen keer de Indische dansen tot koopwaar verlaagd. Doch ook 
in die gevallen heeft iedereen het verschil gezien tusschen deze dansen 
en de kunst van Westersche dansers of de acrobatische goocheltoeren 
van een revue-danser, die zijn lichaam behandelt of het een stuk tuin
slang is. De Indische dans is godsdienstig of dramatisch, is een religieuze 
uiting, een uitbeelding van een geschiedenis over strijd en liefde, dik
wijls ook over de góden; het is een dans van eerbiedsbetuiging tegen
over de góden, van gebed, van heftige,, of verstilde, of ontroerde bewe
ging, van muziek-door-gebaren, waardoor men in het Westen niet altijd 
ten volle de beteekenis van iedere beweging en ieder gebaar begrijpt, 
hoewel de schoonheid, de kracht, de zuiverheid van deze dansen wel 
^ndruk op ons móéten maken. — Wij geven er hier enkele foto's van; 
Van de instrumenten voor de begeleidende muziek, van de prachtige, 
gave standen en bewegingen, van de krachtige figuren, de edele uitin-t 
gen van deze dansen, de volkomen en intense overgave der danseressen^ 
en dansers aan hun kunst._____________



VRIJDAG 21 APRIL 1933178 No. 6

Gebreide tennissokjes
■p\e hieronder beschreven sokjes kunnen zoowel van 

onverschietbaar katoen worden gebreid als 
van wol. De hoofdkleur ervan is wit, met een weinig 
steenrood en blauw voor den omgeslagen rand.

Men begint met wit, waarmee men 70 st. opzet, 
welke men over 3 naalden verdeelt — 24 st. op de 
eerste 2 naalden en 22 st. op de 3de naald.

Men breit eerst 4 toeren 1 r. 1 aver., dan 3 toe
ren r. en begint dan, met het blauw, aan het patroon 
als volgt:

lste toer : 1 st. wit, 2 st. blauw, 1 wit, 1 blauw. 
Deze steken herhaalt men tot het einde van den 
toer.

2de toer : 1 bl., 2 w., 1 bl., 1 w. Den geheelen 
toer herhalen.

3de toer : zooals de eerste. Dan wordt het blauw 
afgebroken en breit men 3 toeren wit, waarna men 
met rood begint als volgt:

7de toer : 2 w., 1 r., 2 w., 1 r., 2 w., 1 r., 1 w. Deze 
st. den geheelen toer herhalen.

8ste toer : 1 w., 1 r., 2 w. 3 r., 2 w., 1 r. Den gehee
len toer herhalen.

9de toer : 1 r., 2 w., 5 r., 2 w. Den geheelen toer 
herhalen.

10(te toer : zooals de 8ste toer.
11de toer zooals de 7de toer.
Hierna breit men weer 3 toeren wit. Vervolgens 

breit men nog eens, met blauw, den lsten, 2den en 
3den toer, waarna men weer 4 toeren wit breit. 
Verder breit men steeds met wit, eerst nog 24 
toeren 1 r., 1 aver.

Nu wordt het werk binnenst buiten gekeerd 
en breit men verder op den linkerkant van het 
werk 6 r. 1 aver. tot men nog 5 c.M. heeft gebreid. 
Dan begint men aan den hiel aldus :

Men breit de eerste 18 st. van den toer en brengt 
de laatste 18 st. van den toer over op dezelfde 
naald. Op deze 36 st. wordt de hiel gebreid. De 
overige 34 st. laat men voorloopig rusten op 2 
naalden voor de wreef.

De hiel wordt r. aan den rechter en aver. aan 
den linkerkant gebreid. De 1ste st. van de naald 
wordt steeds afgehaald. Men breit nu op de vol
gende manier:

lste toer : 35 st. breien, omkeeren. 2de toer : 34 
st. breien, omkeeren. 3de toer : 33 st. breien, om
keeren. 4de toer : 32 st. breien, omkeeren, enz.

Men gaat op deze wijze voort, bij eiken toer 1 
st. minder breiend, tot men in het midden 10 st. 
heeft gebreid en aan weerskanten daarvan 13 st. 
op de naald blijven staan. De laatste toer is r. In 
den daaropvolgenden aver. toer breit men 10 st. 
Dan neemt men het lusje op voor den volgenden 
st. en breit dat samen met den volgenden st. 
(de lste st. dus van die welke op de naald waren 
blijven staan). In den daarop volgenden toer 
breit men 11 st. en breit daarna het lusje vóór 
den volgenden st. weer samen met den volgenden 
st. Op deze wijze gaat men door, bij iederen toer 
1 st. meer breiend tot men weer alle st. op de 

naald heeft. Dan breit men 1 toer aver. en vervol
gens 18 st. r. Hiermee is de hiel klaar.

Nu zet men alle st. voor de wreef op één naald. 
Met een aparte naald breit men dan de overgeble
ven 18 st. van den hiel en men neemt aan weers
kanten van den hiel nog 3 st. bij op.

De st. van de wreef breit men verder in het pa
troon van 6 r. 1 aver. De st. op de beide andere 
naalden breit men r. Zoo breit men 2 toeren.

In den daaropvolgenden toer breit men de lste 
naald uit op 3 st. na. Dan breit men 2 st. samen en 
breit den laatsten st. De 2de naald wordt in pa
troon gebreid. Bij de 3de naald breit men 1 st. 2 
st. samenbr. en verder de naald uitbreien.

Men breit nu 2 toeren over, mindert in den 3den 
toer weer als hierboven beschreven en herhaalt 
deze 3 toeren dan nóg eenmaal.

De mindering voor den voet is hiermee afgeloo- 
pen en men breit verder, zonder minderen, de 
naald voor de wreef 6 r. 1 aver. en de beide andere 
naalden r. tot de voet ongeveer 17 a 18 c.M. lang 
is. Men kan de lengte zelf bepalen als men weet 
dat de teen ongeveer 5 c.M. lang wordt.

Voor den teen breit men verder op alle naalden 
r., op deze manier :

lste toer : 2 st. samenbr., 8 st. breien. Den ge
heelen toer herhalen. 2 toeren overbreien.

4de toer : 2 st. samenbr., 7 st. breien. Den gehee
len toer herhalen. 2 toeren overbreien.

Men gaat op deze wijze door, in eiken 3den toer 
minderend, zoodat er dan telkens 1 st. minder 
komt tusschen 2 minderingen, tot men tenslotte 
nog 21 st. in den geheelen toer heeft.

Dan breekt men den draad af, steekt hem in 
een naald, haalt die door alle st. en werkt den 
draad, aan den linkerkant, zorgvuldig af.

Het tweede sokje wordt precies eender gebreid, 
waarna men beide strijkt onder ’n vochtigen doek.

THÉRÈSE.

Voor den viscbmaaltijd 
Doorstopwerk
X/oor den vischmaaltijd kunnen we onderstaande 
v kleedjes maken, ’n ovaal voor den vischschotel 

en ronde voor de borden. Ze worden gemaakt van 
borduurlinnen in wit of crème. De visschen teekent 
u op papier na. U zult ze moeten vergrooten. Is u dit 
te lastig, dan kunt u ze - voor 25 ct. aan postzegels - 
op ware grootte geteekend toegezonden krijgen, 
zoodat u ze met behulp van carbon-papier over 
kunt zetten op het linnen.

De kleedjes worden eerst in den vorm geknipt, 
een groot ovaal en zes ronde. U biest ze af met 
groen of blauw waschbaar band. De visschen 
worden overgezet. De omtrek wordt gewerkt met 
den kettingsteek en alle strepenf worden doorge
stopt; de kieuw en de vin van onder worden alle 

omwerkt met den kettingsteek. De strepen worden 
afwisselend lichtblauw, lichtgroen gewerkt, de 
breedte der strepen komt er niet precies op aan.

De rietstengels stoppen we groen door, en de 
drie watergolven komen het laatst; deze werkt u 
over den visch heen, de bovenste in lichtblauw, de 
tweede donkerder, en de onderste donkerblauw. 
De kieuwvin stoppen we rood door, evenals het 
oog. Wanneer u liever, in plaats van fig. c, fig a 
of b voor de bordenkleedjes wilt hebben, vermeldt 
u dat dan even bij een eventueele bestelling.

D. D. L.

Een ronde tasch, gebreid 
lussenpatroon

in

FAe dame, die me om het patroon vraagt van ’n 
ronde tasch, gebreid in lussenpatroon zooals 

dat van den onlangs hier beschreven poedel, zou ik 
aanraden te beginnen met 9 st., verdeeld over 3 
naalden. Er moet dan aldoor in de rondte gebreid 
worden, waarbij men op gelijke afstanden, om 
den anderen toer, zooveel meerdert, dat het werk 
plat blijft. Men controleert dit telkens door het 
breiwerk plat neer te leggen en gaat op deze wijze 
door tot het rondje de vereischte grootte heeft 
bereikt. THÉRÈSE.

Ur komen zóó veel aanvragen om 
brei- of haakpatronen, dat in deze 

beperkte ruimte onmogelijk aan alle 
kan worden voldaan. Daarom ben ik 
wel gedwongen vele aanvragen on
beantwoord te laten en de patronen 
welke worden opgenomen kunnen dus 
uiteraard slechts die zijn, waarvan 
verondersteld kan worden, dat ze voor 
vele lezeressen van belang zijn.

Aan aanvragen voor ’n bepaald pa
troon in het eerstvolgende nummer van 
ons blad kan, om technische redenen, 
nóóit worden voldaan.

Dames die mij vragen om directe toe
zending van het een of andere patroon 
moet ik al evenzeer teleurstellen, 
zelfs wanneer zij postzegel voor ant
woord insluiten. Ik kan alleen beschrij
vingen geven door middel van ons blad.

Zooveel eenigszins mogelijk is, hoop 
ik echter met alle wenschen van onze 
lezeressen rekening te houden.

THÉRÈSE.
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DE VALSCHE
BESCHULDIGING
„Verandering van spijs doet eten,” denken de leiders van 
de Hollandsche Bibliotheek en daarom wordt den lezers 
van ons blad, bij wijze van premie, ter kennismaking 
aangeboden de roman „De Valsche Beschuldiging;” 
van den in Amerika zeer populairen schrijver Fred 
M. White. Zij twijfelen er niet aan of dit spannende 
boek, groot 224 bladz. en waarin zich ook *n prijs
vraag met een aantal geldprijzen bevindt, zal ten 
zeerste in den smaak vallen van ’t trouwe lezerspubliek, 
overtuigd als zij zijn dat zij door jarenlange ervaring 
nauwkeurig weten welke boeken van de wereld^boekens 
productie in de gerenommeerde H.B.=series thuis bes 
hooren. Het is daarom dan ook dat wij van harte de 
kennismaking met dezen boeienden roman, waarvoor 
slechts ’n vergoeding van 17% cent voor ’n ingenaaid> 
of 70 cent voor een in geheel linnen geb. exemplaar 
verlangd wordt, aanbevelen. Franco toezending volgt 
na ontvangst van postwissel groot resp. 22% of 80 ct. 
Ziehier een gedeelte uit het begin van dit boek waar 
reeds aanstonds eenige der hoofdpersonen optreden.

Het was lunchtijd
Brighton. In de

in het Metropool-hotel in 
groote eetzaal was *n ge- 

* zellige drukte van logé’s en andere bezoekers, 
toen Hilton Blythe bedaard de zaal binnen kwam 
en zocht of er nog ’n plaats bij ’t venster open was, 
waar hij bij voorkeur zat. Hij keek om zich heen 
of er misschien een of andere kennis was, toen zijn 
scherpe oogen plotseling in een hoek bij het raam 
een jonge dame, in lila gekleed, gewaar werden, 
die daar met een heer in gesprek was. De grootste 
en brutaalste oplichter en valsche speler van heel 
Europa bleef staan, alsof hij door een kogel getrof
fen was. Het duurde maar een oogenblik en toen 
was hij zichzelf weer meester.

Een kellner kwam dienstvaardig op hem toe- 
loopen, want Blythe was daar een goede bekende. 
Wat voor persoon hij was, liet de kellners onver
schillig. Zij waardeerden zijn aangename manieren 
en de schitterende wijze, waarop hij zijn fooien 
uitdeelde. Een kellner weet direct een echten heer 
te herkennen, en wat zijn afkomst en opvoeding 
betrof, was Hilton Blythe ongetwijfeld door en door 
een heer. Blythe was een aangenomen naam, maar 
tot welke adellijke familie hij behoorde, was slechts 
aan enkelen bekend, en dezen lieten zich, ter wille 
van de eer van hun eigen stand, daar nooit over 
uit. Sommigen van hen hadden hem niet heelemaal 
verloochend en hem bij gelegenheid, als hij in moei
lijkheden zat, geholpen. Maar in den regel ging 
Blythe zijn eigen weg en woonde zoowel in Enge
land als in het buitenland in de beste hotels, want 
niettegenstaande hetgeen er van hem bekend was, 
wist hij zich bij iedereen bekend te maken en in 
geen geval bracht hij een huis, waar hij tijdelijk 
zijn verblijf had, in opspraak. Hij speelde altijd 
hoog spel en zijn vermetelheid en zijn durf waren 
spreekwoordelijk geworden in de donkere wereld. 
Hij zag er buitengewoon jeugdig uit voor zijn vijf 
en veertig jaren. Hij had nog geen enkel grijs haar 
op zijn hoofd of in zijn welverzorgde snor, en nie
mand in Londen wist zich beter te kleeden dan hij.

be- 
van 
ten 
be-

Hij beroemde er zich op, dat hij door niets van 
zijn stuk gebracht kon worden, maar nu was hij 
toch tot in zijn binnenste geschokt door het zien 

van de dame in het lila, die in 
den hoek bij het raam in gesprek 
was met den heer, die voor Blythe 
geen vreemde was. Het was Roy 
Harley, een jonge man van goede 
familie, die kort geleden onver

wacht een groote erfenis gekregen had. Het 
hoorde bij Blythe’s beroep om op de hoogte 
al dergelijke omstandigheden te zijn, maar 
opzichte van Harley had hij geen oneerlijke 
doelingen.

Op de hem eigen vriendelijk vrijmoedige manier 
^bestudeerde hij door zijn monocle de dame in lila. 
Het was een tenger, blond meisje met grijs-groene 
oogen. Op haar fijnbesneden gezicht waren duide
lijk haar beschaving en voorname afkomst te zien. 
Om Tiaar welgevormden, kleinen mond lag een trek 
van beslistheid en in haar oogen vol uitdrukking 
kon Blythe lezen, dat het meisje een meer dan 
voorbijgaand behagen in haar metgezel had.

„Mijn hemel 1” zei hij bij zichzelf. „Is zij zoo opge
groeid ! Wat iemand in drie jaren tijds veranderen 
kan ! En toch is zij precies, zooals ik me voorgesteld 
had, dat zij worden zou. Als ...

Blythe bemerkte plotseling, dat er een kellner 
naast hem stond. Hij keerde zich om en was weer 
de ongedwongen en zelfbewuste man van de wereld, 
die een bepaald doel voor oogen heeft.

„O, ben jij het, Walters,” zei hij vriendelijk. 
„Heb je een plaats voor me daar in dien hoek ? Bij 
het raam.”

„Het spijt mij erg, mijnheer,” zei de kellner. 
„Die tafel is gereserveerd. Maar ik....” •

Blythe stak zijn hand beteekenisvol in zijn vest
zak en de kellner glimlachte. Er was niet één kellner 
in de Metropool, die aan Blythe een verzoek zou 
kunnen weigeren. Eenige oogenblikken later zat 
hij aan het tafeltje bij het venster, dicht bij de dame 
in het lila en haar metgezel, en zóó, dat hij elk 
woord, dat gesproken werd, kon verstaan.

„Nu, was je niet verwonderd, mij hier te zien ?” 
vroeg Harley. „Vertel mij eens, wat heb je al dien 
tijd uitgevoerd ? En waarom ben je zoo overhaast 
uit Schotland gevlucht ?”

Het meisje lachte opgewekt.
„Ik dacht, dat jij gevlucht was,” zei ze.
„Daar heb je misschien gelijk in, lieve Nettie,” 

zei Harley. „Maar het is wonderlijk, hoeveel er 
in drie maanden veranderen kan. Toen we met 
elkander in Markham waren — jij en ik en Prest, 
want de anderen telden niet mee — was ik een arme 
kerel, die geen ander inkomen had, dan mijn salaris 
van officier bij de Garde. Nu sta ik er heel anders 
voor, zooals ik je heb uitgelegd. Ik had heel goed 
gemerkt, Nettie, dat Walter Prest even verliefd op 
je was als ik, en ik wist hoe ongelukkig je je 
gevoelde met het vooruitzicht bij die oude tante te 
moeten wonen. Ja, lady Rachel is een verschrikke
lijk mensch. En omdat ik wist, dat je van Prest 
hield en dat hij rijk was, dacht ik, dat ’t het beste 
was.... Je begrijpt wat ik bedoel. Maar de toe
stand is nu veranderd. Ik had nooit gedacht, dat 
mijn norsche peetoom me zelfs een shilling zou 
nalaten en nu heeft hij mij zijn heele vermogen 
vermaakt. Ik ben nu met mijn jacht hier in Shore- 
haven en door een toeval loop ik jou hier tegen het 
lijf. Kon het lot mij gunstiger zijn ? Maar laat ik 
niet over mijzelf praten. Wat heb jij dien tijd 
gedaan en waarom verschuil je je hier ? Ik ben naar 
Littlehampton geweest en ik heb die verschrikke
lijke tante Rachel daar getrotseerd.”

„Ze heeft je zeker verteld, dat zij haar handen in 
onschuld wascht,” zei Nettie lachend. „Ik kon het 
heusch niet langer uithouden. Die voorname armoe 

hinderde mij ontzettend. En bovendien werd mij 
altijd het verleden van mijn vader voor de voeten 
geworpen. Ik kan mij niet veel meer van hem 
herinneren, maar wat hij ook geweest is, ik wou, 
dat hij nog leefde, want ik heb de liefste herinne
ringen aan hem.”

De man aan het andere tafeltje bewoog zich 
onrustig; hij keek het raam uit, zonder evenwel 
iets te zien.

„Maar wij behoeven daar niet verder op in te 
gaan,” vervolgde Nettie. „Ik besloot in mijn eigen 
onderhoud te gaan voorzien. Daarom ben ik met 
een razenden ijver typen en stenographie gaan 
leeren en mijn leermeester heeft mij een betrekking 
als secretaresse bezorgd bij een bekend wereld
reiziger en sportsman, die hier woont. Heb je wel 
eens van Mark Shute gehoord ?”

De luisteraar aan het andere tafeltje sprong bijna 
van zijn stoel. Maar de twee gelieven letten nergens 
op.

„Nu, dat is wonderlijk,” riep Harley uit. „Ik ben 
met hem uit de stad naar hier gekomen. Wij gaan 
samen zeilen. Heeft hij niet een huis in Shore- 
haven ?”

„Ja, die is het,” zei Nettie. „Het Groene Land
huis in Shorehaven is van hem ; bijna eiken mor
gen ga ik daarheen. Hij dicteert mij z’n reisverhaal. 
Ik heb een gemakkelijke betrekking, want de rest 
van den dag ben ik vrij. Ik heb heel prettige kamers 
in College Road, den kant van Kemptown uit, en 
ik geloof, dat ik mij voor het eerst in mijn leven 
werkelijk gelukkig voel. Ik heb plezier in mijn werk 
en ik vind het een prettig idee, dat ik mijn eigen 
brood verdien.”

„Dat zal niet lang meer duren,” zei Harley stout
moedig. „Ga mee naar het strand, dan kunnen wij 
daar een langen, heerlijken middag doorbrengen. 
Op mijn woord, wat zal Prest opkijken, als ik hem 
vertel, dat ik je op deze manier ontmoet heb. Ik 
ben nu niet bang meer voor hem, Nettie.”

„Er is nooit reden geweest om bang voor hem 
te zijn,” fluisterde Nettie. „Wat is de wereld toch 
klein, Roy. Verbeeld je, dat je bevriend bent met 
mr. Shute.”

„Ja. Hij is een heel aardige kerel. Daar schiet 
mij iets te binnen. Ik ga vanavond met Prest en 
een zekeren Andrew Macglendy naar zijn huis, om 
een partij poker te spelen. Prest heeft mij gevraagd, 
’n paar spellen kaarten te koopen. Hij is vandaag 
ergens naar toe gegaan en hij zei, d^t Shute daar 
buiten geen kaarten heeft. Er is hier in de buurt 
zeker wel ’n winkel, waar ik ze krijgen kan.”

„Zeker,” zei' Nettie. „Bij Weston ; daar haal ik 
al mijn papier. Als we van onze wandeling 
terugkomen, kunnen wij daar even aanloopen.”

Maar zij bleven nog zitten, en Blythe eveneens, 
schijnbaar vol aandacht voor zijn lunch. Hij 
luisterde naar elk woord, dat er gezegd werd, en 
nam het meisje in het lila aandachtig op. Het leek 
hem, dat hij de heele zaak nu begrepen had en dat 
hij precies wist, hoe de zaken stonden. Het meisje, 
dat op een paar meter afstand van hem zat, keerde 
zich telkens opnieuw naar zijn richting ; zij keek 
met aandacht naar den goed gebouwden, knappen 
man van middelbaren leeftijd en vroeg zich af, wie 
hij zijn kon. Roy Harley had haar kunnen zeggen, 
dat Blythe den naam had van een soort oplichter, 
die op een geheimzinnige manier aan zijn geld 
kwam, hoewel hij feitelijk nooit betrapt was. Hij 
verkeerde in zeer voorname kringen. Harley had 
hem slechts een paar keer ontmoet en de indruk, 
dien hij van hem gekregen had, was niet ongun
stig. Men had hem vroeger min of meer voor 
Blythe gewaarschuwd, maar Harley was toen, voor 
iemand, die officier bij de Garde was, een arme 
kerel en hij had zijn wereldwijsheid opgedaan in de 
harde school der armoede.
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Namen; Aa; Geit. De geheele zin luidt: Er is een tijd van komen en er 
is een tijd van gaan. De hoofdprijs, zijnde een prachtige verstelbare Fauteuil 
met kussens, viel ten deel aan: Mevr. Jacobs, Brederodestraat 27, Zandvoort. 
De overige prijzen, ieder f 2,50, aan: C. H. v. Duin, Postjesweg 120hs, Amster
dam; H. Peeters, Haps; Mej. H. C. v. d. Burg, Oranjestraat 10, Lunteren; 
E. H. Passenier, Nobelstraat 62, Den Briel; H. Harkema, Molenstraat 19, Sappe- 
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W
aar heb je gezeten ? Ik heb me doodsbenauwd over je gemaakt. 

En gedroomd heb ik over je — ik dorst er niet vóór ’t ontbijt over 
te spreken, uit angst, dat ’t uit zou komen.”

„Was ’t zoo erg ?”
Zij huiverde. „Afschuwelijk. Maar enfin, je bent er.” Zij keek hem aan 

met moederlijke teederheid. „Alan — er is wat gebeurd — iets goeds. Ik 
zie ’t aan je oogen, je kijkt niet meer zoo somber en zoo gejaagd. Vertel je ’t 
me ?”

„Ja.” Hij keek glimlachend op haar neer, op dat kleine vrouwtje, dat 
zoo dapper voor hem gevochten had, de eenige mensch ter wereld, voor wie 
hij tenminste iéts beteekende. „Ik heb geluk gehad; bijzonderheden kan ik je 
niet vertellen, Garry” — zij glimlachte, toen hij het troetelnaampje gebruikte 
— „maar ’t is heusch schitterend. Binnen veertien dagen krijg ik geld, Garry, 
een massa geld — meer geld, dan wij een van tweeën ooit bij elkaar hebben 
gezien— en weet je, wat ik ’t allereerste doen ga? Ik kom gauw met ’n taxi 
naar hier toe, en dan betaal ik je mijn heele schuld, en dan neem ik je mee 
naar een grooten winkel, en dan koop ik de fijnste japon voor je, die ze hebben, 
en een hoed, en mooi ondergoed, en een zijen ochtendjapon.. ..”

„Doe niet zoo gek !”
„Ik meen ’t ! En dan.. .. dan zal ik je nog een nieuwtje vertellen.”
„Wat ? Ik ben er zenuwachtig van !”
„’t Is nog een geheim, Garry. Maar je komt ’t gauw genoeg te weten. Je 

zult er wel blij om zijn. En nu zal ik je niet langer ophouden. Ik wou ’t je 
alleen maar even komen vertellen.” Hij keerde zich om, en zij legde ’n hand 
op zijn arm.

„Waar ga je heen, Alan ?”
„Naar een hotel. Een goedkoop hotel. Daar heb ik geld genoeg voor.”
„Waarom ga je niet in je eigen kamer slapen, boven ?”
„Mijn kamer ? Heb je die dan niet verhuurd ?”
„Nee.” Ze schudde haar hoofd. „Die heb ik voor je opengehouden, Alan. 

Ik wist wel, dat je terug zou komen.”

ZESDE HOOFDSTUK.

De twee dokters, die Alan voor de verzekeringsmaatschappij onderzocht 
hadden, prezen zijn gestel zonder voorbehoud. „Een beetje ondervoed, zou 
ik zeggen,” gromde de ééne, „u moet meer eten, jongeman.”

Alan grinnikte. „Dat zal ik doen.”
„Geen eetlust gehad ?”
„Dat niet precies.”
„Liflafjes, hè? Dingetjes die je gehemelte streelen en je maag bederven. 

Ik ken die heertjes : Fransche keuken en soda-mint-tabletten.... en toch niet 
last met de spijsvertering gehad, zegt u ?”

„Neen. Niet, dat ik me herinneren kan.”
„Nu, neem dan een goeden raad aan, en houd u aan eenvoudigen kost : 

gewoon vleesch — en aardappelen en spinazie en alle soorten van groente — 
en eet een beetje minder schoteltjes met gekke namen en onbekende afkomst. 
En wat de verzekering betreft, daar ben je zoo goed voor, als ze maar kunnen 
wenschen.”

Alan ging plichtsgetrouw rapport uitbrengen aan Andrew North, op diens 
weelderige kamers in de deftigste wijk der stad. North knikte.

„Goed. Daar heb ik op gerekend. Je hebt nu een poosje den tijd, om over 
’t zaakje na te denken, Beckwith. Je kunt nog steeds terug, ’t Beetje geld, dat 
ik je voorgeschoten heb, waag ik er aan.”

Alan schudde het hoofd. „Neen, dank u. Van ’t oogenblik^ af, dat ik bij 
Markstein wegging, heb ik alles van uw kant bekeken. Ik heb me voorgesteld, 
dat mijn lichaam in de rivier lag — wat mij betreft, ligt 
het daar nog steeds. Ik ben van plan, die dertien maan
den zoo van ’t leven te genieten, dat ik te zijner tijd 
keurig verdwijnen kan, met ’t gevoel, dat ik een goeden 
koop gesloten heb.”

„Prachtig. In ieder geval zal ’t te zijner tijd moeten 
gebeuren — of je ’t keurig doet of niet. Weet je mis
schien, wanneer de polis klaar is ?”

„Neen, meneer, maar lang zal ’t wel niet duren. Ze 
zeggen, dat ik lichamelijk heelemaal in orde ben, zonder 
eenig voorbehoud goedgekeurd. Dus alleen nog maar 
administratie — doorsturen naar ’t hoofdkantoor en zoo.”

„En de belanghebbende?”
„Mijn echtgenoote, Beverly Ames Beckwith.”
„Uitstekend.” North raadpleegde een notitieboekje. 

„Nu de betaling van de premie. Zoodra je een kennisge
ving krijgt, dat de polis er is, open je een rekening bij de 
Eerste Nationale Bank — met een iets hooger bedrag dan 
de premie. Dan kun je de premie betalen met ’n chèque 
van jezelf. Als dat gebeurd is, zullen we op jouw naam 
twintigduizend dollar contant deponeeren. Daarop volgt 
direct je huwelijk met Beverly.”

KORTE INHOUD VAN HET 
VOORAFGAANDE.

Alan Beckwith, door honger ge
dreven, wil zelfmoord plegen. Hij 
wendt zich tot den bendeleider 
Andrew North om op zijn naam 
een levensverzekering af te sluiten. 
Met de gelden van de polis zullen 
dan na zijn dood zijn schulden be
taald moeten worden. North wijst 
dit voorstel af. Hij biedt Beckwith 
echter aan een levensverzekering 
voor hem te sluiten van 100.000 
dollar. Alan Beckwith krijgt dan 
20.000 dollar contanten, maar moet 
na dertien maanden uit het leven 
verdwijnen. Het resteerende bedrag 
valt dan aan North toe. De polis 
komt te staan op naam van een 
vrouw, Beverly Ames, met wie Alan 
Beckwith op aanwijzing van North 

moet trouwen.

DOOR OCTAVUS ROY (JOHEH
„Begrepen. En wanneer zal ik kennis maken met mijn Q

aanstaande vrouw ?” XNU* J
North kneep zijn oogen half dicht. Hij gaf geen direct antwoord op de 

vraag. „Je bent een heel eigenaardig ventje, Beckwith.”
„In welk opzicht?”
„Heelemaal omgeslagen sinds dien avond. Toen deed je twijfelachtig en 

voorzichtig. Nu ben je.. .. ik zou haast zeggen roekeloos.”
„Dat ben ik ook, meneer. Hoe zou ik anders van die dertien maanden 

kunnen genieten ? Ik leef bij den dag — ik neem alles, zooals ’t is, en later 
zien we wel wéér.”

„Goed — ik feliciteer je. Zoo wordt ’t voor ons allemaal veel makkelijker.” 
Hij zweeg even. „Ik heb een woning voor je op ’t oog — een gemeubelde flat 
in de Avonmont. Ken je ’t gebouw ?”

Alan kende het — een nieuw, grootsch flatgebouw van roode en gele 
baksteen, in een der mooiste wijken der stad. Het vooruitzicht alleen al, daar 
te wonen, wond hem op.

„Moet ik de huur betalen ?”
„Nee. ’t Is niet veel — ik zal ’t wel voor mijn rekening nemen. Ik ben niet 

krenterig. Je krijgt vier kamers en een badkamer — keuken, slaapkamer, eet
kamer en een zitkamer, waar je óók slaapkamer van maken kunt. Ik weet 
zeker, dat ’t je wel aan zal staan.”

„Daar twijfel ik geen oogenblik aan. En nu zou ik graag met juffrouw 
Ames kennis maken, als u er geen bezwaar tegen hebt.”

„Dat vind ik niet noodig. Je krijgt haar te zien, als ’t tijd is.”
Alan was een beetje uit zijn humeur, toen hij wegging. Eigenwijs van 

North, dat hij hem geen kennis wou laten maken met zijn toekomstige vrouw 1 
Geen reden te bekennen — maar de heele toestand was zoo gek en onwerkelijk, 
dat hij niets meer buitengewoon hoefde te vinden.

Nog geen week daarop kreeg Alan bericht van de verzekeringsmaat
schappij, dat zijn polis ten bedrage van honderdduizend dollars klaar lag, en 
hem kon worden overhandigd tegen betaling van de eerste jaarpremie. Aan
stonds gaf Andrew North hem een bedrag, iets grooter dan de premie, en hij 
deponeerde dit op zijn eigen naam. Den volgenden dag ging hij naar het ver
zekeringskantoor, schreef zijn chèque voor de premie, en gaf die kalm over. 
Zijn opmerking, dat zij naar de waarde van de chèque konden informeeren, 
vóór zij de polis afgaven, werd beantwoord met een glimlach — en hij wan
delde naar de woning van Andrew North, met in zijn binnenzak het lijvige 
document, dat in werkelijkheid zijn doodvonnis was.

North keek de polis door en knikte goedkeurend.
„Ben je klaar om te trouwen ?”
„Ja.”
„Je hebt nu je laatste kans, om je terug te trekken.”
„Ik ben niet van gedachten veranderd.” 
„Kom dan maar 

in ’t publiek, op
„Waarom ?” 

mee. Ik heb de huwelijksvergunning klaar. Je trouwt 
stadhuis.”het

„Voor alle 
zorgen, dat

zekerheid tegenover de verzekering. Ik 
we getuigen hebben, die zich ’t huwelijk 
er soms ooit twijfel over de geldigheid 

geopperd.”

zal
herinneren, als 
mocht worden

„O. Ja. En juffrouw Ames ?”
„Die staat klaar. We zullen haar met *n taxi afhalen.” 
Tijdens den rit voelde Alan een vreemd mengelmoes 

van vrees en van doodgewone nieuwsgierigheid in zich. 
Nu was hij op weg om te trouwen — te trouwen met *n 
vrouw, die hij nog nooit gezien had, en met wie hij in geen 
geval langer dan dertien maanden verbonden zou blijven. 
Verduiveld vreemd het geheele geval — maar op het 
oogenblik ging toch heel zijn vrees voor de toekomst onder 
in een zeer natuurlijke spanning over de vraag, wat voor 
een vrouw Beverly Ames zou blijken te zijn.

Het adres, dat North den taxi-chauffeur gaf, had hij 
niet verstaan — en hij zou er ook weinig aan gehad heb
ben, want de plaats der ontmoeting was een zeer neutrale 
winkel op den hoek van een straat. Maar dat wist Alan 
niet, dus vermoedde hij nog niets, toen zij stopten in een 
rustig, zeer net stadsgedeelte, en de koude grijze oogen 
van North rondzochten naar het meisje.
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En toch — al wist hij niet, dat zij in de nabijheid was — herkende Alan 
Beckwith haar, zoodra zij zich vertoonde. Hij voelde een schok en een vreemde 
gewaarwording van blijdschap. Hij was verbaasd — maar hij wist, dat zij het 
was.

Zij kwam recht op den auto toe, zonder glimlach op het teere, ovale 
gezichtje — alsof ook zij dit huwelijk een gruwel vond.

Zij was precies het tegenovergestelde van de vrouw, waarop Alan gere
kend had. Vooreerst was zij nog geen vróuw — zijn eerste indruk was, dat zij 
onmogelijk ouder kon zijn dan twintig. En ze was niet groot en grof en ruw 
en slordig: ze was fijn en tenger — een snoezig klein ding met ’n soepel, prettig 
figuurtje ; met een lief, fijn gezicht; met kastanjebruin haar, dat speelsch 
onder het kleine hoedje uit kwam ; met een neusje, dat heel even opwipte, en 
een klein rood mondje.. .. en als er geen vonk van vrees in haar oogen had 
gestaan, van vrees en van twijfel, zou hij niet geloofd hebben, dat zij kwam 
om zulk een rol te spelen.

Hij zat naar haar te staren, terwijl zij op de taxi toeliep. Er was geen 
spoor van aarzeling in haar bewegingen ; en door zijn brein schoot de ontzet
tende herinnering, dat zij niets anders was — onverschillig, hoe zij er uitzag — 
dan één der handlangsters van Andrew North ; een zeldzame, fijne bloem van 
de onderwereld — maar toch onmiskenbaar van de onderwereld ; waarom had 
zij zich anders tot dit huwelijk willen leenen ?

De chauffeur trok het portier open. Alan zag haar terughuiveren, toen 
North haar hand vatte. Hij kon zich den afschuw voorstellen in den blik, waar
mee ze naar hem keek. En toen hoorde hij de stem van North, koud vormelijk:

„Juffrouw Ames — ik wou u even uw toekomstigen man voorstellen — 
meneer Beckwith — juffrouw Ames.”

Toen zagen zij elkaar voor het eerst aan. In haar oogen meende hij angst 
en schrik te herkennen. Onwillekeurig strekte hij de hand uit. Zijn vingers 
sloten zich om een handje, dat ijskoud was — een handje, dat beefde en onmid
dellijk teruggetrokken werd.

Hij wendde zijn blik af ; zijn oogen zochten den man, die als ’n sphinx 
in zijn hoek zat.

„Niets dan een handlangster van Andrew North,” hield hij zichzelf 
voor. Maar al wist hij, dat het zoo was, toch kon hij het niet heclemaa! 
gelooven.

ZEVENDE HOOFDSTUK

Terwijl zij naar het stadhuis reden, probeerde Alan zijn kijk op het 
geval te herzien. Dat was nogal een moeilijke taak. De gebeurtenissen hadden 
elkaar de laatste dagen veel te snel opgevolgd — de vreemde feiten hadden 
elkaar op den voet gevolgd, en hij had nauwelijks tijd gehad, zich telkens 
den nieuwen toestand in te denken. Maar niet één gebeurtenis had hem zoo 
aangepakt als nu de ontmoeting met het meisje, met wie hij trouwen ging.

Hij zat naast haar in den auto. Terwijl zij door het drukke verkeer van 
de binnenstad wrongen, trachtte hij haar te bestudeeren: veel kwam ’t er 
eigenlijk niet op aan, begreep hij, maar een mensch wil vanzelf toch iets weten 
van zijn vrouw. En het was een aangename verrassing geweest. De vrouw, 
die hij verwacht had — hij huiverde bij de herinnering. Al moest hij toe
geven, dat Beverly, wat karakter betreft, geen grein beter was dan de vrouw, 
die hij zich had voorgesteld — zij was tenminste iemand, over wie hij zich 
niet zou hoeven te schamen, althans waar het ging orn den uiterlijken schijn.

Hij zat ongemerkt van terzij naar haar te kijken. Zij zat stijf rechtop, 
staarde recht voor zich uit, en scheen nergens op te letten. De zachte ronding 
der wang, de teere lijn van haar voorhoofd, de zijden vlokjes haar, die zicht
baar waren, vormden een tegenstelling met den stevigen mond en het fijne 
netwerk aan de hoeken van haar mooie oogen. Er lag een schaduw in die oogen, 
een diepe, ontzettende schaduw, die hem openbaarde, dat het leven ook voor 
haar veel ontgoocheling had gebracht, heel veel, dat zij had willen vergeten, 
als vergeten mogelijk was geweest.

Die oogen boeiden hem. Ze waren zacht 
en diep ; er was geen zweem van hardheid 
in; de lijntjes aan de hoeken waren getrok
ken door zorg en verdriet — door zorg meer 
dan door kwaad. Zij schenen zooveel gezien te 
hebben, en geschreid te hebben om den aanblik ; 
ze schenen te weten, en toch te verfoeien. Het 
waren diepe putten van kennis, en misschien van 
afschuw.

Onder andere omstandigheden zou zijn oor
deel over het meisje vleiend geweest zijn. Nu 
echter zag hij geen kans, aan een ongunstige 
conclusie te ontkomen. Daar zat een meisje, dat 
een huwelijk aanging met ’n man, dien zij nooit 
tevoren gezien had, op bevel van een man, die de 
misdadigerswereld van de stad beheerschte. Dat zij 
het tegen haar zin deed, was volkomen duidelijk — 
maar zij dééd het dan toch maar. Hieruit kon 
maar één ding volgen : North had haar in zijn 
macht, en Alan wist, dat die macht zeer groot 
moest zijn, want op haar onwrikbare trouw rustte 
het heele plan van North — heel zijn, kans, om na 
den dood van Alan het verzekeringsbedrag in 
handen te krijgen. De maatschappij zou het geld 
aan haar uitbetalen, en Andrew North was er 
volkomen gerust op, dat zij niet zou probeeren, 
het achter te houden.

Alan vroeg zich af, welke band die twee ver
binden kon. Hij herinnerde zich den blik, waarmee 
het meisje North had aangezien, toen zij in den 
auto stapte. Hij wist zeker, dat er haat uit haar 
oogen gesproken had — haat en vrees. Hij wist 
zeker, dat er géén band van genegenheid tusschen 
hen beiden bestond, en dit weten maakte hem zeer 
blij. Hij stelde natuurlijk hoegenaamd geen belang 
in haar — geen persoonlijk belang tenminste — 
maar toch deed het hem pleizier, dat er alleen 
een zakelijk verband tusschen Beverly en North 
bleek te bestaan.

Hij wist niet, dat hij haar aan zat te staren, 
tot zij langzaam het hoofd wendde en zijn blik 
ontmoette. Een seconde bleven zij elkaar in de 
oogen zien — toen bloosde Alan vurig en keek 
een anderen kant op. Hij had *n gevoel, alsof hij 
zich op verboden terrein had begeven. Zij be
heerschte zich volkomen — trok alleen even de 
lippen wat strakker, en de lijntjes aan de hoeken 
van haar sprekende oogen werden wat dieper. En 
toen zij zich verlegen afwendde, kreeg hij den 
indruk, dat er medelijden in haar blik had gele
gen. Hij vroeg zich af, hoeveel zij weten zou van 
de eigenaardige omstandigheden, waaronder hun 
huwelijk gesloten zou worden. North moest haar 
in ieder geval iéts gezegd hebben. En ook vroeg 
hij zich af, hoe zij over hem zou denken — over 
een man, wiens levensduur door eigen toedoen 
zoo scherp was af gelijnd.

Tijdens het eerste gedeelte van dien rit door

Komt daar het vogeltje uit ?



Broertjes.

de stad spraken zij niet. Alan voelde zich zenuwachtig, ongemakkelijk. 
Hij was zich scherp bewust van zijn schande — van de karakterlooze, 
onmannelijke rol, die hij speelde.

Zij zaten dicht bij elkaar, zij raakten elkaar bijna aan. Maar zij scheen 
zijn nabijheid niet eens op te merken, en juist die onverschilligheid drong 
hem, om te spreken.

„Ik hoop,” zei hij zacht, „dat we goed met elkaar overweg zullen kunnen.” 
Het was een dwaas gezegde, en dat wist hij. Zij keek hem aan, met kille 

vijandschap in haar oogen.
„Dat hoop ik ook.”
„In de gegeven omstandigheden....”
„Die heb ik niet gemaakt,” viel ze hem in de rede.
Alan schrok van haar houding, van haar onverbloemde taal. Hij voelde 

het bloed naar zijn wangen stijgen.
„Ik ook niet,” antwoordde hij vlug. „Een samenloop van buitengewone 

gevallen....”
Weer viel ze hem in de rede. „Ik stel daar absoluut geen belang in, 

meneer Beckwith.”
Zij kneep de lippen vast op elkaar en hij voelde haar minachting. Zij 

kwam hem geen duimbreed tegemoet. Zij protesteerde niet — ze betuigde 
alleen haar machteloosheid, en daarmee waarschuwde ze hem stilzwijgend, 
dat er een grens was, die zij niet overschrijden zou.

„U stelt er wèl belang in !” riep Alan heftig. „Een vrouw in uw om
standigheden kan onmogelijk zoo onverschillig zijn, als u u wilt voordoen.”

„En wat hebt u daarmee uit te staan ?”
„Heel veel. We zullen geruimen tijd met elkaar om moeten gaan, en ik 

vind ’t niet meer dan redelijk, dat we ’t eens probeeren te worden over de 
manier waarop.”

Zij haalde de schouders op. „Zegt u ’t maar. Ik ben gedwongen, om de 
dingen te nemen, zooals ze vallen.”

Hij kneep zijn mond dicht, en kromp onder haar ijzige afwijzing. Als 
ze ’t zóó op wou vatten, hoefde hij zich van haar misère ook niets aan te 
trekken. Hij probeerde haar te beschouwen als een verhard, doortrapt vrouws
persoon, maar een zeker instinct belette hem dit. Hij voelde, dat zij niet 
was, waar hij haar door de omstandigheden voor houden moest — en ondanks 
haar bitsheid had hij medelijden met haar. Hij voelde den aandrang, om haar 
te troosten en haar met zijn bescherming te omgeven. Zij scheen alleen te 
staan op een wereld, die haar niets dan kwaad had gedaan — en het geloof 
in de menschheid verloren te hebben.

Onder dien aandrang boog hij zich naar haar toe.
„Het spijt me, dat het u zoo hindert,” fluisterde hij.
Zij keek hem vlug aan, en hij verbeeldde zich dat haar oogen yvazig 

werden.
„Dank u,” antwoordde ze, met onverwachte vriendelijkheid.
Ongevoelig, als een blok graniet, hing Andrew North in zijn hoekje van 

den auto, hem steeds in ’t oog houdend. Hij zweeg, hield zich op een afstand, 
en uit niets bleek, of hij iets bepaalds dacht of 'voelde. Zijn gezicht bleef 
ondoorgrondelijk.

En zoo bereikten zij eindelijk het stadhuis. In de volle vestibule liet 
North hen een oogenblik alleen — hij verdween in een der kantoren.

Alan keek op het meisje neer, niet zonder verwondering. Toen zij, op 
dien hoek, naar den auto toekwam, had hij haar middelmatig groot gevonden ; 
maar nu zij voor hem stond, leek ze hem bijzonder klein en tenger — een 
hulpeloos, ongelukkig, klein meiske; menschelijk drijfhout, op het strand 
gegooid door de branding van den tegenspoed, een rampzalige, maar dappere 
vrouw. Zij sprak geen woord van zelfbeklag, er was geen vonk van opstandig
heid in haar oogen. Het was eer grimmige, onwrikbare vastberadenheid, 
die hij er in las. Alan zei rustig :

„Beverly....?”
Snel keek zij op, met zachte oogen — hij zag er de barnsteenen diepte 

van.
„Ja ?”
„Ik.... ik vind ’t zoo.... ellendig....”
Haar hoofd bewoog zich langzaam heen en weer.
„Waarom ?” vroeg zij met een diepe stem.
„Ik weet niet.... Misschien omdat je zoo heel anders bent, dan ik 

verwacht had.”
Dit scheen zij als vanzelfsprekend te beschouwen.
Alan voelde het verlangen, de gevoelens van het meisje zooveel mogelijk 

te ontzien. Een dwaas idee — maar dat niet wijken wou....
„Heeft North het je uitgelegd?” vroeg hij.
„Wel iets, ja.” Toen keek zij hem recht in de oogen. „Waarom kap je 

die misère niet af, voor ’t te laat is ? Je weet toch, dat je onmogelijk meer 
terug kunt, als je eenmaal met me getrouwd bent ?”

„Ja, dat weet ik.”
„Waarom bedank je er dan niet voor? Jij bent ook iemand anders, dan 

ik verwacht had. Je bent.... beschaafder. Doe ’t toch niet!”
Haar gezicht gloeide van hartstochtelijken ernst. Alan glimlachte harte

lijk. „’t Is nu te laat,” antwoordde hij. „Als je mijn positie begrijpt, weet je, 
dat ik verleden week al gestorven ben. Zooals je ziet, heb ik iets overgenomen 
van de onbewimpelde manier van spreken van North. Maar zóó zie ik mijn 
toestand, Beverly. Ik heb me er in gewaagd — en ik ga er mee door.”

„Ja — je zult wel moeten.”
„Om North?”
„Natuurlijk. Die zorgt wel, dat je niet terug kunt.”
Hij bleef haar blik vasthouden en vroeg : „Je schijnt niet erg op Andrew 

North gesteld te zijn ?”
„Ik haat hem. En —” haar stem sloeg even over — „ik ben bang voor 

hem.”
„Is hij echt zoo zwart, als hij afgeschilderd wordt?”
„O, je kent dien man niet.” Haar stem trilde van schrik. „Hij heeft 

ijswater in zijn aderen. Hij kent heelemaal geen menschelijk gevoel. Er is 
geen misdaad op de wereld, die hij niet begaan zou, vroolijk en koelbloedig, 
als ’t hem zoo uitkwam. Hij is onbarmhartig en vasthoudend als.... als de 
vlammen, die een huis vernielen. Hij heeft geen greintje hart in zijn lichaam. 
Hij.... enfin, zóó’n man is het.” (Wordt voortgezet)
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boekje aan, bevattende 800 kleuren O in o.a. Zephir-, Parel-, Shetland-, 
Sport-, Gezondheids-WOL enz. 

Lvoor kousen, sokken, jumpers, 
babykleertjes, badpakken enz. 

vanaf 12 cL per 50 gram 
Verkoop uitsl. aan particulieren 

N.V. Amsterdamsch Verzendhuis van 
Garens, Heerengracht 154 b, A’dam C.
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Doelmatige publicatie
van uw zakennieuws
is van groot belang

voor uw onderneming

Cfal

De groote massa van het Nederlandsche publiek be
grijpt haar eigen belang wèl. Zij koopt Philipslampen 
en verspilt niet noodeloos geld aan lampen, die 20 
tot 60% tekort doen op het licht.
Toch zijn er nog altijd, die niet beseffen, dat vooral 

hier goedkoop duurkoop is. 
Gebruikt de coupon om U 
te laten aantoonen, hoeveel 
goedkooper het licht van 
Philipslampen is.

Die ASPACA-rol is 
mijn!

Kom er maar 
aan als je durft!

COUPON
(invullen wat verlangd wordt) 

Aan de N.V. Philips’ Gloeilampen
fabrieken, Verkoopafdeeling Neder
land en Koloniën, EINDHOVEN.
Verzoeke mij Uw boekje over een 
doelmatige en economische verlich
ting : „Licht in Uwe Woning” 
gratis en franco te doen toekomen.

Aan de N.V. Philips’ Gloeilampen
fabrieken, Verkoopafdeeling Neder
land en Koloniën, EINDHOVEN. 
Perzoeke bij mij als verbruiker 
van minstens twaalf lampen per 
jaar, een lichtmeting te doen ver
richten. 97-9
Naam :

Adres :
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De korfbalwedstrijd D.O.S.—Blauw Wit 
te Enschede met 5—0 door de Amster
dammers gewonnen. Overzicht tijdens dit 
treffen tusschen Oostelijke en Westelijke 
kampioenen.

184

De Amsterdamsche vouwboot- 
vereeniging A. H. 0.1. hield op 
2en Paaschdag een propaganda* 

tocht door de hoofdstedelijke grachten. Een gedeelte 
der deelnemers bij de startplaats aan de Berlagebrug.

Ajax krijgt een lesje van 
de Oostenrijkers. Kiekje uit 
de match, welke de Ajacie- 

0-8 van Admira verloren.den met _ _ __  ______ _______
Het spreekwoord van de twee honden. 
Volkers trekt er met den bal vandoor 
en laat vriend en vijand springen.

Admira, de Oostenrijksche profploeg, welke Ajax Zondag j.1. een klein 
voetballesje gaf en met niet minder dan 8—0 van de Meerclub won.

De bekende Amsterdamsche biljartspeler Sweering is Zondag naar Amerika vertrokken om 
deel te nemen aan de wereldkampioenschappen groot biljart. Het vertrek van het C. S.

^yFoo heeft dan King Soccer 
// toch nog verschillende 

Paaschverrassingen voor 
ons bewaard, waardoor het 
slot van de voetbalcompetitie 
1932/33 emotievoller dan ooit 
tevoren schijnt te zullen worden.

Beslissingswedstrij’den zijn 
aan de orde van den dag en wie 
weet, welke surprises de pro
motie- en degradatiecompetitie 
nog voor ons in petto houdt.

Intusschen heeft deze gang 
van zaken ook weer zijn zwarte 
zijde. Het zal op z’n vroegst 
half Juni worden voor we uit
gevoetbald zijn. Helaas gaat 
dit natuurlijk weer ten koste 
van de zomersporten, die niet 
alleen op hun beoefenaars, doch 
bovendien op terreinen wachten 
om de spieren los te maken. Wij 
vertrouwen, dat de K.N.V.B, 
thans op volle kracht laat door
draaien en zich niet meer stoort 
aan alle mogelijke kleine belan
gen der verschillende clubs. 
Daarmede is de groote zaak toch 
niet gediend.

Blauw Wit’s lot is beslist. 
Gelukkig maar dat niemand 
er meer aan twijfelde. Nu valt 
het tenminste niet tegen en
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De motorsnelheidswedstrijden in het Alkmaarsche 
Sportpark. De senioren Oosterbaan en Breeman, 
beiden op Ariel, in de 350 c.M.3 klasse in actie.

De schoolvoetbalcompetitie in de hoofdstad. Zoowel binnen ais 
rond de lijnen is het enthousiasme der jongens buitengewoon.

VRIJDAG 21 APRIL 1933

De Amsterdamsche renner P. Spruyt-Blokker is Zater
dagochtend op het Stadionplein gehuldigd in ver
band met het feit, dat hij 3 maanden geleden in het 
Vondelpark startte. Spruyt heeft 19240 K.M. afgelegd, 
hetgeen 2720 K.M. meer is dan het record van den 
Engelschman Humber. Namens de eerste R.K, Wiel- 
rennersvereeniging ontvangt Spruyt bloemen.
Het korfbaltornooi van Hercules te Amsterdam. Hercules 
tegen Onder Ons in actie. De Herculanen scoren een 

doelpunt. De bal is juist in de mand verdwenen.

Motorsnelheidswedstrijden op de 
grasbaan van het Sportpark te 
Alkmaar. Overzicht tijdens den start der senioren.

hebben we volop gelegenheid gehad om ons met 
de gedachte aan de degradatiekampen te verzoenen.

Belangrijk is ook de overwinning van 
Stormvogels op P.S.V. in Eindhoven ge
weest. Een verbazend succesvol begin 
voor de kampioenen van afdeeling II. 

Trouwens, wij zijn er van overtuigd, dat de 
Vogels met hun snel en enthousiast spel en 
niet het minst met hun gevaarlijke schutters 
in den aanval nog geducht van zich zullen 
doen spreken in de kampioenscompetitie.

De kans dat de hoofdstad behalve ’n degra
datie- ook nog ’n promotiecandidaat zal krij
gen, is er ineens ook weer. Eigenlijk hadden 
wij Zeeburgia’s kansen reeds afgeschreven,

doch ziet, Kinheim moest in Wormerveer een puntje 
laten en daar de Zeeburgianen hun roodzwarte stad- 
genooten van de Kruislaan er onder hielden —zij ’t 
ook met de grootste moeite — is ’n beslissingswed
strijd tusschen de Velsensche en Amsterdamsche 
concurrenten noodzakelijk geworden. Deze ont
moeting zal nu a.s. Zondag plaats vinden te Haarlem 
op het terrein van de club van dien naam. Daar 
zal het spannen, H.F.C. kan nu geduldig nog een 
weekje langer wachten voor de start plaats vindt.

Wie BlauwWit’s tegenstanders zullen zijn, is dus 
nog niet geheel zeker. Zou het niet verstandig zijn 
indien men de zebra’s Zondag maar vast tegen 
H.F.C. liet uitkomen.

De nog rest’eerende competitiewedstrijd tegen 
A.D.O. is nu toch van alle belang ontbloot en kan 
beter even wachten.
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Hanussen gaf zijn séances 
dikwijls in een kamer, die 
alleen verlicht werd vanuit een soort ronde 
glazen tafel, waaromheen de bezoekers zaten.

■■Hi
f ' *

■
,Een séance in het huis van den helderziende Hanussen te 
Berlijn. Zooals men weet had Hanussen in Duitschland een 
goeden naam als helderziende; hij had zijn roem echter niet 
zonder moeite en strijd gewonnen. Toen hij van verschillende 
zijden, o.a. door andere helderzienden, werd aangevallen en 
beschuldigd in de pers, richtte hij zelfs eigen bladen op, om 
de beschuldigingen te beantwoorden en te weerleggen. Ten
slotte won hij het van al zijn concurrenten, en hij had met 
zijn séances en voorspellingen zooveel succes ook finan
cieel ~~ dat hij in Berlijn o.a. een groote villa kon laten 
bouwen, die op fantastische wijze was ingericht en gemeubi
leerd. Den laatsten tijd legde hij zich vooral toe op politieke 
voorspellingen, met name over den vooruitgang der nationaal- 
socialistische partij en over de macht van Hitler. Ook het 
beroep van helderziende is echter niet zonder gevaar. Hanus
sen had vijanden. In hoeverre dezen schuldig zijn aan zijn 
sterven — eenige weken geleden — staat niet vast, doch 
het is wel zeker dat hij een gewelddadigen dood is gestorven 
Toen zijn lijk in een bosch in de omgeving van Berlijn werd 

gevonden, kon men moeilijk 
anders dan aan een misdaad 

gelooven.

HELDER
ZIEND®

Hanussen deed de zaken in 't groot; in droom-toestand sprak hij zijn voor
tellingen, welke door een dictaphoon werden opgenomen, later werden getypt 

t •» naar de verschillende „klanten” in en buiten Duitschland gestuurd.

Hanussen in zijn werkkamer met twee secretarissen, die hij 
in dienst genomen had voor zijn correspondentie en de 
weekbladen, welke hij gedurende eenigen tijd heeft uitgegeven.



• DEZE PRACHTKANS OOK VOOR U <
1 millioen francs of 98.000 gld. - 500.000 francs of 49.000 gld.
Verder twee prijzen a frcs. 200.000, drie a frcs. 100.000, zes a frcs. 50.000 en nog vele andere groote 
geldprijzen kunt U winnen tegen storting van slechts drie gnlden. Neemt deel aan de trekking der loten 
Credit National de France emission 1920. Trekkingjwederom Maandag; 1 Mei onder garantie van den 
Franschen Staat. Voor drie gulden heeft U recht op den geheelen prijs. 2 stuks ƒ5.80,3 stuks ƒ8.50.

5 stuks ƒ 13.50, 10 stuks ƒ26.- -. Zendt nog heden postwissel of girostorting No. 135173 
aan de firma ]. Sanders, Comm. in effecten, Hoogstraat 4, Den Haag, Tel. 116587. 
Iedere kooper ontvangt 3 dagen na de trekking gratis de lijst. Drie Hollanders wonnen 
reeds een millioen francs. Thans wacht het fortuin op UI! — Bestelt nog heden!
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Aambeien
In- en uitwendige, zoowel 
bloedende als blinde aambeien 
worden krachtig bestreden door
Aambeienzalf Boom 
Het jeuken bedaart spoedig. 
Alleen echt zoo de verpakking is

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

Abonneert U op
DE STAD
AMSTERDAM
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BOOM’SAAMBEIENZALFBOOM’S

BEZOEKT

LONDEN
DE MEEST TOONAANGEVENDE STAD DER WERELD
Verdubbelt het genoegen van Uw bezoek daardoor, dat 
U in een van deze goed ingerichte hotels logeert. Prijzen 
voor iedere beurs.

Park Lane Hotel
In het hart van Londen, tegenover het Green Park en 
Buckingham Palace, dichtbij de theaterwijk en de beste 
winkels. 400 Slaapkamers, elk met privé badkamer, i-pers. 
kamers vanaf 14/6 d, 2-pers. kamers vanaf 25/-. Appar
tementen vanaf 42/-. Restaurant en Grillroom. Orkest. 
Garage voor 200 auto’s.

Royal Court Hotel sls.w. ?q
Dichtbij het Victoria Station, eerste klasse, in het centrum 
gelegen, zonnig en rustig. 120 Kamers, w. en k. water, 
centr. verwarming, telefoon, i-persoons kamers vanaf 8/-, 
met privé bad vanaf 13/-. 2-persoons kamers vanaf 15/-, 
met privé bad vanaf 20/-. Bekend door goedkoope restau
rant- en wijnprijzen. Eig. A. Wild, voorh. gen. manager Con
tinental, Savoy & Mena House, Kairo & Baur au Lac Zürich.

Bonnington Hotel c°”
Plaats voor 280 gasten, warm en koud water in aile 
slaapkamers. Goed gelegen in het centrum en gemakke
lijk. Kamer met ontbijt 8/6 d. Matige pensionsprijzen.

Inlichtingen voorreizen naar de Britsche Eilanden, een 
zakkalender, de gebeurtenissen bevattende, en andere 
brochures zijn bij alle reisbureaux verkrijgbaar.

Reist ’s nachts via HOEK VAN HOLLAND en overdag via 
VLISSINGEN. Inl. en Prosp. betr. GOEDKOOPE RETOURS 
bij de Reisbureaux en de S. M. „Zeeland” te VLISSINGEN

IS POND'S METHODE VOOR UW HUID
Door een dagelijksche verzorging 
van Uw huid volgens Pond’s 
methode, zult ge er steeds frisch 
en jeugdig blijven uitzien. Want 
waar Pond’s is, daar is een huid, 
zachter en soepeler dan satijn. 
Daar is een teint, frisch als de 
lente! Daar is de teere, doorschij
nende huid-van-heel-jong-meisje, 
met even zoo’n zacht, fluweelig 
waas erover. Pond’s methode 
vraagt zoo weinig tijd, zoo 

POND'S
VANISHING EN 
COLD CREAM

weinig moeite! Voor het naar 
bed gaan wat Pond's Cold 
Cream, die Uw huid tot diep 
in de poriën reinigt. Met Pond's 
Tissue verwijdert U de over
vloedige Cold Cream, en een 
tikje heerlijke Pond's Freshener 
sluit de poriën weer ! Gebruikt 
overdag altijd Pond's Vanishing 
Cream, die Uw teint beschermt 
en ook Uw huid soepel en 
fluweelig houdt !

---------- BON
Een complete monsterdoos met deze 
4 artikelen ontvangt U na inzending 
van 25 ct. porto aan:
POND’S EXTRACT Co., Afd.l64,A’DAM
NAAM

ADRES..........................„................. ..........................na

Een reclame-begrooting 
is niet volledig, wanneer 

E STA]
AMSTERDAM 

niet bij de bladen is 
opgenomen

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.

I»1
Een abonnement voor weinig 
geld en dan nog een gratis 
verzekering op den koop toe. |

INTEEKEN BILJET
Ondergeteekende verklaart zich hiermede te abonneeren 
op „De Stad Amsterdam” a d — ° i)

r ” f 0.12'* per week
Doorhalen wat niet verlangd wordt.

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

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

Bovenstaand inteekenbiljet s.v.p. na invulling afgeven aan ons Bureau, 
N. Z. Voorburgwal 262, of per post toerenden in open enveloppe 
met postzegel van 1 Va cent gefrankeerd.

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

Al onze abonné’s zijn gratis 
verzekerd tegen ongelukken

hun overkomen in of buiten de 
uitoefening van hun beroep.

UITKEERINGEN:
f 2000.* 
* 600.*
* 300.*
* 60.*
* 30.*

bij levenslange invaliditeit . . .
bij dood* . . ..................................
bij verlies van 1 hand, voet of oog
bij verlies van 1 duim of wijsvinger 
bij verlies van een anderen vinger

Zie de Polisvoorwaarden.

I

Huidaandoeningen
WAAROM NOG 
LANGER LIJDEN?

Waarom heele nachten wakker lig
gen, terwijl het D.D.D. Recept tegen 
Huidaandoeningen, Ekzeem, Dauw
worm, Oper. Beenen, Zweren, de on
dragelijke jeuk in enkele seconden 
doet bedaren en U van de folterende 
pijnen verlost?
„Bij de eerste bevochtiging verdween 
de jeuk" schrijft de Heer J. W. M. te 
Haarlem. „Ik heb veel zalf en smeer
sels gebruikt, maar eerst nu ik D.D.D. 
heb is mijn Ekzeem na vijf jaar lijden 
sterk aan het verbeteren."
D.D.D. is geen vettige zalf, 
doch een heldere vloei
stof, die onmiddellijk diep 
in de huidporiën door
dringt en daar de ziekte
kiemen doodt.
Flacons a f 0 75 en f 2.50 
bij Apoth. en Drogisten.
B 21

i

*

„Ik was er zoo erg aan toe, dat 
builen als zakjes aan mijn oogen 
hingen en ik niet kon kijken. De 
jeuk en branderigheid waren on
dragelijk. Met D.D.D. werd in 3 
dagen mijn gezicht beter zonder 
dat ook maar één schilfertje ach
terbleef."

Mej. Y. M. L. te Heerenveen.

GeneesmiddelDD.
tegen HUIDAANDOENINGEN
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De fantastisch groote blanke kelken en knoppen der vroeg in 't üoorjaar bloeiende Magnolia.

TEGEN INBRAAK VERZEKERD
De zaken van Piggy en Bunny gingen slecht 

sedert de laatste weken. Twee dagen geleden 
hadden zij nog een perfecte inbraak uitge

voerd, doch de opbrengst was slechts ’n hoeveel
heid niet bijzonder zware zilveren lepels geweest. 
Thans bestudeerde Piggy de nieuwsbladen om te 
zien waar mooie huwelijkscadeaux waren gekomen, 
want het was zoo de gewoonte, dat de kranten 
hun lezers op de hoogte hielden van al de geschen
ken, die bij een bruiloft in de groote wereld werden 
gegeven.

„Je ergert je gewoonweg dood, als je ziet wat 
voor een rommel ze tegenwoordig geven. Inplaats 
van mooie zilveren snuisterijen komen ze daar 
aandragen met olieverf-schilderijtjes en een zootje 
van die Shakespeareboeken. Dat die lui zich niet 
schamen, er gaat toch zeker niets boven mooi 
zilver!”

Al mopperend doorliep hij zoo de geheele krant. 
Eensklaps deed hij zijn compagnon opschrikken 
met den uitroep van : „Wel verdraaid ! Luister 
eens even, Bunny :

INBREKERS!
Laat de inbreker (of inbrekers), die j.1. Maan

dag in een kantoor inbrak(en), de brandkast 
opende(n) en een kleine hoeveelheid zilver mede 
nam(en), zich tijdens de kantooruren vol ver
trouwen in hetzelfde gebouw vervoegen. Het 
is zijn (hun) voordeel.”

De twee inbrekers keken elkaar met open 
rrond aan. „Dat gaat boven mijn pet! Heb je 
ooit zoo’n vriendelijk verzoek gelezen ?” vroeg 
Piggy sarcastisch.

Bunny begroef allebei zijn handen diep in zijn 
zakken.

„Als ik me niet vergis, hebben ze ons op het 
oog, want wij hebben daar toch een bezoek ge
bracht.”

„Ja — Je hebt gelijk,” antwoordde Piggy- „Wij

door

M. van Mechelen

zijn degenen aan wie die uitnoodiging gericht is.”
„Nou, als ze soms denken dat we zoo stom zijn, 

vergissen ze zich toch ! Welke idioot zou nu toch 
in zoo’n val loopen ; ik riskeer ten minste niets. 
En als jij er zin in hebt je nek te wagen, moet je 
het zelf weten.”

„Maar wat zullen we dan doen ?” gromde 
Bunny.

„We zullen neties een paar dagen wachten, 
totdat we weer een advertentie lezen, want je 
zult zien dat ze nog wel iets naders vantzich laten 
hooren.”

En werkelijk, drie dagen later las Piggy met 
nadruk de volgende advertentie voor:

INBREKER.
Wees niet bang, het is geen valstrik. Ik meen 

wat ik zeg. Niemand buiten mij is op de hoogte 
van de zaak. Kom en het zal je geen windeieren 
leggen.
„Nou, ik veronderstel, dat de man die dat ge

schreven heeft een leugenaar of een idioot is,” 
meende Bunny met het air van iemand, die weet 
wat de menschen waard zijn. „Denk je nog te 
gaan ?”

„Natuurlijk ga ik. Ik wil wel eens weten, op 
welke manier men mij eerlijk geld wil laten ver
dienen.”

Eenige uren later liep de inbreker dan ook de 
trappen op van de Arizona Diamond Company. 
Hij beleefde een nieuwe sensatie en wel het binnen
treden in een groot kantoor zonder eerst de buiten
deur te moeten forceeren. Hij liep een gang door. 

waar verschillende vertrekken op uitkwamen. 
Bij een er van hield hij stil, waarop een bordje 
hing : Privé-kantoor. Op zijn geklop zei iemand 
met diepe stem : „Binnen !” en heel voorzichtig 
voldeed Piggy aan die uitnoodiging. Een betrekke- 
lijkjonge man met het uiterlijk van een Amerikaan 
was blijkbaar alleen in het vertrek. Met een enkelen 
blik op diens figuur had de inbreker zich gerust 
gesteld.

„Draai dé deur achter u in het slot,” zei de 
jongeman achter het schrijfbureau, „dat is beter 
om niet gestoord te worden. Ik heb mijn klerk 
weggestuurd voor deze dagen, dus zijn we hier 
volmaakt alleen. Gaat u zitten en ik zal u zeggen, 
waarom ik u wilde spreken.”

„Nou — steek dan maar van wal, mijnheer,” 
zei Piggy, terwijl hij heel genoeglijk in een grooten 
clubfauteuil wegdook.

„Welnu dan, mijnheer ?”
„Noem me maar Brown, John Brown,” stelde 

Piggy voor.
„Welnu, mijnheer Brown dan. In de eerste 

plaats zou ik graag willen weten, hoe u dien nacht 
hier bent binnengedrongen ?”

„Ja,” meende Piggy. „Dat zullen wel meer 
menschen willen weten, hoe ik werk. Ons beroep 
is echter toch al zoo overvuld, dat ik heusch 
geen geheimen zal verraden.”

„Maar ik zal u ervoor betalen. Zoowel voor het 
geheim, als voor den tijd, dien u er voor noodig 
hebt.”

Met deze woorden schoof hij vijf gouden pond- 
stukken over de tafel, plaatste zijn hand er op en 
vervolgde : „Wanneer je me verklaart, hoe je 
gewerkt hebt, is dit geld voor jou en als ik er 
tevreden over ben, krijg je nog vijftig van deze 
gouden schijven.”

Het vooruitzicht van al dat goud maakte de 
tong van den inbreker los en hij vertelde precies, 
hoe hij en zijn maat het plan hadden gemaakt
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en met behulp van een ladder, die in de buurt 
stond, boven door het venster waren geklommen, 
in deze kamer terecht kwamen, wat de moeite 
van het meenemen waard was hadden ingepakt en 
het heele zaakje voor drie en een half pond hadden 
verkocht.

„Zoo, en nu u het weet,” besloot Piggy zijn ver
klaring, „zijn die vijf glimmende schijfjes zeker 
voor mij.”

„Zeker,” zei de aandachtige toehoorder. „Je 
hebt het eerlijk verdiend en.... Maar waar is 
het ?” liet hij er verbaasd op volgen, toen hij zag 
dat het goud niet meer op zijn bureau lag.

„Ja, dat hoort nu eenmaal tot mijn beroep,” 
antwoordde Piggy. „Ik dacht zoo, u mocht later 
eens berouw krijgen en wat binnen is, is binnen.”

De ander lachte. „Jij bent de man, dien ik hebben 
moet ! Zóó liggen er nog vijftig pond op je te wach
ten en die kan je verdienen zonder zelf eenig risico 
te loopen.”

„Nou, dat bevalt me,” antwoordde Piggy, 
„laat maar hooren.”

„Welnu dan. mijnheer Brown ! De Arizona 
Diamond Company loopt op haar achterste beenen 
en we kunnen nergens nieuw kapitaal krijgen. 
Daarom had de firma, welke behoort aan mijn broer 
en mij, besloten, zichzelf geld te verschaffen. Nu 
heeft mijn broer een prachtige collectie platina 
en juweelen en alles is hoog tegen inbraak ver
zekerd.”

„Oh, nou snap ik het!” grijnsde Piggy bewon
derend. „Wij moeten het zootje bij uw broer weg
halen en u strijkt het verzekeringsbedrag op. 
Nogal een koud kunstje !”

De ander knikte bevestigend. „Juist, en daar 
zit vijftig pond voor jullie aan. Als jullie alles hier 
hebben gebracht en ik het veilig in de brandkast 
heb weggesloten.”

„Meheer, dat komt voor den bakker! Geeft 
u mij maar het adres en morgenavond zitten de 
vliegen bij den jampot. Is dat goed ?”

„Uitstekend,” antwoordde de Amerikaan, terwijl 
hij het adres op een stukje papier krabbelde en 
aan Piggy overhandigde.

„Alles zullen jullie in gereedheid vinden. Laat 
echter voldoende sporen na als bewijs voor de 
verzekeringsmaatschappij en neem zooveel als 
jullie dragen kunnen.”

„Meheer, u zult tevreden zijn,” verklaarde 
Piggy trots. Hij stond op en verliet het vertrek.

Toen Piggy den volgenden nacht in gezelschap 
van Bunny het huis N. 11 in de Mirtel-Grove 
binnentrad, ondervonden zij geen noemenswaardige 
moeilijkheden, althans van inbrekersstandpunt 
uit bezien. Eenige oogenblikken later waren zij 
dan ook bezig, een prachtcollectie kostbaarheden 
in te pakken, tot Bunny eensklaps verschrikt 
uitriep : „Ik hoor iemand !”

„Ja, dat klopt,” antwoordde Piggy. „Hij ver
wacht ons natuurlijk !”

„M-m-maar het komt naar beneden,” fluisterde 
Bunny zenuwachtig.

„Klets nou niet, want het is heel logisch, dat hij 
komt kijken of wij het wel goed doen. Zaken zijn 
nu eenmaal zaken.”

De voetstappen kwamen inmiddels al nader en 
nader, zoodat Bunny zich hoe langer hoe meer 
naar den achtergrond drong en Piggy rustig met 
pakken doorging.

„Hij staat nu voor de deur, ” fluisterde Bunny. 
Piggy keek op en er kwam een glimlach op zijn 
gelaat, toen hij in de deuropening een man van 
middelbaren leeftijd zag staan, gekleed in een 
kamerjas, op wiens gezicht de grootste verbazing 
te lezen stond.

„Morgen, meheer!” zei Piggy vriendelijk. „Het 
is in orde, hoor, we zijn de inbrekers.”

„J-ja, dat zie ik !” stotterde de heer des huizes.
„Nog een paar minuten en we zijn klaar, hoor, 

baas, en dan gaan we weg,” lichtte Piggy hem 
volledigheidshalve in. „Nou, die verzekerings- 
menschen kunnen zich ongelukkig betalen voor 
hetgeen wij hier bij ons hebben en ook voor dat- 
te..En hierbij wees hij met zijn hand naar al 
de laden en kasten, die ruw waren opengebroken. 
De koffer was geheel gevuld met kostbaarheden en 
kalm verzocht Piggy aan Bunny dezenMalvast in 
de gang te dragen.

„Ja, mijne heeren,” zei de heer des huizes, „dan 
denk ik nu maar even de politie te gaan waar
schuwen.”

Bunny keek verschrikt, doch zijn maat lachte.
„Nou, meheer, je broer was heet gebakerd, maar 

bij hem vergeleken lijk jij wel Cayennepeper.”
Het gezicht van den heer des huizes keek hoe 

langer hoe verbaasder.
„Ik begrijp er niets van.”
„Nou, dan niet,” meende Piggy. „Maar morgen 

ken je al je spulletjes bij de Arizona Diamond 
Company terughalen, want die heeft het in orde 
gemaakt, snap je !”

De ander knikte in hopelooze verlegenheid.
„Nou, we gaan nu weg en om te zorgen, dat je 

geen roet in het eten gooit en de politie toch te 
vroeg waarschuwt, zullen we je maar even aan de 
trapleuning vastbinden. Dat lijkt trouwens ook 
veel natuurlijker, vind je niet, Bunny ?”

En binnen vijf minuten stond de heer netjes 
gekneveld en aan de trapleuning vastgebonden, 
terwijl de beide inbrekers langs denzelfden weg 
weer vertrokken.

Prompt negen uur stond Piggy wederom in het 
privé-kantoor van de Arizona Diamond Company.

„Mijnheer, het zakie is in orde, hoor !”
„Vreemd,” riep de Amerikaan uit, „mijn broer 

zou me toch opgebeld hebben, zoodra hij iets 
bemerkte.”

„Ja, dat kon hij niet,” antwoordde Piggy. „Maar 
het schijnt wel een lollige jongen te zijn, doch 
heelemaal niet ingenomen met uw plannetje en 
daarom hebben we hem voor alle securiteit maar 
aan de trapleuning vastgebonden.”

„Maar, daar begrijp ik heelemaal niets van,” 
zei de Amerikaan 
ongeloovig. „Weet 
je wel zeker, dat 
’tmijn broerwas?”

„Ja ja, als u 
tenminste ’t adres 
goed opgeschreven 
hebt.” En hierbij 
schoof Piggy den 
Amerikaan het pa
piertje toe.

„Ja, dat is in 
orde. Mirtel-Grove 
77.”

„Wat!” riep Pig
gy verbaasd uit. 
„Wij zijn geweest 
op N. 11. Maar wie 
schrijft er nu ook 
van die idiote ze
vens. Ieder ver

standig mensch 
leest daar elf uit. 
Maar dat hindert 
niks hoor, meheer. 
We zullen vannacht 
wel even een bezoek 
gaan brengen aan 
nummer 77. Maar 
bewaart u dezen 
rommel dan even
tjes in uw safe tot 

morgenochtend. 
Nou saluut, me
heer !”

De inbraak op 
nummer 77 was 
kinderspel en het
geen zij daarvan
daan droegen, ver
tegenwoordigde een 
groote waarde. De 
twee vrienden wan
delden den anderen 
morgen klokslag 
tien uur in de 
richting van het 
kantoor der Dia
mond Company.

Eensklaps werd 
Piggy’s aandacht 
getrokken tot een 
krantenkiosk, al-

Magnolia's bloeien langs 
het Vierfooudstedenmeer. 

waar, op de Daily-Express, met groote letters 
te lezen stond :

EEN BRUTALE INBRAAK
IN HET WESTEND

EEN GEHEIMZINNIG GEVAL OP HET
BUREAU VAN DE DIAMOND COMPANY

„Oei-joei,” grijnsde Piggy, nadat hij het bericht 
had uitgelezen. „Die kerel op nummer 11 schijnt 
aan de politie verteld te hebben, wat ik hem dien 
nacht gezegd heb en wei dat hij zijn spulletjes 
op het kantoor van de Arizona Diamond Company 
kon terughalen. Dat heeft de politie ook gedaan, 
met het gevolg, dat die vriéndelijke Amerikaan 
nu in de doos zit. ”

„Zóó, daar zit dan minstens drie jaar voor hem 
op,” meende Bunny. „Bewaren van gestolen goed 
— en het weigeren de herkomst daarvan mede 
te deelen.”

„Arme kerel!” zei Piggy. „Enfin, we zullen dit 
maar weer meenemen en naar huis gaan. In ieder 
geval krijgen we nu minstens tienmaal meer dan 
ons beloofd was.”

De broer van den Amerikaan kon het geld, dat 
hij van de verzekeringsmaatschappij kreeg, be
steden aan een goeden verdediger voor den ge
vangene. Inmiddels ziet hij nog steeds uit naar de 
komst van Piggy, maar hij denkt er toch maar 
niet aan nog eens een oproepingsadvertentie in 
de krant te zetten.
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'"per gelegenheid van 

zijn twintigjarig 
bestaan houdt de Hol- 
landsche Kunstenaars-

„Bloemen ’ door 
Else Berg.

„ Diepzeeduiker' door S. L. Schmartz.

Ook toerden enkele kunstenaars gefilmd voor het geluidsjour- 
naai. De schilder Piet van Wyngaerdt vertelt van zijn merk.

kring een expositie van 
de werken van zijn 
leden in het Stedelijk 
Museum te Amster
dam. Van enkele in
zendingen der fraaie 
tentoonstelling bren
gen wij hier foto’s.

„ Vreemdelingen Herbergen' 
door Mathiëu Wiegman.

I
„Spaansche kerk” 
door G. Hordijk.
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Weel U het al van 
den NIEUWE N
LAGEN PRIJS 9
Nu 20cts . perstuk 
voorde lievetingszeep 
van Uw lievetingsster

De schoone Brigitte Helm zegt: 
„Ik heb ervaren, dat het fluweel
zachte schuim van Lux Toilet Zeep 
een weldaad is voor mijn teint.”

(Photo Harlip)
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Nu moet U toch ook eens Lux Toilet Zeep probeeren! Door 
alle deskundigen op het gebied van schoonheidsverzorging 
geprezen — door 9 van de 10 beroemde filmsterren gebruikt — en 
slechts 20 ets. per stuk!
U zult zien, dat het roomzachte, geurige schuim zelfs de teerste 
huid weldadig aandoet. Schoonheid komt nooit beter uit, dan 
wanneer Uw teint door Lux Toilet Zeep zacht en vlekkeloos is. 
Gebruik steeds Lux Toilet Zeep.

Een reclame-begrooting 
is niet volledig, wanneer

~ E STAT
AMSTERDAM

niet bij de bladen is
opgenomen

II) II)

Il\ TOILET ZEEP i
PER STUK 20 CTS. PAK VAN 3 STUKKEN 50 CTS. 2
12 KLEINE STUKJES 70 CTS. (VOOR DE REIS EN VOOR DE LOGEERKAMER) £

LEVER S ZEEP MAATSCHAPPIJ N.V. - VLAARDINOEN

Behandeling van Aambeien 
zonder behulp van het mes. Een behandeling 
ter waarde van ƒ3.— gratis voor eiken lijder. 
Gedurende vele jaren reeds behandelen wij lijders aan 
Aambeien, Zweren, Kloven, Hardlijvigheid met zeer veel 
succes. Een verwaarloosd geval van aambeien kan zeer 
gevaarlijke gevolgen hebben. Onze drievoudige opslurpings- 
methode werkt niet slechts plaatselijk, doch beïnvloedt het 
geheele gestel en doet de aambeien ineenschrompelen en 
verdwijnen. Eiken lijder, die thans schrijft, zullen wij abso
luut gratis een ƒ3.— behandeling doen toekomen. Deze 
behandeling zal U onmiddellijk verlichting geven. Stel het 
niet uit. Schrijf nog heden. Alle correspondentie is strikt 
vertrouwelijk en de Behandeling wordt U gezonden in een 
blanco goed verzegelde enveloppe. Gij kunt haar geheel 
alleen in Uw huis toepassen. Dr. van Vleck Co., Ltd., 
126 New Court, Farringdon St., London, Engeland.

Een Pond Sterling is geen 
12 gld. meer waard!

Juist daarom kunt U nu voor 
den prijs van een piano ons

KEMBLE-vleugelt je
koopen. Een juweeltje van
toon en uiterlijk. Slechts 1.25 M.
lang, prijs.................................. ƒ 775.-

Amsterdam, Spui 12 - Rotterdam, Witte de Withstraat 32 
Arnhem, Steenstraat 54 Breda, Veemarktstraat40 

Leiden, Hoogewoerd 90

MN 19

VIER STUKS 
PER PAKJE

WRIGLEY’S 
KAUWGOM
IN DE MOND
IS LEKKER EN

GEZOND!

WRIGLEY
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ZON IN DE POORT
(RIJKSMUSEUM)
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