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Les in het toepassen oan 
kunstmatige ademhaling.

Een jonge matroos, die dacht, dat hij bij een schip
breuk zijn ooorby drijvende meerderen moest salueeren.

Het dragen der reddingsvesten 
wordt aan mal gedemonstreerd.

REDDEN

f^\p iedere Zeevaartschool en aan 
boord van welhaast ieder oefen

schip voor jonge matrozen, die bij de 
marine of de koopvaardij willen gaan 
varen, maakt het redden van drenke
lingen (en dus ook van zichzelf) deel 
uit van den lesrooster. De ramp van 
het Duitsche oefenschip „Niobe’\ welke 
men zich ongetwijfeld nog herinneren 
zal, heeft weer eens te meer getoond 
aan welke gevaren de jeugdige sche
pelingen bloot staan wanneer hun boot 
kapseist. De bemanning moet er dan 
ook op worden getraind om zich onder 
alle omstandigheden, ook bij zwaren 
golfslag, te kunnen helpen. Daartoe is 
natuurlijk vereischte, dat het reddings- 
materiaal aan boord in prima staat 
verkeert en dat men er mee weet om te 
gaan. Onze foto’s werden gemaakt in de 
Zeevaartschool „Arcona" nabij Berlijn.
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Te Berlijn werd een groot Junkervliegtuig in ge
bruik genomen en genoemd naar Von Hindenburg

In Duitschland heeft de 1 Mei-viering ditmaal voor het 
eerst plaats gehad onder het nationaal-socialistisch re
gime. In de groote demonstraties te Berlijn trokken ook 
vele jeugdorganisaties mee. Een foto van een groep 
nat. socialistische jonge meisjes.

De Engelsche vlieger Bert Hin- 
kler, die al eenige maanden 
werd vermist, bleek met zijn 
machine in de Apennijnen neer
gestort. Nabij de Italiaansche 
stad Toscana werden de resten 
van *t vliegtuig, en van Hinkler 
en z’n medepassagier gevonden.

De Emir van Katsina bracht een bezoek aan 
Londen. Des morgens vroeg ging de neger- 
potentaat met zijn gevolg het verkeerslichten
systeem der Engelsche hoofdstad bestudeeren..

Rijkspresident Von Hindenburg en Rijkskan 
selier Adolf Hitler reden te zamen naar het 
vliegveld Tempelhof bij Berlijn, waar een 
groote parade werd gehouden. /
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Lach op het moment, dat uw kies (zon
der oerdoooen) gaat getrokken morden.

No. 8

De directeur oan het Lachinstituut, die aanspraak 
kan maken op den titel oan ,,Hoogleeraar in de 
Wetenschap oan het Grinniken \ gezeten voor de 

filmooorbeelden oan de diverse soorten oan lachen.

van zijn humeur wil men de leerlingen niet alleen leeren de kunst van het glimlachen te beoefenen in die omstandigheden, waarin een normaal mensch een zuur gezicht behoort te zetten — dit immers zou op den duur wel erg weinig effect hebben, daar de natuur altijd nog sterker is dan de leer — men wil hen niet africhten een gemaakt-vriendelijk gezicht te trekken, aangezien dit toch steeds pleegt te mislukken op het kritieke moment, getuige de honderdtallen „vriendelijke foto’s*’, neen, niets van dit alles ; men beoogt de vriendelijkheid en goedheid van het menschelijk gemoed te wekken en aan te kweeken. Hierdoor immers maakt men zich zelf en anderen het leven en der dagelijk-

Toen deze jonge dame haar di
ploma kwam halen, moest de 
leeraar haar mededeelen, dat 
zy gedropen was. Zij glim
lachte — en was geslaagd.

Het is niet zonder beteekenis, dat het juist in Duitsch- land is, dat de „school voor het goede humeur” ontstond. Het Duitsche volk maakt zulke ernstige tijden door, overwoog de stichter van dit nieuw soort onderwijsinstituut, dat het de kans loopt het lachen geheel te verleeren.Of de man met dit nobele doel meer bereiken zal dan een toename van het aantal vervelende menschen, dat zoetsappig glimlachend door het leven gaat, en die voor den evenmensch even hinderlijk zijn als de lieden, die nooit vriendelijk willen kijken, mag intusschen wel ernstig worden betwijfeld. In de school voor verbetering
Zeg een hartelyk woordje oan 
vriéndelijke terechtwijzing, als ge 
oan uw motor wordt geslingerd. 
Val in ieder geval glimlachend.
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schen omgang zooveel aangenamer en gemakkelijker. Men behoort met een goed 
humeur door het leven te gaan, zeker in een tijd als de onze, welke zoo tot 
ernst stemt. En van die goede gemoedsstemming is de vriendelijke glimlach de uit
drukking.

De glimlach weerhoudt den mensch zijn evennaaste een scherpe terechtwijzing 
toe te dienen, zij maakt de hardste harten week, de grimmigste deurwaarders tot 
dartele kinderen, de peinzende hoofdredacteuren tot zorgelooze knapen, zij doet 
het einde van de maand dichterbij schijnen, zij maakt de hoogste rekening tot een 
genot en het dwangbevel tot een hartelijk schrijven van Hare Majesteit.

Laat ons lachen, innemend, veroverend, begrijpend, welwillend, mild. Wie weet 
welke onverwachte mogelijkheden wij dan bij onszelf en bij elkander ontdekken zullen.

Alleen is het te hopen, dat
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Leer lachen als de deurvaar der urn boeltje komt meghalen.

'„Dames, me zullen thans gezamen
lijk drie tellen lachen om daarna het 
resultaat op de foto te bekijken.”

De leeraar oer loont hoe het gezicht van 
een nukkig oud heer verandert, als men 
maar standvastig blijft door glimlachen.

niet iedereen de lachcursussen gaat volgen. Stel u 
voor, dat heel Nederland loopt te 
grinniken ; wij zouden meenen in 
een tehuis voor tamme idioten te- 
recht te zijn gekomen. En hoe ver 

^*****^^_ zou dat van de werkelijkheid af zijn !
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Op het Adema oan Scheltema- 
plein merd voor het pas onthulde 
monument oan den populairen 
dichter een huldebetooging ge
houden door de Arbeiders Jeugd 
Centrale.

Ook „De Stem des Volks’’ 
bracht, ooi toewijding, een 
zanghulde bij het monument 
van Adema oan Schel te ma.

De kop oan den S. D. A. P.-op
tocht, waaronder men verschillen
de bekende personen herkent.

Des namiddags hield de 
S.D.A.P.een groote straatbe- 

toogjng.De vrouwen in den stoet

II et jaarlijks terug-
x keerende 1 Mei

feest is in Amster
dam wederom aan
leiding geweest tot , 
groote en geestdrif
tige demonstraties 
der arbeidersbewe
ging. Van verschil
lende onderdeelen 
van *t 1 Mei-feest 
brengen wij hier 
eenige foto’s.

toogjng.De
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Mijnheer Zebra kust de 
hand van mevrouw Panter.
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„Present, kap'tein!"

Als men zich verveelt, 
kan men van alles 

koopen, behalve een 
avond plezier. De Para- 
mount heeft dan ook 
waarschijnlijk een wel
daad aan het mensch- 
dom bewezen» door in 
deze film met Herbert 
Marshall, welbekend uit 
„Blonde Venus”, den 
droog-komischen Charlie 
Ruggles en de elegante 
Sari Maritza, het idee 
aan de hand te doen, 
gezellige avonden te 
koopen, als men op een 
gegeven oogenblik niet 
weet wat te zullen doen. 
Overigens latende hierbij 
afgebeelde geestige foto’s 
uit de film met onder- 
staanden naam reeds 
voldoende zien, hoe het 
op zoo’n gekochten amu- 
sementsavond toegaat.

De voorzitter Dan den bond „Kunst door
alle lijden' en de president oan de Staats
bank, incognito op een gekochten avond.

Omgekeerde schoonheden.
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DE SLINGERENDE LANDWEG LANGS
DE BYFJORD BIJ GUSTAFSBERG
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Een golf als een zwarte muur sloeg den half- 
bewusteloozen man bijna van ’t glibberige vlot, 
en Haai Verome wist, dat hij over een uur dood 

zou zijn. Hij wist, dat zijn verstijfde vingers straks 
de macht niet meer zouden hebben, zich vast te 
klemmen aan het hout — dan maakte een vlugge 
dood genadig een eind aan zijn langen doodsstrijd. 

Zijn heete oogen rustten op een licht. Het was 
heel dichtbij. Een licht beteekende hulp. Maar de 
gezwollen lippen van Haai Verome -wrongen zich 
pijnlijk tot een bitteren glimlach. Hij had al eerder 
lichten gezien. Maar het waren geen lichten, ’t Was 
de verbeelding, die spotte met een stervende. Je 
schreeuwde je schor in den nacht, en als je rauwe 
keel in vuur stond van ’t schreeuwen, werd ’t 
licht opgeslokt door ’t zwart, en je was weer alleen 
met den wind en de golven.

Maar een seconde later wist Haai Verome, dat 
dit een echt licht was. Het was een lantaarn. Die 
zwaaide. Schreeuwen scheurden uit zijn keel. 
Schreeuw na schreeuw. Toen verdween de lan
taarn in ’t donker, zooals de andere lichten. De 
geest van Haai werd zwart.

Zijn volgende gewaarwording was er eene van 
zachtheid. Hij lag op iets weeks en droogs, niet 
hard en nat als het glibberige luik, waar hij zoo 
lang op gedreven had. ’t Voelde aan als een bed. 
Zijn hoofd was vol scherpe pijn. Er raasde iets 
in zijn ooren. Zwak, als een stem die over ’t meer 
heen klinkt in de stilte van den avond, hoorde hij 
een man zeggen: „Ik zal wel gaan. Hij moet een 
dokter hebben.”

Zijn oogen gingen iets open. Een mager, knap, 
jong gezicht met heldere grijze oogen scheen te 
drijven in de lijn van zijn blik. „We halen ’t wel’” 
zei ’t gezicht dapper.

Toen een meisjesstem, zacht en warm: „God 
zegen je, Dick! Maar wees voorzichtig !”

Haai Verome voelde zich wegzinken in bewuste
loosheid. Nu was hij Haai Verome niet meer. Hij 
was weer vijf jaar oud, kleine Petie Verome, 
die in Liverpool woonde, boven De Krans. Zijn 
vader leerde hem zakkenrollen. Zijn vader was 
Jacques Verome, een dikke Franschman met een 
rood gezicht, die het zeemanskroegje De Krans 
dreef. Hij was compagnon met een halfbloed 
Portugees, die De Silva heette, en de dronken 
zeelui uit ’t kroegje van Verome ronselde. De Silva 
bracht ze naar Barbarije op een oude vuile brik, 
die Cassandra heette, en dan verkocht hij ze als 
slaaf.

Petie was geboren in 1644, en begon zakken te 
rollen toen hij vijf jaar was. Met z’n twaalfde kreeg 
hij den naam Haai. Hij was kwaadaardig en wreed, 
vlug en grenzenloos brutaal. Als hij geen eenzame 
wandelaars aanklampte en beroofde, zat hij in 
De Krans en dronk zich bewusteloos.

Hij genoot kolossaal van het leven. Hij wist 
niet, dat hij een gemeene doortrapte dronken 
dief was. Als hij er al eens aan dacht, beschouwde 
hij zichzelf als een heel handig manneke, dat hij zoo 
op z’n gemak van zijn vingers alleen kon leven.

Als hij geld noodig had, ging hij in een portiek 
staan in een stille straat. Zijn argeloos slachtof
fer voelde dan plotseling een paar handen als een 
ijzeren schroef om zijn keel — of haar keel — 
Haai keek zoo nauw niet. Als hij in z’n humeur 
was, behandelde hij zijn slachtoffer tot op een 
haartje van den dood, maar vaker.. .. ’t Was veel 
gemakkelijker, een doode te plunderen.

Op den avond van 27 Augustus 1664 had Haai 
een ouden man aangevallen, die er deftig uitzag, 
maar toen hadden zijn vlugge handen gemist. 
De oude man had zich snel omgedraaid, en met 
een zwaren wandelstok had Haai een klap dwars 
in ’t gezicht gekregen. De vreemde was door blij
ven slaan, tot hij moe was. Dienzelfden nacht 
had Haai Liverpool verlaten, gewond en beschaamd. 
Hij ging met de Cassandra mee, een lading ge
ronselde zeelui naar Barbarije brengen.

Terwijl de pijn in zijn been als een onderstroom 
door zijn delirium ging herleefde hij de vijf jaren, 
dat hij van haven tot haven gezworven had, nadat 
hij van de Cassandra was gedeserteerd. Hij zag 

zijn slachtoffers terug — en de lui, die hem den 
gebroken neus en dat litteeken over zijn mond 
hadden gegeven.

Hij was sluipmoordenaar geweest, struikroover, 
spion, valschspeler, zeeroover, beroepsmoordenaar. 
Hij had de bemanning van de Ethiopia aan ’t 
muiten gebracht — maar terwijl ze aan ’t vechten 
waren, was er een ander schip op de Ethiopia 
ingeloopen. De vechtenden waren verongelukt, 
maar de ijzeren vingers van Haai Verome hadden 
een luik weten te grijpen....

De worger kreunde en deed de oogen open. Het 
meisje met het gouden haar zat nog naast het 
bed. Ze keek hem aan met groote, blauwe, mede
lijdende oogen. Langzaam begreep Haai, dat hij 
niet meer droomde. Hij bewoog als proef zijn lip
pen en maakte een heesch geluid.

Het meisje stond op en kwam dichterbij. „Hoe 
gaat ’t ?” vroeg ze. Haar stem was zacht en pret
tig. Ze sprak Engelsch.

Haai’s oogen gingen dicht tot spleetjes en zijn 
hart bonsde. Engeland ! De galg stond voor hem 
klaar in Engeland.

„Waar ben ik ?” zei hij moeilijk.
„Op Liberty-eiland, niet ver van Martinique.”
Haai kwam een beetje bij. Hij keek achterdoch

tig in haar knappe gezichtje. Zijn hand greep naar 
zijn geldgordel. Die was weg.

Het meisje zag de beweging. „Zoekt u uw geld? 
Dat is veilig — daar.” Ze wees naar een plank — 
daar lag de gordel. Haai zag er de dikten in, maar 
ze kon hem wel met vodden opgestopt hebben.

„Ik wil ’m hebben,” knorde hij.
Het meisje keek verwonderd. Toen glimlachte ze.
„U bent zeker bang, dat u iets verloren hebt,” 

zei ze. Ze haalde den gordel en legde hem op ’t 
bed. Haai zocht met zijn vingers, telde, tevreden. 
Wat wou ze, die heks, dat ze niets genomen had? 
Hij was ziek, machteloos, en ze had zijn geld niet 
aangeraakt 1

Een man en een vrouw verschenen in de deur
opening. Ze waren allebei groot, ze hadden roode 
wangen en vriendelijke oogen. Het meisje stelde 
hen voor als haar moeder en vader, John Burgess. 
„Ik ben Jenny Burgess,” zei ze er achter.

De groote man glimlacht. „We zijn maar een
voudige menschen,” kwam zijn diepe stem harte
lijk. „Maar je kunt krijgen wat we hebben, jongen. 
We hebben naar Heath gestuurd om een dokter. 
In minder dan geen tijd sta je weer stevig op je 
beenen.”

De vrouw stak een dampende kom naar voren. 
„Niet praten voordat je de soep op hebt, jongen,” 
zei ze. „Daar krijg je kracht van.”

„Ik zal hem helpen,” zei ’t meisje. Ze stoorde 
zich niet aan zijn protest, ging op ’t bed zitten en 
hield een vollen lepel voor zijn mond. Knorrig 
onderwierp Haai zich. Hij keek naar de drie 
glimlachende menschen. Dus dat waren de 
lammetjes !

Er waren voor Haai Verome maar twee soorten 
menschen, zijn soort.... en de lammetjes. De lam
metjes waren de zachten, de lui, waar zijn soort 
op aasde. Ze hadden geld. Ze preekten. En de soort 
van Haai werd er dik van en keek er op neer.

Zij waren de zachte idioten in een harde wereld. 
Hij had ze nog nooit zoo op z’n gemak gezien ; hij 
was alleen met ze in aanraking gekomen door 
achterdeuren, als hij ze beroofde; in donkere 
straatjes, als hij ze worgde. Haai glimlachte, en 
twee zilveren tanden in zijn benedenkaak werden 
zichtbaar.

Het meisje met haar heldere oogen glimlachte 
terug, toen hij den laatsten lepel soep slikte.

„Hebben jullie me uit zee gehaald ?” vroeg de 
worger den grooten man.

„Ja,” was het antwoord. „Dick Bradford en ik 
hoorden je schreeuwen gisteravond, en toen heb
ben we je binnengehaald.”

J. MACFARLANE WALTERS
Haai keek de drie nog eens aan met zijn scherpe 

oogen. „Dank u wel, meneer. Ik ben ’n eenvoudige, 
fatsoenlijke zeeman, meneer. Ik was bijna ver
dronken, toen de Hendrik van Wijk in den grond 
ging, ’t Was een Hollandsche brik, meneer, van 
Tortuga naar Amsterdam met huiden en tabak.” 
Hij zweeg even, doorvorschte de gezichten en ging 
toen snel voort: „We raakten in een storm ergens 
bij de Leeward-eilanden, we kregen een lek en we 
vergingen met man en muis. Ik ben op een luik 
blijven drijven.”

„Wat verschrikkelijk !” riep het meisje.
„Ja, juf.... Ik heet Petie Miller, mevrouw. M’n 

heele leven matroos geweest. Mijn vader was 
schoenlapper. Hij stierf aan de koorts, toen ik veer
tien was, ep ’n jaar later heeft de Heer mijn moeder 
gehaald. Ik heb niemand meer, mevrouw.”

Het meisje met de gouden haren legde impulsief 
haar hand op de zijne.

„Arme jongen,” zei ze. Haai zag tranen in haar 
blauwe oogen, en hij dacht aan den laatsten keer, 
dat hij zijn moeder gezien had — ze leunde dron
ken over een tafel, ze vloekte en ze gooide een 
flesch naar hem toe.

Hij deed de oogen dicht. Hij hoorde den man en 
zijn vrouw zacht de kamer uitgaan. Er ruischten 
rokken, toen het meisje weer op den stoel dicht bij 
het bed ging zitten. Heimelijk begluurde Haai haar. 
Ze zat met vlugge, zekere halen te naaien aan een 
grijze stof.

„Wat doet u, juf ?” vroeg de worger eindelijk.
Het meisje keek op en glimlachte. „Ik dacht 

dat je sliep, Petie. Ik maak kleeren voor je. Je had 
niets dan vodden.”

„Kleeren voor me ?” herhaalde Haai ongeloovig. 
Den vorigen keer, dat hij verongelukt was, kwam 
hij bij zijn eigen soort terecht. Ze hadden hem aan 
’t strand laten liggen, bloedend en van alles beroofd, 
hulpeloos.

„Wat is Heath ?” vroeg de worger.
„We hebben hier geen dokter,” zei Jenny. „Op 

Heath woont er een — dat is een ander eiland, 
waar ook ’n kleine kolonie woont.”

De worger luisterde naar den wind, die om het 
huis brulde, en naar de huilende golven. Zoo, 
waren dat de manieren van de lammetjes! Je 
uit ’t water sleepen, een bed geven en eten, en 
kleeren voor je maken, en in een orkaan iemand 
uitsturen om een dokter voor je te halen !

Jenny vertelde hem onder ’t werk van de kolonie 
en haar familie. Ze hadden geprobeerd indigo en 
katoen te verbouwen, maar de grond was te schraal. 
Ze hadden maar weinig eten, ’t Vee hield ’t leven 
niet eens. Er kwam bijna geen regen. Ze kwamen 
uit het Noorden, en konden niet tegen het 
klimaat.

„We zijn meestal half ziek van de koorts — we 
houden ’t niet.... ten minste....” Ze zweeg en 
er glinsterde hoop in haar oogen.

„Wat ?”
Het meisje sprong op. „Ik zal ’t je laten zien.” 
Ze klom op een groote kist met ijzeren banden 

in een hoek van de kamer en uit een spleet hoog 
in den muur nam ze een sleutel. Ze sloot de kist 
open en haalde er een bundel ongebleekt linnen 
uit. Dien bracht ze bij het bed, en wikkelde het 
linnen af, tot Haai Verome staarde op het meest 
verbazingwekkende ding, dat hij ooit gezien had.

Het was een diamanten doodshoofd !
Het griezelige voorwerp glinsterde en spran

kelde in het lamplicht, en spatte roode en purperen 
glimpen op den worger. Een doodshoofd, met 
diamanten bezet 1 Een worgersdroom van den 
hemel !

Iedere oogkas was bezet met een driehoek van 
groote, ruwgesneden diamanten, en in ’t midden 
van iederen driehoek gloeide een robijn. De tanden 
waren vervangen door diamanten. In de neus
holten zaten twee kolossale steenen, en de welving
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van den schedel was met diamanten bedekt. Het 
ding zat op een gouden voet, die met diamanten 
en zuivere parels bezet was.

De oogen van den worger glinsterden, knepen 
half toe. Onwillekeurig verstrakten zich zijn han
den tot ijzeren werktuigen des doods.

„Hoe komen jullie daar aan ?” vroeg hij heesch.
Het meisje keek naar den doodskop en huiverde 

even. „Vader heeft ’t vier jaar geleden gevonden; 
er was een palm op den hoek van ’t indigoveld 
door een storm omgerukt, en toen vader hem weg 
wou halen, vond hij tusschen de wortels een aarden 
pot. Die zat vol vuil, heeft er misschien wel hon
derd jaar gezeten. Toen ze hem uitgroeven vonden 
ze dit.”

Haai raakte met zijn vingers aan de diamanten 
in de oogkassen.

„Wat willen jullie er mee doen, juf ?”
Het moest hun redding worden, zei het meisje. 

Dick Bradford zou ’t in een bootje meenemen naar 
Havana — dan zou hij een koopvaardijschip naar 
Frankrijk nemen, en ’t doodshoofd in Parijs ver- 
koopen. Als hij geld had kwam hij hen halen, en 
dan gingen ze ergens in Virginia wonen.

Zij bloosde en sprak verder: „Dick en ik gaan 
trouwen, voor hij naar Parijs gaat.”

De vingers van den worger bleven den schedel 
betasten.

„Wat zou hij er voor krijgen ?”
„Minstens dertigduizend pond, zegt vader. Hij 

denkt, dat ’t uit een Inca-tempel komt, maar we 
weten niet, wie ’t hier begraven heeft.”

Haai knikte. Hij schatte het doodshoofd op 
vijftigduizend pond.

Er sloeg een deur toe in de aangrenzende ka
mer — Jenny sloeg haastig de doeken om den 
schedel en borg hem weer in de ijzeren kist. Toen 
ze juist den sleutel had weggelegd verscheen er een 
jonge man met een donker gezicht in de deur
opening. Zijn oogen stonden, alsof hij juist in een 
hoekje van de hel had gekeken.

Jenny keek hem scherp aan, toen ze wegstapte 
van de kist, en haar levendig gezichtje werd blee- 
ker.

„Waar is Dick ?”
De jonge man probeerde te spreken, en wendde 

het hoofd af.
Jenny wrong de slanke handen in elkaar. Alle 

leven verdween uit haar gezicht.
„Komt hij niet terug ?” vroeg ze met vaste stem, 

die den worger plotseling oud klonk.
De jonge man schudde langzaam het hoofd. De 

schouders van het meisje daalden en haar keel 
kropte als van een onderdrukten snik. Toen knikte 
ze, en liep de kamer uit, rechtop.

De dokter, een magere man met een moe gezicht, 
vertelde Haai, terwijl hij diens wonden verbond, 
hoe de kleine boot bij Heath was volgeloopen, hoe 
Dick Bradford verdronken was. Haai luisterde 
zwijgend. Toen de dokter weg was, kwam Jenny 
weer binnen. De verdorveling keek haar aan. De 
helderheid van haar oogen was weg en haar wangen 
waren wit, maar ze glimlachte. Ze bracht hem een 
kop heeten bouillon. Terwijl hij dien opdronk nam ze 
haar naaiwerk weer op en werkte stil door aan zijn 
kleeren.

Maar de voortdurende vriendelijkheid van 
Jenny, terwijl hij verwacht had, dat ze hem haten 
zou, verwonderde hem nauwelijks sterker, dan het 
bezoek van Dick Bradford’s moeder. Zij kwam een 
puddinkje voor Haai brengen, en haar mooie don
kere oogen stonden vol vriendelijkheid, toen ze 
tegen hem zei : „’t Spijt me, dat ik mijn zoon moest 
verliezen, jongen, maar ik ben blij, dat hij gestor
ven is, omdat hij je wou helpen.”

In de dagen, dat Haai beterde, scheen de heele 
kolonie haar best te doen, om het leven aangenaam 
te maken voor den worger uit het vuil van Liver- 
pool.

Zijn wonden heelden en hij werd snel sterker. Hij” 
kondigde zijn plan aan, om te vertrekken, en het 
scheen iedereen te spijten. Maar John Burgess 
maakte een bootje klaar, en legde het vast in een 
kleinen inham dichtbij de groote haven.

Dien avond stond Haai voor het huisje en keek 
naar Jenny, die op haar knieën den grond lag los 
te maken rondom een paar kwijnende planten. De 
worger ging zijn plannen nog eens na. Den zwaren 
koperen sleutel van de ijzeren kist had hij in zijn 

zak. Het bootje lag klaar, met zeilen, riemen, 
scheepsbeschuit, gedroogd vleesch en een vaatje 
water. In het huisje lag een linnen zak met zijn 
extra kleeren en het geld, dat John Burgess hem 
gegeven had voor den tijd op Martinique, dat hij 
nog geen schip had.

’t Was heel eenvoudig. Als de menschen sliepen, 
sloot hij de kist open, en stopte den diamanten 
doodskop in zijn linnen zak — en hij was al uren op 
zee, vóór ze dachten, dat hij vertrekken zou.

De worger werd een vreemd gevoel van ongemak 
gewaar — bijna van schaamte — toen hij naar het 
meisje keek, dat bij de bloemen knielde ; zij ver
trouwde dat vlug, heel vlug, iemand van de familie 
naar Havana zou zeilen met den diamanten sche
del. Er werd alleen nog gewacht, omdat het in dat 
jaargetij op zee wemelde van de zeeroovers, en men 
geen onnoodige risico wou nemen.

Haai Verome voelde zich ongemakkelijk. Hij 
dacht aan alles, wat het meisje voor hem gedaan 
had — aan haar onschokbare vriendelijkheid, ook 
nadat de man, dien zij liefhad, door hem was 
omgekomen, en een oogenblik aarzelde hij. Zou 
hij den doodskop achterlaten, om die menschen 
te redden ?

Toen verblindde hem de schittering van den 
diamanten schedel, en hij bespotte zijn korte 
aarzeling. Werd hij zacht, doordat hij met ’n 
kudde dominees had geleefd ? Dat doodshoofd 
lag voor ’t grijpen — en hij greep ’t vannacht!

Hij zag den rooden glans op Jenny’s blonde 
haar, toen ze het hoofd ophief en uitkeek over 
de baai. Hij zag hoe haar houding verstrakte.

„Petie !” riep ze uit. „Een schip !”
Haai hield de hand boven de oogen en zag uit 

over het blauwe water. Een schip naderde lang
zaam, met volle zeilen, zwart afstekend tegen 
den koraalrooden avondhemel.

De worger uitte een kreet. Hij herkende dien 
loggen romp — het was de oude Cassandra, door 
de jaren nog vuiler en leeiijker !

Door heel de kolonie schreeuwden de mannen, 
hard loopend naar den oever. Als dat schip naar 
Europa ging, kon ’t één van hen de reis naar 
Havana met den diamanten doodskop bésparen 1 
Toen bleef John Burgess eensklaps staan en wees 
naar de Cassandra. Haai’s vlugge oogen volgden 
de richting. Er wapperde een zwarte vlag van 
den masttop !

De mannen keerden zich om en holden terug 
naar hun woningen. John Burgess kwam met 
groote stappen naar huis.

„Zeeroovers !” riep hij. „Haal je moeder, Jenny, 
vlug !”

Uit iedere woning kwamen vrouwen gesneld, 
met zuigelingen in de armen, de grootere kinderen 
voor zich uit drijvend. Zij repten zich naar de 
bosschen. Jenny voegde zich bij hen met haar 
moeder, en Haai Verome keek haar na, tot de 
laatste glimp van haar gouden haar verduisterd 
was door de boomen. Binnen vijf minuten waren 
er alleen nog de mannen, die in groepjes donker 
naar het schip van de boekaniers stonden te kijken.

Haai keerde zich om, toen John Burgess buiten 
kwam, met ien bleek en vertrokken gezicht.

„De sleutel van de kist is weg !” riep hij, en zijn 
stem beefde. „De schedel moet begraven worden, 
vóór ze landen !”

Haai stak de hand in zijn zak, maar toen zijn 
vingers den sleutel raakten kreeg hij een idee, ’t 
Was een stout idee, maar zijn troefaas waren de 
twintig vaten rum onder de hut van Tyle. Laat 
de vrijbuiters den schedel maar krijgen — hij was 
tegen hen opgewassen, al waren er tweemaal zoo
veel !

Wanhopig besloot Burgess, dj kist zelf te begra
ven. Dat was gevaarlijk, want ’t kostte tijd. De 
twee mannen droegen de kist vlug achter het huis
je en begonnen te graven. Zij hoorden de vrijbui
ters schreeuwend en vloekend de kolonie binnen
stormen.

De vrouwen, vertelde Burgess, hadden zich 
verborgen in grotten midden op ’t eiland. Daar 
waren ze een paar dagen veilig, de grotten waren 
niet makkelijk te vinden. Want als zij gevonden 
werden konden zij beter dood zijn. De indringers 
waren geen gewone zeeroovers, maar beestmen- 
schen, slavenhandelaars, het minste schuim der 
menschheid, het uitvaagsel van de Zuidelijke zeeën.

De grond was nauwelijks open, toen een stem 
Burgess en den worger uit Liverpool deed omkij
ken.

„Zoo, mannetjes 1 Leg die spaden maar neer en 
laat eens kijken, want er in dat mooie kistje zit!”

Een lange kerel met een rooden baard stond 
tegen een hoek van het huisje geleund, met een 
mes in zijn gelen gordel en een pistool in de harige 
hand. Zijn kleine scherpe oogen keken kwaadaardig 
onder borstelige wenkbrauwen uit.

Haai had hem nog nooit gezien. De Cassandra 
was natuurlijk in die vijf jaar wel tienmaal van 
eigenaar veranderd. Waarschijnlijk lag De Silva 
ergens in zee, met hartsvanger tusschen de ribben.

„De sleutel,” commandeerde de roodbaard. 
John Burgess stond kaarsrecht en keek den 

roover zwijgend aan.
De schurk spuwde op den grond. „De sleutel, 

laffe hond !”
John Burgess zei niets. Zijn blauwe oogen 

stonden koud, zijn mond verachtelijk. Voor Haai 
Verome ook maar zag, wat de roover wou, had het 
pistool geknald. De worger zag een zwarte plek 
op het voorhoofd van John Burgess, en de huid 
er omheen was geschroeid. De man viel zwaar op 
den grond, half over de kist.

De boekanier schreeuwde, en drie mannen 
kwamen om het huisje heen.

De roodbaard keek naar Verome. „Waar is 
de sleutel, beest ?”

Haai Verome was klaar voor hem. „De sleutel 
is weg, kapitein — maar als u trek hebt in rum — 
Demerara-rum — ik weet ergens twintig vaten 
te liggen.”

„Ah,” zei de roodbaard. Hij sprak zijn mannen 
toe, zonder ze aan te zien. „Draag jullie die kist 
naar boord — vlug....” Zijn gemeene gezicht 
kwam dicht bij dat van den worger. „Je liegt ’t 
toch niet ?”

„Twintig vaten Demerara-rum,” herhaalde Haai.
„Als je me bedriegt, scheur ik je open. Waar 

is de rum ?”
Tegen donker lag de rum aan den oever, klaar 

om naar de Cassandra te worden geroeid. Ook lag 
daar al het voedsel uit de nederzetting, en al het 
drinkwater, in vaatjes en kruiken. Verhongering 
en dorst dreigden de kolonisten. Een tiental 
mannen lagen op den grond, met ingeslagen 
schedels, doorgesneden kelen, doorschoten licha
men. De andere mannen zagen hulpeloos, hoe de 
schurken het eiland rondtrokken om de vrouwen 
en kinderen te zoeken.

Weinig hielp dit in ’t donker.... Het schuim 
der zeeën zwermde terug naar de kust, laadde den 
buit in sloepen en roeide naar het schip.

Haai was niet ontevreden. Het diamanten 
doodshoofd was aan boord van het roofschip, 
maar tegen middernacht lag de heele bemanning 
in een dronken roes. De worger wist, hoe ’t placht 
te gaan met twintig vaten rum. Als ’t zijn tijd 
was ging hij aan boord, haalde den schedel en 
zeilde naar Martinique in het bootje, dat John 
Burgess voor hem had klaargelegd een eindje het 
strand af.

Het dronken geschreeuw aan boord van de 
Cassandra stierf geleidelijk weg, zware stilte kwam 
over het schip. Het ebde, tot de Cassandra bijna 
op het zand lag. Er brandde een klein lichtje op 
het dek.

De mannen hadden hun gevallen kameraden in 
het witte gebouwtje gedragen, dat ze hun kerk 
noemden, en zaten in zwijgen bij hen. Zonder 
gemist te worden haalde Haai Verome zijn linnen 
zak, waar nu geen geld meer in was, uit het huisje 
van Burgess, en ging vlug naar den oever van de 
baai.

In weinig minuten stond hij onder aan den 
donkeren romp van de Cassandra. Hij hoorde 
gesnork.

Met den lichten zak in één hand greep hij de 
touwladder, die neerhing van de verschansing, en 

* klom geruischloos naar boven. Voorzichtig hief 
hij hoofd en schouders boven den rand Van het 
schip, wetend, dat hij een makkelijk doel vormde 
voor pistool of dolk, in het heldere maanlicht.

Zijn vlugge oogen zagen een dozijn roerlooze 
figuren liggen op het dek middenscheeps, alle 
naakt boven het middel en glimmend door de 
warmte van den nacht. Een dozijn schurken- 
gezichten lag gewend naar den besterden hemel, 
en uit een dozijn open monden bezoedelde de 
lucht van rum de stille nachtlucht.

Voorzichtig hief de worger zich hooger, over de 
verschansing, en als een schaduw gleed hij tusschen 
de slapende mannen door, tot hij aan de steile
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trap kwam, die naar ’t kwartier van den kapitein 
leidde. Er was geen aarzeling in zijn bewegingen. 
Hij kende iederen duim hout van het schip.

In de kajuit beneden scheen er een enkel licht 
van een smerige hanglamp, en de roodbaard lag 
te snorken op zijn kooi. Haai Verome sloop zacht 
naar de deur naast de kooi. Achter die deur moes
ten de schatten van den boekanier liggen op
gestapeld. Daar weer achter lag het kruitmagazijn. 
De vingers van den worger tastten voorzichtig 
langs het lichaam van den slapende — hij vond een 
sleutel — en stond plotseling roerloos, iedere spier 
gespannen. De dronken slaper had zich bewogen. 
Er kwam een knorrend geluid van zijn gele lippen, 
en toen gluurden twee heldere, kwaadaardige 
oogen Haai Verome aan. —

Oogenblikkelijk sloten zich de ijzeren handen 
van den worger om de dikke keel, als springende 
tijgers. Het lichaam van den zeeroover wrong 
krampachtig en zijn handen klauwden dol in de 
onbarmhartige vingers, die in zijn nek beten. 
Onverbiddelijk sloten zich de knellende handen 
vaster, tot het lichaam van den boekanier slap 
terugviel op de kooi.

Haai zag neer op het purperroode gezicht en 
dacht aan John Burgess, die lag met een kogel- 
wond in ’t breede voorhoofd.

„Da’s vereffend/" mompelde hij, en hij keerde 
zich om, naar de deur van de schatkamer, aan
stonds geërgerd door zijn eigen _ vergeldings- 
gedachte.

Wat kon ’t hem schelen, of dat roodbaardig 
zwijn John Burgess had doodgeschoten ? Wat 
ging ’t hem aan, dat die lage keelafsnijders, als 
ze den volgenden dag uit hun roes ontwaakten, 
de mannen van de kolonie in het stinkende ruim 
van het schip zouden stouwen, en ze pijnigen en 
ze verkoopen als slaven ? Wat kon ’t hèm scheien, 
dat ze de vrouwen en kinderen op ’t eiland zouden 
mishandelen en vermoorden.... dat Jenny met 
haar gouden haar daar bij zou zijn ?

Hij liet die gedachten achter zich, toen hij de 
deur opensloot en een stap zette in de schatkamer, 
waarin het licht van de hanglamp viel. Zijn oogen 
gingen naar een schittering in een hoek. Het was 
het diamanten doodshoofd, grijnzend van bovenop 
de ijzeren kist, die het had omsloten. Het deksel 
was er met geweld afgerukt, het slot was vernield. 
De • kostbare doodskop keek met zijn robijnen 
oogen boosaardig naar den worger.

Haai Verome ging nog een stap vooruit en greep 
het doodshoofd. Zijn vingers streelden de steenen. 
Wat ’n leven zouden die hem brengen ! De wereld 
was hèm, als hij Martinique bereikte met den 
diamanten schedel!

Hij wou dien in zijn linnen zak stoppen, maar 
bedacht zich en schoof hem onder zijn arm. Er 
kon met dien zak iets gebeuren — en dien doods
kop moest hij houden. Hij keerde zich naar de 
kisten, die de schatkamer vulden. Hij deed er een 
open, en goudglans trof zijn oog. Het deed hem 
denken aan Jenny’s haar. Hij zag haar op den 
volgenden dag, uit haar schuilplaats gesleept 
door een stel van die schurken, aan hun genade 
overgeleverd. Haar zachte glimlach zou verdwenen 
zijn voor een blik van doodsangst.

Haai ging met de hand in de kist. Hij zou niet 
te veel nemen — te zware last bemoeilijkte zijn 
ontsnapping. Hij stopte wat sieraden en losse 
edelsteenen in den linnen zak, en stak een revolver, 
met juweelen bezet, maar geladen, in zijn gordeL

Weer, onrustig, dacht hij aan Jenny. Hij zag, 
hoe ze in ontzetting terugdeinsde voor een paar 
van die dronken beesten boven. Hij zette de ge
dachte opzij. Hij Lichtte den zak op — halfvol, ging 
wel zoo — en toen stiet hij tegen een kist, die maar 
half op een andere steunde. Terwijl zijn hand uit
schoot om te steunen, viel de kist op den vloer met 
een slag, die door ’t heele schip scheen te daveren. 
Hij stond roerloos, luisterde. Hij hoorde leven op 
’t dek, dronken gevloek.

Een stem brulde : „Wie is er beneden ?” Er kwa
men voetstappen.

Vlug keerde Haai zich om en trok den sleutel uit 
het slot van de deur. Met twee stappen was hij bij 
de deur van het kruitmagazijn. Terwijl hij die 
opende en passeerde, hoorde hij iemand rukken 
aan het luik boven zijn hoofd. Beide wegen van 
ontsnapping waren hem afgesneden. Maar Haai 
kende de Cassandra. In een hoek van ’t kruitmaga
zijn was een klein deurtje, gesloten met een groot 
hangslot. Dat konden zijn handen wel afrukken — 

dan kwam hij door een gangetje, langs een ladder 
aan een dekluik middenscheeps.

Hij strekte de handen uit. Maar opeens, als een 
schilderij, op dat deurtje, zag Haai Jenny’s gezicht, 
en haar blauwe oogen stonden vol schrik en afgrij
zen. Wat moest ’t zijn — Virginia voor haar, of 
Maracaibo voor hem ?

Een stem brulde : „De kapitein is dood !” Ver
warde schreeuwen galmden.

Op dat oogenblik begreep Haai, dat hij schuld 
had aan den diefstal van het diamanten doods
hoofd door den boekanier ; dat hij aansprakelijk 
was voor de afgrijselijkheden, die twaalf dronken 
duivels op het eiland zouden bedrijven, als het dag 
werd. En hij begreep ook, dat alleen hij Jenny en 
de haren kon redden van die gruwelen.

Boven zijn hoofd kwam het luik los en een paar 
beenen werden zichtbaar. Wat zou het zijn — het 
hangslot in zijn ijzeren handen of een vaatje bus
kruit ? Virgina voor de kolonisten, of Martinique 
voor hemzelf ?

In die seconde, waarna hij moest handelen, nam 
de worger uit het slijk van Liverpool zijn besluit. 
Vrijbuiters zwermden de schatkamer in ; een man 
kwam licht als een kat neer, door ’t luik boven 
hem. De twee zilveren tanden van Haai glommen 
in een grijns, toen hij het diamanten doodshoofd 
greep en met kracht den man tegen den schedel 
gooide.

De man viel met een smak op den vloer, de 
doodskop viel naast hem en grijnsde den worger 
aan.

Toen grepen de ijzeren handen een vaatje kruit 
en scheurden het 
open, zooals de 
bliksem een boom 
splijt. De worger 
trok het pistool uit 
zijn gordel, en toen 
de vrijbuiters in 
het kruitmagazijn 
drongen, mikte hij 
op het kruit, fln- 
stinctief hief hij den 
zak met edelstee
nen voor zijn ge
zicht, en drukte het 
er tegenaan, terwijl 
hij den haan over
haalde. Een muur 
van rood wischte 
zijn wereld uit.

Jenny Burgess 
stond voor de deyr 
van het kerkje en 
keek naar den 
koolzwarten romp 
van de Cassandra 
op ’t zilveren zand.

Terwijl zij keek 
sloeg er een vreese- 
lijke knal in haar 
ooren, een geluid, 
dat het eiland 
scheen te schud
den van eind tot 
eind. Voor haar 
verschrikte oogen 
scheen het dek van 
het zwarte schip 
langzaam in de 
lucht te rijzen en 
zich in stukken 
neer te storten op 
het strand. De groo
te mast wankelde 
en sloeg neer als 
een gevelde boom. 
Palen vlogen om
hoog, als zwarte 
dolken, die de 
maan wilden tref

A lieert op de wereld.

fen. Toen spleet de leelijke vuile brik open van 
boord tot boord, als een doorgesneden appel, en 
viel in groote vlammende klompen over het zand- 
vlak.

De handen van het meisje drukte hard tegen 
haar borst. In haar dankbare verbazing begreep 
zij maar één ding : zij waren gered van dat inhalige 
scheepsvolk.

Zij kon niet weten, dat schatten tot een waarde 
van een millioen pond op het zand waren geslin
gerd, om door de kolonisten te worden opgeraapt 
als rijp fruit. Evenmin kon zij weten, dat het alles 
bedoeld was als een geschenk aan haar van Haai 
Verome.

Maar niet alle kostbaarheden werden gevonden 
door de gelukkige eilanders. In Juli 1930, bijna 
driehonderd jaar later, zagen twee jongelui, die 
over West-Indië kruisten in een watervliegtuig, 
zich door een tropischen storm gedwongen, op een 
klein eilandje neer te dalen. Zij lieten hun vliegtuig 
op het strand staan en wachtten, tot de storm beda
ren zou. ’s Nachts werd een groote palm ontwor
teld, en ’s morgens vonden zij in den opengekomen 
grond een vreemd voorwerp. Het was ’t doods
hoofd van een man, bezet met kostbare steenen. 
Emeralden, robijnen, saffieren en diamanten sta
ken in het been — niet ingelegd door een juwelier, 
maar ruig en ruw, als door de hand van een reus 
er in geslagen. Twee tanden in de benedenkaak 
waren van zilver.



de inlandsche bevol
king onrustig wordt, 
dan is de autoweg het 
beste middel om snel 
de manschappen der 
veldpolitie naar de be
dreigde plaats te bren
gen. Sumatra bezit 
een dergelijken auto
weg, 800 K.M. lang, 
en dwars door de oer
wouden loopend. Van 
het aan de Oostkust 
gelegen Padang naar 
de in ’t Westen bloei
ende stad Medan voert 

deze asphaltbaan, 
dwars over een eiland, 
dat ongeveer zoo groot

Rijbewijs, alstublieft, 
vraagt de inlandsche^ 

politie.

„Aequator", is het eenige 
woord dat op dit gedenk- 
teeken te lezen staat. Hier 

: passeert de automobilist de 
n denkbeeldige lijn, die over 
'j den aardbol is getrokken.

als Duitschland is. Een bewonderenswaardig stuk werk ; te 
meer als men bedenkt, dat het nog geen menschenleeftijd 
is geleden, toen er ondoordringbare wouden waren vol 
ziekten en gevaren, waar nu de moderne verkeersweg loopt, 
slingerend in tallooze bochten verder en verder.

Twee dagreizen duurt deze tocht. Twaalf jaar 
geleden kostte een rit van ’t begin- naar het eind
punt duizend gulden; thans legt men in een comfor
tabelen autobus denzelfden afstand voor twaalf 
gulden af. Men passeert tal van stammen, vele 
plantages, tientallen dorpen en nederzettingen, 
graven en gedenknaalden ; maar er hebben geen 
ontmoetingen meer plaats met tijgers, noch bestaat
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graven der Engelschen" 
t^^^S^noemen de visschers aan de Westkust 

deze ongewone gedenkteekens. Wind en 
weer hebben de inscripties sinds lang onlees

baar gemaakt; eenzaam staan de grafsteenen aan 
’t strand van den Indischen Oceaan. Zij duiden de plaats 

aan, waar in de achttiende eeuw de eerste Britten vielen 
in gevecht met de inboorlingen. Niet ver van deze plek 
staat ook de eerste mijlpaal van den grooten autoweg.

op den Indischen Oceaan voor Sibolga (W.-Sumatraï

In de twintigste eeuw begint 
alle kolonisatie met: het aan
leggen van autowegen. Over 

den geasp hal teerden autoweg 
snorren de zware vrachtwagens, 
om goederen te vervoeren, de 
personenauto’s, welke den leden van 
het civiel bestuur op hun inspectie
tochten onontbeerlijk zijn, of waarin 
zendelingen hebben plaats genomen, 
die naar een afgelegen dessa moeten 
worden gebracht; en wanneer ergens
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„Tommick, Tommick,” bedelen de Batak- 
kindertjes. Dit woord is een verbastering 
van Tom Mix, die hier ook al bekend is; 
men duidt er mee aan *n verzoek om geld 
om naar de bioscoop te kunnen gaan.

Een zoon van 't niet zeer zindelijke, maar 
wel zeer intelligente volk der Batakkers, 
dat in Sumatra’s toekomst nog *n groote 
rol zal gaan spelen.

Een plek zooals de Europeaan zich het 
heele tropenrijk droomt. Palmen aan het 
Tobameer ~~ een geliefkoosd ontspan

ningsoord voor de Nederlanders.
De Batakdorpen zijn met planken . om
heind om invallen door wilde dieren te voor
komen. Een jongen opent de „dorpsdeur.'
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er eenige kans op overvallen door hebzuchtige wilden. 
De weg is even lang als veilig.

Maar er zijn herinneringen aan andere tijden ; toen 
de kolonisators werden vermoord, de missionarissen op 
gegeten. Een enkele sobere aanduiding brengt de tra
gedie dezer pioniers in herinnering.

Op zulk een autotocht, dien men gerust eenig in de 
wereld mag noemen, komt men méér bezienswaardigs 
en wetenswaardigs tegen dan een fotograaf kan „vast 
houden”. Op zijn reis reeds moet hij schiften. Maar 
dat hetgeen overblijft nog interessant is in hooge 
mate, bewijst onze serie deze week voldoende.

De Batakker, die naar de ganzenmarkt gaat, 
draagt zijn kwekkenden last op het hoofd. De 
vogels steken met hun hals door bananenbladen.

Vijf minuten terzijde van den autoweg vindt men dit 
graf, waarop te lezen staat: „Hier rust het gebeente 
der twee Amerikaansche missionarissen Munson 
en Lymann, gedood en opgegeten in het jaar 1834". 
(Thans eten de Batakkers alleen nog honden.) Onder de arbeiders en arbeidsters op de 

plantages zijn zeer vele analphabeten, Zij 
teekenen op de loonlijsten door het zetten 
van hun duim in plaats van hun handteekening.

Een bord, dat aanduidt, wat 
een chauffeur te wachten staat.



VROUWENZORGEN
Slechte teint — rheumatiek — te dik — altijd moe •

Indien deze vrouw voor elke 
klacht een apart middel genomen 
had, zou zij het erg druk hebben 
gehad. En de lange tijd, die noodig 
zou zijn geweest, om voor dit 
alles een kuur te doen.

Neen, ze nam maar één middel, 
en na zes weken zag zij alle klachten 
al verdwijnen. De eenvoudige 
verklaring is, dat al haar klachten 
voortkwamen uit éénzelfde oor
zaak. Zij schrijft :

„Sinds ik zes weken geleden 
Kruschen begon te nemen, is mijn 
gezondheid hard vooruitgegaan. Mijn 
teint, die er onfrisch uitzag, is nu 
helder en gezond geworden. Mijn 
rheumatiek is bijna verdwenen. 
Twee maanden geleden was mijn 
gewicht 138 pond en gisteren woog 
ik op dezelfde weegschaal 128 pond. 
Deze gewichtsvermindering heeft me 
wonderlijk veel goed gedaan, want 
ik voel me niet half zoo moe meer 
tegenwoordig en ik kan beter werken 
dan ik in maanden deed. Daarom 
zou ik Kruschen nooit meer willen 
missen. Mej. A. L. R.”

Zoovele kwalen, waarover de 
menschen klagen — vanaf „niet 
lekker voelen” tot acute rheumatiek 
— kunnen veelal worden terug

gebracht tot één grond-oorzaak — 
traagheid der inwendige organen. 
Er is één zekere, veilige weg om 
Uw organen regelmatig aan ’t 
werk te houden — de „kleine 
dagelijksche dosis" Kruschen Salts. 
Kruschen is een wetenschappelijke 
combinatie van zes minerale zouten, 
die uw afvoerorganen aansporen 
tot betere werking en aldus alle 
afvalstoffen wegruimen, die uw 
organisme verstoppen en het bloed 
onzuiver maken. Kruschen heeft 
een zuiverenden en versterkenden 
invloed op den bloedsomloop, 
zoodat het elke vezel van uw lichaam 
doorstroomt met tintelenden levens
lust.

K^aTts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a f 0.9c 
en f 1.60 per flacon. Stralende 
gezondheid voor 1 cent per dag. 
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

MUURBLOEMPJES

„Waarom heb jij zooveel bewon
deraars, niemand kijkt naar mij.” 
Daarop vertelt Lilly haar — —

Geen muurbloempje meer. Zij 
is nu duizendmaal mooier dan 
vroeger.

Eiken dag een kop Ovo. Eiken dag 
nieuwe kracht voor Uw arbeid. U 
wordt levenslustiger, sterker,gezonder.
Ovomaltine is een extract uit 
natuurlijke voedingsmiddelen, het be
vat alleen de werkelijk voedende 
bestanddeelen daaruit. Daarom ver
sterkt Ovo zoo. Omdat het louter 
voeding is.

Op Lilly’s aanraden probeerde zy Nurblond. Deze speciale Sham
poo voor Blondines gaf ook Henny’s mat en kleurloos geworden 
haar den oorspronkelijk gouden tint terug. Nurblond bevat geen 
kleurmiddel, geen henna en ook geen soda of schadelijke bestand
deelen. Probeert het nog heden. Overal verkrijgbaar. Imp. Firma 
B. Meindersma, Den Haag. Ned. Indië: N.V. B. G. Stibbe’s Export My., 
Batavia en Soerabaya.

RomTS Thans
NURBLOND

: De speciale shampoo voor blondines

kleurmiddel, geen henna en ook geen soda of schadelijke bestand-

In bossen vanaf 70 et
KOOPT I

GEADVERTEERDE
artikelen!

tuuvi.
NIVEAdoch de huid beschermd mei I ■ ▼_

^NIVEAOLIE
De eerste warme zonnestralen, en ... . de 

wensch is er om snel weder bruin te wor
den. Weest echter voorzichtig I Uw lichaam 

is door de winterkleeding het licht ont
wend. Dus den duur van het zonne- 
bad slechts langzaam opvoeren 

de huid van tevoren
en

goed inwrijven.

Nivea werkt aange
naam verkoelend.
Nivea-Olie beschermt 

tegen een ie sterke af
koeling. Beide zijn 

niet te vervangen, niet 
na te maken; alleen 

zij bevatten Eucerif.



In de bloeiende Beemster. Ook in de Haarlemmermeer zijn de boerder 
kleuren der bloesemende on

Onder de bloeiende 
takken.

Bloeiend Amsterdam.. Het tuinencom- 
plex „Tuinwijk,"’ midden in „Oost.** 

L

ïïlotóemwedde in

Als het tapijt, gevormd door de mengeling der talrijke kleuren van 
hyacinten, narcissen en tulpen, reeds begint te verbloeien, volgt 

het „Feest der Boomgaarden”, gelijk men poëtisch de bloesemende 
Beemster, Betuw»en Bangerd zou kunnen noemen. In deze week 
verandert het aanzien van het polderlandschap zóódanig, dat men 
zich eerder in Japan dan in Nederland zou wanen. In plaats van 
vlakten ziet men bloeiende tuinen, waartusschen blinkende slooten de 
grenslijn vormen; een afscheiding, welke een oogenblikkelijke her-



*'"^Langs bloeiende wegen 
rijdt de boer naar het land.

Bloeiende peretakken.

De slooten, die een „Ja- 
pansch" landschap meer 
„Hollandsch" maken.

Ook in de Haarlemmermeer zijn de boerderijen ooerhuifd door de heerlijke 
kleuren der bloesemende vruchtboomen.

talrijke kleuren van 
te verbloeien, volgt 
sch de bloesemende 
men_^ In deze week 
zóódanig, dat men 

anen. In plaats van 
1 inkende slooten de 
ogenblikkelijke her-

Bloesemende boomen voor modernen huizenbouw.

in nering aan het Verre 
Oosten aanstonds weer 
doet verdwijnen, omdat 
sloot en kerktorentje on
verbrekelijk hooren bij 
*t Hollandsche bloesem- 
land schap. Een tocht door 
de geurende en bloeien
de vruchtengaarden van 
Noord-Holland mag geen 
enkele minnaar van het 
vaderlandsche schoon in 
deze dagen verzuimen; 
tenzij hij zoo gelukkig 
mocht zijn om 'n volks
tuintje te bezitten en in 
A’dam zijn eigen bloe- 
semboomen te bezitten.
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Nieuwe Blouses
RUITEN EN STREPEN.

EV1
van geruite wollen 
stof. De bijbehoo
rende das vormt een 
combinatie van satijn 
met geruite stof.

Evenals de strepen 
bij de moderne toi
letten op zorgvuldig 
overwogen wijze tegen 
elkaar aan gezet wor
den, zoo zoekt men 

ook bij de geruite stof
fen de garneering in rechte 
en schuine banen, zooals 
bij den rok op onze foto.

PAULA DEROSE.

Haarverzorging

Blouses. Er zijn bij 
de nieuwe blouses bui
tengewoon sierlijke mo
dellen, soms gecom
bineerd uit tweeërlei 
stof. Een effen glad 
lijfje, bijvoorbeeld, 
heeft ’n paar korte raglan- 
mouwtjes van gemoesde 
zijde, in een spitse punt 
oploopend tot den hals en 
versierd met twee strook
jes, terwijl een zelfde 
strookje ’n schootje vormt 
onder aan de effen blouse.

Bij ’n andere blouse 
zijn de raglanmouwtjes 
tot aan den halsgesmockt. 
Het smockwerk omsluit
nauw de armen tot halver
wege de ellebogen, vanwaar 
de mouwen wijd uitvallen. 
De blouse heeft verder nog 
een kleine versiering van 
smockwerk bij de y-vormige 
halsopening.

Weer een andere effen 
blouse heeft ’n berthekraag 
van kleine gebloemde strook
jes, welke strookjesreeks
wordt voortgezet op de mouwtjes.

Gestreepte stofjes worden vaak gecombineerd 
met effen stof, terwijl ook fijne plooitjes een gewilde 
versiering blijven voor zijden blouses.

Ruiten en strepen. Er worden bij de nieuwe 
modellen zeer veel ruiten en strepen verwerkt, 
en niet alleen voor meer eenvoudige toiletten, 
maar ook voor avondjaponnen.

Het model van onze afbeelding van wit met rood 
geruit organdie, nauwsluitend tot aan de knieën, 
wordt gedragen over ’n onderjurk van grijze taf- 
zijde. De bijbehoorende handschoenen en de ele
gante kraag, welke van achteren tot aan de taille 
reikt, zijn van grijs organdie. Het corsage is een 
sierlijk kunstwerk van rood en wit en grijs.

Van eenvoudiger allure is het namiddagtoiletje 
van onze eerste afbeelding, een creatie van het 
Parijsche modehuis Max Sport. De japon is van 
zwarte jersey, de blouse van rood met wit gestreept 
mousseline.

Zulk een japonnetje, op de schouders gesloten 
met ’n paar knoopen, kan natuurlijk over verschil
lende blouses worden gedragen, en naarmate de 
blouse meer of minder elegant is, zal ook het ge
heel een meer of minder eleganten indruk maken. 
Ook bij een blouse met lange mouwen zal dit toi
letje zeer goed voldoen.

Het zwarte hoedje van opengewerkt stroo bij 
dit toilet is een model van Esther Meyer.

Gestreepte en geruite stoffen worden bij de 
nieuwe creaties op verschillende manieren gecom
bineerd met effen stof. Soms is het bovenstuk van 
een japon — vest, kraag en het bovengedeelte van 
de mouwen — geruit of gestreept, terwijl al het 
overige van de jurk, inclusief ’n paar tot de elle
bogen reikende manchetten, van effen stof zijn.

In weer andere gevallen wordt de geschiedenis 
omgekeerd en heeft ’n geruit of gestreept toilet ’n 
paar mouwen en ’n bovenstuk van effen stof. Gele
genheid te over dus om een toilet van ’n vorig 
seizoen weer op te frisschen.

Er wordt voor namiddagjaponnen en avondtoi
letten ook weer tafzijde verwerkt, een soepel, 
glanzend materiaal, dat in combinatie met wit 
organdie in sierlijke creaties wordt omgetooverd 
en waarbij dan soms handschoenen worden gedra
gen eveneens van tafzijde met ’n rand van wit 
organdie om de manchetten.

Onder de nieuwe stoffen maakt het gelakte sa
tijn furore, dat vooral wordt verwerkt voor korte 
zomermanteltjes. Onze foto vertoont zoo’n man
teltje van een sierlijk eenvoudig model bij een rok

jersey met wit en 
streepte mousselinen blouse, 
zwart hoedje van openge
werkt stroo.

van ge
ruite wollen stof. Satij
nen das met geruite 
randen.

Aan mevr. L. te G. 
raad ik aan voor de kale 
plek op haar hoofd naar 
een goeden huidarts te 
gaan, die haar hoogst

waarschijnlijk weer den 
vollen haargroei zal kunnen 
teruggeven. Huismiddeltjes 
geven hier zeker geen baat. 

Inmiddels kan de kale 
plek misschien bedekt wor
den indien het haar zorg
vuldig achterover wordt ge
kamd en met een speldje 
wordt vastgezet. T. L.

Gebreid Baby-mutsje
BEHOORENDE BIJ JURKJE EN MANTELTJE 
IN ONS VORIG NUMMER BESCHREVEN.

60 st. opzetten en 4 toeren r. breien.
5de toer: ♦ 1 r., 2 keer draad omsl. Van ♦ her

halen tot den laatsten st., 1 r.
5de toer: r. breien en de lussen laten vallen.
7de en 8ste toer: r. 9de toer: als de 5de. 10Jf 

toer: als de 6de.
lilde toer: ♦ 4 r., 2 st. br. in 1 st. Van ♦ her

halen tot de laatste 5 st., 5 r. 12de toer: r. 
Verder :

Is/e toer: 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Van ♦ herhalen tot 
de laatste 5 st., 5 r.

2de toer: ♦ 1 r., 4 aver. Van ♦ herhalen. Laatste 
st. r. Deze beide toeren 3 keer herhalen. In den 
laatsten toer 1 st. minderen.

9de toer: 2 r., ♦ 1 aver., 1 r. Van ♦ herhalen tot 
einde van den toer. Dezen laatsten toer 17 keer 
herhalen en in den laatsten toer 1 st. meerderen. 
Verder:

Isfe toer: In den Isten st. 1 st. meerderen, 
♦ 4 r., 1 st. meerderen. Van ♦ herhalen tot ’t einde.

2de toer: ♦ 1 r., 4 aver. Van ♦ herhalen tot den 
laatsten st., 1 r.

3de toer: 1 r., ♦ 4 r., 1 aver. Van ♦ herhalen tot 
de laatste 5 st., 5 r.

2den en 3den toer 6 keer herhalen. 5 toeren r.
21s/e toer: 2 st. samenbr. den geheelen toer door. 

5 toeren r.
27ste toer: 1 r., verder den geheelen toer 2 st. 

samenbr., 5 toeren r.
33ste toer: als de 21ste.
De wol afbreken, den draad door alle steken ha

len en afwerken. Dan naait men het mutsje dicht 
tot ongeveer 2 cM. over de rechtsche toeren van 
den bol.

Het mutsje wordt gestreken, waarna men zij
den bandjes aannaait en van hetzelfde lint ’n paar 
rosetten maakt ter versiering.

THÉRÈSE.

Gekleed toilet van wit met rood geruit 
organdie, gegarneerd met grijs organdie. 
.Corsage» wit met rood en grijs. Bijbehoo- 
rende handschoenen van grijs organdie.



BOVEN DE WET 
DOOR FRANK C. ROBERTSON

Op een eenzame ranch, zooals die groote__veeboerderijen met hun geweldig uitgestrekt terrein in 
de NoordsAmerikaansche gebieden heeten, komt op een gegeven dag een nieuwe chef, die tot opdracht 
heeft paal en perk te stellen aan de veesdiefstallen welke er herhaaldelijk plaats vonden. Onder het 
personeel bevinden zich allerlei ongure elementen waarvan er al spoedig eenige door den nieuwen chef, 
jong en energiek als deze is en vastberaden om aan die diefstallen een eind te maken, ontslagen worden. 
Een der eerste dagen reeds ontdekt hij dat een aantal jonge paarden is weggevoerd en het gelukt hem, na 
een speurtocht op z’n eentje, te ontdekken waar de kostbare dieren zijn heengevoerd en wie dit op zijn ges 
weten heeft. Zonder bedenken klaagt hij den dief aan bij den sheriff in de naastbij gelegen stad, waar 
hij tevens in een logement afstapt om er een middagmaal te gebruiken. Hier wordt hij bediend door 
een innemende jonge dame, die reeds aanstonds een diepen indruk op hem maakt, maar die reeds even 
later laat blijken dat ook zij beschikt over een flinke dosis energie en vastberadenheid en handelend 
weet op te treden. Want het eerste conflict, dat de nieuwe meester heeft is juist met dit pittige 
meisje dat tegen hem partij kiest voor haar van diefstal beschuldigden broeder. Waar dit tenslotte 
na een lange reeks van schermutselingen en achtervolgingen, waarbij het er af en toe warm toe gaat, 
op uit draait, dat kunnen we natuurlijk niet verklappen, dat kunt u zelf ervaren als u dit spannende, 
frissche boek teneinde leest, wat u als ’t ware in een adem doet, wanneer u zich deze prachtige 
premie voor slechts 171/2ceut9 ingenaaid, of 70 cent, in prachtband, aanschaft.

U weet *t: onze bezorgers of agenten zijn verplicht u onze premieboeken aan té bieden, bij ver? 
zuim hiervan gelieve men ons dit mede te deelen.

Hoe „hij” en „zij” elkander voor *t eerst ontmoeten laat u volgend uittreksel uit een der eerste 
hoofdstukken zien.

Ed Boyce was als opvolger van den vorigen 
beheerder Brig Highhouse gekozen door aan
beveling van ’n rentenierenden veehouder, die 

nu één der belangrijkste aandeelhouders van de 
maatschappij was. Gom Tom Ambergate bezat 
een groot vertrouwen in elke veeonderneming en 
tevens in zijn familielid. Met groote moeite was 
hij er in geslaagd de maatschappij er van te weer
houden de bezitting met groot verlies te verkoopen 
en integendeel de exploitatie voort te zetten. Ten 
slotte had de directie er in toegestemd — wanneer 
de rechte man als leider kon worden gevonden. 
En toen had oom Tom Boyce aanbevolen. Zij 
hadden een zeker bedrag op de plaatselijke bank 
te zijner beschikking gesteld. En om zijn toekomst 
én om zijn ouden vriend Ambergate niet be
schaamd te maken, had Boyce besloten alles op 
alles te zetten om de zaak goed te laten marcheeren.

Boyce nam den ouden auto, die bij de ranch 
behoorde, en reed naar Daggett, een klein stadje, 
dat ongeveer tien mijl verder lag. Hij zat wel tot 
over zijn ooren in het werk, vooral nu hij plotseling 
twee krachten miste, maar de tijd om een aanklacht 
in te dienen tegen Roy Bidwell wegens paarden- 
diefstal, moest er toch af.

Hij had een onderhoud met de plaatselijke 
politie-autoriteit, den sheriff, en niet nadat hij 
nog enkele andere zaken had afgehandeld, drong 
het tot hem door, dat hij dien morgen nog niet 
had ontbeten. Dit geschiedde juist op het moment, 
dat hij het eenige nette restaurant van het plaatsje 
passeerde. Hij aarzelde niet en trad binnen.

Een meisje in een blauwlinnen japon legde een 
menukaart voor hem op tafel met een opgewekt : 
„Goedenmorgen”.

Boyce keek op en er kwam een glimlach op zijn 
gezicht. Hij was tot dusverre betrekkelijk weinig 
in aanraking gekomen met dames en de vriende
lijke begroeting van het meisje maakte, dat hij 
onmiddellijk met haar was ingenomen. Zij was 
nu niet direct een schoonheid, maar zij had toch 
iets over zich, dat Ed Boyce het gevoel gaf, alsof 
hij naar een dergelijk meisje reeds jaren had 
gezocht. De blik uit haar oogen, die een mengeling 
vertoonden van blauw en grijs, deed zijn hart sneller 
kloppen. Hoewel niet grof, wekte zij toch den 
indruk van kracht, en ondanks dat zij zichr blijk
baar in verband met haar betrekking, eenigszins 
had gepoederd, bemerkte Ed direct, dat haar 
gezonde gelaatstint wees op een verblijf in de 
buitenlucht. Aanvankelijk hield Boyce zich echter 
op een afstand. Hij had wel eens meer vriendelijk 
damespersoneel ontmoet. Het meisje bleef kalm 
zijn bestelling af wachten en een tweede blik over
tuigde Boyce, dat ze niet tot het gewone type 
behoorde.

„Werkt u hier al lang ?” informeerde hij, toen 
ze met het ontbijt terugkwam.

„Twee a drie maanden,” antwoordde ze glim
lachend,- „maar u behoeft niet bang te zijn, dat ik 
koffie zal morsen.”

„Daar ben ik heelemaal niet bang voor, maar ik 
zou toch wel graag willen, dat u niet achter mij 
bleef staan.”

„Waarom ?”
„Omdat,” antwoordde hij vrijpostig, „ik liever 

heb, dat u zóó gaat staan, dat ik u kan aan kijken.”

Het meisje bloosde en Boyce vreesde, dat zij zich 
beleedigd zou gevoelen. Dit bleek echter niet'het 
geval te zijn, want weldra begon ze te lachen.

„Ik veronderstel, dat u zich dan veiliger voelt,” 
zei ze.

„Integendeel, ik verkeer, wanneer ik u aankijk, 
in grooter gevaar dan ik ooit in mijn leven ben 
geweest.”

Toen het meisje hem een ondeelbaar oogenblik 
aanzag, schenen haar oogen te vragen of deze 
opmerking hem ernst was. Toen haastte ze zich 
weg om een anderen bezoeker te bedienen.

Terwijl Boyce de vlugge bewegingen van het 
meisje volgde, overvielen hem tot dusverre on
gekende gevoelens. „Dat meisje hoort hier niet 
in zoo’n klein restaurant,” mijmerde hij. „Ik zal 
haar eens in het oog houden. Wanneer Ellen bij 
mij is, zal ik haar met dit meisje in kennis trachten 
te brengen en dan moet zij haar van tijd tot tijd 
eens uitnoodigen op de ranch. Hoe zou ze heeten ? 
— maar enfin, dat visch ik nog wel eens uit.”

Toen hij zijn rekening betaalde en zijn oogen 
wederom de hare ontmoetten, wendde zij zich snel 
af. Zij had een vuurroode kleur gekregen en hij 
voelde, dat zij niet onaangenaam was getroffen.

Hij besloot dit restaurant geregeld te bezoeken, 
wanneer hij in de stad kwam — en hij begreep, 
dat dit nogal vrij dikwijls zou gebeuren. Echter — 
de volgende maal, dat hij het meisje weer zag, was 
niet in het restaurant, maar in zijn eigen huis.

Hij hield zich den volgenden dag bezig met het 
bijwerken van zijn boeken, toen zijn Chineesche 
kok, Hung Fat, het vertrek, dat voor kantoor 
diende, binnen kwam.

„Jonge meid zeg, zij baas moet zien — Hung Fat 
antwoordt, zij....”

Het volgende oogenblik werd de Chinees zonder 
veel plichtplegingen opzij gezet en tot Boyce’s 
verbazing stond het meisje uit het restarant voor 
hem. Nu echter vertoonde haar gezicht geen glim
lach — integendeel, haar gelaatsuitdrukking was 
verre van innemend. Even scheen ook zij verbaasd 
te zijn, maar onmiddellijk daarop stapte zij dichter 
op hem toe met een uitgesproken vijandige houding.

„Is u de baas op deze ranch ?” vroeg zij.
„Zeker, juffrouw — maar wilt u niet gaan zit

ten ?”
„Neen. Ik wilde u alleen maar zeggen, dat u 

zich heel erg vergist, wanneer u denkt mijn broer 
in de gevangenis te kunnen helpen,” beet zij hem 
toe.

„Uw broer ? Bedoelt u — dat u.... ?” stamel
de hij.

„Ja, dat ben ik. Ik ben Ina Bidwell en Roy 
Bidwell is mijn broer. En u zult hem niet in de 
gevangenis brengen,” vervolgde ze opgewonden.

Het was of er innerlijk iets bij Ed Boyce instort
te. Dit meisje had op het eerste gezicht een diepen 
indruk op hem gemaakt. En zooals het dikwijls 
gaat met eenzame menschen, had hij voor zichzelf 
reeds vele luchtkasteelen gebouwd, alle in verband 
met deze aardige verschijning.

Boyce was bij de binnenkomst van het meisje 
opgestaan en langzamerhand veranderde zijn 
glimlach in ’n uitdrukking van grimmige vastbe
radenheid. Het deed er niet toe, welken indruk dit 
meisje op hem had gemaakt, zij zou er in elk geval 

niet in slagen hem af te brengen van zijn plan om 
een wetsovertreder flink te laten straffen. Zelfs 
al hadden de volbloed-veulens, die haar broer had 
trachten te stelen, aan een andere ranch t$ebe- 
hoord, dan zou hij er evenzoo over hebben gedacht.

„U doet er waarschijnlijk toch beter aan, indien 
u even gaat zitten,” zei hij. „Dan kunnen wij de 
kwestie rustig bespreken. Het spijt mij, dat het 
juist uw broer betreft, maar ik heb hem op heeter- 
daad betrapt, en als hij paarden wil stelen, moet 
hij ook bereid zijn er de straf voor te ondergaan.”

„Dat is een leugen,” zei het meisje ronduit. „Roy 
heeft nog nooit in zijn leven iets gestolen. U hebt 
hem alleen laten arresteeren om te toonen hoe 
flink u is, om een naam te krijgen en om te zorgen, 
dat de menschen kunnen zeggen, dat u zoo door
tastend optreedt.”

Zij hijgde van opwinding, maar Boyce was te 
woedend om ook maar eenige tegemoetkoming te 
toonen. Haar beschuldigingen troffen hem diep.

„U weet ongetwijfeld beter,” sprak hij. „Ik 
vermoed, dat u wel weet, dat uw broer schuldig is. 
U mag van geluk spreken, dat ik die twee anderen 
ook niet heb laten arresteeren. Ik ben er van over
tuigd, dat zij er evenzeer debet aan zijn.”

„Misschien dat zij die oude veulens hebben 
gestolen, maar Roy zeker niet. U hebt hem nog 
nooit bij die paarden gezien. Hij wist niet eens 
van hun bestaan af — dat vertelde hij mij zelf.”

„Naar hetgeen ik heb gehoord, zegt een woord 
van een Bidwell in deze streek niet zoo heel veel,” 
wierp hij tegen.

Eén oogenblik meende hij een uitdrukking van 
pijn, van schaamte op haar gezicht te zien. Hij 
betreurde zijn laatste opmerking dan ook eenigs
zins, maar het meisje wierp het hoofd in den nek 
en antwoordde, woedend: „Ik hoor het al; u 
kunt niets anders dan anderen napraten.”

Met de grootste inspanning bedwong Boyce zijn 
nogal opvliegend temperament. „Kijk eens, juf
frouw, als u hier is gekomen om te pleiten voor uw 
broer, dan doet u noch hem, noch uzelf veel goed 
door op een dergelijke wijze het gesprek met mij 
voort te zetten. Ik weet, dat hij de veulens heeft 
gestolen. Als u een reden op kan noemen, waar
door ik inzie minder scherp tegen hem te moeten 
optreden, dan luister ik met belangstelling.”

„Hij heeft uw veulens niet gestolen,” hield het 
meisje vol. „U hebt tegen den sheriff verteld, 
dat u ze hebt gevonden op ’n verborgen grasvlakte 
en dat u Roy vandaar zag wegrijden. Hij is er 
op uit geweest om werkpaarden op te vangen, 
maar in de nabijheid van die grasvlakte is hij niet 
geweest.”

„Goed, dan zal de rechtbank daar verder over 
hebben te oordeelen. Voor mij persoonlijk bestaat 
er geen twijfel aan zijn schuld en ik zal mijn best 
doen, dat hij als voorbeeld dient. Er zal een einde 
komen aan het stelen, dat hier voortdurend heeft 
plaats gevonden.”

„Ik zeg u, dat Roy geen dief is,” riep het meisje 
uit. „Hij is altijd eerlijk geweest. Hij heeft nooit 
aan de leelijke streken van de andere jongens 
meegedaan” — het scheen niet tot haar door te 
dringen, dat zij ten opzichte der anderen bezwaren
de woorden sprak. „Hij wenschte te studeeren 
om daardoor iets te bereiken en nu zult u zijn 
geheele leven ruïneeren, alleen omdat u in uw 
dwaze eigenzinnigheid meent, dat u naar niemand 
behoeft te luisteren.”

Aanvankelijk was Boyce van plan geweest 
vergevensgezindheid te toonen — of althans het 
meisje te vragen nog meerdere inlichtingen om
trent haar broer te verschaffen, maar haar laatste 
woorden voerden hem tot het uiterste.

„Goed ; indien u er zoo tegenover staat, dan 
valt er niets meer te zeggen. Uw broer zal de 
gevangenis ingaan en ik hoop, dat hij een flinke 
straf krijgt.”

Daar hij vreesde zichzelf in zijn woede te ver
geten, ging hij weer voor zijn lessenaar zitten en 
begon zijn papieren te rangschikken. Een minuut 
lang bleef het meisje hem aanzien met oogen, 
die fonkelden van haat.

„Ver- ver- vervloekte vent!” beet zij hem einde
lijk toe en snelde weg.

Gedurende een oogenblik bleef Boyce zitten, 
den blik naar de deur gewend. Toen ging hij naar 
het raam en hij zag hoe het meisje met ongewone 
lenigheid en snelheid haar paard besteeg. Zij 
bereed hetzelfde wit-gele paard, dat hij reeds 
tweemaal te voren had gezien met Roy Bidwell 
er op. Hij zag echter niet, dat het meisje tranen 
in haar oogen had.



H
ij stak een sigaret aan, en bleef een paar minuten zwijgend rooken. 
„Ik ga even uit. Ik heb niet zoo heel veel kleeren, maar wat ik 
heb, moet ik toch hier hebben. Ik ga ’t even halen. Over een uurtje 
ben ik terug.”

Zij keek hem na, toen hij de smalle gang doorliep. De deur ging achter 
hem dicht. Lang bleef zij staan staren naar de deurpaneelen. Toen zuchtte zij. 
Ook zij vond het moeilijk thuis te raken in deze vreemde levenswending. Zij 
ging de slaapkamer binnen, en in die eenzaamheid was zij niet meer de zelfbe
wuste, vastberaden jonge vrouw van dien middag. Het masker der onverschil
ligheid viel haar van het gelaat en zij werd een zwak, moe, klein meisje, onuit
sprekelijk bedroefd en angstig. In haar zachte oogen kwam weer de bitterheid, 
een afschuw van het verleden en een schrik voor de toekomst. En toen deed 
zij iets, dat zij voor geen geld ter wereld gedaan zou hebben, als Alan er bij 
was geweest.

Zij wierp zich dwars over het bed en snikte, niet luid, maar met diepe 
schokken. Tien minuten later stond zij op, verkwikt door dat korte toegeven 
aan haar smart; het had haar tenminste opgelucht, na de onafgebroken 
zenuwspanning, die zij pas had doorgemaakt. Langzaam, stelselmatig, begon 
zij toen haar koffer uit te pakken.

Intusschen betrad Alan de breede, donkere gang van het pension van 
juffrouw Garrison. Weer kwam het oude dametje naar de deur, met een om
slagdoek en papillotten, weer klaarde haar vriendelijk gezicht op, in moe
derlijke genegenheid, toen zij den jongen man te zien kreeg. Hij nam haar in 
zijn armen en kuste haar, en zei, dat hij haar spreken wilde, in haar eigen kamer.

En toen, met vergeeflijken, jongensachtigen trots, telde hij honderd- 
dertig dollars in haar handen uit.

„Hier ben ik nu blijer mee dan met alles, wat er ooit met me gebeurd is, 
Garry. Nu weet je tenminste....”

„Malle jongen ! Ik was er niets ongerust over.”
„Dat had je wèl moeten zijn.”
„In ieder geval is ’t nu in orde — je bent er bovenop. Ik wil er alles van 

weten, Alan.”
„Dat zal niet gaan,” antwoordde hij. „Ik heb geleerd, dat een mensch op 

zijn tijd moet kunnen zwijgen. Maar één ding zal ik je vertellen, Garry — 
kolossaal groot nieuws.”

„Wat dan ?”
„Ik ben getrouwd.”
„Nee 1”
„Absoluut.” 
„Wanneer ?” 
„Vanmiddag.” 
Een echt vrouwelijke reactie : juffrouw Garrison begon te schreien. 
„Toe, Garry, niet doen.... toe 1 Waarom huilen vrouwen toch altijd, als 

er iemand trouwt ? Dat is nu toch wel zóóiets onredelijks....”
„Ik huil van vreugde, Alan. Je vrouw.... ’t is natuurlijk een engel van 

een meisje.”
„Dat is ze.”
„En ik heb geen oogenblik gedacht....”
„Ik ook niet,” antwoordde hij droogjes. ,,Ik bedoel—dat meevallertje 

van me kwam zóó plotseling.... en toen hebben we maar meteen besloten, om 
te trouwen — op aanraden van een vriend....”

„Mag ik haar eens zien ?”
„Wat dacht je anders ? Ze gaat vast veel van je 

houden. Zoodra we een beetje op orde zijn, moet je eens 
bij ons komen eten. Maar eerst gaan we eens samen win
kelen — morgenmiddag kom ik je halen. Je moet 
absoluut een nieuwe japon hebben.”

„Nee, Alan....”
„Dan ga ik er alleen een koopen, en dan moet je maar 

zien, wat je krijgt, als ik haar uitkies. Zelf weten. Ik doe 
’t toch.”

„Wat zal je vrouw wel zeggen !”
„Ze zal ’t heerlijk vinden.”
„O, Alan !” en Garry zuchtte. „Je hebt heusch nog

niet veel verstand van vrouwen.”
Hij pakte zijn weinige bezittingen in een ouden hand

koffer, wenschte haar goeden avond, en ging terug naar 
het flatgebouw. De portier grijnsde, toen hij den bruide
gom in de lift opnam, en boog het hoofd ten dank voor 
den dollar, dien Alan hem cadeau gaf.

„Wel te rusten, meneer Beckwith.”
„Wel te rusten.”
De lift begon zich langzaam weer naar beneden te 

bewegen. Het glimmende, grinnikende gezicht van den 
portier was nog juist zichtbaar tusschen het ijzeren 
netwerk door.

„En wel gefeliciteerd, meneer Beckwith 1”
Alan glimlachte, toen hij de deur van zijn flat open-

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. Beckwith stemt toe. 
Hij maakt met zijn aanstaande 
vrouw» die op een onverklaarbare 
wijze in de macht van North is 
geraakt, kennis. Het huwelijk wordt 
voltrokken en het jonge paar be
trekt de flatwoning, welke North 

voor hen heeft gehuurd.
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sloot. De leeslamp brandde nog. Beverly was verdwenen. Alan C
luisterde aan de slaapkamerdeur, en hoorde niets. Toen, zich 
voortbewegend met de grootste behoedzaamheid, speurde hij de huiskamer 
door, tot hij een opklapbed gevonden had, en een knop, waarmee het 
bediend moest worden. Twintig minuten later lag hij tusschen de lakens, 
en was het donker in de kamer.

Het was er heel rustig en vredig — het zilver van een volle maan filterde 
naar binnen door de venstergordijnen, en speelde over Alan’s gezicht. Om de 
lippen van den jongen man lag een eigenaardig, teer lachje. Zijn gedachten 
waren in de andere kamer, bij Beverly, zijn vrouw.

En toen kwam de slaap over hem — zijn oogen sloten zich, maar de zachte 
glimlach bleef om zijn lippen. Hij keerde zich op zijn zijde en sloeg den eenen 
arm omhoog.

Een uur later ging de deur van Beverly’s kamer een heel klein eindje 
open — toen wijder en nog wijder. Een klein, slank figuurtje in ’t wit sloop 
op voorzichtige teenen, bang, de kamer in.

Misschien een minuut lang bleef het jonge vrouwtje staan neerzien op 
de slapende figuur van haar echtgenoot. Toen, met een bedeesd, streelend ge
baar, raakte zij met de toppen van haar vingers zijn warrige haar aan.

TIENDE HOOFDSTUK

Alan werd den volgenden morgen wakker door het gekletter van de ont
bijtborden. Slaperig deed hij zijn oogen open en keek hij de huiskamer rond. 
Toen hoorde hij stemmen in de keuken :

„Toe mevrouw, blijft u nu alstublieft bij die aanrecht vandaan. Ellen is 
hier voor de keuken, en die laat zich ’t werk niet uit ’r handen nemen.”

„Maar Ellen, als ik ’t nu prettig vind....”
„U kunt wel zooveel prettig vinden, mevrouw. Ik geloof niet, dat u ’t 

recht hebt, om de maag van uw man te bederven. Gaat u nu alstublieft opzij
— anders mors ik met meneer z’n koffie.”

Hij hoorde de zware voetstappen van Ellen en een kort lachje van Beverly
— toen kwam de groote vrouw naast zijn bed, met een blaadje, waarop dam
pende koffie stond, met room en suiker.

„Goeden morgen, meneer Beckwith— en ik hoop, dat u goed geslapen 
hebt.”

„Heerlijk, Ellen.” Over het blaadje heen keken zij elkaar aan. Toen keerde 
Ellen zich om, zonder iets te zeggen, en ging.

En toch had Alan het druk met denken, toen hij zijn kop koffie vóór ’t 
ontbijt — een weelde, die hij sinds lang ontwend was — genoot. Den vorigen 

avond had hij over Ellen niet nagedacht, nu kón hij 
haar niet meer als een gewone dienstbode beschouwen.

Ellen scheen den heelen gang van zaken zeer gewoon 
te vinden. Zij verwonderde zich over niets en de manier: 
waarop ze hem had aangekeken.... Het kon niet anders, 
zij wist iets — misschien wist zij véél.

„Oók een handlangster van North,” zei Alan bij 
zichzelf.

Die gedachte was nogal onaangenaam. Ze versterkte 
het gevoel, dat hij in de mazen van een net verstrikt zat. 
Toen schudde hij het hoofd en glimlachte grimmig — wat 
kwam het er eigenlijk op aan ? Afspraak was afspraak, en 
hij had heelemaal geen plan, van zijn deel der overeen
komst af te wijken. Dus zoolang Ellen een bekwame 
dienstbode bleek te zijn — en dat was ze zeer zeker — 
had hij geen billijke reden tot protest.

Toen hij zijn koffie ophad, stond hij op, en ging zijn 
bad nemen en zich scheren. Eerst aan de ontbijttafel kreeg 
hij Beverly te zien. Ze had een eenvoudig blauw linnen 
japonnetje aan, waarin haar meisjesachtigheid nog sterker 
uitkwam. Zij knikte ernstig, toen hij tegenover haar kwam 
zitten, en liet niet anders blijken, dat zij een rol speelde 
in een drama, dan door het fijne netwerk van zorglijntjes 
aan de hoeken van haar oogen.

Na het ontbijt ging Alan naar de kamers van North. 
Die had een kamerjas en pantoffels aan, toen Alan binnen
kwam. Hij groette den jongen man op zijn koele, afge
paste manier en informeerde beleefd naar zijn gezondheid.
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Toen kleedde hij zich verder, onverschillig over allerlei onderwerpen pratend, 
en in een taxi ging hij met Alan de stad in.

Een uur later waren er negentienduizend vijfhonderd dollars in contan
ten op de bankrekening van Alan Beckwith gedeponeerd. North had hem 
alleen het bankgebouw binnen laten gaan. „Ik houd me liever op den achter
grond,” verklaarde hij. Maar hij bleef buiten op Alan wachten.

„Nu is de kogel heelemaal door de kerk,” merkte hij op, toen de jonge 
man zich weer bij hem voegde. „Heb je er spijt van?”

„Neen. Natuurlijk had ik er weel.... eh.. .. rooskleuriger voor kunnen 
staan, maar ik heb ’t van ’t begin af op uw manier beschouwd. Ik ben veertien 
dagen geleden gestorven.”

„Prachtig. Dat is de eenige verstandige kijk op den toestand. En nu ga 
ik maar. Tot ziens.”

„Een oogenblikje — ik wou u even zeggen, dat ik begrepen heb, dat 
Ellen in uw dienst is.”

„Wat wil dat zeggen ?”
„Dat ik weet, dat ze er is, om me in ’t oog te houden.”
„Een zeer schrander jongmensch. In ieder geval is ze een uitstekende 

dienstbode. ” North was onverstoorbaar. „Nog één ding, Alan — ik zal zorgen, 
dat Beverly geen gebrek lijdt, als je dood bent. Ik zal haar vijfduizend dollar 
geven, van dat assurantie-geld.”

Het was ergerlijk, zoo grof als die man de dingen zeggen kon. Alan werd 
bleek en hij boog stijfjes. „Buitengewoon vriendelijk,” antwoordde hij ijzig.

Hij ging naar een der beste kleermakers en kocht twee costuums, een 
dozijn overhemden en wat ondergoed, sokken, boorden en dassen. Toen liet 
hij zich nog een smoking aanmeten. Hij gaf zijn geld heel voorzichtig uit : 
de jaren van armoede hadden een onuitwischbaren indruk na
gelaten, hadden hem een gewoonte van zuinigheid eigen ge
maakt. Aan de lunch zag hij Beverly weer, en toen vertelde hij 
haar over juffrouw Garrison, en wat hij haar beloofd had.

„Dat vind ik leuk, Alan. Ik wil heel graag meegaan — 
en misschien kan ze vanavond hier komen dineeren.”

„Da’s echt aardig van je, Beverly. Ik was niet van plan 
geweest, mijzelf of mijn vrienden aan je op te dringen....”

„Ik ga graag met echte menschen om, Alan.”
Toen Alan dus dien middag bij juffrouw Garrison kwam, 

had hij Beverly bij zich. De twee vrouwen keken elkaar aan, 
en toen nam juffrouw Garrison het meisje in haar armen, en 
kuste haar op beide wangen.

„Beverly Beckwith,” zei ze, „ik geloof, dat je een echt 
geluksvogeltje bent.”

„En ik vind Alan een geluksvogel, dat hij zoo’n vriendin 
als u gevonden heeft* juffrouw Garrison. Hij heeft me verteld, 
wat u voor hem gedaan hebt.”

Garry kreeg een kleur van genoegen. „Dat is nu weer echt 
Alan — altijd overdrijven, wat een ander doet. Nu dat middagje 
ook weer — da’s gewoon onzin, en ik ben heelemaal niet van 
plan....”

Maar zij duwden haar de wachtende taxi in, en brachten 
haar naar een warenhuis, en daar werd, ondanks haar aan
houdend en krachtig protest, een zijden japon voor haar ge
kocht, en zijden ondergoed en zijden kousen en dure schoenen, 
en een hoed, waarnaar de oude dame allang heimelijk gehun
kerd had.

„Maar ’t is belachelijk,” beweerde ze, „’t is gewoon gek
kenwerk. Wat moet ik met zulke mooie kleeren uitvoeren ?”

„Aantrekken, als u bij ons komt eten,” zei Beverly glim
lachend. „En als u eens mee naar den schouwburg gaat.”

„Heb je ooit zulke kinderen gezien ! Gooien maar met 
geld, of ze ’t voor ’t opscheppen hebben; ’t lijkt wel, of Alan 
nooit armoe en honger gehad heeft.”

„Nee, Garry,” zei hij. „Het bewijst juist, dat ik ze ken 
— daarom kan ik een beetje weelde zoo goed op prijs stellen.”

„Toch zijn jullie een paar dwaze kinderen. Stel je voor, 
die rheumatiekbeenen van mij met zijden kousen !” Haar oogen 
straalden als sterren. „Maar toch vind ik ’t heerlijk ! Ik heb 
nooit zooiets moois gehad, dus ik zal zoo verwaand zijn als een 
pauw, als ik ze aanheb. Als ik niet bang was, dat ik jullie pret 
bedierf, ging ik hier in den winkel staan huilen.”

„Ga je gang, Garry, ais je er pleizier in hebt.”
„En vanavond,” zei Beverly zacht, „komt u bij ons eten.”
„Dat gaat niet! Ik heb nergens op gerekend — en ik heb 

een hoop hongerige menschen thuis, wien ik te eten moet geven. 
En nu ik die mooie spullen eenmaal heb, wil ik ze aantrekken 
ook, als ik uitga — en ’t meisje heeft gezegd, dat die verande
ringen morgen pas klaar zijn.”

„Morgenavond dan ?”
„Ja, morgen graag.”
„En dan gaan we daarna naar den schouwburg.”
„Lieve hemel 1 Ben ik Martha Garrison, of ben ik ’t niet?” 
„Je begint ’t nu pas goed te worden, Garry. Ik vergeet 

je nooit”
Zij riepen een taxi aan, en reden met haar en haar stapel 

pakjes naar huis. Zij zat te beven van genot en verwachting. 
Toen Alan uitstapte, voor haar huis, en zich omkeerde, om haar 
te helpen, zag hij, dat zij zich naar Beverly toeboog en haar kuste.

„Ik hoop, dat jullie heel gelukkig zullen zijn samen, schat.”

den lacAMiaam

„Dat zullen we zeker.”
En toen, op den drempel, keek de oude vrouw Alan recht in de oogen. 
„Wees maar heel lief voor je vrouwtje, Alan,” kwam zacht haar raad, 

„ze is een allerliefst klein ding — en ik weet wel haast zeker, dat ze al royaal 
haar portie gehad heeft in ’t leven.”

ELFDE HOOFDSTUK.

Het diner ter eere van Martha Garrison was een groot succes. Beverly 
had in die dankbaarheidsbetuiging een pleizier, dat Alan verbaasde en ver
heugde. En Ellen overtrof zichzelf.

De plaatsen werden aangewezen door kaartjes, die Beverly handig getee- 
kend had. Alan had kleine bouquetjes laten komen, voor zijn vrouw en voor 
Garry. Hij besteedde angstvallige zorg aan zijn eigen toilet, en hij was nogal 
trotsch op het resultaat. De aanhoudende, bittere tegenspoed had geen afbreuk 
kunnen doen aan zijn smaak voor goede kleeren, en zijn figuur was zoo goed, 
dat de kleeren hem stonden. Toen hij naar zijn spiegelbeeld keek, was hij 
benieuwd, of Beverly tevreden over zijn uiterlijk zou zijn.

Maar toen hij zich vertoonde, hoorde hij haar uitroep van welbehagen 
niet eens. Hij bleef op den drempel staan, en hij staarde naar de sprookjes
achtige verschijning, die zij zelve was.

Zij droeg een avondjapon van zilver, met een overkleed van saffieren 
loovertjes — een juweelen étui voor het juweel van haar persoonlijkheid. 
Zij had het korte haar naar achter gekapt, zoodat het niet zoo kort meer 
scheen, en het effect gaf haar meer jaren, meer bevalligheid, en een rijpere 
schoonheid. Over het voorhoofd droeg zij een band van Rijnkiezel.
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„Beverly !”
Zij begreep de uitdrukking van zijn oogen aanstonds en zij bloosde van 

genoegen.
„Het was dwaas van me, Alan, maar Garry zal ’t zoo prettig vinden.”
„Ik dacht heelemaal niet aan Garry. Je.... je bent verrukkelijk!”
„Ik ben niets dan een opgedirkt, verwaand nest.”
„Je bent een buitengewoon mooi vrouwtje, en ik ben trotsch op je.”
Toen ontstond er een onbegrijpelijk gevoel van gedwongenheid tusschen 

hen, en Beverly ging gauw naar de keuken. Ze kwam eerst terug, toen Garry 
arriveerde.

Garry kookte van opwinding. Goede kleeren, practisch gekozen, hadden 
een wonder met haar gedaan. De moede, verknepen, tobberige trek was 
verdwenen, en men zag ’t haar aan, dat zij naar den geest tenminste weer jong 
was. Zij was opgetogen over Beverly’s verschijning, en ze vertelde Alan, dat 
hij er beslist keurig uitzag — „zoo deftig en voornaam en zoo”. En ze was 
zoo trotsch als een kind op de corsage van rozenknoppen en lelietjes van dalen.

Voor de tweede maal in hun korte huwelijksloopbaan speelden Alan en 
Beverly gastheer en gastvrouw, nu echter zonder de zenuwachtige spanning 
van den vorigen keer, zonder den bijtenden spot van North’s bruidsbouquet 
en bruiloftstaart. Het was een gezond-prettige avond, met enkel luchtig 
gepraat en gemoedelijke scherts. Op het diner volgde een film, toen de rit 
naar huis met Garry, en de terugkeer naar hun flat.

Zij keken elkaar aan, vóór Beverly naar haar kamer ging. Alan zag 
haar ernstig in de oogen.

„Ik ben je echt dankbaar, Beverly. Je hebt je kranig gehouden.”
„Ik vind Garry een schat van een mensch. Ik heb ’t even prettig gevonden, 

als zij ’t scheen te hebben.”
„Dat neemt niet weg, dat je wonderen gedaan hebt — en Ellen ook.”
„Merci, Alan,” zei ze. „En goeden nacht.”
„Goeden nacht, Beverly.”
De dagen, die toen volgden, brachten wat orde in den chaos der laatste 

weken. Alan had heel wat om handen : zijn garderobe aanvullen, en zich 
weer oefenen in het golfspel, waarin hij als jongeling had uitgemunt. Een gevoel 
van kieschheid dreef hem, zoo weinig mogelijk het gezelschap van zijn vrouw 
te zoeken.

Daar waren redenen voor, die hij zelf niet heelemaal begreep : als hij 
veel in gezelschap van Beverly was, gingen zijn gedachten zich veel te veel 
met haar bezighouden — en hij begreep, niet zonder een zekere innerlijke 
pijn, dat zij ver buiten zijn leven stond. Hij wou niet over haar tobben — en 
hij wist, dat hij zou moéten tobben, als hij te lang in de nabijheid bleef van 
dien opgejaagden blik in haar mooie oogen. Beverly had de gewoonte, met 
haar lippen te glimlachen, terwijl haar oogen diepe vijvers van verdriet bleven. 
Die oogen lieten hem geen rust, wekten een onberedeneerd verlangen in hem, 

om haar ergens tegen te beschermen. Maar hij wist zelf niet, waartegen hij 
haar zou moeten beschermen — en hij had allesbehalve bewezen, dat hij in 
staat was, iemand te beschermen, maar zij riep gevoelens en ontroeringen 
in hem op, die tot nu toe vreemd waren geweest aan zijn natuur.

En al zei ze het nooit, Beverly scheen te waardeeren, dat hij zoo zijn 
best deed, om het haar naar den zin te maken. Een groot deel van den dag 
was hij uit, en als hij thuiskwam, vroeg hij nooit, wat zij gedaan had. Met 
belangstelling zag hij een vriendschap groeien tusschen Beverly en Ellen, 
de forsche keukenmeid. Evenmin als hij zich in kon denken, dat er een sterke 
band bestond tusschen zijn vrouw en Andrew North, evenmin kon hij berusten 
in de wetenschap, dat Ellen de spionne was van North. Was zij dat wel? 
Maar daar viel toch niet aan te twijfelen ! North had haar in dienst genomen, 
en als zij niet heel wat wist, zou zij den vreemden toestand niet zoo als van
zelfsprekend hebben opgenomen.

Hij nam het North niet kwalijk. Die kon niet weten, dat hij — Alan — 
werkelijk van plan was, zich aan de overeenkomst te houden. Hij moest 
zich nu maar zien te amuseeren — geen zorg maken, verleden en toekomst 
zien te vergeten, en zich geen lasten van anderen op den hals halen.

Maar hij kon niet ontsnappen aan dien gejaagden blik in Beverly’s oogen. 
Menigmaal snakte hij er naar, het vermaak, dat hij genoot, in den steek te 
laten, om naar haar terug te gaan, om bij haar te zitten in de zonnige huis
kamer, en alleen maar te lezen, of wat te praten.

Al ergerde hem het bewustzijn — het meisje boeide hem. Zij was precies 
het tegenovergestelde van wat zij had moeten zijn, en hij ontdekte, dat zijn 
neiging voor haar gevaarlijk werd voor zijn gemoedsrust.

Liefde voor vrouwen was hem tot dan toe een onbekende emotie geweest. 
Hij vroeg zich af, of die toeneiging niet enkel zou voortkomen uit den veel- 
vuldigen omgang — maar hij moest eerlijk erkennen, dat hij onder alle om
standigheden verliefd zou zijn geworden op Beverly. En zélfs had hij het kun
nen worden onder déze omstandigheden — terwijl haar berusting in zoo’n 
toestand het bewijs leverde, dat zij niet heelemaal was, wat een meisje hoort 
te zijn....

„Vervloekt !” Hij zei het hardop. „Dat is niet waar !”
En toch was het bewijs tegen haar overtuigend. Zij was er geen meisje 

naar, om zooiets aan te willen, als North haar niet volkomen onder zijn in
vloed had. North 1 Altijd Andrew North ! Den kalmen, stillen man, den man, 
die nooit lachte, kon hij niet vergeten. De bedreiging bleef hem altijd bij. 
Daar was bijvoorbeeld dat geniepige mannetje, dat hem iederen dag naging....

Natuurlijk was North ook daaromtrent openhartig geweest; hij had 
duidelijk gezegd, dat hij niemand vertrouwde. Hij had Alan gewaarschuwd, 
dat hij zou worden nagegaan. Maar toch was de gewaarwording verre van 
aangenaam.

(Wordt vervolgd.)
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WANNEER 
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en het jonge groen 
U naar buiten roept, 
doe dan altijd voor 
ge uitgaat een weinig 
Pond s Van is hing 
Cream op Uw ge
zicht, want ook met 
het zachte weer is

Verzorgt 
Uw Teint

het een vereischte Vanishing en Cold Cream
Uw teere huid te

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

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

Gen -Vertegenwoordiger voor Nederland; 
OSKAR KOCH

Valeriusstraat 36, Amsterdam • Tel 26496

k maakt Uw
1 soepen 
J sausen 
p groenten 
. krachtiger 
™ en fijner!

^monsters met bridgebloc tegen inzending van deze ad
vertentie of op aanvraag met opgave van het blad aan: 
A J. ten Hope s Handel Maatschappij N.V. Rotterdam.

voor GOEDKOOP 
BRIEFONDERWIJS. 
ERNST CASIMIRLAAN 26 ARNHEM 
OIR. J. VAN OER BU. H00F00N0ERWIJZER

ABONNEERT U OP DIT BLAD

Niet dringen! 
Elke likdoorn, elke 
voet krijgt zijn beurt

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.
*~CURSUS5EN:

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

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

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

sche handelscorrespondentie.

(MONSTERS van
i* beide Creams ontvangt
• U na inzending van 10 ct. _ « 
•porti aan Pond’s Extract Co.« 
jAfd.165 Amsterdam. !

•Adres
1 

iNaim 1

beschermen.
Een korte massage 
van Uw gelaat voor 
ge gaat slapen met 
Pond’s Cold Cream 
sterkt Uw huid en 
houdt haar jong.

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.

Onze Gratis-^
Ongevallen
verzekering

Wij vestigen nogmaals de 
aandacht onzer lezers op 
onze verzekering. Vele 
bladen verzekeren hun 
lezers tegen ongelukken, 
hun overkomen in spoor 
of tram, wat natuurlijk 
maar zelden voorkomt /
De abonné's van ons blad 
zijn verzekerd tegen alle 
ongelukken, die hun 
kunnen overkomen, en dat 
tegen hooge bedragen 
gaande tot

2000 Gulden
bij algeheele, levenslange 
invaliditeit. — Bij dood 
wordt den nabestaanden

600 Gulden
uit gekeerd,ter wijl mindere 
bedragen worden betaald 
bij kleinere ongevallen.
Onze polis-voorwaarden 
kennen slechts enkele 
weinige uitzonderingen !

REGENBOOGWJD Vraagt GRATIS onze monsterco!- 
lectie aan, bevattende 800 kleuren O in o.a. Zephir-, Parel-, Shetland-, 
Sport , Gezondheids-WOL enz. W* voor kousen, sokken, jumpers,

“ babykleertjes, badpakken enz.

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

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

HN-8 Een zittend leven

IGLEY

toch slank en jeugdig.
Van tijd tot tijd een stukje 
Wrigley’s, daar knap je 
van op! Verfrisschend, 
kalmeerend en.... goed 
voor de „lijn"! Bij zittend 
werk moet de spijsverte
ring bevorderd worden, 
anders zijn loomheid en 
corpulentie onvermijde
lijk. Met Wrigley’s behoeft 
de eetlust niet geremd 
te worden.
Twee soorten: P.K. (zuivere 
pepermuntsmaak), Spearmint 
(pittige kruizemuntsmaak), £ 
per pakje ..... .

cent.

Ut weet het al, xegt xuster Nel 
Trannosan helpt snel en wel

Publicatie van deze berichten in welken 
vorm ook is verboden. Hier volgt het 
weerbericht: Maar U weet het reeds. Uw 
weerprofeet (die geen brood eet, maar 
zenuwen van U!) heeft het U al verteld: 
Flinke steken: lichte neerslag (dat is regen) 
Venijnige steken met tusschenpoozen: 
hevige regenbuien.

Uw grootvader en overgrootvader hadden 
likdoorns, moet U ze daarom ook hebben ? 
U raakt ze kwijt binnen 2 dagen zonder 
bloedverlies, zonder infectie en zonder 
pijn met Trannosan Likdoorn en Eelt 
Remedy van Prof. Dr. Polland, den be
roemden hoogleeraar a.d. univ. te Graz. 
Koop nog heden een doosje.

Garantie: Niet goed geld direct terug 
Gratis: Een monster Voetbad

En dan de voeten wekelijks enkele malen 
voor een paar cent dompelen in het 
heerlijke bruisende Trannosan Voetbad 
bereid met 15 minerale zouten van ge
neeskrachtige bronnen. Dat knapt op, 
het versterkt pezen, spieren en zenuwen 
op heerlijke wijze.
Loop geen dag langer 
met pijn; bevrijd U 
van Uw kwelgeest. 
Koop nog heden een 
pakje Remedy, een 
pakje Voetbad.

Trannosan Company Verlaatstr. 52 56
Parijs • Londen - Brussel - Singapore - Paramaribo
Berlijn - Zurich - Batavia - Athene - Dantzig R-2-c 4

Likdoorn en Eelt Remedy 
voor 8 toepassingen met 
Garantiebewijs en gratis 
voetbad .... 45 C.

Voetbad voor 6 voet
baden, bestaande uit 
15 minerale zouten van 
geneeskr. bronnen 45 c.
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goede dag. Hollandia, dat 
na eenige jaren afwezig
heid weer een serieuze po
ging aanwendt om in de 
tweede klasse terug te 
keeren, klopte Zondag 
D.E.C. in den promotie
wedstrijd met 3—1. Hol
landia heeft nu dus reeds 
drie punten. Van D.E.C. 
valt ons het resultaat bij
zonder tegen. De tweede 
klasse zonder D.E.C. Men 
kan het zich haast niet 
indenken. Toch komt het 
zoover indien de rood
witte Meerclub zich niet 
onmiddellijk herstelt.

West Frisia wint zijn eersten 
degradatie-wedstrijd met 5-0 
nan het Rotterdamsche Excel
sior. Spelmoment uit deze match 
voor het Rotterdamsche doel.

Zeeburgia met groote cijfers 
*^door de F.C. Wien geklopt.

Een kiekje uit deze match, 
welke op het Ajax-terrein werd 
gespeeld. De Weeners voor het 
Zeeburgia-doel.

Jenny Kasteijn haalde Zater
dagavond ooor de zooveelste"""* 
maal het wereldrecord 400 M. 
schoolslag omlaag. Onze kra
nige zwemster, die wij hier voor 
den start gereed zien, bracht 
het oan 6.3/2/s sec. op 6.29 sec.

Zooals te verwachten was, 
heeft Blauw Wit kans ge
zien zich in de halve be
slissing voor den strijd om 
’t korfbalkampioenschap 
van Nederland te plaat-

In den strijd om het kampioenschap van Neder
land, welke ons interesseert, omdat het naburige 
Stormvogels er bij betrokken is, zijn de Vogels en 

Go Ahead momenteel nog ongeslagen. Feijenoord 
leed Zondag in Deventer een 0—4-nederlaag en is 
dus wel heel erg tegengevallen. Stormvogels kon 
zich met moeite handhaven tegen Velocitas en zal 
in de komende wedstrijden ook al uit een heel ander 
vaatje moeten tappen, wil het aanspraak op den 
hoogsten titel blijven maken.

Blauw Wit beweegt zich nog steeds heel snel 
naar beneden op het hellende vlak. Het is een er
kend feit, dat de voor degradatie-wedstrijden 
bestemde eerste-klasser het in den strijd tegen de 
opkomende tweede-klassers niet makkelijk heeft 
en wij gelooven niet dat Blauw' Wit op dezen regel 
een uitzondering zal maken. De 0—3-nederlaag 
tegen H.F.C. is daar om het te bewijzen. Geen enkel 
doelpunt vermochten de stadionbewoners tegen 
hun Haarlemsche tegenstanders te scoren. Indien 
v. d. Meulen hiervan nog de oorzaak ware geweest, 
zouden wij er vrede mee genomen kunnen hebben, 
doch geen doelman had bij het weinig doortastende 
spel van den Blauw Wit-aanval last van zijn zenu
wen kunnen krijgen. Gelukkig is er nog een kans. 
Of Blauw Wit haar benutten zal, is zeer de vraag. 
De Stadionclub met haar vele leden en talrijke elf
tallen zit slecht in behoorlijke voetballers. Naar 
hetgeen wij er Zondag van zagen zou slechts een 
wonder de zebra’s kunnen redden.

In de andere afdeeling is thans uitgemaakt, dat 
H.V.V. aan het tweetal West Frisia, Excelsior zal 
worden toegevoegd. De West Friezen zijn intus- 
schen reeds zoo verstandig geweest om met een 
flinke overwinning op Excelsior te starten. Hier 
staan de papieren dus gunstiger voor de eerste- 
klasse-club.

Het was overigens voor heel West Friesland een

SPORT VAN ZONDAG

De kampioenswedstrijd Stormvogels—Velocitas (l-Ö) in IJmuiden. De goed verdedigende achterhoede der 
Groningers wist de score geruimen tijd blank te houden. Een spelkiek Door het doel der Noordelijke kampioenen.
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Blaum Wit mint voor de tmeede maal van 
D.O.S. in den strijd om het Nederlandsche 
korfbalkampioenschap. De strijd om het bruine 
monster is ook bij de korfballers hevig genoeg.

T.O.G. besluit de competitie 
met een 1-4 nederlaag tegen 
H.R.C. Op onze kiek brengt 
de Heldersche Rating Club het 
Amsterdamsche doel in gevaar.

D.E.C. verliest zijn eersten 
degradatiewedstrijd legen 
Hollandia in Hoorn met 1-3. 
Moment uil deze ontmoeting 
ooor het doel oan D.E.C.

The King of the Sports doet zijn 
joyeuse entrée in de hoofdstad. Bij 
V. V. V. aan de Kruislaan merd 
Zondag de eerste juniorenmedstryd 
gespeeld. Hom that ? appelleert de 
slips. Out, mant de batsman mordt 
door den micketkeeper gestumpt, 

ooor hij in zijn crease is.

sen. Na de 5—O-zege die 
de Amsterdammers in
Enschede op D.O.S. wisten te behalen, twijfelde 
niemand meer aan een overwinning in eigen huis 
en deze algemeene veronderstelling werd afgeloo- 
pen Zondag dan ook volkomen bewaarheid.

Met 8—2 bleven de zebra’s in de meerderheid, 
welke groote uitslag echter eerder toe te schrijven 
is aan het zwakke spel der Oosterlingen dan aan 
de kracht van Blauw-Wit. Het is op het terrein 
aan de Van Speykstraat een slechte wedstrijd ge-

Blaum Wit in het Stadion met overtuigende cijfers door H.F.C. geklopt (0-3). 
Een der talrijke oergeefsche aanvallen der zebra's op het Haarlemsche doel.

worden en het spelpeil kon dat van 
een middelmatige eersteklas-ontmoe- 
ting niet eens benaderen. Vooral van 
D.O.S.-zijde aanschouwden we een 
uiterst primitief spelletje ; en wat zij 
in techniek te kort schoten, tracht
ten ze door forschheid nog eenigszins 
goed te maken. Opvallend was het, 
dat Blauw-Wit zich tot dezelfde speel
wijze liet verleiden in plaats van haar 
gewone spel te ontplooien. Hadden zij 
zich aan dit laatste vastgehouden, zon
der twijfel had dit niet alleen het ver
toonde spel ten goede gekomen, doch 
de uitslag was bovendien nog veel groo- 
ter voor de Amsterdammers geworden. 
Het is maar te hopen, dat de beide ont
moetingen voor de finale om het lands
kampioenschap, die waarschijnlijk te
gen H.K.V. (Den Haag) zullen plaats
vinden, van veel beter gehalte zullen 
zijn dan de wedstrijden tegen D.O.S. 
Ten slotte vermelden we nog even de 
2—1 -overwinning die D. D. V. op Her
cules wist te behalen in de promotie- 
degradatie-competitie der eerste klasse 
N. H. Een resultaat, dat ons van 
D.D.V. zeker niet tegenvalt.
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Het geiteiuveitje

Oude hofstede te 
Midden-Beemster.

Het flesschenkind 
oan de boerderij.

Desertie
uit de woonschuit.



VAN DE PLANKEN BEZOEKT
LONDEN
DE MEEST TOONAANGEVENDE STAD DER WERELD 
Verhoogt U het genoegen van Uw bezoek daardoor, dat 
U in een van deze goed in gerichte hotels logeert. Prijzen 
voor elke beurs.

Park Lane Hotel Picca^uy
In het hart van Londen, tegenover Green Park en Bucking- 
ham Palace, dichtbij het theater-gedeelte en de voornaamste 
winkels. 400 Slaapkamers, ieder met privé badkamer, i-pers. 
kamer vanaf 14/6 d, 2-pers. kamer vanaf 25/-. Apparte
menten vanaf 42/'-. Restaurant en Grillroom. Orkest. Garage 
voor 200 auto's.

Royal Court Hotel sloas.wqi
Dichtbij het Victoria Station, eerste klasse, centraal gele
gen, zonnig en rustig. 120 Kamers, warm en koud water, 
centr. verwarming en telefoon. i-Pers. kamer vanaf 8/-, 
met privé bad vanaf 13/-, 2-persoons kamer vanaf 15/-, 
met privé bad vanaf 20/-. Om zijn goedkoope restaurant- 
en wijnprijzen bekend. Eigenaar A. Wild, vroeger gen. 
Manager Continental, Savoy & Mena House, Kairo & Baur 
au Lac, Zürich.

West Central Hotel SouI^nTBtwRc.wi
155 Kamers, warm en koud water, centrale verwarming. 
Uitstekende verzorging. Prijslijst op verzoek. Volledig 
pension 13/- per dag. Kamer, bad en ontbijt 8/6.

Inlichtingen omtrent reizen naar de Britsche Eilanden, 
een zakkalender over de gebeurtenissen 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

Van onzen landgenoot Cornelius Conijn werd in het Studio des Champs Elysées te Parijs een 
één-acter „Volte-Face” opgeooerd. De opvoering had een zeer goede pers. Een scène uit het stuk.

(Foto Piaz.)

In het Centraal Theater te Amsterdam ging de première van Molnar s nieuwe blijspel 
„Harmonie”, dat door het Centraal Tooneel onder regie van Cees Laseur werd opgeooerd.

Het echtpaar P. Kamper-Besleman 
te armenhuizen herdenkt 7 Mei 
a.s. zijn gouden huwelijksfeest.

Hel echtpaar R. Nauta-Molenaar,*^1 
Tugelastraat 57, Haarlem, was 
4 Mei j.l. 45 jaar gehuwd.

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.

iHniiiiiitiiiiiitifiiiitniiiimiiiiiiuiiiifiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiitiuiHHiiiiinHiiiniimtmmiiiiiiititiiiittiiiii

ADVERTEERT IN
DE STAD AMSTERDAM

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

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Grootste prys 
in het geluk
kigste geval 
f 120.000.—

Trekking
15 Mei a.s.

Uitbetaling 
in contanten 
zonder aftrek

INSCHRIJVING OPENGESTELD: 
„ORANJE KRUIS -OBLIGATIËN” 

5% rentende en voor geheel Nederland wettig geoorloofde 
W STAATS- EN PREMIELOTEN

ZONDER NIETEN - ELK LOT EEN PRIJS 
Jaarlijks 10 groote winstkansen, waarin uitgeloot worden : 

1.113.400 GULDEN 
met HOOFDPRIJZEN van : 

120000 
| 48.000 I
I 36.000 I

30.000
22.500

72.000
60.000

en DUIZENDEN gemiddelde en kleinere prijzen 
Maan del ijk sche storting voor deze

Geheele Loten slechts f 3
TREKKINGSLIJSTEN FRANCO GRATIS

BESTELBRIEF. Gelieve duidelijk in te vullen en te adressee- 
ren aan de Hoilandsche Crediet- en Obligatiebank N.V.

Amsterdam Postbox 577
Ondergeteekende bestelt hiermede op „de Stad” : 
„Uitvoerig Prospectus „A”, gratis franco 
en schrijft in op de wettig geoorloofde geheele

Staats- en Premieloten, slechts f 3.— 
maandelijksche aflossing — en verzoekt omgaande toezen
ding van het koopbewijs, recht gevende vanaf de a.s. 
trekking op den vollen prijs, die er op valt, zonder aftrek.

Een zoo gunstige gelegenheid om zoo spoedig een vermogen 
te bereiken, mag vooral in dezen tijd niemand verzuimen

Naam.........
Woonplaats

Straat__
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MOEDER DE GANS EN FAMILIE

De

ONZICHTBAREN
Zoo dra ik wakker werd, bekroop me weer de 

oude angst. Ik was heel alleen in huis en ik 
had, voor ik slapen ging, alle deuren en ven

sters goed gesloten. En toch, zoodra ik mijn oogen 
opsloeg, wist ik dat ik niet langer meer alleen was. 
Zij waren er weer: 
de Onzichtbaren...

In nachten als 
deze verlaten zij 
samen het gebied 
van het Ongeziene. 
Mijn vrienden noe
men het „het ijle 
gebied van droom 
en verbeelding”, maar zij hebben geen van allen 
den oorlog meegemaakt. En evenmin hebben zij 
met eigen hand een vriend gedood....

De twee Onzichtbaren dwaalden op dit oogenblik 
hand aan hand door het huis. Dit huis was eenmaal 
het hunne. Zij verhalen elkander van hun groote 
liefde, waaraan door één enkel schot uit mijn ge
weer een moordend einde werd gemaakt. Zij ver
ontrusten mij bijna eiken nacht en zij zullen mij 
blijven verontrusten tot aan het vreeselijke uur, 
waarop ik hun rekenschap zal hebben af te leggen 
van mijn daden.

Het is donker in mijn slaapkamer. Alleen door 
een reet van de gesloten overgordijnen valt een 
smalle streep licht van buiten. Naar die streep 
lig ik nu te staren, huiverend van angst en onhoor
baar hijgend naar adem.

Als die streep licht onderschept zou worden, 
zou ik gerust zijn. Want dat zou beteekenen dat 
er iets of iemand in de kamer was, waaraan leven 
en gestalte eigen waren. Maar de Onzichtbaren 
onderscheppen geen licht. Zij zijn onstoffelijk en 
volgens mijn vrienden bestaan zij alleen in het rijk 
der verbeelding. Doch niettemin bestaan zij....

Neen, ik ben op dit oogenblik niet alleen in de 
slaapkamer. Ook de Onzichtbaren sluipen er rond.

Ik hoor duidelijk het geluid van zachte schreden. 
Van een deur die kraakt....
Van een kast die geopend wordt.... 
En van een stoel die verzet wordt.... 
Dat doen de Onzichtbaren....
Ik heb die geluiden al wel honderden malen ge

hoord. Zij zijn me vertrouwd geworden en toch 
vervullen ze mij altijd nog met een matelooze ont
zetting. Omdat ik weet wie de Onzichtbaren zijn, 
die me aldus verontrusten. Het zijn Al Brown, de 
vriend dien ik in den oorlog doodde, en Mary Cock- 

wood, zijn vrouw, die ook mijn vrouw is geweest...
Ik leef in een hel van onrust en angst. En toch 

heeft dit leven voor velen iets lachwekkends, iets 
bespottelijks : een doorwaakte nacht.... de On-

door
Mortimer Heurter

☆

zichtbaren.... een mond, die me kust.... een 
hand, die me streelt.. .. en een stem, die tot me 
spreekt....

Maar die mond is dood en kil, die huiveringwek
kende hand steekt uit een graf en de stem is die 
van de Onzichtbaren. Neen, niemand zal me be
grijpen, die niet in den oorlog is geweest en die niet, 
als ik, aan het front een vriend heeft gedood....

Onze compagnie lag in 1916 voor Saint Hilaire- 
au-Temple. In den avond van den 24sten Maart 
had ik de wacht in den uitkijkpost van loopgraaf 
X—VII, bij den driesprong, die naar Chalons en 
St. Ménéhould leidt. De grond daverde van het 
geweld van de fortbatterijen rondom Verdun en 
de witte en gele explosiewolkjes van de berstende 
brisantgranaten hingen bij honderdtallen tegen 
den donkeren avondhemel.

Plotseling dook naast me een grauwe, bemodder- 
de gestalte op. Het was Al Brown, een van mijn 
beste vrienden van onze compagnie. Hij was pas 
getrouwd en hij sprak over zijn vrouw met een 
teedere genegenheid, die ons vaak bespottelijk 
voorkwam.

Al verliet de loopgraaf om zich naar een boerderij 
te begeven, die een paar honderd meters zijwaarts 
van den uitkijkpost gelegen was. Ik waarschuwde 
hem voorzichtig te zijn en met een handdruk ver
liet hij me en verdween in de duisternis.

De geuren van het jonge hout van de ontluikende 
wijnstokken brachten mijn bewustzijn dien avond 
in een schemertoestand. Ik droomde van mijn 
tehuis in Wolverhampton en wandelde in gedachten 
door vredige dreven, ver van de hel van bloed en 
vuur, waarin ik lag uit te kijken naar onraad, dat 
ons leven belaagde.

Hoelang ik droomde heb ik nooit geweten. Alleen 
herinner ik mij nog, dat ik plotseling een gestalte 
aan zag sluipen. Ik wist wat dat beteekende. Deze 
eenzame vijand was uitgezonden om den uitkijk 
te overvallen en achter hem kropen, geruischloos 

en voorzichtig als 
Indianen, vele tien
tallen anderen, die 
het op ’n verrassing 
van de loopgraaf 
hadden voorzien. 
Maar al had mijn 
geest gedwaald 
langs de ruigbe- 

groeide heuvelruggen rond Wolverhampton, mijn 
oogen en ooren bleven waakzaam als altijd. Zonder 
eenige overbodige beweging, die de aandacht kon 
trekken, legde ik op mijn kruipenden vijand aan 
en toen ik zeker, heel zeker wist waar ik hem tref
fen zou, drukte ik af. Pang !.. ..

Ik heb geleerd raak te schieten en ik wist dat 
mijn schot doodelijk was. Ik behoefde zelfs niet 
opnieuw te richten. Zonder een enkelen kreet zakte 
mijn vijand door de armen en bleef bewegingloos 
liggen....

„Overval,” zei ik kort tot den luitenant, die aan 
kwam snellen.

„Even bestrijken !” commandeerde onze com
pagniescommandant.

De mitrailleurs bestreken ratelend het voorterrein 
om dit schoon te vegen en een halve minuut later 
was het weer stil in den onmiddellijken omtrek.

„Overval mislukt,” teekende de luitenant in zijn 
rapport aan.

Drie mannen verlieten de loopgraaf en haalden 
den oogst binnen, dien ik had neergemaaid. Zij 
sleepten hem ruw mee en wierpen hem ais een beest 
in de loopgraaf neer. Het was Al Brown....

Er is een groot hiaat in mijn herinneringen aan 
wat nu volgde. Ik had mijn besten vriend gedood 
en die schok maakte me geestesziek. Ik keerde 
naar Engeland terug en bijna drie jaar lang daalde 
mijn geest door een labyrinth van aandoeningen 
en gedachten, waaraan me geen enkele herinnering 
meer gebleven is.

Eindelijk echter keerde ik tot het leven terug. 
Een pijnlijke val herstelde mijn geestelijk bewust
zijn even plotseling, als dat het verloren was ge
gaan en als een herboren mensch hernam ik mijn 
oude plaats in de wereld, waarin reeds lang de 
vrede was teruggekeerd. Van alles wat gebeurd was 
op dien noodlottigen avond in Maait, herinnerde 
ik me niets. Alleen had ik een vaag idee, dat ik in 
de loopgraaf geschrokken was van een schot, dat 
ik zelf gelost had.
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Vier jaar na mijn terugkeer tot het leven ont
moette ik een jonge vrouw, die onmiddellijlc een 
diepen indruk op mij maakte. Zij heette Mary 
Brown en zij was de weduwe van een gesneuvelde 
in den oorlog. Haar naam wekte geen enkele bij
zondere herinnering in mij op ; in Coventry, waar 
ik haar ontmoette, leven honderden Browns.

Het is van weinig belang hier de geschiedenis 
van mijn liefde te verhalen. Ik vertel u immers van 
de Onzichtbaren ? Alleen wil ik niet onvermeld 
laten, dat ik heel veel tegenstand van Mary’s zijde 
te overwinnen had, voor zij erin toestemde mijn 
vrouw te worden. Zij was volkomen eerlijk en 
bekende mij meer dan eens, dat haar hart aan een 
doode behoorde. Mijn liefde voor haar verblindde 
mij echter en ik drong zoolang aan, tot zij voor mijn 
smeeken bezweek en mij beloofde mijn vrouw te 
worden.

Wat ik ook ooit vergeten zal, zeker nimmer onze 
huwelijksplechtigheid. Zij werd voltrokken door 
dominee Ferguson, een ouden vriend van mijn 
vader. Ik werd uitgehuwelijkt door mijn oom, 
Mary door een tante. Het was een stralende 
zomerdag en toen ik met Mary de kerk inschreed, 
meende ik op weg te zijn naar de poorten des he
mels. Allen vertoonden zich met blijde gezichten, 
doch Mary en ik waren diep ernstig. Alsof wij er 
een voorgevoel van hadden, wat ons de volgende 
oogenblikken aan vreeselijks te wachten stond. 
Nog hoor ik in mijn droomen de ernstige stem van 
den eerwaarden Ferguson.

„Wie geeft deze vrouw aan dezen man tot echt- 
genoote ?” vroeg hij plechtig.

„Ik!” sprak Mary’s tante.
„En wie geeft dezen man aan deze vrouw tot 

echtgenoot en beschermer ?” hernam de dominee.
Glimlachend trad mijn oom naar voren. „Ik !” 

antwoordde hij.
De eerwaarde Ferguson wendde zich met plech

tige stem tot Mary en mij.
„Wilt gij Mary Cockwood, weduwe van Al 

Brown, tot vrouw?” vroeg hij mij.
„Ja,” antwoordde ik werktuiglijk. En tegelijk 

was het me, of de bliksem in de kerk sloeg en het 
donkere gordijn van mijn herinnering vaneen ge
spleten werd.

Ai Brown.... mijn vriend.... de loopgraaf.... 
de aansluipende gestalte.... het schot.... de 
schok....

„Ja!” hoorde ik Mary zeggen op een vraag, die 
ik zelfs niet had gehoord.

Wild sloeg de wanhoop op me in.
„Wacht even !” schreeuwde ik, hoewel ik wist 

dat ik te laat kwam. Ik merkte niets op van de 
onrust en verbazing om me heen. Ik legde mijn 
hand op Mary’s arm en dwong haar mij aan te zien.

„Hoe sneuvelde Al Brown ?” vroeg ik haar met 
een stem, die me zelf deed schrikken.

Mary verbleekte en in haar keel rees een snik. 
„Hij vond den dood voor Saint Hilaire-au-Temple 
in Frankrijk.... een man van zijn eigen compagnie 
loste een schot op hem en.... ”

Ik liet haar niet uitspreken. „Ik ben die man,” 
schreeuwde ik, wild van wanhoop en ellende.

Ik hoorde kreten rond mij opgaan, ’k Zag Mary 
wankelen en menschen toesnellen. Zij stiet iedereen 
van zich af en keek mij aan met een blik, dien ik 
al eens eerder had opgemerkt in de stervende oogen 
van een hond, die door straatjongens ten doode toe 
gemarteld was. Zij zei niets, maar plotseling wend
de zij zich van me af met een gelaat vol afschuw 
en het volgende oogenblik snelde zij de kerk uit.

Niemand deed een poging om haar terug te 
houden. Men begreep dat er tusschen de vrouw van 
den doode en de vrouw van den levende een af
grond was gegraven, die door geen liefde en vergif
fenis ooit te overbruggen zou zijn....

Krankzinnig van smart snelde ik naar Mary’s 
huis. Zij had het bewoond sinds haar huwelijk met 
Al Brown en hier wilde ik op haar wachten. Ik zou 
haar vergiffenis vragen en dan voorgoed uit haar 
leven verdwijnen. Maar ik wachtte tevergeefs. Er 
verstreken weken en maanden en niemand kon 
een spoor van mijn vrouw ontdekken. Totdat een 
half jaar later uit Bath het bericht kwam, dat al
daar een krankzinnige jonge vrouw gestorven was, 
wier signalement tot in bijzonderheden overeen
kwam met dat van Mary Cockwood, mijn vrouw. 
En vanaf dat oogenblik weet ik wie de Onzicht
baren zijn, die mijn nachten verontrusten.

Het zijn Al Brown, mijn vriend, en de vrouw, die 
eerst hem en toen mij haar jawoord gaf en die beiden 
door denzelfden kogel den dood zijn ingejaagd....

WAT ZONG HET VROOLIfK VOGELKIJN, 
DAT IN DEN BOOMGAARD ZAT?

Verlamd van ontzetting lig ik nu te staren naar 
die reet van het gordijn.

Niets doet zich hooren dan alleen het zachte 
gerucht dat de Onzichtbaren maken. In den hoek 
kraakt heel zacht een deur. Op tafel wordt een 
aschbakje verschoven. Op het nachtkastje wordt 
de wekker verplaatst. En langs mijn bed klinken 
voetstappen op het zeil....

Zij verwijderen zich.... neen, zij naderen. De 
Onzichtbaren komen op het hoofdeinde toe.... 
nu staan zij stil....

Alle gerucht is nu verstorven. In de kamer 
heerscht de stilte des doods. En de kilte van het 
graf laat zich aanvoelen als iets onzegbaar ijzing
wekkends. De koude wordt doordringender, naar
mate de Onzichtbaren mij naderen....

„Moordenaar....”
Het vreeselijke verwijt glijdt mijn oor binnen 

als de ademtocht van den wind. Het is Mary die 
zoo spreekt....

„Moordenaar.. moordenaar.... ”
Dat is AI Brown, die me een dubbele misdaad 

verwijt....
„Hahaha....” klinkt het vanuit den hoek. De 

kilte doet zich van die zijde nu niet meer zoo 
scherp gevoelen. Maar aan den rechterkant ben 
ik als versteend. Mary moet dicht, heel dicht bij 
me zijn. Het bloed kruipt maar heel traag door mijn 
aderen en ik voel mijn oogen uitpuilen van angst.

Schreden naderen.... nu zal het spoedig ko
men. ... nu.... nu....

Er glijdt iets vreeselijks langs mijn gelaat en 
mijn hals. Iets, dat tot in het merg van mijn ge
beente dringt en dat mijn adem afsnijdt. Ik wil 
gillen, mij verweren tegen die aanrakingen uit het 
graf. Maar mijn tong is verlamd en mijn hand is 
onmachtig zich te bewegen.

Iets of iemand beroert mijn lippen. Een kus....

Is het Al Brown’s broederkus of Mary’s bruids- 
kus ?....

Een huivering overvalt me. Dit is het laatste, 
nu zal ik gauw krankzinnig worden. De angst 
nijpt me mijn keel toe, mijn haren staan overeind 
en in weerwil van de vreeselijke koude gutst het 
zweet langs mijn gelaat. Nu is het met me gedaan..

Maar het is niet met me gedaan. Nog sparen de 
Onzichtbaren me. Plotseling wijkt de koude. Er 
klinken schreden. In den hoek een duivelsch ge
lach. Er kraakt een kast en een deur wordt geopend. 
Nu gesloten. Schreden verwijderen zich.... geruch
ten verzwakken en sterven weg.... nu zijn de 
Onzichtbaren verdwenen....

Ik ben weer alleen in de slaapkamer. Nu ik 
dat heel zeker weet, keeren de wil en de macht 
tot handelen in me terug. Met een kreet vlieg ik 
overeind en mijn bed uit en het volgende oogenblik 
is de kamer helder verlicht. Ik kijk rond. Alles 
heeft zijn gewone plaats weer ingenomen, net alsof 
de Onzichtbaren hier in het geheel niet zijn geweest. 
Ik doe een stap en nog een stap.... en eindelijk, 
uitgeput van angst en schrik, val ik over de tafel 
heen in zwijm.

Als mijn vriend, de dokter, mij den anderen 
morgen onderzoekt, knikt hij ernstig en begrijpend.

„Angstpsychose, je oude kwaal,” zegt hij wijs.
Ik knik bevestigend. Het komt geen oogenblik 

bij me op, hem tegen te spreken. Dokters zijn ge
leerd en deze is heel geleerd. Hij is psychiator en 
hij weet alles van de ziel van den mensch. Neen, 
ik kan er niet aan denken hem tegen te spreken.

„Angstpsychose,” zegt hij nogmaals.
„Ik weet het, angstpsychose,” geef ik met 

doffe stem toe. Maar voor mezelf weet ik wel 
beter. Angstpsychose ? Dwaasheid! Het zijn de 
Onzichtbaren....”
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Te Weesp werd een nieuwe ijsfabriek in 
werking gesteld, door burgemeester Dotinga.

Zaterdag j.l. is op het Adema Dan Scheltemaplein een monument ter eere van 
den dichter C. S. Adema van Scheltema onthuld. De burgemeester aanvaardt het 
monument (waarvan elders in dit blad een afbeelding) namens de gemeente De 
dame met bloemen is mevr. Adema van Scheltema-Kleefstra, rvedume van den dichter. 
I

De heer J. J. Rooners, gemeentesecretaris van Amsterdam, nam 
afscheid als zoodanig. De scheidende functionaris in gesprek 
met den heer J. C. Snijders, directeur der Gemeentetelefoon. 
I

Op de terreinen van de Ned. Dok-Maatschappij wordt thans 
*"^de brug vervaardigd, welke nog dezen zomer geplaatst zal 

worden over het Merwedekanaal. — De brug in aanbouw.

Willem de Zmijger-herdenking in het Gooi.
Tot onze spijt kunnen wij van bovenstaande herdenking, welke Zaterdag j.l. op de heide 
tusschen Bussum en Hilversum heeft plaats gevonden, geen foto’s publiceeren, aangezien het 
onzen specialen fotograaf door de politie-autoriteiten aldaar onmogelijk gemaakt is hiervan 
opnamen te maken. Redactie Stad Amsterdam.



Hoe behouden deze fdmsterren

De bekoorlijke Leni Riefen- 
stahl zegt: „Lux Toilet Zeep 
is uitstekend om de huid 
heerlijk zacht te houden, 
zelfs in de Poolstreken.”

haa AANTREKKELIJK
UITERLIJK ★ ★

Zes 
nieuwe. 
Droste- 
bonbons!

Tegen zeer aancrekkelijken 
prijs: 55 en 40 ets. per ons, 
kunt U nu onderstaande 
nieuwe Droste Bonbons 
verkrijgen:
PIKANT A'S - PALETS D OR 
MAROCANAS - DROSTES 
TRUFFELS - PiTE FOURRÉE

CARANCETTES ALTIJD WELKOM!

Let er echter op. dat U voor den door U betaalden 
Droste-prijs, ook DROSTE-KWALITEIT ont
vangt. De naam Droste staat op elke bonbon.

De aantrekkelijke Dolly Haas 
beweert: „Een zachte huid 
is van groot belang voor 
ieder meisje. Lux Toilet 
Zeep houdt de huid buiten
gewoon (risch en zacht”

Lux Toilet Zeep wordt door bijna alle bekende 
filmsterren gebruikt en zij zijn dankbaar voor 
dit schoonheidsmiddel, dat aan haar teint die 
zachte bekoorlijkheid geeft, welke voor de film 
onmisbaar is.
Misschien behoeft U nooit in het felle licht der 
schijnwerpers te treden, waarin letterlijk alles 
uitkomt. Maar ook U hebt recht op een f risch en 
jeugdig uiterlijk. Gebruik altijd Lux Toilet Zeep.

LUX TOILET ZEEP
per stuk. 20 cent

I
10 
oIG)
«O
t--I

pak van 3 stukken. 50

12 kleine stukken .. 70
(voor de reis en de logeerkamer)

cent

cent

LEVER'S ZEEP MIJ. N V.. VLAARDINOEN

TOILET ZEEP

ABONNEERT U OP DIT BLAD Wilt gij spelen ? Speelt dan goed I

KIEST HET „EN BOF" SPEL

LA
XE
ER
PI
LL
EN BOOM'S LAXEERPILLEN 

verdrijven overtollig gal én 
slijm en bevorderen en 
regelen een goeden stoel
gang. — Alleen echt zoo 
de verpakking is voorzien 
van bijstaand fabrieksmerk. 
Verkrijgbaar in apotheken en 
drogistwinkels a 30 en 55 ct. per 
doosje. — Op aanvraag pratis en 

franco een monsteraoasje.
FIRMA A. M. BOOM, ARNHEM 8

De loterij met reuze winstkans op schitterende prijzen naar uw eigen keus
Goedgekeurd bij Ministerieel besluit d.d. 2 Jan. *33

HOOFDPRIJS t. w. v. f 10.000.—

„ENBOF" loten 
zijn en blijven 
de „BOF" loten I

De baten komen ten 
goede aan de Wed. 
en Weezen van den 
Ie Ned. Bond van 
Oud-Onderofficieren

2e Hoofdprijs ter waarde van f 2000.— 
3e „ ft tt rt - 750.—
4e tr tf rt tt - 500.—

Verdere prijzen ter waarde van
f 100.-, f 50.—, f 25.- enz.

Een prijs naar eigen keus komt nooit onpas!
Trekking reeds 4 Juli a. s. ten overstaan van 

Notaris F. W. A. J. van Peski
750 schitterende prijzen 
24000 loten, per lot f 2.50. Bestelling per post
wissel of giro no. 185959, M. Bruijn, Hennewier 
straat 18a, Rotterdam. Bij 10 loten 1 lot extra

Binnen een maand 
zal men U in 

badcostuum zien.
Het is wel heel iets anders om zich in badpak 

onder de menschen te vertoonen dan in een japon, 
die zooveel overtollige kilo’s verbergen kan ! Maar 
waarom zich aan het strand geneeren? Wordt 
slank zonder het minste gevaar, begint nog heden 
een Facil-kuur.

Facil is verkrijgbaar in apotheken en drogis
terijen a f 3.— per buis van 100 pastilles voor een 
vermageringskuur van 3 weken.

RECLAME is hethart vanden handel

Verlost... 
Jeuk en Pijn
D.D.D., het beroemde recept van Dr. 0. 
Dennis, wordt met succes aangewend 
tegen alle huidaandoeningen, zooals: Ekzeem, Dauwworm, 
Open Beenen, Zweren enz. Het dringt diep in de porton door 
en doodt de ziektekiemen onder de huid. Roods de eerste 
druppels maken een eind aan de folterende pijn en ondrage
lijke jeuk. In één nacht zijn puistjes en leelijkc plekken ver
dwenen. U kunt geheel kosteloos het D. D. D. - Recept pro 
boeren: schrijf een briefkaart aan de D.D.D. Company te 
Amsterdam, en de post bezorgt U het uitkomst brengende 
monsterfleschje. ■ 23

D.D.D. Geneesmiddel
tegen HUIDAANDOENINGEN
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