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WERELD-
Tentoonstelling

Een overzicht op een gedeelte van., 
het machtige gebouwencomplex^* 

der wereldexpositie te Chicago.

Het -grandioze gebouw der 
wetenschappelijke afdeeling.

De grootscheepsche toegangsweg naar het expositieterrein met 
op den achtergrond een der torens van den luchtspoorweg.

JpJen eeum van vooruitgang wordt er in beeld gebracht in deze grootsch opgezette 
expositie, waarvoor Amerika toch ook in deze tijden nog geld en lust bleek beschik

baar te hebben. De fabuleuze gebouwen, die de meest fantastische technische wonderen 
herbergen, zijn wel in staat om de bewoners der oude wereld met sprakeloosheid te 
slaan. Toch blijft het voor Amerikanen en Europeanen ontnuchterend, te zien, waarheen 
de geweldige vooruitgang van zulk een in menig opzicht waarlijk grootsche eeuw de 
menschheid en haar geluk tenslotte heeft geleid.

Met de verlichting wist men feeërieke effecten te bereiken.



No. 22 VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1933 675

50 jaren geleden bouwde de automobiel
koning Ford zijn eersten auto te Detroit. 

Ford bij het eerste Fordje.

De Engelsche Kanaalzwemster Miss Mercedes 
Gleitze heeft na acht uren te hebben gezwommen 
haar poging om het Kanaal van Engeland naar 
Frankrijk over te steken tengevolge van de sterke 
stroomingen moeten opgeven.

Een hartlijder, die in hopeloozen toestand naar Beauraing was vervoerd, 
gevoelde zich plotseling na het visioen aan Tilmant genezen. De genezene 

werd door geestdriftige lieden rondgedragen.

Van heinde en ver,ook uit Duitschland, Nederland en Frankrijk, waren 
de pelgrims naar Beauraing opgetrokken. De drukte in de straten

^)SCH£

cP
In geheel Europa volgt men de gebeur
tenissen, die zich afspelen in het Bel
gische dorp Beauraing, aan de grens 
van Luxemburg. Hier zou de Heilige 
Maagd zijn verschenen in een boom, 
die staat in den tuin van een meisjespensionaat. Zaterdag j.L
zekere Cöme Tilmant opnieuw een visioen. Duizenden waren 
het dorp getrokken om den man in zijn toestand van extase te ___
foto ziet men Tilmant (x) door een groote menigte omringd,terwijl hij zijn „visioen” heeft.

naar
kunnen zien'. Op deze



Een Pope 
der Setos.

(priester)

Koor van Setos, met den „onbeweeglijken ' dirigent.

Setos-typen. 
De vrouwen 
hebben nog 
niet kunnen 
besluiten de 
Europeesche 
kleeding te 
dragen. Op 

feestdagen 
worden de 
zilveren ket

tingen en 
borstschilden 
gedragen.

houten tvo- 
jen der Setos, 
slechts wei- 
verschil met 

Russische ver- 
ncn.

30 K.M. VAN

DE RUSSISCHE



Ter vergelijking: 
Russische vrouwen.

Oudere 
Setos-vrouwen.

No. 22

Een klooster in het gebied der Setos. Uit 
den toren hangen touwen neer, waarmede 
de klokken tijdens de diensten worden geluid,

Op minder dan dertig kilometer van 
de Russische grenzen leeft, in den 
randstaat Estland, een Slavisch 

volk, de Setos. Het behoort staatkundig 
tot Estland, maar is een zelfstandig, 
vrijwel onvermengd volk gebleven. Toen, 
vóór, den oorlog, Estland nog een deel 
van Rusland was, hebben de Setos zich 
altijd weten te vrijwaren tegen een zoo
danige overheersching, welke hun zelf
standig nationaal leven zou hebben kun
nen vernietigen. Zij bouwen nu nog hun 
eigen dorpen, leven onder elkander en 
trouwen zelden een ander dan een land- 

genoot(e).

GRENS

Eveneens bestaan hun gebruiken, zeden en drachten onbelemmerd voort.
Het is een vriendelijk, gastvrij volk, dat ijverig de zangkunst beoefent. De 

liederen worden op een eigenaardige manier gezongen. Een vaste tekst 
bestaat niet. Men improviseert een liedje op actueele dorpsgebeurtenissen, die 
aan alle omstanders bekend zijn. Wanneer dan des avonds het heele dorp 
is vergaderd, zingen twee mannen in vraag en antwoord het een of ander 
voorval. Het refrein, eveneens voor „de vuist” gedicht, zingen allen te zamen. 
Melodieën kent men niet; alle liederen worden op een ruwe manier gereciteerd.

Bij feestelijke gelegenheden krijgt het koor zijn dirigent. Evenals bij ons, 
staat hij met den rug naar het publiek. Maar hij dirigeert niet, hij geeft geen 
toon aan, hij staat maar stil te kijken. Daarvoor zoekt men dan nog den 
knapsten jongeman van het dorp uit.
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De Ned. Scheepsbouw Mij. heeft de „Johan de Wit*9 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland van een nieuwen 

neus voorzien. De zwevende neus boven het IJ.

Kijwielplaatjeswee. In lange rijen stonden de liefhebbers voor *n formulier ter verkrijging 
van een gratis rijmielplaatje langs het Oost-Indische huis aan den Kloveniersburgwal.

Bij de Galgenbrug te Naarden is een automatische 
benzine-pomp geplaatst. Bijvullen in den nacht,.

In den Hortus Botanicus te Amsterdam bevindt zich een bijzondere 
tropische waterlelie, de Nymphea Daubeyana, wier bloem uit het 
hart van het blad groeit. Iedere drie weken ontstaan nieuwe bloemen.



uciferskoning

BV 1

Paul Kroll als middelpunt 
van de groot-machten der 
geldwereld.

■Ml4 Kr 41-

Alleen in de liefde werd de 
zwendelaar zelf bezwen
deld. (Lily Damiia en 
Warren William)

Voor zijn afscheid uit het leven leest de luciferskoning nog 
eenmaal op zyn lucifersdoosje zijn wereldbekend molto: 
Verbrande kop valt niet af. Stemde hem dat tot nadenken ?

Men herinnert zich ongetwijfeld nog de geruchtmakende geschiedenis van 
den bekenden luciferskoning Kreuger, die een halve wereld voor mil- 

lioenen wist op te lichten en dan plotseling, als het er op aan kwam, de 
consequenties van zijn daden te drageo, door eigen hand uit het leven ver
dween. Er zijn heele verhalen over zijn financieele transacties geschreven, 
verhalen die misschien niet geheel en al vrij waren van overdrijving, doch 
die toch den persoon van Kreuger ten voeten uit teekenden en zijn grootste 
en brutaalste schelmerijen aan de kaak stelden. Hoe het ook zij, men heeft 
dat leven vol van schijn en bedrog dankbaar aangegrepen om er een film 
van te maken, waarin de opkomst van dezen geldgoochelaar en zijn voor
naamste manipulaties zijn uitgebeeld. Het gevaar, dat zij een cursus is 
voor would-be zwendelaars, zal wel minder groot zijn dan men denkt, daar 
degenen,die het leergeld betaalden, er niet makkelijk vooreen tweeden keer 
zullen invliegen. Inmiddels zal het den lezer duidelijk zijn, dat men „piëteits- 
halve"den naam Kreuger in Paul Kroll heeft veranderd, want daarmee heeft 
Warner Bros de lang niet denkbeeldige moeilijkheden, die erdoor zouden 
kunnen ontstaan, volkomen weggevaagd.
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De Vlieland keert van Terschel
ling naar den toren terug met 
proviand voor de goudzoekers.

Op Terschelling maakt de omroeper bekend, 
dat er een boot naar de Westergronden vaart 
ter bezichtiging van den Lutine-toren; enkele 
reis 50 cent (sic!), retour 75 cent.

Op deze foto's kan men het resultaat van het pompen zien. Het gevaarte is gezakt, de kegel is onder water 
verdwenen, men nadert de schatkamer.

Jn het begin dezer week was het weer den 
bergers van het Lutine-goud gunstig. Het 

eerste cylindervormige gedeelte van den toren 
werd op den kegel geplaatst, de motor werd 
er in gemonteerd — en onder groote span
ning werd daarna de sterke pomp in werking 
gesteld. Een dikke straal spoot boven uit den 
toren in zee, een straal van water en zand» 
en na eenigen tijd was het resultaat te zien: 
het gevaarte zakte, het laatste stukje van het 
kegelvormig gedeelte verdween onder water. 
Op de foto’s kan men zien, hoever de toren 
na het pompen is gezakt.

De Marine heeft ook belangstelling voor de 
gouddelverij onder zee. Een watervliegtuig 
oan de Marine vloog tijdens het werk over 
de Westergronden en cirkelde rond den toren.



I
n dit café kwam Hanussen steeds. Hier voelde hij zich thuis en zette zich 
gemoedelijk tusschen tooneelspelers en variété-artisten. Hier nam hij 
niets kwalijk. Men kon hem hier de grootste grofheden toevoegen, hij 
werd nooit boos. Maar in ieder gesprek wist hij handig even iets over 

zijn jacht of zijn auto’s te vertellen. Hij ondersteunde arme artisten, die 
hier kwamen, met geld.

Ik kwam eens met hem in „Resi”. Hij hield van dit café omdat het 
zoo bont beschilderd was. Men had hem aanstonds bij zijn binnenkomst her
kend. De telefoon op zijn tafel ging aanhoudend. Hij stond er op, een bepaalde 
tafel te krijgen, wat hij dan ook gedaan kreeg. Als hij in een café een tafeltje 
zag met het bordje „gereserveerd” ging hij altijd daar zitten. Hij liet dan den 
directeur roepen en zei trotsch : „Ik ben Hanussen, ik neem deze tafel. Reser- 
veeren sta ik niet toe. Onthoudt u dat.” Wat zou men doen. Hanussen bleef 
toch zitten. Maar aangezien hij een goede klant was en bijna altijd champagne 
bestelde, liefst de duurste — want hij deed niets liever dan zijn gasten im- 
poneeren — zag men veel van hem door de vingers. Men moest het niet wagen 
zijn grillen te weerstreven, ofschoon hij wispelturig kon zijn als ’n primadonna. 
Te verwonderen was dit echter niet ; want bij al zijn werk werd het uiterste 
van zijn zenuwen gevergd.

ZIJN WERKMETHODEN. fschoon Hanussen iemand
......... ■—........ ............ ..... ...... ..................— IJ was, die uitsluitend op 

zijn zenuwen leefde, had 
hij toch weinig slaap noodig. Eenige uren waren al voldoende. Hoe laat hij 
ook des avonds uitgebleven was, hij was steeds ’s morgens om negen uur 
in zijn bureau. Hij behoorde tot de weinige menschen, die de kunst verstaan 
drie dingen tegelijk te doen. Hij dicteerde, gaf telefonische orders. Hij had 
niet lang werk om een geval van helderziendheid af te doen.

Dan meldde bijvoorbeeld zijn secretaris : „Hier zijn twee heeren. Een safe 
gaat niet open. Zij willen weten of een dief misschien een sleutel kan hebben 
nagemaakt en of hij de safe heeft leeggehaald. De sleutel is nergens te vinden.”

„Laat ze binnenkomen. — Goeden morgen, heeren. Veel tijd heb ik niet ; 
mijn secretaris heeft met u reeds het materieele gedeelte van de kwestie be
sproken. Ik kan u al direct zeggen, dat u zich vergist.”

De heeren keken verbaasd. Hanussen kon toch onmogelijk al iets weten.
„Ja, heeren. De zaak zit anders in elkaar dan u vermoedt. Er is geen dief

stal gepleegd en niemand heeft ’n sleutel nagemaakt. Maar degene, die hem 
het laatst heeft gebruikt, heeft per ongeluk den sleutel in een vakje, ’t derde 
van onderen, in de safe gelegd en daarna de deur achter zich dichtgegooid. 
De sleutel ligt in de safe en is niet gestolen.”

„Maar dat is onmogelijk, want....”
„Ik zeg u nog eens, dat ik niet veel tijd heb. Ik wil met u om 500 Mark 

wedden, dat ik gelijk heb. Als het anders is, behoeft u mij niet te betalen.”
En inderdaad was het, zooals Hanussen had gezegd. Later, toen men de 

safe liet openbreken, vond men den sleutel inderdaad op de aangegeven plaats. 
Intusschen viel het nooit uit te maken of in zulke gevallen sprake was van 
helderziendheid of dat Hanussen maar in het wilde weg iets raadde. Dikwijls 
drong ik er bij Hanussen op aan, dat hij toch de namen en adressen zou no- 
teeren van de menschen, die hij op zijn openbare avonden juiste mededeelingen 
had gedaan. Maar hij antwoordde steeds :

„Laat mij toch met rust. Wat kunnen mij die menschen schelen. Ik 
wil rust hebben.”

Dit antwoord vind ik typeerend voor een man, die zoo’n veelbewogen 
leven had geleid ; want er was bijna geen beroep, dat Hanussen niet korten 
tijd had uitgeoefend om het daarna weer op te geven.

In een enkelen nacht heeft hij mij van zijn leven verteld. Niet om mij aan
genaam te zijn, maar uit een geheel andere oorzaak.

HANUSSEN VERTELT

UIT ZIJN LEVEN

anussen had een aanbod gekre
gen om ’n biographie te schrij
ven. Hij zeide mij: „Ik moet 

eerst een voorschot van 5000 mark 
hebben, anders schrijf ik geen regel.”

„En als men u nu eens vierduizend negenhonderd negen en negentig 
mark aanbood ?”

„Dan neem ik ze niet aan en krijgen ze van mij geen lettertje. Onthoud 
dit van mij : men moet hard weten te zijn, zich ook niet voor één mark laten 
afzetten, want dan kom je niet verder in het leven. Ik heb iemand noodig, 
die goed luisteren kan. Zoudt u niet zoo vriendelijk willen zijn ? Dan kan ik 
eens probeeren of ik mij alles nog goed herinneren kan.”

Wij zaten in zijn bureau op den Kurfürstendamm, waar hij drie smaakvol 
ingerichte vertrekken had gehuurd en waar hij ook sliep. Hij zette sterke koffie, 
plaatste een groote doos sigaretten tusschen ons in, sloot de deuren en begon.

Ik maakte onderhand aanteekeningen, waarvan hij later voor zijn levens
beschrijving gebruik maakte.

„Dat ik niet Hanussen, maar Steinschneider heet, zal u al wel bekend 
zijn. Dikwijls heeft men mij gevraagd of mijn ouders over telepathische ver
mogens beschikten. Dit is niet het geval geweest. Waarschijnlijk heeft mijn 
vader zelfs niet geweten wat het woord telepathie beteekent. Hij was tooneel- 
speler en trok door heel het land, meestal met een leege maag. Hij had mijn 
moeder geschaakt, want haar welgestelde ouders wilden hun 
tot het huwelijk met een armen „komediant” niet geven. Zij is op dertig- 
jarigen leeftijd gestorven. Mijn eerste jeugd heb ik in Weenen, waar ik ook 
werd geboren, doorgebracht. Zonderling, dat men zich steeds maar enkele

toestemming

bijzonderheden uit zijn jeugd kan herinneren. Zoo weet ik Q
nog, dat mijn vader eens een engagement in een klein Tsje- 
chisch Stadje had gekregen. Toen wij daar aankwamen, verkeerde het 
plaatsje juist in een toestand van de grootste opwinding, omdat het juist 
bezoek had gekregen van een bende roovers onder leiding van een zekeren 
Grasel. Voor aanwijzin gen, die tot de arrestatie van dezen man konden 
leiden, was een groote premie uitgeloofd. Ik had toen juist de geschiedenis 
van Nero en van den brand van Rome gelezen, die op mij een diepen 
indruk had gemaakt. Ik dacht zoo : „Wat Nero kon, kan ik ook.” Ik sloot 
vriendschap met eenige kwajongens, die mijn dienaren moesten voorstellen, 
stal thuis een paar blikken petroleum en stak een schuur in brand. Juist 
toen de menschen van alle kanten kwamen aanloopen om den brand te 
blusschen, vloog de schuurdeur open en rende een man naar buiten..........
n.1. Grasel, die zich hier had verborgen. Ik was toen al koopman genoeg 
om de uitgeloofde premie voor mij op te eischen. Ik kreeg er maar een klein 
gedeelte van en verder ’n ongemakkelijk pak slaag voor mijn brandstichting.

Mijn liefste wensch was toen om eens tooneelspeler te worden. Het duurde 
echter verschillende jaren voor ik mijn eerste kans kreeg. Maar op een goeden 
dag lukte het mij toch bij ’n reizenden troep een aanstelling te krijgen. Ik 
moest iederen dag een andere rol spelen ; dan was ik „jeune premier”, dan 
weer grijsaard. Ik was er gauw achter, hoe men zonder zijn rol te kennen maar 
met eenigen aanleg tooneel moet spelen. Je gaat maar vlak voor het souffleurs- 
hokje staan, dan kan je nooit wat gebeuren. De directrice was er woedend 
over, dat ik alle scènes, ook de innigste liefdesscènes, altijd op dezelfde plaats 
speelde. Maar ik kon het niet laten en ten slotte kreeg ik mijn ontslag.

Te voet ging ik naar de naastbijzijnde stad. Mijn krachten waren op, en 
ik vond geen engagement. Op een avond, dat ik niet te eten had, gaf een vrouw 
mij onverwacht een paar groschen, zoodat ik alweder geholpen was voor dien 
dag.

Ik probeerde het nu met kleine komische voordrachten in café’s. De 
menschen waren vroolijk zoolang ze mij niet gezien hadden, maar nauwelijks 
^vertoonde ik mij of de stemming zakte. Daarvoor had ik dan zeker geen aanleg.

Daarna wilde ik landarbeider worden. Maar ook dat mislukte, want de 
boeren vonden, dat ik er te netjes uitzag. Onderweg ontmoette ik weer een rei
zenden troep tooneelspelers, waar ik een plaatsje bij kon krijgen. Doch de 
vreugde duurde niet lang, aangezien de directeur dezelfde vreemde gewoonte 
van sommigen zijner Berlijnsche collega’s had: hij betaalde niet meer uit. 
Weer stond ik zonder een cent op een buitenweg en weer was het lot mij gun
stig, want denzelfden dag trok een circus voorbij, waar men juist een omroeper 
noodig had. Ik kreeg een groote trommel voor mijn buik en moest op alle 
markten onze „sensatievoorstelling” aankondigen. Geld leverde deze positie 
niet op, alleen warm eten. Ik sloot hier vriendschap met een athleet en door 
diens voorspraak bracht ik het tot helper van de trapeze. Ik moest met 
mijn hoofd naar beneden aan de trapeze hangen, terwijl ik in mijn handen 
zoo’n tweede dergelijk toestel hield, waarop „Frau Direktor” persoonlijk 
haar evoluties vertoonde. Benauwdere oogenblikken heb ik in mijn heelt leven 
niet doorgemaakt, want de directrice bezat niet bepaald een kleine, slanke 
gestalte. Bij dit circus leerde ik ook de trucs, waarmede de fakirs werken. Na 
een week trad ik met succes als vuurvreter op en tot ontzetting van de menigte 
slikte ik (na genoten onderricht van mijn vriend den athleet) een grooten 
degen naar binnen.

Maar hier hield ik het niet langer uit. In mij heerscht nu eenmaal ’n on
veranderlijk verlangen naar verandering; ik vind het leven alleen de moeite 
waard, wanneer men het steeds opnieuw en op een andere manier kan beginnen.

Toen il^ dan ook weer na korten tijd op zwart zaad zat, ging ik af op 
een advertentie waarin een zelfstandig werkende dompteur bij leeuwen 
en tijgers werd gevraagd. De directeur van de onderneming scheen mij niet 
bepaald te vertrouwen toen ik hem vertelde, dat ik al jaren lang bij reizende 
circussen als leeuwentemmer werkzaam was geweest. Tegen betaling van een 
gedeelte van mijn gage haalde ik den tweeden dresseur over mij in de gehei
men van het leeuwentemmen in te wijden. Ik moest dat wel, want des middags 
reeds was ik aan de beurt om tijdens ’n groote voorstelling de kooi te betreden. 
Mijn collega had mij op het hart gedrukt, bijzonder op te passen voor twee 
leeuwen, die achterdochtig waren. Hij gaf mij verder nog allerlei opgewonden 
adviezen, die ik niet begreep, zoodat ik mij bepaalde tot ja-knikken. Ik ver
trouwde maar op mijn „demonischen” blik, want ik had wel eens gelezen, dat 
men de dieren daarmede rustig kan houden. Bovendien had ik nog een zweep 
en een pistool, zoodat ik meende, dat Jj niets kon overkomen. 
Maar men had mij niet zonder reden gewaarschuwd. In het begin waren de 
dieren heel mak en op enkele knallen van mijn zweep namen zij hun plaatsen 
in. Plotseling echter kwam een der leeuwen hevig brullend langzaam over
eind en ging op mij af. Ik verloor hem geen seconde uit het oog en toen het 
beest mij te dicht bij kwam, haalde ik de zweep eenige malen over zijn snuit, 
dat de stukken leer er afvlogen. Ik dacht: als jij brutaal bent, dan ben ik 
het nog erger.

Dat is altijd mijn vaste stelregel geweest: brutaal zijn, wanneer een 
ander bromt. Alleen met brutaliteit bereik je wat in het leven.

Met diezelfde brutaliteit bood ik mij eenige weken later als operette- 
zanger aan bij een gezelschap, dat juist op het punt stond uit Weenen voor een 
tournée naar het Oosten te vertrekken. Tot mijn geluk vergat men in de 
algemeene haast en drukte voor de reis, mij iets te laten voorzingen. Als 
eerste koorzanger kwam ik te Constantinopel aan en zou, gekleed in een 
Montenegrijnsch costuum, optreden in de „Lustige Witwe”. Het kwam den 
eersten avond reeds tot een geweldig schandaal. In mijn verwaandheid dacht
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ik al, dat ik er de schuld van was. Ik sperde namelijk mijn mond wel wijd open en maakte allerlei theatrale gebaren, doch in werkelijkheid paste ik op geen toon er uit te brengen, anders moest het publiek eens bemerken, dat ik heelemaal niet zingen kon. Maar de oorzaak was, dat de Montenegrijnsche kolonie in Constantinopel in de zaal aanwezig bleek en er niet van gediend was, dat hun vaderland in een operette belachelijk werd gemaakt. De directeur van den troep ging er met de recette van door en daar stonden wij, kunstenaars.Ik zei tot mijn wanhopige collega’s : „Let nu maar eens op, ik zal jullie uit den brand helpen.”Ik ging naar den eigenaar van een klein theater in een der voorsteden, stelde mij voor als Franz Lehar en verklaarde mij met neerbuigende welwillendheid bereid de operette in zijn schouwburgje op te voeren. Hij was aanstonds geestdriftig voor mijn plan en maakte een geweldige reclame voor ons. Ik charterde inmiddels een zeilboot, waarmee wij op het geschikte oogen- blik zouden vluchten ; de opvoering van de operette was namelijk absoluut 

onmogelijk, daar de meeste spelers in mij totaal geen vertrouwen hadden en er op eigen gelegenheid vast vandoor waren gegaan.Wat te doen ?Ik trad één moment voor het scherm omhoog ging naar voren en verklaarde ronduit aan het publiek, dat wij het stuk niet konden opvoeren, omdat wij maar een stelletje arme tooneelspelers uit Weenen waren, die door hun directeur in den steek waren gelaten. Ik smeekte hun, maar blijkbaar op een nogal suggestieve manier, ons uit medelijden het entréegeld te schenken, opdat wij naar ons land zouden kunnen terugreizen. Mijn redevoering maakte indruk ; het publiek applaudisseerde heel hartelijk en wij konden met den buit aftrekken. Toen ik trotsch en stralend achter de coulissen kwam om mijn collega’s het goede resultaat mee te deelen, bleek, dat zij, zonder een uitzondering, tijdens mijn rede, uit vrees voor een pak slaag, gevlucht waren in de zeilboot.De grillen van het lot veroorloofden mij nu om op een fraaie stoomboot, de „Baron Beek”, als eerste klas passagier naar Oostenrijk terug te keeren. Maar op dit schip zou ik nog dingen beleven, die mij altijd zullen heugen.Nauwelijks was ik aan boord, of het bleek, dat mijn bagage en mijn geld, dat zich in een der koffers bevond, door een kruier waren gestolen. Ik had wel mijn passagebiljet, maar verder geen cent. Nu heeft men aan boord altijd allerlei kleine uitgaven te doen, zoodat men absoluut niet buiten los geld kan.Ik kreeg een inval. Ik stelde mij aan den kapitein voor als Tita Ruffo.„Wat ! U bent die beroemde Italiaansche zanger ?” riep hij verrast.„Die ben ik,” antwoordde ik waardig. „Ik verklaar mij bereid om ter wille van een liefdadig doel een concert te geven tijdens de reis.”De kapitein nam mijn voorstel dankbaar aan en verzocht mij tijdens de gehecle vaart zijn gast te willen zijn. Mijn plan was, gratis te kunnen leven tot Triest; dan zou ik wel weer verder zien. Ik bepaalde ’t door mij te geven concert op den dag voor de aankomst in deze haven. Na twee dagen deed ik, of ik een verkoudheid had opgeloopen, om zoo de passagiers, onder wie zich de aanwezigheid van den beroemden Tita Ruffo als een loopend vuurtje had verbreid, voor te bereiden op het afzeggen van mijn zangavond. Ik werd bestormd met verzoeken om mijn handteekening te zetten ; en ik schreef den naam van den zanger met volstrekte zekerheid op alle mogelijke voorwerpen.Ik dacht bij mij zelf : wat is het toch veel prettiger ’n beroemd zanger te zijn, dan een arme tooneelspeler, die bijna nooit betaald wordt.Behalve ik waren er nog twee passagiers aan boord, die door alle opvarenden met eerbied werden behandeld. De een was graaf De Monte Cassa, die in zijn optreden van een voornaamheid was, welke ik nooit kon bereiken, en die zijn mes en vork hanteerde op een manier, die den vol- maaktsten gentleman jaloersch kon doen worden. De andere man was een Indiër, die ’n raadselachtig koffertje met giftslangen bij zich droeg en het bijna nooit losliet.Ik bemerkte, en van dien dag geloofde ik in mijn speurdersvermo- gen, dat het handschrift van deze beide heeren, die elkander toch heelemaal niet schenen te kennen, op ’n verrassende manier overeenstemde. Bovendien zweefde om den Indiër altijd een zwakke jodiumlucht, zoodat ik hem ervan verdacht, „Indië” er maar op gesmeerd te hebben. De Indiër reisde derde klasse, de graaf en ik eerste. Een avond was er bal aan boord. Plotseling klonk een doordringende schreeuw van ’t tusschen- dek. Matrozen kwamen aanhollen
De helderziende Hantissen achter het met 
allerlei astrologische teekens beschilderde 
tooneelgordijn.
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Het echtpaar Hanussen in zijn woonkamer,

en riepen : „De giftslangen zijn ontsnapt, verberg je, verberg je.” Iedereen werd kopschuw van angst, behalve graaf De Monte Cassa, die kalm als altijd bleef. Hij beval het elegante gezelschap zich doodstil te houden en zich niet te verroeren, hij wist met giftslangen om te gaan en zou de monsters gaan vangen. Een kwartier lang bleef iedereen stokstijf staan, toen verscheen, opgewekt, graaf De Monte Cassa en verklaarde, dat hij de ongure beesten te pakken had gekregen. Het koffertje hield hij in de hand. Iedereen prees hem uitbundig, de dames kwamen hem een kusje brengen, ik alleen bleef koeltjes. Als betere opmerker was mij een kleine onzekerheid in zijn optreden niet ontgaan, en daarbij kwamen mijn andere verdenkingen. Ik trad op den graaf toe en zei :„Open dat koffertje direct. Ik wil die slangen zien. Ik weet ook hoe men met die beesten om moet gaan.”De graaf bewaarde zijn kalmte zoo goed als een beroepsmisdadiger dat kan en zei : „Als u werkelijk Tita Ruffo was, dan zou ik het koffertje openmaken, maar nu niet.”Wij hadden elkander „dóór”.Ik moest handelen, anders was ik verloren. Ik greep bliksemsnel het koffertje, opende het met één beweging en zag meteen hoe de graaf een mes te voorschijn haalde. En wat was de inhoud ? In het koffertje bevonden zich de juweelen van de passagiers, die de graaf met den Indiër uit de hutten gestolen had, terwijl het gezelschap mooi stil moest blijven staan.In een oogenblik was ik nu de lieveling van allen en ik kon het gemakkelijk wagen om te vertellen, dat ik, om in het vaderland terug te kunnen komen, de rol van Tita Ruffo had moeten spelen. Men hield een inzameling, die zooveel opleverde, dat ik vrij naar Weenen door kon reizen.Ik deed alle denkbare moeite om in Weenen wat te. verdienen. Maar het lukte maar niet. Wat doet de Weener, wanneer hij niets om handen heeft ? Hij gaat in een café zitten. Zoo deed ik ook. Er was één café, „Louvre”, dat mij als een magneet aantrok. Het was een verzamelplaats van tooneel- spelers, dichters, en van al degenen, die meenen artist te zijn. Tot die laatste categorie hoorde ik ook. Met een groote zwarte „kunstenaarsdas” om werd ik stamgast in dit merkwaardige café, waar heel wat personen hebben vertoefd, die nu klinkende namen hebben. Toen waren wij nog geen van allen beroemd, maar zaten bij elkaar en dronken nu en dan een glas, dat wij niet eens altijd konden betalen. Alles hing van de goedgunstigheid van den ober af. Had deze een kwade bui, dan moest er betaald worden en kreeg ik geen krediet. In dat geval moest ik allerlei trucs verzinnen. Als hij kwam afrekenen, zei ik bijvoorbeeld; „Een oogenblik, ik ben juist in gesprek.”

Of: „Ik zit daar ginds bij die heeren.”Of : „Robitschck heeft mij uitgenoodigd. Hij zal direct komen. Breng mij maar vast een kop koffie.”De koffie kwam, maar Robitschck niet.Na zulk een geval moest ik meerdere dagen wachten voor ik het café weer durfde binnen te gaan.Nu en dan gelukte het mij werkelijk een paar liedjes aan den man, of liever aan de vrouw te brengen. Zangeressen, die de provincie afreisden, kwamen vaak naar Weenen om er aardige liedjes te koopen. Zij bezochten dan steeds café „Louvre”. Maar er was een groote onderlinge concurrentie, dus moest ik een eigen methode bedenken. Ik stichtte kleine gezelschappen van vier, hoogstens vijf personen, die opgetogen naar de voordracht van een nieuw liedje van mij moesten luisteren. Ik zorgde dan wel, dat wij aan een tafeltje zaten, dicht bij een pas gearriveerde zangeres. Ik weet heel goed, dat mijn grappen en refreintjes niet veel bijzonders waren, maar mijn gezelschap brulde van het lachen en bijna altijd werd ik door de zangeres uitgenoodigd aan haar tafeltje plaats te nemen.Zoo deed ik nog wel eens zaken. De ober was soms ook in het complot ; als hij goed meehielp betaalde ik braaf mijn koffie.Het was in die periode, dat ik ook voor het eerst voor de film optrad. Het idee stamde van de gebroeders Hopé, die als „komisch duet” door de wereld trokken en ook allerlei grappen maakten op de telepathie. Zij kwamen op een goeden dag aanzetten met een geweldig film-apparaat, dat geheel door een zwarten doek was bedekt. Wij gingen met z’n allen om het toestel heen staan en het duurde niet lang of wij begonnen vóór het café, ten aanschouwen van ’n belangstellende en steeds aangroeiende menigte (het filmen was toen nog een enorme sensatie), een allerdolste liefdesscène te spelen. Het heele verkeer was gestremd, de politie wist niet wat te doen, en deed ten slotte het eenige verstandige : zij keek ook toe. Ik speelde natuurlijk ook mee, en wel als jaloersche echtgenoot. Toen de grap lang genoeg geduurd had, werd de zwarte doek weggetrokken, en voor de oogen van het dom-verbaasde publiek vertoonde zich een stellage, waarop een doodgewone koffiemolen was geplaatst.Niet lang na deze vroolijke gebeurtenis deed ik mijn intrede in de journalistiek. Ik kwam er achter, dat een weekblaadje van tamelijk slechte reputatie een hoofdredacteur zocht. Waarschijnlijk had de vorige zooveel slaag gekregen, dat hij er zijn betrekking maar aan had gegeven. Maar ik was niet bang voor zooiets. Ik bood mij bij de uitgevers van „De Bliksem” aan en werd onmiddellijk aangenomen. (Wordt vervolgd)
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Een (meeting?

ih3
Waar gaan ze heen ? 

Natuurlijk op familiebezoek.

Sinds jaar en dag is trammen een bezigheid, die de rechtgeaarde Amsterdammer zooveel mogelijk nalaat. Natuurlijk, hij kan er niet altijd aan ontkomen, hij is soms verplicht het twee maal daags te doen, zelfs kan hij zich genoodzaakt zien, een abonnement te nemen, doch hij blijft er bij, dat aan zijn tram iets hapert. Hij moppert op de tram : op de snelheid, op de wagens, op de conducteurs, op de lus, op zijn medepassagiers, en als hij een keer eens niets te klagen vindt, dan begint hij den bestuurder een somber verhaal te doen over den politieken of economischen toestand. En hoe gemakkelijk men hem het tramleven ook maakt met knip-, gewone-, korte- en overstap- kaartjes, hij blijft nukkig en ontevreden als een verwende baby, en droefgeestig als een man, wiens staatsloterijnummer maar één cijfer scheelde met den hoofdprijs.En daar, zooals ieder zal moeten toegeven, die het Groot Mokumsche volk heeft Ieeren kennen, de hoofdstedeling een optimist is van nature, inschikkelijk, welwillend, en geestig in den dage- lijkschen omgang, moet het feit, dat hij een ongenaakbaar en vaak ongenietbaar mensch wordt, zoo gauw hij zijn voet op een tram-treeplank zet, een diepere oorzaak hebben.Deze op te sporen is niet bepaald moeilijk. Als u met de tram mee moet, dan één van de vijf: of : ze komt er juist aan, en u moet hollen om tegelijk met haar aan de halte te zijn,of : ze rijdt weg en u kunt wachten op de volgende;of: ze is in geen velden of wegen te zien en u bent het slachtoffer van de een of andere „storing”;of: er passeeren onophoudelijk trams, alleen uw „lijn” is er niet bij;of : u bent tegelijk met uw tram aan de halte, maar drie nijdige belrukken laten u weten, dat ze vol is en dat men voor u geen uitzondering kan maken.Deze vijf mogelijkheden leven in hetAmsterdamsche
Als het machten lang 
duurt, maak het je 

dan gemakketijk. 

Waar moet 
ik staan ooor 

lijn 25!

onderbewustzijn van iederen trampassagier en zij zijn het, die hem prikkelbaar maken en hem „zinkings op de zenuwen” doen krijgen. Het vooruitzicht, aan deze vijf onontkoombaarheden te zijn overgeleverd, doet hem reeds in den vroegen morgen een kwelduivel voor zijn huisgenooten zijn, immers het overwegen tijdens het ontbijt van het alternatief : hijgen of wachten, is ook niet alles.Nu heeft het wachten aan een drukke halteplaats zijn onmiskenbare voordeelen. En wij willen er hier eenige van opsommen om aldus te bereiken, dat de wachtenstijd wat wordt veraangenaamd en de aanstaande passagier in een vriendelijkere stemming dan gewoonlijk zich op de houten banken 'zal neerlaten.Het is een heel aardige bezigheid om zijn medewach- ters aan de halten te bestudeeren. Dat kort den tijd zoo buitengewoon, dat het precies lijkt of

ge maar vóór het instappen hebt, ja, het kan vóórkomen, dat ge per se niet wenscht in te stappen.Dit „bestudeeren” kan op verschillende manieren gebeuren. Er is een wijze van bestudeeren, die het populaire „sjansen*’ (het mag natuurlijk niet hinderlijk worden) dicht nabijkomt. Voor jongelui tusschen de 15 en 35 een aardige, alleszins spannende bezigheid.Dan kunt u uwe medehaltenaren bestudeerendoor uit te denken, welk beroep ze uitoefenen. Rechercheurs, kunstschilders, generaals, caféhouders en schoolmeesters behooren tot de gemakkelijk te herkennen categorie. Maar moei- lijker is het met : candidaat-notarissen, registratie- ambtenaren, dierentemmers, journalisten, kampi- oen-dammers en vrouwelijke burgemeesters. Over het algemeen zal men zien, dat de menschen met het minst-mteressante gezicht het sensationeelste en verantwoordelijkste werk doen.Een derde vorm van bestudeeren bestaat in de beantwoording van de vraag : waar gaat hij of zij heen ?



De heer die geen waardeering heeft ooor strandpyama's.

Als ik nog vijf minuten moet wachten is m’n begonia verdord.

vormen. U zult verwonderd 
zien, hoe dikwijls het gaat, 
angstig, zooveel als we eigen- 
elkander lijken. Het andere

De man, die niet tot thuis wachten 
kon met *t Lutine-nieuws te lezen.

L

„Naar huis,” is natuurlijk het een
voudigste antwoord. Maar verwerp de 
mogelijkheid niet, dat ge naast iemand 
staat, die een moord, of een „kraakie” 
op z’n program heeft staan. Of dat die 
heer met dat intelligente gezicht op weg 
is om in een of ander theater als gewicht- 
heffer^op te treden, 
of dat dat aardige 
meisje haar verlo-

ving gaat verbreken en nu de dra
matische scène vast stilletjes aan 
het repeteeren is.

Mocht u niet voor studeeren voelen, 
dan hebben we nog twee „gezelschaps
spelletjes” bij de hand. Het eerste 
heet : tweelingen zoeken. Dat kan een 
passie worden bij een mensch : in 
een bepaalde groep personen er twee 
uitzoeken, die een tweeling zouden 
kunnen 
zijn te 
Het is 
lijk op 
spelletje is : je aanstellen. Wij zou
den u dien raad niet hebben gegeven, 
als we aan de Munt-halte niet zelf 
zoo’n mooie vertooning hadden kunnen 
bijwonen. Een heer, gekleed volgens 
de vrijwel onnavolgbare chique van 
een modehuis-advertentie, met kana
riegele handschoenen aan, en met een 
scheidingom Ramon Novarro jaloersch 
te maken, las een Noorsche krant. In 
deze Noorsche krant streepte hij met 

een vulpen een artikel aan, en nadat hij zich ge
noeg had laten bekijken, stapte hij op lijn negen 
en vroeg „een gewaune”.

Nee, wij mogen niet mopperen als wij aan onze 
tramhalten moeten wachten. Het zijn de ware 
leerscholen der menschenkennis. Wij dienen deze 
gelegenheid om onzen evennaaste te leeren kennen 
niet onbenut te laten. De 
kans is hcusch zoo klein 
niet, dat u na een tien 
minuten

l verloofd
wachten 
instijgt.

ïw IA
\ J

Belangstelling voor de halte- 
menschen „van binnen uit”.

Het gemakkelijk 
te raden beroep.
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liet oogenblik waarop de verongelukte auto met 
behulp van een kraan op den mal werd getrokken.
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HET

aufo-MCfduk
BIJ PURMEREND

Te versch ligt nog het ontzet
tende auto-ongeluk, waarbij 

zeven personen om het leven kwa
men» in het geheugen» dan dat 
het noodig zou zijn» dat wij de 
diep-tragische bijzonderheden van 
dit ongeval nog eens zouden her
halen. *n Volkomen duidelijke be
antwoording van de vraag» hoe 
de toedracht van het ongeluk is

Zaterdag j.l. had de teraardebestelling plaats 
van de slachtoffers van het ongeval bij Pur~ 
merend. De belangstelling in het Staatslieden 
kwartier, toen het stoffelijk overschot van de 
heeren Koster en Arsbach werd weggevoerd.

Onder politiegeleide mcrd de 
auto daarna weggereden.

De aankomst van den droeven stoet op het kerkhof„ Vredehof'

geweest» zal waarschijnlijk wel nooit kun
nen worden gegeven. De visschers en de 
chauffeur zijn in de bebouwde kom van 
Purmerend met een grooten auto in het 
Noord-Hollandsch kanaal gereden en het 
heeft lang geduurd, voor de politie er in 
was geslaagd het goede spoor te ontdek
ken. Nacht en storm hebben belet, dat 
iemand iets van het ongeval heeft bemerkt. 
Heel Amsterdam heeft meegeleefd met de 
zwaar beproefde families, die zoolang in 
onzekerheid hebben verkeerd omtrent het 
lot van hun dierbaren. Aan de achterblij- 
venden de verzekering van onze oprechte 
deelneming.
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Een veilig zonnebad! 
Laat Uw lievelingen gerust genieten 
van zon en lucht, doch wri jf hen van 
tevoren in met „Zij"-crême of „Zipolie. 
Ge voorkomt daarmede een pijnlijken 
zonnebrand en ze krijgen tevens een 
door en doorgezonde, gebruinde huid.

jj* CRÈME of„ZIJ'OLIE
In prijzen van 20-75ct.



ZOMER IN DE BERGEN



HET GROOTSCHE LAUTERBRUNNEN-DAL IN DE BERNER ALPEN



Namiddagtoilet van gebloemde zijde 
met garneering van wit organdie ruches 
langs pofmouwtjes en halsuitsnijding.

We zouden het, eenige jaren geleden, niet 
voor mogelijk hebben gehouden, dat zoo
genaamde „gekleede” toiletten van katoe

nen stof voor hyper-elegant konden gelden, 
zoo als nu het geval is. Of katoen nu in 
de mode is gebracht in ’n behoefte om 
zich aan te passen aan noodgedwongen 
zuinigheid ofwel om ’n gril zonder meer 
kunnen we in ’t midden laten. Het feit 
is er in elk geval.

Voor namiddag- en avondtoiletten 
wordt er vooral veel organdie verwerkt, 
welk luchtig materiaal, daar het eenigs
zins stijf is, zich in ’t bijzonder leen 
voor slanke figuren.

Dan is er piqué, ’n materiaal dat 
we ons herinneren uit onze kinderjaren. 
Het werd eigenlijk altijd nog wel gebruikt voor 
kinderkleeren — voor matrozenjurken en matro
zenpakjes. Nu hebben ook de moeders en de 
tantes en zelfs de grootmoeders het piqué 
overgenomen.

Piqué wordt verwerkt voor heele jurken, voor 
korte jasjes en bolero’s, voor lange en driekwart 
lange mantels, een en ander meestal gecompleteerd 
door ’n hoedje van hetzelfde materiaal. Dan heb
ben we nog piqué blouses, piqué kragen en man
chetten, piqué dassen en piqué vesten.

Wat de kragen betreft is er dit practische nieuw
tje : de afknoopbare kraag. De kraag, van voren 
en van achteren eender, loopt eenigszins schuin 
naar beneden en eindigt daar in twee punten, elk 
voorzien van ’n knoopsgat correspondeerende met 
knoopen op de taille. Deze kraag, die dus zeer 
gemakkelijk kan worden afgenomen om te was- 
schen, is versierd met ’n gehaakt picot randje, 
evenals de bijbehoorende manchetten en de 
piqué strik, welke van voren bij den hals is aange
bracht. Ook de manchetten worden, met ’n paar 
knoopjes, op de mouwen bevestigd.

Dan zijn er de avondjaponnen van piqué. Daar 
is, bijvoorbeeld, ’n Parijsch model van wit piqué : 
het lijfje, met ’n kleine bootvormige halsuitsnij
ding, nauwsluitend ; de rok nauwsluitend om de 
heupen en vandaar klokvormig uitvallend. Dit 
toilet is gegarneerd met ajour ingezette rosetten 
van lersch haakwerk onder in den rok en met iets 
kleinere rosetten in de wijde pofmouwtjes, welke 
op de schouders met ’n „kopje” zijn ingezet. Een 
blauw fluweelen op zij gestrikte ceintuur voltooit 
dit eenvoudige doch fraaie en frissche geheel.

Ook gebloemd piqué wordt verwerkt voor 
avondtoiletten. Er is ’n model, weer strak gehou
den tot aan de knieën — piqué leent zich niet tot 
gerimpelde strooken — beige fond met blauwe en 
zwarte bloemen en gegarneerd met ’n breede zwarte 
satijnen ceintuur, van achteren vast gestrikt, ’n 
Klein bolero-jasje van wit piqué, waarvan de korte 
mouwtjes met bont omzoomd zijn, voltooit dit toilet.

Onze eerste foto vertoont ’n namiddagjapon- 
netje van gebloemde kunstzijde, blauw met geel. 
De garneering van het lijfje geeft ’n bolero-effect ; 
’n gestrikte ceintuur omgeeft de taille. De aller
aardigste pofmouwtjes en de halsronding worden 
afgesloten door drie ruches van wit organdie.

Het Parijsche modehuis Lanvin ontwierp de 
elegante avondjapon van bedrukt 
crêpe georgette. welke „Les Plan-

Groote hoed van paardenhaar 
met „crinoline-rand".

Avondjapon van bedrukt crêpe 
georgette met cape-garneering

tations” werd gedoopt, ’n benaming waarschijnlijk 
geïnspireerd door de sinaasappelen van het pa
troon. De rok van dit toilet is ruim aangezet aan 
het gladde heupstuk ; de gestrikte breede cein
tuur is gedeeltelijk van zwart georgette. ’n Rond 
geknipte cape voltooit het geheel.

Voor kleine meisjes, die naar zee gaan, heeft het 
Parijsche modehuis Lion ’n practisch ensemble 
ontworpen, dat bestaat uit ’n gestreept zwem
pakje, ’n donkerblauw rokje en ’n dito kort man
teltje met ’n gestreepte baret bij het badpak hoo- 
rende. Het bovenste gedeelte van ’t zwempakje 
fungeert als blouse bij het effen rokje.

Groote hoeden. Met de warme dagen zijn overal 
de groote hoeden opgedoken, welke zich zoo sier
lijk aanpassen bij lichte en luchtige zomertoiletten.

De hoed onzer afbeelding, van fijn paardenhaar, 
heeft ’n ruimen „crinoline-rand”, die bizonder 
flatteert, ’n Satijnen strik houdt den hoed vast op 
’t hoofd. PAULA DEROSE.

«



DE PATIËNTEN VAN
In een klein, vredig dorp waar de tijd niet al te 
haastig voortschrijdt verschijnt op een gegeven dag 
een jonge, vrouwelijke dokter, uitgerust met een 
groote dosis fonkelnieuwe wetenschap en bezield 
met vele, zeer vele goede voornemens, plannen 
en idealen. Maar reeds zeer spoedig moet zij ere 
varen dat haar hier *n strijd, ’n harde strijd te 
wachten staat tegen een vooringenomenheid, voor* 
oordeel, wantrouwen welke de bevolking haar 
over ’t algemeen betoont, om niet eens te spreken 
van den vijandigen afkeer welken de oude dokter 
uit ’t dorp tegen zijn nieuwe, jonge en charmante 
rivale aan den dag legt. Het is dan ook van zijn 
kant dat de strijd met groote verbittering gevoerd 
wordt, totdat ten slotte, nadat het gansche dorp 
van lieverlede tot de erkenning gekomen is dat 
dokter Sylvia een zeer kundige vrouw is aan wie 
velen hun redding te danken hebben, ook hij z’n 
trotsch, weerbarstig hoofd moet buigen! Maar 
eer het zoover is, heeft er zeer veel plaats ge
vonden, is er veel geleden ook door eenige mens 
schen die uiteindelijk door een alles overwinnende 
liefde worden tezamengebracht.

Peinzend staarde Maury Parrish, lang uitge
strekt in het gras onder een hoogen eik, naar 
het groene gebladerte boven zijn hoofd. In 

deze oogenblikken klonk uit de verte het geluid 
van ’n snel naderenden auto. Plotseling was boven 
het geronk van den motor een harde knal hoor
baar. Keps, zijn witte terrier, sprong snel over
eind en toonde de grootste ongerustheid, toen 
de wagen aan de andere zijde van den weg tot 
stilstand kwam. 1

„Blijf toch liggen,” gromde Maury vermoeid. 
„Er is een band gesprongen — niets anders. Het 
lijkt mij het beste, dat je je er niets van aantrekt.”

Maar Keps’ scherpe ooren bleven naar den weg 
gewend, waar de auto had stilgehouden. Met een 
bijna onbedwingbare nieuwsgierigheid keek hij 
door een kleine opening in het groen. Hij was 
blijkbaar van meening, dat zijn baas zich wel met 
het geval zou bemoeien, want hij wilde zich ver
wijderen. Maury greep den hond bij den halsband 
en door deze beweging werd hij in de gelegenheid 
gesteld, eveneens een blik te werpen door de 
opening in het groen. „Aha!” mompelde hij 
zachtjes voor zich heen, terwijl hij ondertusschcn 
den rukkenden Keps stevig bleef vasthouden.

Op den straatweg stond een helgele twee
persoonswagen — met een stoffigen koffer achterop 
— een auto met een lekken achterband.

Deze détails verdwenen echter geheel in het niet 
bij een enkelen blik op de bestuurster van den 
onfortuinlijken kleinen wagen. Zij had haar plaats 
achter het stuur verlaten en keek mismoedig naar 
den leeggeloopen band.

De nieuwaangekomene was een meisje — een 
meisje in een grijs sportcostuum, dat haar buiten
gewoon goed stond. Bovendien vormden de blonde 
krullen, die onder haar muts uit kwamen, een 
zeer bijzondere aantrekkelijkheid. Zij scheen met 
een peinzende uitdrukking op haar gezicht den 
weg af te zien. Keek ze uit naar hulp, vroeg de 
heer Parrish zich af ? Welnu, die was hier — veel 
dichter bij dan zij wel vermoedde. Niemand kon 
er eenig bezwaar tegen hebben, dat hij een derge
lijke goede daad op dezen dag volbracht. Hij kroop 
een beetje dichter bij en bemerkte plotseling, dat 
de opening in de heg tevens uitstekend geschikt 
was als luisterpost.

Het meisje sprak namelijk in zichzelf!
De gele wagen had juist op den top van een 

heuvel zijn arbeid gestaakt, en op een afstand was 
Penny Mill zichtbaar in de stralen van de namiddag
zon. Het meisje strekte haar slanken arm uit in
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de richting van het dorp. Haar stem drong tot 
den luisteraar door — helder en welluidend.

„Wat jammer, zoo vlak bij mijn doel!”
„Wat zegt ze ?” mompelde de verbaasde luiste

raar. „Zou ze hier in de buurt moeten zijn ? Begrijp 
jij er wat van, Keps ?”

Het meisje liet haar arm weer zakken. Gedurende 
eenige oogenblikken bleef ze nog rondzien, maar 
toen wendde ze zich om en liep naar de andere 
zijde van den wagen, zoodat ze aan het oog was 
onttrokken. Toen ze weer te voorschijn kwam, 
droeg ze een kleine dommekracht en een aantal 
bandenlichters. Terwijl zij zachtjes voor zich heen 
floot, zette ze aan de achterzijde van den wagen 
het eerstgenoemde voorwerp onder de as.

Maury achtte het voor hem gunstige oogenblik 
gekomen. Hij ging staan en liet tegelijkertijd 
den hond los. Keps haastte zich met een dolzinnige 
snelheid door de hegopening en begon een waren 
vreugdedans rondom den stilstaanden auto. Na 
den eersten kreet van schrik greep het meisje het 
dier bij den halsband en poogde lachend de uit
bundige begroeting af te weren.

„Och, wat ben jij een aardig beest !” riep ze 
uit. „Waar kom jij zoo plotseling vandaan ? 
Ik hoop maar, dat iedereen zoo blij is, wanneer 
ik....” Haar blauwe oogen werden groot van 
verbazing, toen ze een slanken jongeman boven de 
heg zag verschijnen.

„U moet ’t Keps maar niet kwalijk nemen,” 
klonk zijn begroeting, terwijl hij over de heg sprong 
en naderbij kwam. „Hij zal u geen kwaad doen. — 
Hier Keps !”

Het meisje wierp een snellen blik naar den 
vreemdeling en begon toen opnieuw aan haar taak. 
„Ik ben niet bang voor hem,” merkte 
ze op. „Ik houd veel van honden.”

Maury, die onmiddellijk had begre
pen, dat tusschen haar en Keps reeds 
vriendschap was gesloten, besloot het
zelfde resultaat ten opzichte van zijn 
persoon te bereiken en zei zoo voorko
mend mogelijk :

„Ik heb uit uw woorden van daar
straks opgemaakt, dat het u erg spijt 
door ’t lek worden van uw achterband 
te worden opgehouden. Kan ik u van dienst zijn? 
Ik ben nogal handig in die dingen,” voegde hij 
haar toe.

Het meisje kleurde lichtelijk. „O, hebt u het 
gehoord ? Ik heb de slechte gewoonte om in mijzelf 
te spreken.”

„Dat is niets erg — maar kan ik u met dien 
band helpen ?”

„Neen, dank u. Ik kan er zelf ook mee over
weg.”

„Waarom zou ik u niet van dienst zijn ?” 
drong hij aan, terwijl hij naast haar op zijn knieën 
ging liggen. „Laat ik nu eens net doen alsof ik 
een behulpzame padvinder of iets van dien aard 

ben. Bovendien stelt iedere bewoner van Penny 
Mill zich ten doel, het den toeristen zóó aangenaam 
te maken, dat zij in elk geval weer terugkomen. 
Laat u mij maar even mijn gang gaan !”

Hij had zijn hand reeds aan de dommekracht 
gebracht.

Met een knikje stond het meisje op en ging bij 
het open portier van haar wagen staan. Van dit 
verheven punt keek zij neer op haar assistent 
met duidelijke teekenen van goedkeuring in haar 
blauwe oogen. Zij bewonderde de gemakkelijkheid 
in zijn bewegingen, waaraan een lichte zorgeloos
heid een aantrekkelijk karakter gaf.

Toen hij de zijkanten van den band van de velg 
begon los te maken, waagde zij het te vragen :

„Uit hetgeen u zoo juist heeft gezegd, meen ik te 
mogen afleiden, dat u daar woont.” Ze knikte 
in de richting van het dorp.

„Dat is inderdaad zoo,” gaf de jongeman toe, 
die op dat oogenblik een vrij verwoeden strijd 
voerde met een weerspannige moer.

„En met mij is het eveneens het geval.”
Een bandenlichter kletterde op de steenen en 

met een ruk wendde Maury het hoofd naar haar toe. 
„Woont —- u in Penny Mill? Sinds wanneer?”

Zij lachte vroolijk om zijn verbazing. „Sinds 
dit oogenblik. Wacht u maar even, dan zal ik het 
u laten zien.”

Zij haalde een handkoffertje te voorschijn en 
gaf een moment later een wit kaartje aan haar 
helper. „Kijkt u maar.”

Maury nam het stukje bordpapier voorzichtig 
tusschen duim en vinger. Zijn oogen werden nog 
grooter van verbazing, toen hij de kleine, artistiek 
uitgevoerde drukletters las.

DR. SYLVIA DALE.

In den linkerbenedenhoek stond bovendien 
nog klein gedrukt : „Penny Mill”.

„Begrijpt u,” verklaarde het meisje vriendelijk, 
„ik kom weliswaar juist aan, maar hier is mijn 
woonplaats — van nu af aan.”

„O....” mompelde de jongeman. „Ik begrijp 
het.”

Deze laatste woorden konden nauwelijks waar
heid inhouden, aangezien zijn overigens scherpe 
geest bijna niet in staat was de belangrijkheid van 
deze mededeeling te omvatten. Hij herstelde zich 
zoo goed mogelijk van zijn verwondering en voegde 
er aan toe : „Het is mij zeer aangenaam met u 
kennis te maken —- dokter Dale.” Dit jonge, aan
trekkelijke meisje dokter !

Een prachtige roman, uitstekend geschreven» waarin 
de verschillende karakters meesterlijk zijn uitgebeeld! 
Een boek dat ieders vacantie, bij regen of zonneschijn 
en waar ook doorgebracht, veel zal veraangenamen! 
IN DIT BOEK BEVINDT ZICH OOK EEN PRIJSVRAAG! 
Zooals u weet, het kost u slechts 177a et. Ingenaaid, 
of 70 cent in prachtband, te verkrijgen bij onze be
zorgers of agenten of na ontvangst van postwissel 
groot resp. of 80 ceütxagg-

„Dank u,” zei de jonge vrouw plichtmatig. „Dus 
wij kunnen elkaar beschouwen als medeburgers.”

„O ja, natuurlijk. Mijn naam is.. .. ik ben John 
Loraine.”

Maury had nooit kunnen zeggen, hoe hij tot deze 
leugen was gekomen. Hij betreurde haar, zoodra 
zij over zijn lippen was gekomen. Toch wist hij 
instinctmatig, dat zijn werkelijke naam iets zou 
beteekenen voor deze nieuwelinge — iets dat 
misschien zijn hoop om zich bij haar populair te 
maken, definitief den bodem zou inslaan. Mocht 
Sylvia ook hebben bemerkt, dat hij bij het noemen 
van zijn naam lichtelijk aarzelde, zij liet dit door 
niets blijken.

Uitslag prijsvraag, voorkomende in ’t premieboek „De Schipbreuk”
Op verzoek van de Administratie der Hollandsche Bibliotheek deelcn 

wij hier den uitslag mede van de prijsvraag, voorkomende in het boek 
„De Schipbreuk”.

De gevraagde woorden zijn : Horizontaal : 1. Klok ; 4 AA ; 5 Garneeren; 
10. Pol ; 12. Nu ; 13. Dupe ; 14. Trente-et-un ; 16. O. A. 17. N. T.

Verticaal : 1. Kan ; 2. La ; 3. Krop ; 6. Auto ; 7. Nee ; 8. Ent; 9. Ede ; 
10. Punt; 11. Le ; 13. Dun ; 15. Ra.
De hoofdprijs, zijnde een prachtige verstelbare fauteuil met 
kussens, viel ten deel aan : C. J. Krug, Dij kst r. 83, Vlissingen.

De overige prijzen, ieder f2.50, aan : Mej. N. Conrads, Zijdewindstraat 
103, Rotterdam; G. W. Klamer, Vrolikstraat 132 III, Amsterdam ; A. J. 

Broeren, Boeket N-Br. ; T. Francken, B 81, Bunde L*; W. H. Lempersz, 
Hengelo ; A. v. Lonkhuyzen, Weimarstraat 420, Den Haag ; M. A. J. 
Opdam, Stationsweg 2, Bussum ; H. Steup, Vossenlaan 213, Vreeland ; 
T. v. d. Veen, Harkstede ; J. W. v. Raalte, P. W. Janssen Ziekenhuis, 
Alrnen (Gld.); E. J. Takkenberg, Schoolkade 68, Musselkanaal ; D. Vijf
huizen, Julianalaan 750, Dirksland ; L. Huekfeldt, Dorpstraat 135, Ren- 
kum ; J. v. Herksen, Wilhelminastraat 77, Emmen (Dr.) ; W. v.d. Linden, 
H. d. S. Hoog-Blokland ; J. M. Halstein, Stationsweg 215, Drachten; 
G. H. Schasfoort, A Kade 1 a, Musselkanaal ; G. Reijnders, Avenhorn ; 
C. Trimbos, Groenenweg F 189, Stampersgat; A. Veerstra, Grindweg 55, 
Winschoten.



EEN ENGEL ONDER OORLOGIWRAKKEN ooorNORMA RATTERIOM

H
et is hier de Knappe Zaal, Jenny. Heb je misschien nog niet eens 
opgemerkt. Kijk Benzine maar eens aan. En Beschuit. Je moogt wel 
blij zijn dat je hier op de zaal bent. Wij waardeeren je ten minste.” 

„O Jenny, kom eens hier — kijk eens ! Ik heb een bonnetje 
in mijn pakje sigaretten gevonden ! Wat zou ik er voor koopen ? Heb je 
wat noodig ?”

Groote jongens waren ’t — soms neerslachtig en afhankelijk, ze 
moesten bezig gehouden worden. Ze sloegen bij ’t minste of geringste aan ’t 
stoeien en dollen. Jenny liét hen dollen, regels of geen regels. Als er, laat in 
den avond, een vinger kwam wenken door een kier van een deur, vlak voor 
Jenny’s gezicht, en een stem fluisterde : „Broer, kom je nog een kaartje leggen 
op 8?” — en als de uitgenoodigde broer zijn sierlijk nachtgewaad dichter 
om zich heen trok, om vlug weg te glippen, en dan Jenny zag en staan 
bleef, onnoozel grinnikend.... dan keerde Jenny zich vastberaden om. En 
zij voelde een zoete vreugde door het bewustzijn, dat hij wegsloop, om een 
verboden spel te beginnen, „’t Zal hem zoo’n keertje geen kwaad doen, en dan 
slaapt hij straks beter. Hij heeft den laatsten tijd slecht geslapen.”

Maar de hoofdverpleegster kwam er achter, en toen kreeg Jenny den 
wind van voren.

Het leven werd zwaarder voor Jenny, dan zij gedacht had. De andere 
verpleegsters waren alleen maar verpleegster, als zij dienst hadden ; kwamen 
ze vrij, dan dachten ze alleen nog maar aan afspraakjes, aan pret, aan alles 
behalve ’t hospitaal. Als zij er uit waren, waren zij er ook uit. Maar Jenny kon 
dat niet. Hun moeilijkheden, hun teleurstellingen, hun moed bij een voort
durende nederlaag — dat werden Jenny’s moeilijkheden. Soms voelde ze, dat 
ze het geen dag meer kon uithouden ; maar bij hen weg kon zij veel minder. 
Zaal 17 nam haar totaal in beslag. Een van de meisjes zei : „Wat ben je toch 
mager, Jenny.” Toen stoof Jenny op — den eersten keer, dat zij zooiets 
van haar zagen. „Je bent de derde, die me dat vertelt vandaag. Mag ik alsje
blieft slank zijn ? Moet daar zoo’n drukte over gemaakt worden ?”

Toen verloor zij haar eersten patiënt — den jongen van het bonnetje.
Nog uren daarna zat Jenny stil op haar kamertje, in een hoek gekropen, 

met haar gezicht tegen den muur.
Daar vond de Eerste haar, en die las haar de les.
„Ik had gedacht, dat je flinker was. Hoe kun je een goede verpleegster 

worden, als je je bij ’t eerste ernstige geval al zoo overstuur maakt ?”
„Maar hij — hij was altijd zoo vroolijk. En hij heeft zoo z’n best gedaan 

— al die jaren....”
De Eerste was ook maar een meisje, net als Jenny. Haar stem werd 

zachter. „Ja, ik weet ’t.... Maar als ’t Hoofd merkte, dat je zoo te keer ging, 
hield ze je geen dag meer. Zij verdraagt absoluut geen weekheid. Doe je best 
op je werk, maar laat je gevoel er buiten.”

Zij had er bij kunnen voegen — want zij wisten het 
de hoofdverpleegster heel blij geweest zou zijn, als zij een 
betamelijk voorwendsel had kunnen vinden, om Jenny te 
ontslaan. Zij hield Jenny scherp in ’t oog, en was extra 
streng en precies tegen haar. Het deed Jenny geen goed 
in de oogen van het Hoofd, dat dokter Huffy zooveel 
belang stelde in de nieuwe zuster, en rn onredelijk groot 
vertrouwen in haar stelde — in zoo’n kind notabene.

„Ik heb wel geweten, dat ik last met haar zou krij
gen, zoodra ik haar zag. Ik ken dat gevoelige, hysterische 
type. Ik heb er ondervinding van. Zij kan zich nooit 
boven haar gevoeligheidjes verheffen. Ik geef toe, dat ze 
ijverig werkt, en precies, maar ze is van ’t soort, dat we 
hier niet hebben kunnen. Ik wil geen verpleegsters heb
ben met gevoelige harten — ik moet menschen hebben, 
die aanpakken en doorzetten en zich strikt aan de 
regels houden.”

Maar dokter Huffy had ontdekt, dat Jenny beter 
was dan een stelletje reglementen, en dat de zaal heele- 
maal veranderd was, sinds zij was gekomen. En daarom 
gaf hij haar haar zin, zoo vaak hij maar kon — het was 
trouwens altijd iets liefs en hartelijks, wat zij wou — en 

allemaal — dat

KORTE INHOUD VAN HET 
VOORAFGAANDE.

Het weesje Jenny Guest wordt 
buiten door haar tante opgevoed. 
Deze komt bij een brand om het 
leven en het jonge meisje trekt 
alleen naar de stad. Daar wordt 
zij ontroerd door het zien van een 
oorlogsinvalide en zij herinnert zich 
een droom uit vroeger jaren, waar
in duizenden verminkte soldaten 
voorbijschreden. Zij slaagt er in 
haar opleiding tot verpleegster te 
voltooien en wordt aangesteld in 
het veteranenhospifaal, waar Dr. 
Huffy directeur is. Jenny maakt 
kennis met hem, met de hoofd
verpleegster en met Amos, den hos
pitaalsoldaat, en met haar zaal 17.

als zij met een verzoekje bij hem kwam, deed hij altijd, wat T\Tz^ 
hij kon. Het was nooit voor haarzelf. Alleen voor haar jongens.

Hij liet niets merken, maar hij lette op Jenny ; hij merkte op, dat zij 
magerder werd ; hij zag het, als de uitdrukking van schrik en leed op haar 
gezicht een vasteren vorm aannam. In die eerste moeilijke weken zocht hij 
voorwendsels, om haar op zijn bureau te roepen, met haar te praten, haar moed 
in te spreken. En hij vond zelf ook baat in dien eigenaardigen blik van Jenny. 
Hij wist niet goed, wat het was, maar ’t lenigde de schrijning in zijn hart.

Zoo gingen die eerste maanden voorbij, en de winter kwam, en Jenny 
stond voor het Kerstfeest in hospitaal No. 80.

Zij wou haar jongens voor hun Kerstmis eens wat anders geven ; iets dat 
hun echt goed deed — niet alleen maar zooiets leuks als sigarettenkokers of 
dassen of pantoffels. Het moest iets zijn, dat een zekere glorie naliet — iets 
als de prachtig omhoogzwevende gloed en het vuursproeien van een vuurpijl, 
waarvan de vluchtige glans nog in het hart blijft, als een vloeipapieren pakje 
met sokken allang veranderd is in.... enkel sokken. Met een gat in den hiel. 
En zij had er zooveel over nagedacht, dat ze er groeven van in haar voorhoofd 
kreeg. En zij liet ook dr. Huffy groeven in zijn voorhoofd krijgen — en 
hij had daar tóch al haast geen plaats meer....

„Wacht eens even/’ begon hij geduldig, toen zij hem op de trap staande 
hield, en bedeesd vroeg, of hij al wat bedacht had — want hij had gezegd, 
dat hij er over denken zou. „Of ik wat bedacht heb ? Ja, ik heb een maniertje 
bedacht, om dat knellen om Clark z’n been te verminderen ; en ik heb voor 
Frank iets bedacht, waar hij echt een eind mee op zal schieten, geloof ik. Da’s 
al heel wat, vindt u niet ?”

Maar zij wou iets hebben, om een pijn te lenigen, waar de heelkunde niets 
tegen doen kon, en zij wou het niet opgeven.

Hij keek haar met vriendelijke oogen aan, terwijl zij sprak — dat eigen
aardige, kleine verpleegstertje, dat nu in ’t heele hospitaal bekend stond onder 
den naam „Jenny” ; een zustertje, dat dwars over alle voorschriften en 
reglementen en oude gewoonten heen liep (zooals zij op ’t oogenblik óók 
deed : ze hield kalm den commandant op de trap tegen, om hem te vragen of 
hij „al iets bedacht” had) — maar zij had iets sprookjesachtigs in het gebouw 
gebracht.

„Kijkt u eens,” redeneerde Jenny, „’t is over tien dagen al Kerstmis, 
en de familie van de meeste jongens kan niet overkomen, omdat ze te ver 
wonen, of omdat ze te arm zijn. Er zijn er zelfs, die geen familie hebben — 
of alleen menschen, die zich niets van hen aantrekken. Ik ben van plan, 
om aan Bill z’n moeder en zuster te schrijven — die zijn in Florida, dus die 
kunnen best komen. En ik schrijf ook aan Windy z’n vrouw. Dat zal natuurlijk 
wel niet helpen, maar wie weet stuurt ze ’t kind. De Kleine Majoor heeft 
familie en vrienden genoeg, om hem cadeautjes te geven en te /er- 

troetelen.... als u hem maar een beetje kon op
pompen voor de Kerstdagen.... ’t zijn z’n laatste. 
Zou dat gaan ?”

Den Kleinen Majoor oppompen 1 Het was nu al een 
soort mirakel, dat het leven hem nog met een dun 
draadje vasthield. Dit begon hij Jenny uit te leggen ; en 
toen zag hij haar oogen, met zooveel dappere hoop, en hij 
voelde, hoeveel ’t voor haar zeggen wou. Als zij zich alles 
maar niet zoo aantrok....

„We zullen zien. We zullen zien.”
„En eh.... toe, zegt u ’t Hicks alstublieft nog niet 

over z’n oogen — tot de Kerstdagen voorbij zijn?”
Hij was doodmoe, en hij snakte er naar, thuis te 

komen en zoo goed als ’t ging de tragedies te vergeten, 
die binnen de muren van het hospitaal lagen.

„Wat helpt ’t eigenlijk.... er omheen te draaien.... 
Enfin, goed!” Hij zweeg even. „Verwacht u maar niet te 
veel van die familie van Bill, of van Windy z’n vrouw. 
Als ze van ’t goeie soort waren, hoefden ze niet gevraagd 
te worden — dan kwamen ze vanzelf wel.”

„Ja, dat weet ik.”
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Hij ging, en zij bleef, een klein wit figuurtje, dat door den blauwigen 
winterschemer stond te staren.

Sneeuw bedekte de aarde, die er uitzag als een witgesuikerde taart. 
Gekleurde lichtjes, rood en blauw, hingen in slingers langs de rij winkeltentjes 
aan den overkant van het plein, en weerspiegelden in het glinsterende wit ; 
het zag er echt vroolijk en jolig uit. O, kon je je handen maar uitstrekken, en 
die kleurigheid grijpen, en overbrengen in die stille, sombere zalen, waar zoo
veel behoefte aan kleur was ; of kon je je spaarpot maar leegschudden op een 
toonbank, om er item zóóveel geluk voor de jongens voor te koopen !

Jenny had opgemerkt, dat de gedruktheid binnen het hospitaal toenam, 
naarmate de buitenwereld blijder werd in het vooruitzicht op de naderende 
feestdagen. Een tehuis, een familie wilden ze hebben. Goeie beenen en ruggen 
en longen en oogen wilden ze hebben. En die kon geen mensch hun geven. 
Zij moesten maar zien, hoe ze ’t uithielden — en zij hadden het al zooveel 
lange jaren uit moeten houden, sinds den oorlog.

Jenny bleef een paar minuten staan, diep ademhalend, en toen ging zij 
weer naar de zaal. De schemer was de tijd van de diepste inzinking. In het 
uur, dat overal in het land de andere mannen naar huis gingen, na een dag 
van zwaren en geslaagden arbeid, kwamen de sombere spoken op en slopen 
ze door het gebouw.

Toen Jenny de zaal betrad, kwam er leven in de slappe gestalten.
„Is ’t buiten al donker, Jenny?” Dat was niets dan een poging, om haar 

even bij zijn bed te houden.
„Wat zijn je handen koud, Jenny — je hebt zeker door de sneeuw ge

wandeld.”
„Sneeuw? Allemachtig — snééuw !”
„We zullen de slee maar eens voor den dag halen, hè ? Ga mee er op uit 

vanavond. Schijnt de maan ?”
„Laten we om elf uur gaan,” zei Jenny vlug. „Dan is de maan net op, 

en dan stoken we een vuurtje boven op den heuvel.”
Er klonken stemmen op uit de witte bedden. „Ik ga ook mee!”
„En dan gaan we daarna broodjes met heete worstjes eten.” 
„Dat zou me wat zijn I”
O, glijden en rennen en racen 1 De pittige, scherpe lucht tegen je gezicht 

voelen waaien ; de witte aarde aan beide kanten langs je zien wegschieten ; 
het gezonde bloed door je aderen voelen kloppen ! Die heerlijke, ademlooze, 
onbezorgde, verkwikkende sport!

„Ik heb een pracht van een bobslee gehad. Die is niet meer 
gebruikt sinds.... v.d.o.” Dit beteekende vóór den oorlog. Al wat 
’t leven inhield, was gebeurd v. d. o. „Ik heb ’m omgedoopt — 
Charles Lindbergh heet ie nu. Je moest ’m eens zien vliegen!”

Iedere afleiding werd aanstonds gretig aangegrepen, en de 
heele zaal begon vroolijk den heuvel af te glijden — zij hielden 
wedstrijd, en staken fakkels aan, en stampten met hun voeten in 
de sneeuw, en sloegen hun armen langs ’t lichaam om warm te 
worden, en stonden te blazen op heete worstjes, en klommen den 
heuvel op — en dan ging ie weer!

Zij werden nogal luidruchtig, en de hoofdverpleegster hoorde 
het, en zei: „Jenny heeft ze weer aan den gang.” Maar zij kwam 
er niet tusschen. Dit had dokter Huffy bedoeld, toen hij zei, dat 
Jenny beter was dan een stelletje reglementen.

„Kijk — de Dikke slaat om !”
„Nietwaar — da’s Bill.” 
„Nietwaar — Frank !” 
Een kussen vloog snel, goed gemikt, uit Frank’s bed ; en 

de glijpartij eindigde in een kindergevecht met kussens. Groote 
kerels.... allemaal soldaten.... nou nou !

Jenny liet hen hun gang gaan, en ging eens kijken naar den 
Kleinen Majoor, die in een der kamertjes achter de zaal lag. Hij 
was de jongste majoor van het leger geweest — nog maar een 
jongen. Bij Verdun stukgeschoten. Zij was bang, dat het lawaai 
van de glijpartij hem gehinderd had, maar hij scheen juist erg op
gewekt en tevreden te zijn, en hij luisterde met zeer heldere oogen 
naar het praten van Jenny. Hij was zoo ziek, dat de jongens geen 
van allen in zijn kamertje mochten komen. Toen zij heen wou 
gaan, zag ze zijn lippen bewegen. Zij bukte zich, om de woorden 
op te vangen.

„Jij bent ook een soldaat, Jenny.”
Toen naar Hicks met zijn verbonden oogen. Hij lag nu 

niet meer op Jenny’s zaal, dus de minuten voor een bezoekje 
moest zij stelen. En zij stal ze. Hij was bang en hij had heimwee. 
Hij kreeg een doodsangst, iederen avond, als het donker werd. Hij 
greep haar vast, hij verborg zijn gezicht tegen haar arm, en er viel 
iets nats op haar mouw. Haar keel deed ondraaglijk pijn. Morgen 
zou hij er zich weer over schamen, maar misschien deed ’t hem nu 
goed. En er kwam nooit iemand achter dan Jenny.

„’t Komt best weer in orde.” zei ze hem stoutweg. „Ik weet 
’t zeker!”

En zij dacht:
„Zoolang iemand ’t nog niet opgeeft, is er hoop. En ik gééf 

’t niet op !”
Zij had Windy voor ’t laatst bewaard. Zijn naam was 

Wendell Wren, maar iedereen noemde hem Windy. „Ouwe 
Windbuil” noemden de jongens hem goedmoedig, omdat hij zoo 
buitengewoon kalm en zwijgzaam was.

Windy had iets eigenaardigs — iets zachts en jongensachtigs 
en dappers.... ’t was eigenlijk ontzettend, dat hij in alles maar zoo 
rustig bleef vertrouwen en gelooven, terwijl er voor hem niets 

Schoolslag.

meer was, om in te vertrouwen en gelooven. Hij lag den heelen dag dood
stil, vastgesnoerd in een toestel, dat dr. Huffy speciaal voor zijn rugge- 
graat had samengesteld. En misschien zou Windy er beter van worden ; 
en misschien ook niet.

Toen Jenny de deur opendeed, zag ze dat vonkje van gretig verlangen in 
zijn oogen springen. Zoo lag hij waarschijnlijk den heelen dag, dacht ze, aldoor 
maar strak naar de deur te kijken, zijn vrouw verwachtend ; dat zij zoo opeens 
binnen zou stappen, om hem te verrassen. Maanden en maanden was zij 
niet gekomen — en de anderen wisten, waar dat aan lag, en zij schudden hun 
vuisten naar den kant, waar in de verte haar stad lag — en Windy bleef 
maar liggen uitkijken naar haar en het kind.

Nu praatte hij met Jenny over den jongen. Je kon zoo makkelijk praten 
met Jenny. Zij had luisterende oogen, en zij kon heel stil zitten, met een glans 
van geestdrift over haar kleine gezichtje.

„Ze zullen nu wel toebereidselen maken voor Kerstmis, Jenny, ’t Is nogal 
een mooi huis, en Mildred heeft slag van zulke dingen, ’t Zal wel een vroolijke 
fuif worden en ze heeft natuurlijk weer iets nieuws, waar de lui ’t nog weken 
later over hebben. En voor den jongen is er een Kerstboom.” Hij voegde er 
snel aan toe: „Dat vergeet ze nooit. Ik ben benieuwd, wat hij van ’t jaar krijgt. 
Hij is te groot voor een driewieler. Misschien een fiets, of een electrischen 
spoortrein. Ze zullen ’t echt fijn hebben. Ze kunnen natuurlijk niet eeuwig 
zitten kniezen, omdat ik dien.... dien vervloekten rug heb. Ze moeten hun 
eigen leven leven. Dat druk ik Mildred altijd op ’t hart.”

Maar terwijl hij sprak, voelde Jenny voortdurend, dat hij dacht : mis
schien.. o, misschien kwamen ze deze Kerstmis.

Jenny had zijn vrouw nog nooit gezien. Zij was er het laatst geweest 
in Augustus, vóór Jenny kwam. Maar haar portret kwam dikwijls op de foto
pagina's van de Zondagskranten — de mooie, charmante mevrouw Wendell 
Wren. Den laatsten tijd stond er altijd : mevrouw Mildred Rochester Wren, 
en iemand, die haar kende, had in ’t hospitaal verteld, dat zij kennis had — 
een zekeren Peter Woodward — én mevrouw Wren wachtte alleen maar.... 
Daarom deed het zoo’n pijn, dat vonkje in de oogen van Windy te zien.

Jenny ging door de gang, die naar het verpleegsterskwartier leidde, met 
looden schreden, en het gewicht van al hun leed op ’t hart. Zij vond, dat de 
menschen veel te makkelijk vergaten — en eigenlijk hoorden zij toch het 
beste van alles te hebben, die goeie, flinke jongens, het beste wat het land 
maar geven kon.
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Zeewater, alleen Door uitwendig gebruik.

In den nacht werd zij uit haar slaap gewekt. De hoofdverpleegster zei, 
dat ze direct moest komen. De Kleine Majoor. „Hij vraagt naar u.” Jenny 
wist, wat dit beteekende en repte zich. Toen zij door de gang snelde, steeg er 
een vlug, onsamenhangend gebed omhoog.. .. Maar vóór het licht werd, had 
de Kleine Majoor zijn laatste overplaatsing beleefd.

„Je moet het zóó bekijken,” zei dr. Huffy hartelijk, „’t is een verlossing 
voor hem — ’t eenige, dat hij nog krijgen kon. Je misgunt hem toch zeker 
den vrede niet ?”

De hoofdverpleegster legde een hand op Jenny’s schouder.
„Je zult er wel aan wennen, kind. We worden hier gehard. Moeten we wel.” 
En de oude kromme portier zorgde, dat hij haar in de gang tegenkwam, 

en hij bleef even staan met z’n eeuwigen stoffer en blik, en hij zei met gedwongen 
luchtigheid — want zij wisten allemaal wel, hoe zij ’t zich aantrok :

„Zoo, juffrouw Jenny — nu krijgt de Kleine Majoor na al die jaren 
misère ten minste weer eens een gelukkige Kerstmis ! Als u daAr maar om 
denkt 1”

Ja, zij moest zich dwingen, om daaraan te denken. En zij moest niet — 
mocht niet — toelaten, dat de andere jongens er over gingen broeden, of neer
slachtig werden, omdat wéér een goede kameraad had moeten gehoorzamen 
aan den oproep van den laatsten trompetstoot. Zij hadden allemaal al lang 
geweten, dat het voor den Kleinen Majoor nog maar een kwestie van tijd was. 
Wat had hij ook weer tegen haar gezegd gisteravond, met dien onnatuurlijken 
glans in zijn oogen ? „Jij bent ook een soldaat, Jenny.” Zij ging haar mantel 
aantrekken en stapte naar buiten, in den vriezenden morgen.

In de kapel was licht aan voor den vroegen dienst. Jenny gleed achteraan 
een bank in en viel op haar knieën. Ditmaal vroeg zij iets voor zichzelf.

„O lieve God, help mij om vol te houden, en weer opgewekt en vroolijk 
te worden.”

Dien avond, zich hartstochtelijk vastklemmend aan de hoop, voor Bill 
en Windy van Kerstmis een feest te maken, schreef Jenny haar twee brieven ; 
een aan Bill’s moeder, en een aan Windy’s vrouw. Zij onderteekende zé : 
„De zaalzuster”. Zij kon zich niet voorstellen, dat de wereldsche Mildred Wren 
zich ook maar iets zou storen aan Jenny’s smeekbede, neergeschreven met haar 
kinderlijke steile letters. Als ze maar een beetje steviger hand had ! Om dit 
tekort goed te maken, gebruikte ze nogal krachtige woorden — ze schudde 
haar hoofd over hen en bootste de strenge zinnetjes van de hoofdverpleegster 
na. Mevrouw Wren moest denken, dat ze met een krachtige persoonlijkheid 
te doen had, die niet met zich liet spotten.

En zoo scheen het te gaan óók. Vier dagen later kwam Jenny bij een dol- 
zenuwachtjgen. Windy, die met een brief zat te zwaaien. „Ze komt, Jenny! 
Hoera ! Is dat even wat ? Ik heb net bericht gekregen. Ze komt den drie- 
entwintigsten — met het kind, en ze blijven drie dagen- Oei — ik geloof, 
dat ik mijn eigen jongen niet meer zal kennen. Hij moet ’n heel eind gegroeid 
zijn in die zes maanden, de kleine rakker. Misschien kunnen we hier een klein 
boompje zetten — wat vindt u ?”

„Ik vind, dat u een beetje kalmer moet zijn, om kracht op te sparen.”
„Kalm zijn 1 Makkelijk praten. Kalm zijn, als m’n heele gezin komt ? 

Ik voel me waarachtig een heel ander mensch. Moet u die spieren eens voelen. 
Kom er maar in, ouwe heer,” riep hij tegen een veteraan, die op krukken, 
met een kolossaal dik verbonden voet, voorbij huppelde. „Kijk eens, hoe ik 
opgeknapt ben, ouwe stakker !” Hij zette zijn borst uit, en sloeg er op.

De man met den verbonden voet keek hem aan, met een droefgeestigen 
blik. Hij had zoo zijn eigen gedachten over de vrouw van Windy — net als 
allemaal trouwens. („Ik snap niet, hoe zoo’n echte goeie kerel als Windy er 
toe gekomen is, om met zoo’n varken te trouwen.”)

Jenny was heel, heel blij voor Windy, en een beetje neerslachtig voor 
zichzelf. Die vrouw gaf niets — en alleen al door haar tegenwoordigheid kon 
ze 'n man zoo gelukkig maken.

Den volgenden dag was het Bill, die haar met een stralend gezicht 
groette.

„Ik heb een verrassing, Jenny. Moeder en Helen komen met Kerstmis 
over. Is ’t niet reusachtig ?” En hij gooide zijn kussen tegen het plafond.

Het waren de menschen, die het feest maakten ; niet de cadeautjes, 
en niet de bijeenkomsten en tractaties. Kon zij er ook maar een paar 
krijgen voor de andere jongens.. ..

Het groote, stralende idee kwam in Jenny op, terwijl zij de trap op 
klom. Je voeten konden nóg zoo moe zijn — die kon je altijd nog wel 
dwingen; maar als je knieën ’t vertikken, gaat ’t niet meer. Jenny’s knieën 
begaven het op het trapportaal. Opeens zat zij, en zij keek naar het groote 
raam, en zij voelde, dat het mis was. En terwijl zij naar dat raam zat te 
staren, en wachtte, tot haar knieën weer bijkwamen, schoot het idee haar 
te binnen.

Jenny’s mond viel open, zoo gewaagd als het was — zoo grootsch. 
Maar toch was’t doodmakkelijk, als ze haar maar lieten begaan. En nadat 
zij de mogelijkheid van een weigering overwogen had, kwam zij tot de 
conclusie : ’t was het wijste, ’t maar stilletjes te doen, en niets te zeggen, 
’t Kon haar haar ontslag kosten, maar ze zouden haar toch zeker wel laten 
blijven tot na Kerstmis.

Den volgenden morgen stond Jenny voor de hoofdverpleegster, met een 
wild kloppend hart en een krant. Zij stak de krant naar voren, en de oogen van 
de oudere vrouw vielen op een omlijnde advertentie.

Gevraagd — Vijftig jonge, knappe, vroolijke meisjes, om Kerstmis 
te vieren met vijftig invalide oud-strijders. Uw soldaat is voor dien dag 
uw schat. Behandel hem als zoodanig. Aanmelden Veteranen-Hospitaal 
No. 80, Kerstcomité.

Het gezicht van de hoofdverplecgster werd rood van schrik. Woorden 
vond zij niet. Lang keek zij Jenny aan.

„Wat — wat wil je nu weer ?”
„Meisjes voor de jongens,” zei Jenny plechtig.

(Wordt vervolgd.)
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probeerde ontharingscrème’s, 
onaangenaam ruikende poe
ders en pijnlijke electrische 
behandelingen, zelfs een 
scheermes. Door het scheren 
werd de haargroei echter nog 
dichter. Daarop vernam ik 
dat de Nieuwe Vieto — die 
Wenlo-Wit bevat — de kera- 
tine in het haar en haarwortels 
oplost. Dit maakt voor goed 
een eind aan den last van 
overtollige haargroei. Sedert 
ik Nieuwe Vieto gebruik 
is mijn huid zoo glad en blank, 
dat niemand ooit zou kunnen 
vermoeden, dat ik jarenlang 
met overtollig haar te kam
pen heb gehad.” Nieuwe Vieto 
(met Wenlo-Wit) is gegaran
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Kon van pijn niet slapen
Moest de trap opkruipen....

De 61-jarige maakt nu wandeltochten!
Dit verslag van den „terugkeer” 

van een veteraan kan het beste in 
zijn eigen woorden worden weerge
geven.

„Het zal ongeveer drie jaar geleden 
zijn, dat ik ineens overvallen werd 
door een rheumatische zwelling van 
mijn rechterknie, De pijn was zoo 
hevig, dat ik niet meer loopen kon. 
Als ik naar bed ging, moest ik de trap 
opkruipen en kon dan niet slapen van 
de pijn. Als U bedenkt, dat ik steeds 
aan athletiek gedaan heb, zult U be
grijpen, hoe zwaar deze slag voor mij 
was. Ik probeerde allerlei behande
lingen, maar met weinig resultaat. 
Toen besloot ik Kruschen Salts te 
probeer en. Veertien dagen lang nam 
ik eiken morgen een dosis in mijn 
koffie en omdat ik een kleinen voor
uitgang bespeurde ben ik er sindsdien 
steeds mee doorgegaan. Gelukkig kan 
ik nu verklaren, dat ik weer zonder 
eenige moeite kilometers loopen kan. 
Onlangs heb ik zelfs meegedaan aan 
een wedloop voor veteranen boven de 
40 en ondanks mijn 61 jaren heb ik 
het binnen den bepaalden tijd klaar 
respeeld. Dit was mijn eerste wedloop 
sinds 35 jaar. Ik voel me tegenwoor
dig opperbest en sta juist op ’t punt 
voor mijn vacantie een wandeltocht 
te gaan maken. Kruschen Salts heeft 
mij zooveel goed gedaan dat ik het nu 
overal aanbeveel. W. H. D."

Kruschen Salts verschaft Uw or
ganisme de nóodige hoeveelheid 
levenskrachtige zouten. Deze ver

schillende zouten bevorderen o.a. 
een regelmatige werking van nie
ren en ingewanden, zoodat U zacht 
maar volkomen ontlast wordt van 
alle afvalstoffen, die Uw gezondheid 
benadeelen. Het gevolg van deze 
inwendige zuiverheid is, dat ver- 
frischt en vernieuwd bloed door Uw 
aderen stroomt. Het giftig urine
zuur, dat Uw rheumatische pijnen 
veroorzaakt, wordt langs den natuur
lijken weg verwijderd en de rheu
matische zwellingen en pijnen hou
den op. En als U eiken dag trouw 
blijft aan de „kleine dagelijksche 
dosis” Kruschen Salts zal Uw ge- 
heele wezen — lichaam en geest — 
van de zuiverende, verfrisschende 
werking den weldadigen invloed 
ondervinden.

^rUSCSalts
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle 
apothekers en drogisten a ƒ 0.90 en 
ƒ 1.60 'per flacon en wordt gefabri- 
briceerd in Engeland door de Fa. 
E. Griffiths Hughes Ltd., sinds 1756 
te Manchester gevestigd. Stralende 
gezondheid voor 1 cent per dag. 
Imp.: N.V. Rowntree Handels Mij., 
Heerengracht 209, Amsterdam-C.

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

goedecke4wuiscl
In roodc doosjes met loodje. 
Al het andere wijze men af.

Prijs per doos ƒ1.25 en ƒ2.—
Gen.-Vertegenwoordiger voor Nederland: 

OSKAR KOCH
Valeriusstraat 36, Amsterdam - Tel. 26496
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Luit A.D.C. v. d. Voort van Zijp plaatste zich 
Zondag tweede in het springconcours. Wij zien 
hem hier op „Snnday” een (raaien sprong maken.

No. 22

H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana bezochten het concours 
hippique in het Olympisch Stadion. Kiekje tijdens het defileeren der 

deelnemers voor de leden van het Koninklijk Huis.

Hei internationaal con
cours hippique in het 
Stadion.De eerste prijs
winnaar van ’t spring
concours, Kapt. Carlo 
Kechler, op „Coelite” 
in actie.

Draverijen op het Sportpark te Alkmaar. 
Moment tijdens de eerste heat om den 
zomerprijs, afstand 1690 M.

De A*damgehe renners
club „Olympia" hield 
Maandag ter gelegen
heid van haar 35-jarig 
bestaan een wedstrijd^* 
over 120 K.M. (2 maal 
rond de Haarlemmer
meer) voor onafhanke- 
lijken en profs in één 
categorie. Kiekje aan 
de finish. J.W. de Wolf 
(Amsterdam) wint met 
gering verschil voor J.
W. Rqneveld.

Stadion.De
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W. Bakker van de A.V.A.C. won Zondag j.l, in de wedstrijden 
op het gem. Sportpark te Bussum de 5 K.M. race. Op onze 

foto de winnaar aan den kop.

Te Hilversum werden Zondag op de grasbaan van het ge
meentelijk Sportpark motor-snelheidswedstrijden gehouden. 
Moment uit de race der Seniores in de klasse 500 c.M.3

De Free Foresters te Haarlem tegen het Ned. Cricketelftal in actie. De Engel- 
schen wonnen met klein verschil. Kiekje uit de 2e innings der Free Foresters.

Vorige week slaagde 
de A.V. 1923er A. Schotte 
er in het Ned. record 
tweehandig speerwer
pen, dat op 80.40 M. 
stond, te brengen op 
81.26 M. Schotte na zijn 
keurige prestatie.

I

De honkbalwedstrijd Haarlem — V.V.G.A. in de Spaarnestad, 
Een der Haarlemmers weet op tijd zijn honk te bereiken.

De athletiekwedstrijd West-Duitschland — Holland te Crefeld. Kiekje uit 
het nummer 400 M. hardloopen. Sierhuis (A. V. 1923) wint in 50.5 sec.



Een levendige foto Dan de Buitenhaven te IJ mui den.

Bet strand lijkt na een 
/linken storm mei 'n ge
weldige slagroom vlakte.

Maar bij stormweer ontbreken de 
mare liefhebbers nooit

’f^op de pieren.



Ook de glans verleent aan het haar van een verzorgd kapsel 
eerst den indruk van volmaakte schoonheid!

Geeft Uw haar dezen glans door een regelmatige verzorging met 
Zwartkop 'Haarglans ”, dat bij ieder pakje Zwartkop - Shampoon 
is gevoegd. Zwartkop-Shampoon met "Haarglans' is verkrijgbaar
in de soorten: Maartviooltjes, Kamillen en Lavendel.

Nieuw! Voor blondines!Zwartkop-Shampoon ”Blond-Speciaal"geef t 
aan donkerblond geworden haar de natuurlijke blonde kleur terug!

ZWARTKOP SHAMPOON
met en SchuimflMtFikkie in de Pijp. In het perceel Jan van der Heydenstraat 36 brak brand 

uit. De bovenste verdieping brandde geheel uit en de belendende per- 
ceelen kregen waterschade. Aan belangstelling natuurlijk geen gebrek.

Het echtpaar P. Klomp—Keet- 
man te Wijde Wormer viert 17 
A ug. zijn 40-jarig huwelijksfeest

Een wien het koopmanschap in het bloed zit.

ABONNEERT U OP
DE STAD AMSTERDAM

Het echtpaar J. v. d. Jagt—v. Dipten, Jan Hanzenstraat 107, 
Amsterdam, viert 16 Augustus a.s. zijn 40-jarig huwelijksfeest.

aan de achterzijde van den 
naam Droste voorzien. Let 
daar vooral op! Het is Uw ga
rantie voor Droste-kwaliteit.

Doorzitten
bij Wiel rij den

PUROL
Doozen 30-60 en 90 ct. Tube 80 ct.

Bij Apoth. eo Drogisten

Zonnebrand, Smetten en Stukloopen van Huid 
en Voeten, verzacht en geneest men met

ALTIJD WELKOM!
Spaart plaatjes voor het album ,,Bali”.



De directeur-generaal van de American Steanr 
ship and Railway Corporation, Mr. Driver 
head, liet met een dreunenden slag zijn 

vuist op tafel neerkomen.
„Er deugt niets van, mijnheeren,” bulkte hij. 

„Letterlijk niets, het is een snertboel. Zoodra ik 
mijn neus steek in een of ander onderdeel van de 
bedrijven, ontdek ik fouten. Nu dit euvel weer. 
Kruimeldiefstallen over de geheele linie. Een 
ingeslopen gewoonte in al onze bedrijven en af- 
deelingen. Vaatwerk en tafelzilver, zeep en hand
doeken, papier en een schrijfmachinelint, potloo- 
den en een stuk trijp, een veer en een schroef; 
enfin, overal en van alles wordt gestolen. Daar 
moet nu eindelijk eens een eind aan komen ; als 
al die dingen behoorlijk verantwoord worden, zal 
de algemeene onkosten- en exploitatie-rekening 
belangrijk dalen.”

Mr. Driverhead keek boos den kring rond. 
De talrijke directeuren en afdeelingschefs zaten 
den machtige bleek aan te staren. Niemand rea
geerde op den uitval, hetgeen Driverhead nog 
driftiger maakte.

„Nu, heeft niemand iets tegen mijn woorden 
aan te voeren; heeft niemand een denkbeeld, 
hoe we dit verwenschte euvel kunnen bestrijden ?”

Slechts één man waagde het, iets in het midden 
te brengen. Het was de adjunct-directeur van het 
spoorwegbedrijf, waarin de meeste kleine dief
stallen geconstateerd werden. Zijn antwoord moest 
dan ook ter verontschuldiging dienen.

„Het verschijnsel doet zich in elk bedrijf en over 
de heele wereld voor, meneer. Het schijnt onuit
roeibaar te zijn. In het verslag van de Canadeesche 
spoorwegen las ik nog niet lang geleden, dat er 
jaarlijks door de reizigers voor meer dan tachtig
duizend dollars waarde aan handdoeken, zeep en 
zilverwerk wordt meegenomen. En dat niettegen
staande alles gemerkt is. De bedrijfsleiding heeft 
zich onmachtig moeten verklaren, afdoende tegen 
deze slechte gewoonten van dereizigersop te treden.”

Mr. Driverhead liet een brieschend geluid hoo- 
ren. Hij wierp den adjunct-directeur een vernie
tigenden blik toe en trok dreigend de wenkbrauwen 
samen. „Die opmerking is hier absoluut misplaatst, 
meneer. Ik heb maling aan verontschuldigingen, 
ik vraag maatregelen om er een eind aan te maken.

Door Uilen F. Smithson

Heeft er dan niemand een idee, hoe we het publiek 
en het personeel van die verwenschte langvingerig- 
heid af kunnen houden ?”

Alle voorhoofden vertoonden diepe dcnkrimpels, 
maar niemand liet zich hooren.

„Wel, dan zullen we trachten langs een anderen 
weg tot een oplossing te komen,” hernam mr. 
Driverhead korzelig. „Morgen gaat er een circu
laire aan het heele personeel uit. Iedereen, wie het 
dan ook is, die met een geschikt idee komt om het 
publiek van die onhebbelijkheid te genezen, ont
vangt een belooning. Het bedrag van die belooning 
zal afhangen van het nuttig effect, dat de inge
voerde maatregel sorteert. Begrepen, heeren ?”

De heeren knikten stom en ademden verlicht; 
voorloopig was de onaangename geschiedenis 
op de lange baan geschoven.

„Dan is de conferentie hiermee afgeloopen,” 
besloot mr. Driverhead opstaande. Hij drukte 
haastig een paar handen, knikte de afdeelings
chefs koel toe en verdween als een wervelwind 
uit het privé-kantoor.

Twee dagen later ontving het geheele personeel 
van de American Steamship and Railway Cor
poration de volgende gedrukte circulaire :

„Het groot aantal kleine diefstallen, door 
onbekenden gepleegd op onze schepen, in treinen, 
wachtkamers en kantoren, noopt de Directie 
van de A.S.R.C. tot het treffen van bijzondere 
maatregelen.

Wij stellen u gedurende veertien dagen in de 
gelegenheid, schriftelijk uw meening in te zenden 
van welken aard deze maatregelen moeten zijn, 
om het grootst mogelijk nuttig effect af te werpen. 
De idee, die het doelmatigst zal blijken te zijn, zal 
worden beloond met tenminste vijfduizend dollar.”

Pinch Puck — de naam paste bij den man als 
het deksel op een bijbehoorende bus — was een 
bescheiden rekening-courant böekhoudertje in 
het concern van de A.S.R.C. Hij was klein van 
gestalte, heel nederig en vijf en dertig jaar oud. 
Dertien jaar had hij het concern trouw gediend, 
nimmer een dag verzuimd en nog nooit om salaris- 
verhooging gevraagd. Vanzelfsprekend stond hij 

dus achter bij zijn collega's, die elke gelegenheid te 
baat namen om zich op den voorgrond te dringen.

De circulaire, die zooveel botte hersens van het 
A.S.R.C.-concern tot verhoogde werkzaamheid 
prikkelde, legde Pinch Puck na vluchtige lezing 
opzij. Hij was zoo weinig gewend op den voorgrond 
te treden, dat hij er zelfs niet aan dacht, zich eenige 
moeite te geven om het vraagstuk op te lossen.

Tien dagen na de uitreiking van de circulaire 
woonde hij echter een voordracht bij over „Re
clame”. De deskundige redenaar verkondigde 
hyper-moderne ideeën omtrent de eischen, die aan 
de reclames moesten worden gesteld om het 
grootste effectief nut te bereiken. Na het einde 
van de vergadering wreef Puck zich genoeglijk de 
handen.

Den volgenden morgen verzocht Pinch Puck 
zijn chef, den directeur-generaal te mogen spreken. 
De man keek hem aan of hij een vreemd natuur
verschijnsel voor zich zag.

„Ben je gek, man, de directeur-generaal?”
Pinch Puck knikte. „In het belang van het 

concern, mister Broocks,” antwoordde hij zelf
bewust.

Mr. Broocks had den bescheiden Pinch Puck 
nog nooit zoo zien optreden.

„Ik zal je op het dagrapport zetten, maar ik 
kan je niet verzekeren, dat je toegang zult krijgen, 
mister Puck.”

Het was voor de eerste maal, dat Pinch Puck 
door zijn chef „mister” genoemd werd. Puck ging 
rustig aan het werk. Hij bleef ongestoord aan den 
gang tot half twaalf. Toen kwam de chef naar zijn 
lessenaar.

„Mister Puck, u moet bij den directeur-generaal 
komen.”

Alle dames en heeren van de rekening-courant- 
zaal keken hoogst verwonderd op. Puck voelde 
zich het middelpunt van ieders belangstelling, maar 
bescheiden als altijd, volgde hij den chef naar het 
heiligdom van den machtige.

Een snauwend „ja !” verschafte hem toegang. 
Heel nederig trad hij binnen. De directeur-generaal 
nam hém öp van het hoofd tot de voeten en tege
lijk plooide zich een minachtend glimlachje opi 
zijn mond. Puck glimlachte ook, maar heel nederig 
en bescheiden.
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„Wat had je ?” snauwde mr. Driverhead.
Puck boog. „Een denkbeeld om de diefstallen te 

voorkomen, meneer de directeur-generaal.”
Mr. Driverhead greep naar den schelknop. 

„Schriftelijk indienen/* bulkte hij.
Pinch Puck richtte zich op. „Het is een oor

spronkelijk idee, meneer de directeur-generaal. 
Het psychologisch effect ervan is ingesteld op het 
schaamtegevoel van het publiek.” De woorden 
waren een variant op een der stellingen van de 
reclame-voordracht.

Mr. Driverhead trok verbaasd zijn hand terug. 
„Het psycho.... wat bedoel je?” vroeg hij ver
bluft.

Puck glimlachte bescheiden. Hij begon te do- 
ceeren. „Meneer de directeur-generaal, wil men van 
iets het grootst effectief nut sorteeren, dan behoort 
men in alles, bij allen en in alle “omstandigheden, 
rekening te houden met het psychologisch effect. 
Het psychologisch effect in de reclame bijvoorbeeld 
behoort ingesteld te worden op de soort en de men
taliteit van het publiek, dat men wil bereiken.”

Het waren dezelfde woorden, die de reclame
redenaar gebruikt had. Mr. Driverhead scheen 
verbijsterd, maar hij had helaas weinig tijd. „Kom 
tot de zaak, mister Puck ; wat is het psychologisch 
effect van uw idee ?”

Pinch Puck haalde een blad papier voor den dag. 
„Het schaamtegevoel, dat iedereen bezit, meneer 
de directeur-generaal.” Tegelijk legde hij het vel 
papier voor mr. Driverhead neer. Het was beschre
ven met slechts een paar regels.

„Zoudt gij u niet diep schamen, als gij nu betrapt 
werd op het stelen van een dezer voorwerpen ???”

Mr. Driverhead keek verrast op. Pinch Puck 
glimlachte bescheiden.

„Ik ben overtuigd dat deze onschuldige vraag 
een verrassend psychologisch effect teweeg zal 
brengen, meneer de directeur-generaal,” hernam 
hij. „Zij behoort goed zichtbaar opgehangen te 
worden in alle hutten, ruimen en dienstvertrekken 
van onze schepen; voor eiken lessenaar van onze 
kantoren ; in al onze werkplaatsen, in alle compar
timenten en retirades van onze treinen. Slechts 
dan verwacht ik, dat er paal en perk gesteld 
kan worden aan de onhebbelijkheden van het 
publiek.”

Mr. Driverhead was ontvankelijk voor de origi
naliteit van een idee. Deze was in ieder geval de 
beste, die hij tot nu toe onder de oogen had gehad 
en het leek hem de moeite waard, het denkbeeld 
te verwezenlijken.

„Ik ga op uw voorstel in, mister Puck,” zei hij 
vriendelijk. „Ik geloof wel, dat er iets zit in die 
vraag. U moet me echter tijd geven om de waarde 
te bepalen van uw idee. Zoodra ik kan zal ik mij 
opnieuw met deze aangelegenheid bezighouden. 
Voor u heengaat.... welke functie bekleedt 
u hier?”

„Ik ben rekening-courant boekhouder, meneer 
de directeur-generaal,” antwoordde Pinch Puck.

„Prachtig, dan hoort u nog wel iets van me,” 
sprak Driverhead met een hoofdknikje.

Pinch Puck ging overgelukkig heen. Op zijn 
afdeeling hulde hij zich in een geheimzinnig 
zwijgen, maar het was weldra algemeen bekend, 
dat hij den directeur-generaal een lumineus denk
beeld aan de hand had gedaan om de „kruimel
diefstallen” te voorkomen.

Vier dagen later trof Pinch Puck in alle gangen 
en vertrekken van de kantoren der A.S.R.C. een 
blauw carton aan met witte letters.

„Zoudt gij u niet diep schamen, als gij nu be
trapt werd op het stelen van een dezer voorwerpen??”

Puck grinnikte. De collega’s vielen hem lastig 
met vragen, waarop hij ontwijkende antwoorden 
gaf. Jawel, dat idee was van hem, maar de beloo- 
ning.... wel, hij moest maar afwachten....

De A.S.R.C. had inmiddels een waren zondvloed 
cartons over haar bezittingen verspreid. Men trof 
er minstens twee in elke ruimte aan, waarover 
het enorme concern zeggenschap had. Niet alleen 
de lessenaar van den jongsten kantoorbediende 
was ervan voorzien, maar ook het bureau-ministre 
van den directeur, de cabine van den locomotief- 
machinist en de cantine van de werksters en die 
van het fabriekspersoneel.

Het interieur van de treinen en de schepen was 
als het ware met de cartons behangen. Het „psy
chologisch effect” was dan ook verrassend. Het 
eerste maandrapport, na de invoering van den 
maatregel tot afweer van kleine diefstallen, sprak 
van een „schitterend resultaat”. Er was een ellen
lange lijst bijgevoegd van artikelen, die vroeger 
wel en in de afgeloopen maand niet gestolen waren.

Driverhead was bepaald enthousiast. Hij schatte 
het „psychologisch effect” van den maatregel op 
tachtig procent voor die eerste maand, een cijfer 
dat ver boven zijn verwachtingen ging.

Op den morgen nadat hij van het rapport had 
kennis genomen, riep hij de directeuren en de af- 

deelingschefs bijeen. Ook Pinch Puck mocht op 
de conferentie verschijnen.

„Meneer Puck, ik wensch u geluk,” begon de 
directeur-generaal. „De verwezenlijking van uw 
idee heeft alle verwachtingen overtroffen. U heeft 
blijk gegeven van een diep inzicht in de mensche- 
lijke natuur. Voorts bezit u een groote mate origi
naliteit. Zulke menseften hebben wij voor den 
uitbouw van ons concern juist noodig. Ik verfoei 
middelmatigheid, al wat daarboven uitsteekt, reik 
ik graag de helpende hand. U verdient een waar
diger positie in het concern. Ik ken u een persoon
lijke belooning toe van tienduizend dollar, voor 
een hoogere positie zal ik mij even met de andere 
heeren moeten beraden. Mag ik u verzoeken even 
plaats te nemen op den corridor ?”

Pinch Puck had de vleiende rede met knikkende 
knieën aangehoord. Hij stamelde een dankwoord 
en sloop bescheiden het privékantoor uit. Een 
halve minuut later werd hij alweer binnengeroepen.

„Meneer Puck, wij bieden u een plaats aan als 
kassier,” hernam de machtige. „Meneer Dodleaver 
gaat de volgende maand met pensioen ; denkt u 
de verantwoordelijkheid te kunnen dragen ?”

Pinch Puck zakte door zijn knieën, alsof de 
last hem nu al te zwaar was. „Jawel.... jazeker.... 
meneer de directeur-generaal,” hakkelde hij.

„Mooi, dan is u met ingang van de volgende 
maand als zoodanig aangesteld,” besloot de 
directeur. „Uw salaris bedraagt zeshonderd dollar 
per maand, uw instructies zult u van den tegen- 
woordigen functionaris ontvangen.”

Puck stamelde een heele reeks dankwoorden 
en sterk onder den indruk verliet hij het privé
kantoor. Het „psychologisch effect” van zijn idee 
was ook hier tot zijn recht gekomen.

Twee maanden later werd de directeur-genc- 
raal van de A.S.R.C. opgebeld door den adjunct- 
directeur van den spoorweg. Zijn stem klonk 
sarcastisch.

„U weet wel, die man van't „psychologischeffect?”
„Wat bedoelt u ?” vroeg Driverhead.
„Ach, u weet wel, meneer; de man van de 

beroemde vraag : Zoudt gij u niet diep schamen, 
als gij nu betrapt werd op het stelen van een dezer 
voorwerpen??”

„Oh ja, ja ; wat is er met hem ?” vroeg Driver
head haastig.

De adjunct-directeur grinnikte. „Wel, hij heeft 
zelf een antwoord gegeven op die vraag. Pinch 
Puck is er sinds gisteren met twee millioen van
door. ...”

Veiligheid bonen al!



De post deelt kranten en brieven uit. 
Hy is altijd een welkom bezoeker.
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IN HET

Overzicht van het tenten
kamp bij Bloemendaal.

Goed gehumeurd on
danks het slechte meer.^^.

Nog voor het eigenlijke kampeerseizoen is aan
gebroken, waren de eerste liefhebbers al aan den voet 
der duinen gearriveerd. Met medewerking van het 
Gemeentebestuur is men er in geslaagd eenig onont
beerlijk comfort te verschaffen aan de kampeerders. 
Geheele gezinnen brengen hier de zomermaanden 
door. Vaak min of meer noodgedwongen, want de 
werklooze huisvaders zijn hier vrij talrijk.

Gezond is dit leven aan de zee zeker. De kinderen

Kazematten in het zand.

Toen de fotograaf door de zeilspleet loerde, zag hij een heel gezin, 
dat dien dag maar binnen bleef, gezellig om de tafel nereenigd.

Er bestaan twee manieren van kam- 
peeren. De eerste wordt beoefend door 
menschen, die behoefte hebben aan 

rust en daarom de eenzaamheid in de na
tuur opzoeken, de andere wordt gepleegd 
door de nooit verzadigde liefhebbers van de 
gezelligheid, die deswege in gemeenschap 
en vereeniging hun tenten ergens opslaan. 
Tot de grootste zeekampen aan de Neder- 
landsche Westkust behoort het kamp aan 
het Bloemendaalsche strand, waar de leden 
van twee vereenigïngen, één uit Amsterdam 
en één uit Haarlem, hun linnen woninkjes 
hebben opgeslagen.
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Nieuw aangekomenen moesten dien dag 
de „maler- en windproef* doorstaan.

*^Foor goed drinkwater is door 
de oereenigingen zorg gedragen.

Villa Zeelust stond op instorten.

Als het geen weer is om in zee te 
zwemmen, oefenen we ons op *t droge.

/
f **

zijn heerlijk bruin verbrand en zien 
er uit alsof ze al jaren hier ver
blijven. Bleeke stadssnuitjes ziet 
men hier niet. Er is dan ook voor 
kleine en groote menschen niets 
beters denkbaar dan in het warme 
zand te luieren van *s morgens vroeg 
tot ’s avonds Iaat, nu en dan 
onderbroken door een koele af
spoeling in de golven.

Evenwel is het bij het onbesten
dige vaderlandsche klimaat niets

bijzonders, als de zon eenige weken 
achter de wolken verborgen blijft. 
Dan is het „kleumen” voor de 
tentbewoners. Stormwind giert over 
het duin en de regen kletst tegen 
het tentzeil — dagen lang soms. 
Onze fotograaf bezocht na een 
nacht, waarin het stevig gewaaid 
had, het Bloemendaalsche kamp. 
Het leven ging er voort als altijd, 
maar de ware zeeprct ontbrak et 
dien dag.
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