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Zij is vreeselijk doortastend. Ze greep direct 
een krant en een potlood. „Nummer één ... ” 
Haar schouders stonden heelemaal vierkant.

„Hoor eens eventjes,” zei ik, „dat gaat

drie

• >,

op 
ik.

l

nummer
„Nummer twee

*

we maar overgaan 
” riep

A

,Ga maar door.” z 
iederen morgen/

Vriendelijke Lezer, 
Schoone Lezeres, 

U zult er heden, den lsten 
Januari, wel precies zoo 
aan toe zijn als ik : niet goed 
uitgeslapen; koppig van

blijde hoop en heel achter in je ziel 
een beetje weemoedig, door een ach
terdochtig wantrouwen jegens het 
nieuwe jaar. Zoo ben je na gister
avond, als je er niet wat aan doet.

Doch ik zeg:
HOU ER DEN MOED MAAR IN ! 

Ook al is de rest er uit. Ook al heb
je voor niets geploeterd. Ook al ben 
je geen stap vooruit gekomen sinds 
1 Januari 1933. Dan zie je de rest er 
maar weer in te pompen. Dan ploeter 
je maar wéér — dan krijg je ’t op 
zijn minst warm. Dan probeer je maar 

te zetten op den goeden
weg. Dat doen wij ook.

Wij — dat zijn Lena en ik. Lena is 
mijn vrouw, ziet u. Die zegt óók 
iederen Oudejaarsavond, als we aan 
de punch en de oliebollen zitten: 

als ’t nou geen 31 December
geweest, hadden we dót niet 

” Die begint óók ieder jaar 
opnieuw met frisschen moed en 
prachtige voornemens.

Dat maken van prachtige voor
nemens is een heel feest ieder jaar.

Gisteravond om half twaalf begon
nen we er aan.

„We moeten onze voornemens nog 
maken,” zei ik.

„Ja,” zei Lena. „Vooruit dan maar.”

zóó maar niet! Een 
feestvergadering is 

een feestvergadering. De voorzitter moet eerst 
een speech houden?’

En ik schonk nog eens in.
„De wereldcrisis heeft haar koude hand tot in dit 

tweede bovenhuis uitgestrekt. Van de salarissen zijn 
opcenten afgegaan, en bij de belasting zijn ze bijge
komen. De boter is duur, de steenkolen zijn duur, 
de sigaren zijn duur, de drank is duur.” Ik schonk 
nog eens in. Tenminste, ik woü nog eens inschen
ken. Ik greep naar de karaf, om den dorst mijner, 
ongewone welsprekendheid te stillen. Maar Lena 
was me te vlug af. Zij schoof de karaf weg en zette 
er een glas water voor in de plaats.

„Zoo hoort ’t op een vergadering,” zei ze.
Ik nam één slokje van het lauwe vocht en be

sloot, een spoedig einde te maken aan mijn rede
voering. Maar ik wou in den stijl blijven.

„Nu krijgen we eerst de notulen van de vorige 
vergadering,” zei ik.

„Waar is dat goed voor?”
„Dan kunnen we voortgaan, waar we gebleven 

zijn. Aangezien wij echter op de slotvergadering 
van 1932 geen notulen gemaakt hebben, zal ik 
probeeren, dit tekort uit mijn geheugen aan te 
vullen.”

„Pardon, meneer de voorzitter,” zei Lena. „Ik 
heb de voornemens van 31 December 1932 opge
schreven.”

„Dat valt mee,” zei ik met een benauwd hart. 
Ik had graag nog eens in willen schenken.

„Ze zijn ergens,” vervolgde Lena. „Ik weet 
zeker, dat ik ze niet weg heb gegooid. Weet jij 
niet, waar ze liggen ?”

„Waar een mensch zijn voornemens laat, weet 
ik niet,” bekende ik. „Ik heb de mijne nooit langer 
gehouden dan drie dagen.’’

„Als je ze maar niet in ’t vuur hebt gegooid,” 
zei ze, in de la van de tafel rommelend. „Wacht, 
hier heb ik ze al. Nummer één...

„ Ik stel voor, de notulen ongelezen goed te keu
ren,” zei ik vlug.

„Ik stel voor, ze voor te lezen. De vergadering 
heeft het recht, na te gaan, of het bestuur de beslui
ten heeft uitgevoerd. Nummer één : Ik zal het 
rooken opgeven.”

„Dat geef ik ieder jaar op,” zei ik.
„Maar je hèbt ’t niet opgegeven. Wil de voor

zitter alstublieft uitleggen, waarom hij besluit 
nummer één niet heeft uitgevoerd ?”

„Dat heb ik wél,” verdedigde ik me. „Ik her
inner me absoluut, dat ik het rooken een keer 
opgegeven heb. Er staat niet in het voornemen, 
dat het opgeven meer dan ééns moest gebeuren.” 

„Je kletst,” zei Lena gestreng. „Nummer twee... 
eh....eh....”

„Nou ?” zei ik aanmoedigend.
„Dat gaat niet over jou. Ik bedoel, ’t is....

Laten
„Niets overslaan !

schijnt op jou betrekking te hebben. De vergade
ring wil weten, of je haar besluiten hebt 
voerd.”

Ik keek over haar schouder en las :
„Ik zal zorgen, dat ik iedere maand met mijn 

huishoudgeld rondkom.”
„Dat heb ik gedaan,” zei Lena. „Ongeveer 

minste. Ik heb gezorgd, dat de uitkomst in mijn 
huishoudboekje ’t zeifde is aan den rechterkant 
als aan den linkerkant;”

„Zoo doen ze ’t altijd,” zei ik.
„Nummer drie: Ik zal mij i 

scheren.”
Zij klikte met haar tong.
„Is dat gebeurd?” vroeg zij.
„Wis en zeker — behalve als er geen heet water 

was.”
„Je bent wel driemaal per week met een ruw 

gezicht beneden gekomen.”
„Dan had ik er niet genoeg af gesneden,” zei ik. 

„Er stond niet in artikel drie, hoevéél ik er af 
moest scheren.”

„En je scheerkwast was die ochtenden heele
maal droog.”

„Dat is heel best wetenschappelijk te verklaren,” 
zei ik.

„Hoeft niet,” zei Lena. „Ik begrijp ’t al. Zullen 
we nog doorgaan ?”

„Er komt zeker weer wat over jou,” zei ik.^j 
„Zeker iets over zuinigheid en beperking van den 
hoofdelijken omslag.”

„Daar kun je niet op bezuinigen, als de hoeden- 
mode zoo gauw verandert. Dus nu krijgen we num
mer vijf. Dat ben jij, jog. „Ik zal de brieven van 
mijn vrouw posten, als ik ’t beloof.” Heb je dien 
brief gepost, dien ik je vanmorgen gegeven heb ?”

„Ja zeker. Ik geloof vast, dat ik ’t gedaan heb. 
Tenminste.... ’ns kijken....” stotterde ik.

Lena ging de gang in en trok een verkreukelde 
envelop uit mijn zak.

„’t Spijt me geweldig,” zei ik. „Ik zal ’m direct 
even wegbrengen.”

„Als je maar niet te lang wegblijft,” zei Lena.
Ik blééf niet lang weg. Ik maakte, dat ik naar 

huis kwam, toen de torenklok het uur van twaalven 
sloeg.

„Veel Geluk in ’t Nieuwe Jaar, lieveling,” zei 
ik hijgend.

„Jou ook, schat,” zei Lena. „Ik heb hard ge
werkt, terwijl je weg was. Hier heb je je voor
nemens voor ’t Nieuwe Jaar.”

Ik keek het lijstje door. Hedenmorgen reeds 
moest ik met het krieken van den dag opstaan, 
me vóór ’t ontbijt scheren, een koude douche 
nemen, me tot 12 uur van sigaren onthouden .... 
Maar waarom zou ik alles opsommen ?

Het doel van den avond was bereikt, en ik ging 
na ’t ontbijt, met een sigaar in den mond, naar 
boven om me te scheren. En Lena keek me aan, 
en lachte. Gelukkig de man, die zijn vrouw aan 
’t lachen kan houden 1
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HOU ER DEN MOED 
MAAR IN!
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Zoo ziet u, dat ’t Nieuwe Jaar nog best mee kan 
vallen — als je ’t maar goed aanpakt.

Ik heb tegen Lena gezegd, dat ik me niet meer 
met zulke kleinigheden ophoud. Een mensch 
moet een beetje ruimer leven. Er zijn op de 
wereld een massa dingen, die veel belangrijker 
zijn dan mijn persoontje. Is ’t niet zoo? Welaan, 
dan is ’t ook veel nobeler, als ik daar mijn aan
dacht aan wijd.

Weet u, wat ik doen zou, als ik eens een paar 
dagen den baas mocht spelen over de wereld ? 
Dat zei ik zooeven nog tegen Lena : ik sloeg de 
wereld eens goed om d’^r ooren.

Dat heeft de werel^ noodig. Soms erger ik me er 
zoo aan, dat ik bijna besluiten zou, mijn ingezon
den stukken maar in de la van de tafel te laten 
liggen. Maar dat doe ik toch niet. Als ik den boel 
liet loopen, werden de inkomstenbelasting, de 
schoone boord, de vrouw van den kruidenier, 
het koude vleesch, de inbreker, het moderne meisje, 
de bandjes om de sigaren en de radio van de buren 
nóóit af geschaft.

„Man, je raakt van je apropos,”/zegt Lena. Ze 
kijkt aldoor over mijn schouder, !als ik schrijf. 
Vandaar dat ik wel eens in de war raak, en van 
den hak op den tak spring.

Maar gelijk hééft ze. Ik wou den vriendelijken 
lezer en de schoone lezeres alleen maar even felici- 
teeren, en toeroepen :

Hou er den moed maar in!
En daar kom ik nu weer op terug. Geloof mij 

maar — ik loop al zoolang over de wereld — er 
gebeurt in 1934 niets ergs — als je alles maar van 
den goeden kant bekijkt.

„Zoo ?” zegt Lena. „En als ’t nu weer de heele 
maand vriest, net als in December ?”

„Nou,” zeg ik, „dan hebben de mannen tenmin
ste pleizier van de rooie dassen en groene hand
schoenen, die ze met Sinterklaas van hun vrouwen 
en schoonmoeders gekregen hebben.” Ik schonk 
nog maar eens in.

„En wat moeten de mannen dan, die sigaren of 
sigaretten gekregen hebben ?” vroeg Lena.

„Die zijn blij, dat ’t Nieuwjaar is — nu zijn ze 
tenminste door die lekkernijen heen.” Het woord 
lekkernijen gaf me de gedachte in, nog wat bij te 
schenken.

„En als we nu eens den heelen zomer ’t zelfde 
akelige weer houden ?” vroeg Lena.

„Dan kunnen ze in de badplaatsen blij zijn,’ 

zei ik. „Want dan hebben ze ’t ’s winters net zoo 
druk als ’s zomers.”

„En ais je nu morgenochtend wakker wordt, 
en de kraan is bevroren?” vroeg Lena.

„Dan zijn er méér kranen bevroren,” zei ik, 
„en dan ben ik blij voor de loodgieters, die weer 
werk krijgen, en voor de kinderen, die zich niet 
hoeven te wasschen.”

„En als je die twintig gulden van Jansen nu 
eens niet terugkrijgt den vijftienden ?” zei Lena.

„Dan ben ik blij, dat ik gelijk krijg, want ik 
heb vooruit wel geweten, dat ik ’t nooit terug
kreeg.”

„En.... ” Lena scheen niet veel rampen meer 
te kunnen vinden. „En als ik nu je verjaardag 
eens vergeet ?”

„Dat kun je niet,” zei ik, „want hij staat al in 
je huishoudboek.”

Heb ik u dat al verteld ? Wij houden op Nieuw
jaarsdag de deur en de suïte-deuren dicht, en we 
zitten in de achterkamer agenda’s in te vullen. 
Ik schrijf in het huishoudboek van mijn vrouw 
mijn verjaardag en een aantal vermaningen tot 
het bereiden van wentelteefjes en erwtensoep. 
Mijn vrouw helpt mij door middel van de agenda, 
die zij jaarlijks in de Kerstdagen voor mij koopt, 
allerlei plichten onthouden ; een staaltje volgt :

18 Januari : Laat je haar knippen.
29 Januari : Den baas om opslag vragen.
17 Februari : Nog maar eens probeeren bij den 

baas.
19 Maart : Zie 17 Februari.
30 Maart : Ga nog maar eens naar den baas.

1 April : Advertentie plaatsen om een nieuwe 
betrekking.

15 April : Geraniums planten.
30 April : Denk er nu om, dat je je haar laat 

knippen.
10 Mei : Het gras knippen.
27 Mei (dat is namelijk mijn verjaardag) : 

Denk er om, dat je de knip op de deur dóet, 
vóór je naar bed gaat.

17 October : Je winterjas lossen.
24 December : Een paar Kerstnummers koopen. 
Aan dagboeken doen we niet meer. We hebben 

beiden ontdekt, dat er maar één goede 
manier is, om een dagboek te houden : je 
sluit het 2 Januari in je brandkast, die 
toch ’t heele jaar niet openkomt, en ver
vangt het den volgenden 2en Januari door 
een nieuw.

En hiermee ben ik uitgepraat over onze 
Nieuwjaarsviering. Alleen over die Kerst
nummers, die ik zooeven noemde, wil ik 
’t nog even hebben. Zegt u nu zelf — als 
u zoo’n Kerstboek gelezen hebt, verkeert 
u dan niet in een stemming, om Duitsch- 
land en Frankrijk tegelijk aan uw hart 
te drukken ? Welnu — dan is het ook de 
schuld van de kranten en tijdschriften, 
dat de vreedzaamheid en de menschen- 
liefde maar een paar dagen per 
jaar voorkomen.

Die Kerstnummers komen name
lijk maar ééns per jaar.

Waarom laat men ze niet iederen 
dag verschijnen, in alle talen ? 
Menschen, die om hetzelfde ding 
lachen of huilen, gaan niet aan 
’t boksen.

Daar zal ik eens een ingezon
den stuk over schrijven.

„Drink nog maar een glaasje 
punch,” zegt Lena. Ze z$gt 
dikwijls zooiets, als ik over in
gezonden stukken begin. Maar 
je moet ’t je vrouw naar den 
zin maken. Dus : proost — en
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Wel beschouwd is er veel 
overeenkomst tusschen 
een muzelmah en den 

Engelschen koning, wiens privé- 
leven men thans heeft verfilmd. 
Alleen heeft een muzelman ver
schillende vrouwen tegelijk, ter
wijl Hendrik de achtste ze 
zooveel mogelijk achter elkaar 
had. Heel erg nauwkeurig was 
hij echter in dat opzicht niet; 
verschillende malen was hij de 
natuur vooruit, wanneer het 
betrof zijn vrouwen het tijde
lijke met het eeuwige te laten 
verwisselen.

Een der ongelukkigste vrou
wen van dezen vorst was wel 
Anna Boleyn, Hendrik’s eerste 
vrouw, die haar leven op het 
schavot eindigde, omdat haar 
heer gemaal een ander „vuiltje 
in zijn oog” had gekregen. De 
film van het privé-Ieven van 
Hendrik begint met deze trage
die. Terwijl het hoofd van de 
ongelukkige vrouw op ’t schavot 
viel, maakte men in het paleis 
reeds toebereidselen voor /s ko- 
nings huwelijk ,*met Jane Sey- 
mour% die zich betrekkelijk niet 
lang in de twijfelachtige gunst 

van den vorst behoefde te verheugen, want zij stierf na het leven aan een zoon ge
schonken te hebben.

Een zekere Katherine Howard, die niet afkeerig was van een koninginne-kroqntje, 
deed nu haar best, om Hendrik’s derde vrouw te worden, doch op aanraden van 
’s konings ministers besloot de vorst een boodschapper te zenden aan Anna van

Charles Laughton als koning Hendrik de achtste. Dezen 
speler kent men nog mei oarr zijn Nero~crealie uit de film 

Het Teeken des Kruises.

Anna uan Kleef mint bij 
het spel een groote som 
gelds uan den korting.

< fW 1



Oud gemor den wordt de koning verzorgd door Katherine Parr.
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Anna van Kleef tusschen Hendrik VHI en den koerier 
des konings, den man, dien zij werkelijk lief heeft.

Anna Boleyn, Hendrik's eerste 
orouw, bestijgt het schaoot.

Tumbull) schildert in opdracht oan

het lot van zes vrouwen nauw 
was. *

Hendrik VIII be
wondert zijn 
opvolger.

r^Holbein (John
Hendrik VIII het portret pan diens toekomstige vrouw.

Koning Hendrik bezichtigt 
met zyn hofhouding het 
portret oan Anna oan Kleef.

Kleef om haar ten huwelijk te vragen. Daar hij haar niet kende, stuur
de hij den schilder Holbein mee, om een portret van haar te maken.

Terwijl dat tweetal nu het zaa kje in orde bracht, werd Hendrik inmiddels 
verliefd op de reeds eerder gen oemde Katherine Howard en het was niet 
direct con amore dat hij zijn of ficieele toekomstige vrouw Anna van Kleef 
ontving. Deze was echter ook allesbehalve met het aanzoek ingenomen 
en had heur hart geschonken aan den koerier die ’s konings huwelijks
aanzoek had overgebracht. Niettemin vond het^huwelijk plaats, doch in den 

huwelijksnacht speelden bruid en bruigom 
een spelletje kaart, en kwam de koning, 
die een hartstochtelijk speler was, tot de 
conclusie dat zij hem bedroog in het spel. 
Dat had een scheiding tot gevolgen zoo spoe
dig mogelijk huwde Hendrik nu Katherine. 

Na haar huwelijk kwam deze laatste 
echter tot de conclusie dat zelfs geen konin- 
ginne-kroon de eugd <<an vervangen, en toen 
zij haar schade trachtte in te 'halen, kwam 
ook zij op het schavot terecht.

Oud en eenzaam haalt Anna van Kleef 
hem over om Katherine Parr te huwen en 
deze plichtsgetrouwe dame waakte als een 
moeder over den veeleischenden monarch, 
totdat deze ook hier genoeg van kreeg.

Dat is dan tevens het einde van het lied 
en ook van deze film, die, zoo niet het 
roemrijkste, dan toch ze»<er sen der meest 
bewogen levens uit het toenmalige Engelsche 
vorstenhuis in beeld brengt; een leven, 
waarmede 
verbonden



Een oreeselijke ontmoeting.

Er was geen tafeltje onbezet 
bij ,,Papillot” in de Rue 
St. Honoré. Het publiek 

was dezen avond zeer ge
mêleerd ; ambtenaren en midi- 
nettes, kunstenaars en typisten, 
kantoorbedienden en revue-meisjes, allen hadden 
zich hier vereend om ’n vroolijk reveillon te vieren.

Het orkest speelde opgewekte en melancholieke 
boulevardwijsjes en de conférencier wisselde zijn 
ondeugende spotliedjes herhaaldelijk af met een 
„chanson triste”.

De helverlichte vensters wierpen warme licht
plekken op de versch gevallen sneeuw. De half
blinde oogen van den ouden Firet werden er 
pijnlijk door aangedaan, maar toch gaf hij zijn 
plaats niet op. Met zijn oude viool onder den arm, 
beverig door de schouders gezakt, stond hij tegen 
den muur gedrukt. De meeste voorbijgangers 
gingen hem haastig voorbij. Velen merkten zijn 
schooierige gestalte niet eens op en hij was te 
trotsch om door een vraag de aandacht op zich te 
vestigen.

Berustend het hoofd gebogen, ongevoelig voor 
dien telkens weer opstekenden storm van vroolijk- 
heid daarbinnen, droomde Firet voort den droom 
van zijn vergane glorie. Het was nog niet langer 
dan vijftien jaar geleden, dat ook hij zijn triomfen 
had gevierd. In schouwburg en concertzaal was 
hij bejubeld en gehuldigd, wel niet als een kunste
naar par excellence, maar dan toch als een, wien 
het publiek een hartelijke vereering toedroeg.

Het noodlot had echter alle illusies aan zijn leven 
ontnomen. Hij verloor van lieverlede zijn gezicht 
en den raad van de dokters, om eenigen tijd rust 
te nemen, had hij in den wind geslagen en bespot. 
Totdat eindelijk zijn blindheid de oorzaak werd 
van een fiasco in de concertzaal, dat hem voorgoed 
zijn reputatie kostte.

Firet was weggegleden van de hoogten, waarop 
hij zich in het leven bewoog. Eerst langzaam, 
maar allengs sneller. Van de concertzaal naar het 
betere cabaret was een heele stap geweest. Maar 
van het lichte amusement en de kleinkunst naar 
de derderangs-kroegen van Montmartre, was hij 
weggegleden met ontstellende snelheid. Totdat 
hij zich ook daar niet langer had kunnen handhaven.

En dit was het einde geworden. De straat met 
haar verguizing en spot, met haar verlatenheid

REVEILLON
door Franqois Gilbert

en honger en met haar haastige menschen en gebrek 
aan medelijden....

In de zaal daarbinnen verhief zich een klare 
vrouwenstem.

„Bedroefd gemoed dat troosteloos nog zingt,
Nog is niet alle vreugde van den dag verloren.” 
Firet glimlachte bitter. Alle vreugde was reeds 

lang verloren. Hij had een vrouw bemind en zij 
was gestorven. En het kind, dat hem een troost 
had kunnen zijn, had hem allang verlaten. Zij 
wenschte de armoede van den vader niet tedeelen 
en de scheiding beloofde haar een grootere vrijheid. 
Firet’s verweerde hoofd zakte nog dieper op de 
borst. Inderdaad, alle vreugde van den dag was 
voor hem verloren.

Er kwam een auto aantoeteren in de Rue St. 
Honoré. Hij stopte voor „Papillot”. Firet ving een 
brokstuk van een gesprek op. „Zullen we hier eens 
even kijken, George ?” |

„Als je er lust in hebt, vind ik het uitstekend, 
Céline,” antwoordde een mannenstem. En lachend 
klonk het vervolgens : „Hoewel ik je voorkeur 
voor dit tweederangs-amusement niet kan appre- 
cieeren.”

De vrouw lachte. „Och, het is wel eens aardig, 
George. Ik herinner me nog, dat ik me er vroeger 
vaak heb geamuseerd.”

Het paar stapte uit. De stem van de vrouw had 
een zachte ontroering in het hart van den ouden 
Firet gewekt. Zij herinnerde hem aan iets moois in 
zijn leven, iets dat hem heel dierbaar geweest was.

Er naderden schreden op het trottoir. Firet 
wendde zijn gelaat een weinig terzijde, zoodat het 
licht er recht op viel. De vrouw betrad het bordes 
en bleef plotseling staan.

„Kijk eens, George, is dat de oude Firet niet? 
Je weet wel, die mij vroeger accompagneerde ?”

Firet kon zich plotseling niet meer inhouden. 
„Céline ^Broussard, de soubrette,” riep hij met 
bevende stem uit.

De dame lachte en trad 
op hem toe. „Mijn oude vriend, 
hoe gaat het ?” vroeg zij 
hartelijk.

Firet’s hart trilde van aan
doening. Er klonk niet het 

minste medelijden in Céline’s stem ; zij was fijn
gevoelig genoeg, om het groote verschil tusschen 
hen weg te cijferen om hem niet te kwetsen. Zij om
vatte met een warmen druk zijn kille hand en knikte 
hem vriendelijk toe.

„Ik wil eerlijk opbiechten, dat ik reeds lang dacht, 
dat je dood was, nietwaar, George ?”

„Je hebt me dat ten minste wel eens gezegd,” 
lachte Broussard. „Het is een goed voorteeken voor 
monsieur Firet ; men zegt dat doodgewaande men
schen lang leven.”

Firet kon van ontroering niet spreken. Men be
handelde hem nog als een gelijke, men sprak hem 
nog aan met „monsieur.”

„Kom, we moeten dit weerzien vieren, vind je 
niet, George? Hemeltjelief, het is een eeuwigheid 
geleden, dat we afscheid namen,” viel de zangeres 
levendig uit.

Zij wisselde een medelijdenden blik met haar man. 
Broussard nam Firet vluchtig op en knikte goedig. 
Maar de oude musicus protesteerde.

„Waar denkt u aan, madame ? Ziet u niet dat ik 
me zoo nergens vertoonen kan ?” vroeg hij ver
schrikt.

„Kom nu, geen dwaasheid,” drong de zangeres 
aan, haar hand op zijn arm leggend. „Ik zal met 
monsieur Papillot afspreken, dat het vanavond nog 
eenmaal als vanouds zal zijn : u accompagneert en 
ik zing. En als toegift geeft u de „Nocturne”. Zou 
u het nog kunnen ? U ziet niet zoo heel goed meer, 
merk ik.”

Firet stemde geestdriftig toe, dat hij het nog kon. 
Maar hij liet zich niet zoo spoedig overhalen, mee 
naar binnen te gaan. Eerst toen Broussard met den 
gérant had gesproken en deze zelf naar buiten 
kwam om Firet te overreden, ging hij mee.

Hun verschijning bracht een lichte sensatie in de 
zaal teweeg. Heel Parijs kende Céline Broussard en 
men kende den ouden Firet eveneens. Maar slechts 
weinigen herkenden hem als den musicus, die jaren 
geleden door het kunstlievend publiek vereerd en 
gehuldigd was. Die ontdekking ging echter weldra 
van mond tot mond. Het publiek applaudisseerde



No. 42 VRIJDAG 29 DECEMBER 1933 1319

en weggedoken in een bescheiden hoekje zwol het 
versleten hart van den ouden Firet van voldoening 
en trots.

Céline Broussard haalde gemeenschappelijke 
herinneringen op aan hun loopbaan. Firet leefde in 
weinige oogenblikken in die oude wereld op en zijn 
bijna verduisterde oogen kregen iets van hun. ouden 
glans. Hij liet zich meesleepen en verhaalde geest
driftig van zijn successen, totdat de tranen hem 
over het verweerde gelaat rolden.

In een niet te onderdrukken behoefte, om zijn 
hart eens uit te storten tegenover iemand die hem 
begreep, verhaalde hij de zangeres van zijn kind. 
Zijn stem sloeg over en zijn blik werd dof.

„Zij liet me alleen achter na den dood van mijn 
vrouw/’ klaagde hij. „O, ik kon haar niet terug
houden, zij had haar leeftijd. Maar als ik haar nog 
maar eens een enkele maal had mogen ontmoeten 
en spreken. Niemand weet wat het beteekent alleen 
te zijn, als men jarenlang voor en door het publiek 
heeft geleefd.”

Zijn hoofd zonk weer op zijn borst. De zangeres 
beschouwde hem met medelijden. Zij hadden samen 
menig succes gedeeld. En die oude roem vervulde 
haar thans met een roerende dankbaarheid. Zij 
zocht naar een middel om den ouden kunstbroeder 
uit zijn verval op te heffen. Maar het publiek 
liet haar thans geen gelegenheid om lang na te 
denken.

„Een lied, Céline,” verzocht men de populaire 
zangeres.

Zij stond lachend op. „Alleen als monsieur 
Firet me accompagneeren wil,” antwoordde zij.

Firet protesteerde, maar een paar midinettes 
hieven hem van zijn stoel op. Het publiek juichte 

en voetje voor voetje geleid, strompelde Firet 
naar het podium.

Céline zong een paar chansons uit haar oud 
repertoire. Firet accompagneerde erbarmelijk 
slecht, hij tastte naar de toetsen alsof hij zich 
den weg zocht langs een muur. Maar niemand 
ergerde er zich aan.

Na elk lied klonk een daverend applaus, dat de 
zangeres telkens weer opnieuw bewoog tot een toe
gift. Firet groeide hoog boven zijn erbarmelijk leven 
uit. De geestdrift van het publiek sleepte hem mee. 
Hij zag zich weer gevierd en bewonderd. Hij 
beheerschte weer evenals vroeger de stemming 
in de zaal. De menschen zouden zich straks 
verdringen, om hem even de hand te mogen 
drukken.

Straks, op straat, zou men hem groeten. De men
schen zouden hem elkander aan wijzen. „Daar gaat 
Firet, je weet wel....”

En thuis wachtten hem zijn vrouw en zijn kind. 
Zij vroegen hem naar het applaus en wat hij als 
toegift gespeeld had. En zijn vrouw hief ondeugend- 
dreigend haar vinger op.

,„Als men jou maar niet verwent met al die ado
ratie,” zei ze met een flikkering in haar oogen. En 
dan sloeg ze haar armen om zijn hals en legde haar 
gelaat tegen zijn schouder. „Toe, speel dan voor mij 
vandaag de „Nocturne” nog eens....”

De „Nocturne” waarvan zij en Violette zooveel 
hielden....

„De „Nocturne”,” werd er uit het publiek ge
roepen.

Firet vergat opnieuw waar hij was. De geestdrift 
gaf hem iets van het oude kunstenaarsvuur. Zelfs 
zijn technische vaardigheid vond hij terug. Met 

zekeren aanslag zette hij het voorspel in. De zaal 
bleef doodstil. En Firet speelde....

De oude klanken trilden als een weeklacht door 
den nacht van zijn leven. De smart en de afschuw 
van zijn tegenwoordig bestaan weergalmden er 
even zuiver aanvoelbaar in als het ontwaken in het 
stralende licht van een*beteren dag. Zijn oude, 
stramme vingers grepen onfeilbaar zeker naar de 
toetsen en zijn gelaat was als in extase opgeheven.

Het publiek voelde zich meegesleept. De atmos
feer in de zaal was van een tragische geladenheid. 
Mannen zagen bleek en vrouwenlippen beefden. 
Iedereen voelde aankomen, dat er op deze rebellie 
van het oude kunstenaarsgevoel een catastrophe 
volgen zou. Maar niemand durfde aan het ergste te 
denken....

Firet brak het meesterwerk plotseling af. Hij 
bleef met gebogen hoofd zitten en met de handen 
saamgevouwen op de toetsen. Alsof hij bad. Er 
klonk in het geheel geen applaus. Wel eenig ge
stommel achter in de zaal. En een stem, die brak 
in een heftigen snik.

„Vader.... vader....” ‘
Er drong een jonge vrouw door het publiek. Haar 

gelaat was nat van de tranen. Zij viel voor de piano 
op de knieën en herhaalde haar bede : „Vader....”

De oude Firet hief even het hoofd op. Zijn hand 
streelde het haar van zijn kind. Op zijn gelaat lag 
een verheerlijkte glimlach en zijn lippen prevelden 
een naam : „Violette....”

De klok in de zaal sloeg twaalf uur. Buiten werd 
vuurwerk afgestoken en wenschten de menschen 
elkander een „Gelukkig Nieuwjaar”. Maar Firet 
hoorde het niet meer. Zijn Reveillon was het 
lichtend ontwaken in den nieuwen dag.

In gevechtspositie.



De fraaie Zaansche gevel van het voorname koopmanshuis te Zaandijk, dat met de voor- Nog een fraai Zaansch geveltje, waaraan De versierde dakkamer en gevel van het oude Zaansche
zijde naar de Zaan ligt gekeerd en thans wordt bewoond door mejuffrouw N. de Jager. vooral de ramen en't kleine balcon opvallen. huis ,,'t koopmanshuys D’Mol”, dateerend uit 1795. Het is
Tot 1850 was het huis in het bezit van de bekende Zaansche ondernemersfamilie Breedt. thans in het bezit van den archeoloog G. J. Honig.

OUDE SCHOONHEID
in het Zaanland

<<<
Het keukenvertrek in meergenoem
de woning. Aan de wanden hangen 
twee oude, kostbare mangelplan- 
ken, op het kastje staan eenige 
oude kannen, terwijl de familiebij
bel op den stoel vooraan geplaatst is

De prachtige schoorsteenmantel in 
het huis van mej. De Jager te Zaan
dijk. De Neptunus- en Mercurius-"^* 
figuren duiden op het beroep van 
den voormaligen eigenaar (reeder 
en fabrikant).

In de galerij van het huis van mej. 
De Jager. Op de vensterbank staan 
allerlei oude kandelaars en luchters. 
Op het tafeltje ziet men een origi- 
neele verzameling speelgoed uit 
papier maché (nijlpaard, leeuwen, 

tijgers, enz.).

J
ammer genoeg worden de 
vreemdelingen, die ons 
land bezoeken, te weinig 
opmerkzaam gemaakt 

op de zeer eigene en karak
teristieke schoonheid, welke 
de Noordhollandsche Zaan
streek bezit.

Het blijft, gelijk als bekend 
mag worden verondersteld, 
bij een bezoek aan Volendam 
en Marken, aan Staphorst en 
Giethoorn, en dan denkt de 
buitenlander reeds al wonder 
wat te weten van het leven 
op ’t Hollandsche platteland.

Vroeger ging men nog een visite maken in het Zaanland terwille 
van de lustig-draaiende molens, maar sinds deze sterk in aantal zijn 
verminderd en het houtzagen op moderne wijze geschiedt, is 
deze attractie vrijwel verdwenen. Toch doet men — en tot deze 
„men” rekenen wij niet alleen de vreemdelingen, maar evenzeer dui
zenden geboren en getogen mede-vaderlanders — de Zaanstreek on-



De haard, waarin des zo
mers hout gestookt wordt
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De mooiste hoek in het huis van mej. De Jager. De wanden zijn met kostbare gobelins versierd. De houtbeklee- 
ding is in het smaragdkleurige „Zaansche groen" gehouden, de poppen zijn gekleed n oud-Zaansche drachten.

De met zeldzame Delftsche tegels bezette wanden in het koopmanshuis te Zaandijk.

recht door van haar te beweren, dat er niets schoons 
te genieten valt.

Niet alleen is het landschap er echt-Nederlandsch, 
bloeiende weiden, prachtige luchten en breede 
wateren, maar men zal er zonder veel moeite ook 
een ouden afzonderlijken Zaanschen bouwstijl aan 
menig huis vinden. Achter deze Zaansche gevels, 
drie of vier menschenleeftijden geleden opgetrok
ken, gaat het leven nog iederen dag regelmatig 
voort ; met andere woorden, de echt-Zaansche 
huizen zijn geen ruïnes, geen onbewoonde herin
neringen aan ^en vergane glorie, maar zij worden 
tot op heden pog bewoond en de bewoners zijn er 
de hoeders vah een nog immer levende traditie.

De Zaanstreek is immers de verblijfplaats ge
weest van groote fabrikanten en ondernemers en 
in de oude en voorname behuizingen der onderne- 
mingsrijke voorgeslachten vindt men thans nog 
de overvloedig^ bewijzen van hun kunstzin en

van hun gemak om het dage- 
lijksch leven te verfraaien. Met 
de hand vervaardigde gobelins, 
beschilderde plafonds, Delftsch 
porcelein, Friesche klokken leg
gen van een en ander een kost
baar getuigenis af.

Onze medewerker Kurt Lu- 
binski was in de gelegenheid 
eenige van deze Zaansche in
terieurs te fotografeeren. Men 
zal er ongetwijfeld de overtui
ging door winnen, dat het niet 
alleen in den modernen tijd is, 
dat de Hollanders bekwame 
binnenhuisarchitecten waren.
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De Michigan Avenue-brug en de Chicago-rivier uit een der omringende wolkenkrabbers gezien
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Een van de merkwaardigste 
misdaden, waarvan mij in 
mijn veeljarige detective- 

loopbaan de oplossing werd 
toevertrouwd, staat in de cri- 
mineele annalen van San Fran- 
cisco geboekt onder het hoofd : 
„Serum X”.

Op den vcorgrond moet ik 
stellen, dat al onze vernuftig 
opgestelde theorieën en hypothesen, waarmee 
wij het onderzoek tot een vruchtdragend einde 
hoopten te brengen, gefaald hebben. En dat de 
misdadiger desondanks zijn leven liet op den 
electrischen stoel, vond uitsluitend zijn oorzaak 
in het feit, dat hij zelf den dood verkoos boven 
een ellendig voortbestaan.

Alsof het den dag van gisteren betreft, herinner 
ik mij nog den morgen van 7 Februari 1931. Ik 
had mij ternauwernood aan den portier van het 
hoofdbureau vertoond, toen ik met spoed werd 
opgeroepen naar de kamer van mijn chef, mr. 
Palmerston. De ontvangst was al zeer ongewoon, 
zelfs in dien voor Frisco zoo roerigen tijd van de 
prohibitie.

„Good morning, Pharnock. Dubbele moord in 
Alperton Street, No. 19. Dokter Finchley en zijn 
huishoudster. Vanmorgen om zeven uur ontdekt 
door Hillvers, die een venster vond openstaan. 
Dokter Bird is op het oogenblik bezig met de lijk
schouwing. Den fotograaf heb ik er reeds heenge
zonden. Wilt u het onderzoek aanvangen ? Ais 
ik gelegenheid heb, kom ik straks ook eens kijken.”

Het werd alles in één adem door afgeraffeld. 
Te vragen had ik niets en dus verliet ik onmiddel
lijk het hoofdbureau. Ik nam Shirland, onzen 
dactyloscoop, met me mee. De Alperton Street 
lag in een buitenwijk. No. 19 was een dubbel huis, 
omgeven door een tuin.

Markoff, de politiefotograaf, liet ons binnen. 
In de gang vond ik dr. Bird, die juist gereed was 
met de voorloopige schouwing.

„Morning,” begroette hij mij somber. „Een op
zienbarend geval, Pharnock.”

„Moord ?” informeerde ik, rekening houdend 
met de mogelijkheid dat een van de twee verslage
nen zelfmoord had gepleegd.

Bird knikte. „Van voren overvallen en neer
geschoten. Waarschijnlijk eerst dokter Finchley. 
Hij viel in de deuropening van zijn studeerkamer. 
Eén schot, recht in het hart. Vier meter achter 
hem, in de gang, ligt zijn oude huishoudster. 
Vermoedelijk is zij afgekomen op het eerste schot 
en toen zelf neergeschoten. Ook een kogelwond 
ter hoogte van het hart. De dood is tusschen twaalf 
en een vannacht ingetreden. Verder niets.”

Ik dankte hem en zette den fotograaf aan het 
werk. Dr. Finchley was ongeveer vijftig jaar, 
zijn huishoudster tien jaar ouder. Niets in de gang 
of de studeerkamer wees erop, dat er een worste
ling had plaatsgehad. Vermoedelijk waren de 
slachtoffers afgekomen op eenig rumoer in de 
studeerkamer en toen a bout portant door de 
inbrekers of den inbreker doodgeschoten.

De studeerkamer zag op den tuin uit. De dader 
— ik nam voorloopig gemakshalve aan dat er 
maar één was — had zich toegang tot het vertrek 
verschaft door verbreking van een ruit. Ik vond 
de schrijftafel opengebroken en ook nog een muur
kast. De brandkast was wonderlijk genoeg met 
rust gelaten.

Shirland begon onmiddellijk met zijn vergroot
glas naar vinger- en voetafdrukken te zoeken, hier 
en daar het glas, de deuren en den vloer zorgvul
dig bestuivend. De fotograaf volgde hem op den 
voet.

Bird was intusschen bezig mij op de hoogte te 
stellen van verschillende bijzonderheden, betref
fende het werk van dr. Finchley. De vermoorde 
was geen praktizeerend arts, doch had zich geheel 
toegelegd op serologische onderzoekingen en expe
rimenten. De resultaten hiervan stond hij af aan 
de laboratoria der Amerikaansche hoogescholen, 
waar zij werden getoetst op hun waarde en prac- 
tisch nut.

Finchley moest een heel bescheiden man ge
weest zijn, een kamergeleerde, die zich nooit in 
het openbare leven mengde. Familie had hij niet, 
vijanden evenmin en vrienden maar weinig. Dit 
waren bijna uitsluitend hoogleeraren, met wie hij 
wel druk correspondeerde, maar slechts zelden 
in persoonlijke aanraking kwam. Of hij al dan niet

„SERUM X”
DOOR JOHN. D. CLAVERTEN

vermogend was, kon Bird me niet» zeggen; hij ver
moedde echter vrij welgesteld. Dat was alles wat 
ik voorloopig te weten kwam.

Het urenlang voortgezet onderzoek leverde maar 
weinig materiaal op. Van het vloerkleed verzamel
den wij een aantal lange en korte haren, die Bird 
later identificeerde als afkomstig van de versla
genen. Op de kastdeuren, de vensterbanken en de 
schrijftafel vonden we voorts talrijke vingeraf
drukken, die eveneens van dr. Finchley en zijn 
huishoudster afkomstig bleken te zijn.

Het eenige positieve materiaal, waarnaar we 
ons verder onderzoek konden richten, bestond uit 
één duim- en één wijsvingerafdruk. Shirland trof 
ze aan op een glazen buisje, gevuld met een gele 
vloeistof. Het buisje lag in een etui tusschen nog 
wel twintig andere, allemaal gevuld met gekleurde 
substanties en sommige voorzien van een letter 
of ander merkteeken. Zekerheidshalve stak ik het 
heele etui in mijn zak.

„Voorzichtig,” waarschuwde Bird. „Dat zijn 
allemaal sera, pas op, dat er geen stuk valt. Je 
weet nooit met welke gevaarlijke spullen die 
laboratoriumgeleerden werken.”

Ik maakte mij niet ongerust, het etui was veilig 
geborgen. In den loop van den dag kwamen de 
openbare aanklager, de onderzoekrechter en mijn 
chef nog op bezoek. Zij doorzochten de boeken
kasten en de schrijftafel en snuffelden in alle 
papieren. Ook de brandkast werd opengestoken. 
Wij vonden er een bedrag in van drieduizend dollar, 
benevens een bankbonus ten bedrage van zestig
duizend dollar. In een cassette, die we vonden in 
het schrijfbureau, was echter slechts vier cents 
aanwezig.

Tevergeefs zochten we naar een portemonnaie 
of een portefeuille. Zelfs geen cent huishoudgeld 
was er te vinden. Evenmin een horloge of eenig 
sieraad van waarde. Vanzelfsprekend brachten 
al die gegevens bij elkaar ons op het voor de hand 
liggend vermoeden, dat roof het motief was ge
weest van dezen dubbelen moord.

Wij waren spoedig gereed met een reconstructie 
van de misdaad. Het was den inbreker te doen 
geweest om geld. Hij had zich toegang verschaft 
door het verbroken venster. In de studeerkamer 
had hij de schrijftafel doorsnuffeld en de wellicht 
daarin aanwezige contanten weggenomen. Vervol
gens had hij de muurkast doorzocht. Door nieuws
gierigheid gedreven, had hij een der buisjes met 
sera tusschen vinger en duim genomen om het te 
bezichtigen en het daarna weer neergelegd.

Toen, of wellicht ook eerder, was hij gestoord 
door dr. Fichley. Hij had den dokter koelbloedig 
neergeschoten en vervolgens ook de huishoudster. 
Vermoedelijk had hij daarna haastig het huis ver
laten, om er weer in terug te keeren, toen hij 
bespeurde dat zijn schoten geen alarm hadden 
gewekt.

Overtuigd dat hij veilig was, had hij het geheele 
huis doorzocht en alles meegenomen wat van zijn 
gading was. De brandkast had hij niet aangeraakt, 
waarschijnlijk hadden hem de gereedschappen 
ontbroken om haar open te breken. En toen er 
niets meer van waarde te vinden was, had hij het 
huis door de voordeur verlaten....

Deze reconstructie van de misdaad stemde op 
concrete feiten en werd door ons allen als de eenig 
juiste aangenomen. Mijn onderzoek richtte zich 
nu op de vingerafdrukken op het serumbuisje. 
De duimafdruk was onvolledig, die van den wijs
vinger vrij gaaf. Een nauwkeurige beschouwing 
leerde ons, dat de inbreker grove vingers had en 
ruw werk verrichtte. De talrijke beschadigingen 
van de opperhuid lieten ons deze conclusie toe.

Al onze hoop was nu gevestigd op ons dactylos- 
copisch archief. Dit bevatte duizenden vinger
afdrukken van groote en kleine misdadigers, die 
in den loop der laatste kwart eeuw al eens met de 
politie in aanraking waren geweest. Het onderzoek 
naar een overeenkomst stelde ons diep teleur; 
we konden den moordenaar met dit njateriaal

voorloopig niet idencificeeren.
Intusschen waren de avond

bladen verschenen met een .vrij 
uitgebreid verslag van de mis
daad. Vanzelfsprekend bevatten 
zij ook een oproep om inlich
tingen te verstrekken. En zooals 
altijd in dergelijke gevallen, 
kwamen er honderden brieven 
aan het hoofdbureau binnen.

Zij werden zorgvuldig geschift en onderzocht, 
met het resultaat dat bijna alles in de papier
mand terecht kwam. Een was er evenwel bij. die 
mij eenig houvast bood. Hij was geschreven 
door een overbuurman van dr. Finchley en be
vatte de volgende kennisgeving.

„Sir. Op den avond van den moord op dr. Finch
ley is deze bezocht door professor Mildmay van 
de Caledonian-universiteit. Ik kan mij niet ver
gissen, want ik heb drie jaar geleden zelf bij hem 
gestudeerd en ken hem dus heel goed. Deze aan
wijzing zal wel niets beteekenen voor het onder
zoek, maar plichtshalve wilde ik haar niet achter
houden. De professor kwam om acht uur en ging 
ongeveer een kwartier later weg.”

Inderdaad hechtten wij niet veel waarde aan 
die aanwijzing. De gedachte dat een professor 
ook maar in ver verwijderd verband kon staan 
met zoo’n afschuwelijken roofmoord, leek ons 
absurd. Maar toch maakte dit briefje een vraag 
in onze gedachten los.

Waarom had de professor het zelfs niet de 
moeite waard geacht, zich met ons in verbinding 
te stellen, terwijl hij zeer waarschijnlijk de laatste 
was geweest die de verslagenen had bezocht ?.. ..

„Professorale afkeer van alle beslommeringen,” 
veronderstelde een onzer.

Zoo moest het wel zijn, maar dat nam niet weg, 
dat ik hem nu een beleefde uitnoodiging zond, 
om zich even aan het hoofdbureau te vervoegen. 
In afwachting van zijn komst stak ik mijn licht 
eens op bij dr. Bird.

„Professor Mildmay ? Een Duitsch Amerikaan, 
al een jaar of tien aan de „Caledonian” verbonden. 
Hij is bacterioloog, hoewel hij ook andere vakken 
doceert. Een hartstochtelijk onderzoeker, een 
laboratoriumman.”

„Dus zoo’n beetje de evenknie van dr. 
Finchley ?” veronderstelde ik.

„Juist,” beaamde Bird. „Mildmay was echter 
vrij arm, daarom moest hij wel zoeken naar een 
leerstoel. Anders had hij waarschijnlijk de voorkeur 
gegeven aan een laboratorium.”

Ik wist genoeg. Geduldig wachtte ik de komst 
van den professor af. Hij verscheen een uur te 
laat, maar dat vergaf ik hem graag. Vooral omdat 
hij een heel prettigen indruk op mij maakte. Niet
temin bleef ik genoeg politieman, om hem een 
kleinen valstrik te zetten.

„Professor, wij vernamen dat u ambtelijke 
relaties met dr. Finchley onderhield. Kunt u 
ons misschien met betrekking tot den moord een 
of andere aanwijzing geven, die ons van nut 
kan zijn ? Heeft de verslagene zich bijvoorbeeld 
nooit tegenover u uitgelaten dat hij vijanden had ?” 

„Nimmer,” antwoordde Mildmay beslist. „Maar 
ik moet eraan toevoegen, dat ik hem slechts zelden 
bezocht en dat wij nooit over persoonlijke aan
gelegenheden spraken.”

Ik keek teleurgesteld. „Oh, ik dacht dat u op 
vertrouwelijken voet met hem verkeerde en hem 
dagelijks bezocht.”

„Welneen !” deed Mildmay verbaasd. „Ik be
zocht hem misschien drie- of viermaal in het jaar. 
Toevallig ook den avond voor den moord.”

Inwendig lachte ik mezelf uit om die dwaasheid, 
den geleerde een strik te spannen. Mildmay kwam 
rond voor zijn bezoek uit, hij had niets te ver
bergen. Spoedig liet ik hem gaan. En nu brak er 
een tijd aan, waarin wij zoekend bleven rondtasten 
zonder iets te vinden. Wij arresteerden een aantal 
verdachte personen, voelden hen stevig aan den 
tand en onderzochten hun alibi. Wij moesten 
ze weer laten gaan, overtuigd dat zij even onschul
dig waren aan den moord als een pasgeboren baby.

Eerst een maand later kwam het onderzoek in 
een nieuwe phase te verkeeren. Op zekeren dag 
kreeg ik bezoek van professor Bushy, den beheerder 
van de Rockefeller Library. Ik kende hemrniet 
en had zelfs geen flauw vermoeden waarover hij 
me wilde spreken. En daarom was het onderhoud 
een te grooter verrassing.
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„Zooals u wellicht hebt gelezen, heeft dr. Finch- 
ley bij testamentaire beschikking zijn geheele 
bibliotheek aan ons instituut vermaakt,” begon 
de geleerde.

Ik boog, inderdaad had ik het gelezen.
„Die bibliotheek bevat verschillende manuscrip

ten van dr. Finchley zelf,” hernam Bushy. „In 
elk ervan staat een uitgebreid overzicht van zijn 
onderzoekingen, de methoden die hij daarbij volgde 
en het resultaat dat zij opleverden. Al die 
manuscripten zijn minutieus gecatalogiseerd, ook 
een zeker handschrift dat „Serum X” getiteld is.” 

„Serum X ?” vroeg ik verwonderd.
„Jawel, een serum tegen de slaapziekte. Ingeënt 

is dit serum in vele gevallen doodelijk voor de 
Trypanosome-microbe, die de slaapziekte verwekt. 
Het serum bracht in enkele gevallen genezing, 
in andere faalde het. Het was dus niet volmaakt 
en Finchley zat dan ook nog midden in het onder
zoek. Omdat hij nog geen naam had voor het 
serum, noemde hij het „serum X”. Wij hebben nu 
zijn wetenschappelijke nalatenschap onderzocht 
en missen het manuscript, waarin Finchley een 
verslag van zijn werkmethode heeft neergelegd. 
Het buisje serum is aanwezig, maar het hand
schrift is verdwenen, hoewel het duidelijk is 
gecatalogiseerd.”

„Kan het niet verborgen zijn tusschen de andere 
boeken ?” weifelde ik, mij herinnerend dat de 
bibliotheek van Finchley duizenden deelen telde.

„Beslist niet!” verzekerde Bushy. „Ik heb dan 
ook van de vermissing reeds aangifte gedaan bij 
een collega van u. Toen hij vernam dat het de 
nalatenschap van Finchley betrof, verzocht hij 
me ook u even in kennis te stellen. Hoewel die 
verdwijning natuurlijk wel niets uit te staan zal 
hebben met den moord.”

„Neen, dat geloof ik ook niet,” gaf ik ten ant
woord. Ik meende het en toch bleef ik weifelen. 
Toen de geleerde vertrokken was, nam ik Bird nog 
eens in den arm. Hij luisterde aandachtig. En 
langzaam zag ik hem zijn wenkbrauwen fronsen.

Hij keek mij aan met een peinzenden blik. 
„Mildmay....”

Ik knikte, ook bij mij was die naam reeds opge
komen.

„Hij is bacterioloog, zijn vak is ten nauwste 
geïnteresseerd bij ae serologie,” hernam Bird. 
„’t Is heel goed mogelijk dat hij het manuscript 
van Finchley ter inzage heeft gekregen. En dan 
is het niet wat je noemt, om daar geen kennis 
van te geven aan Bushy. Hij weet toch evengoed 
als wij, dat ook dit manuscript aan de Rockefeller 
Library is vermaakt.”

Zijn stem klonk onverschillig, alsof hij de 
geschiedenis van weinig belang en alleen maar 
onbehoorlijk vond. Maar ik kende Bird lang 
en goed genoeg om te weten, dat hij aan heel iets 
anders dacht. Ik lokte hem terstond uit zijn tent.

„We hebben altijd die vingerafdrukken nog. 
Maar ik vind ze wat grof voor een professor....”

Bird sloeg met zijn vuist op tafel. „Verdraaid, 
probeer het eens,” viel hij opgewonden uit. „Wij 
zullen de plank wel misslaan, maar je mag niets 
verzuimen in dit hopelooze stadium van het onder
zoek. ’t Is een nieuwe theorie: Mildmay heeft 
Finchley over het nieuwe „serum X” hooren 
spreken en hij weet dat een middel tegen de 
slaapziekte hem roem en een fortuin zal opleve
ren. Hij beraamt een plan om Finchley van zijn 
wetenschappelijk eigendom te berooven. Breekt 
in en wordt overvallen door Finchley. Er blijft 
hem geerf keus ; als hij den ander in leven laat, 
heeft de wetenschap voorgoed met hem afgedaan. 
Hij schiet beiden neer en leidt ons op een dwaal
spoor door een roofmoord te ensceneeren....” 

„Right, die theorie is nog niet zoo slecht,” 
beaamde ik. „Maar die vingerafdrukken ? Zoo 
grof, vol barsten en spleten ?....”

Bird viel me levendig in de rede. „Laborato
riumwerk is iets anders dan pianospelen, het 
beschadigt licht de handen. Laat alles maar aan 
mij over; wij hebben een student in de criminologie 
als toeschouwer in Mildmay’s laboratorium. Hij 
zal wel aan een vingerafdruk weten te komen.”

Ik hoopte er het beste van. Er gingen twee 
dagen voorbij met ongeduldig afwachten. Mijn 
geest bouwde hypothesen om Mildmay’s schuld 

aannemelijk te maken, in mijn hart was ik er 
echter lang niet van overtuigd. Eindelijk verscheen 
op een morgen de student op mijn bureau. Hij 
bracht een prachtigen, viervingerigen afdruk mee 
van Mildmay’s rechterhand, in een zacht rosé 
kleur.

„Een trucje,” lachte hij. ,.Ik liet hem eerst 
grijpen in een vettigen lap, die doordrenkt was 
met roode was. En toen reikte ik hem dit blad 
papier toe. Het kostte me een uitbrander, omdat 
ik hem tweemaal iets aangaf, waarnaar hij niet 
gevraagd had, maar de list gelukte.”

„Prachtig,” bewonderde ik hem. „Denk erom : 
diep geheim.”

„Als het graf,” verzekerde hij, lachend heen
gaande.

Ik ging met een hart vol angstige verwachting 
naar de dactyloscopische afdeeling. Het verge
lijkende onderzoek van de beide afdrukken sloeg 
echter al mijn hoop neer: er kon geen sprake 
van zijn, dat deze twee wijsvingers identiek waren.

Bird was al even teleurgesteld als ik. En toch 
waren wij beiden ook weer verheugd, dat deze 
gruwelijke verdenking ongegrond was. Weer 
volgde er een week van naarstig speuren in alle 
richtingen. En ook nu leverde het onderzoek niets 
anders dan teleurstellende resultaten op. Van het 
geheim dat over den ontzettenden moord op twee 
menschen lag gespreid, konden wij zelfs niet het 
kleinste tipje oplichten. Het was om wanhopig 
te worden. De bladen begonnen te spotten met den 
ernst en de degelijkheid van ons onderzoek en 
ontzagen zich zelfs niet te insinueeren, dat wij 
het erop toelegden de lugubere geschiedenis in 
den doofpot te stoppen....

Mijn aandacht en spanning werden plotseling 
van deze geheimzinnige moordzaak afgeleid. 
Helaas naar een andere, die al even raadselachtig 
was. Maar die tevens een verrassend licht bracht 
in het eerste onderzoek. Op een middag in het 

eind van Maart werd ik haastig bij mijn chef 
ontboden.

„Een moord bij Willesden Green, Pharnock. 
Een oude zwerver of zooiets, rapporteert Pluch. 
Zooeven gevonden in het struikgewas langs den 
weg. Wil je er terstond heengaan ?”

Ik nam mijn staf mee, dr. Bird, den fotograaf 
en den dactvloscoop. Willesden Green was een 
verlaten streek, een uur buiten de stad gelegen. 
Een agent, midden op den weg geposteerd, wees 
mij de plaats waar ik zoeken moest.

Vijf en twintig meter uit den weg lag een man. 
Hij moest allang dood zijn, minstens twee dagen, 
zei Bird. Een zwerver was het echter niet. De 
man was eenvoudig, maar netjes gekleed. Een hoed 
vonden wij niet, wel een paar losse centen in de 
nabijheid.

Nauwkeurig onderzochten we den grond op 
voetsporen. Onze moeite werd ruim beloond, maar 
het verrassende was, dat de schoenindrukken, 
die we vonden, onmogelijk van den verslagene 
konden zijn. Daarvoor waren de sporen te klein. 
Er lag dus maar één conclusie voor de hand:
de man was elders vermoord en hier neergelegd,
of men had hem bewusteloos hierheen gedragen
en hem toen neergeschóten.

„Midden in het hart,” constateerde Bird, die 
den verslagene onderzocht. „Je kunt bemerken, 
flat Amerika in den oorlog is geweest, alle moorde
naars schijnen wel scherpschutters te zijn.”

Terwijl de fotograaf ’n opname maakte, zochten 
wij naar „stille getuigen”. Het was zoeken naar 
een speld in een hooiberg, we vonden niets dan 
voetsporen, waarvan Shirland bezig was een paar 
pleisters te maken. Eindelijk onderzochten we de 
kleeren van den verslagene.

Papieren had hij niet bij zich, evenmin kost
baarheden of geld. De man scheen letterlijk uit
geschud te zijn.

„Roofmoord,” veronderstelde Bird.

I
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kleuren, Indanthren-geverfd, volgens het „TROLASOL ‘-systeem, dat zon-, wasch- en kleurechtheid waarborgt. 
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alleen maar een mindere soort katoen te 
nemen en tien kleuren te brengen in 
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Wed. Arnoldussen, Twijnstraat 51, Utrecht ...................... .. f 300,—
Erven Pouw, Zonstraat 84, Utrecht ................................... ’ • » 600,—
Wed. v. Ee-Lodder, Colignyplein 2, Zeist ............................... • • ,, 300,-
P. Kleijn, Gouden Regenstraat 26, Enschede ................. • • »> K
Wed. Verhagen, Kattenbosch 59, Rosmalen ....................... 125-
B. Fernee, Popelmanslaan 18, Alkmaar ........................... 20,— i
W. v. Verseveld, Ferd. Bolstraat 117 (III), Amsterdam ■ • »,

Wed. Zondervan, Hoofdweg 150 (I), Amsterdam-West ...• • „ 300,— 1
M. Scholly, Paralelstraat 58, Terwinselen ........................... • • »> 300,— |
M. Bijnen, Torenstraat 4, Eygelshoven ............................... ■ r »> 50,—
M. Bressers, Mijnstraat 35, Heerlerheide............................... ■ • >> 25,-
J. de Vries, Zaagmolendrift 10, Rotterdam ........................ • >» 30,—
Wed. Maaten, Haringpakkersstraat 21 b, Rotterdam........ 300,—
H. Damme, Jan Kobelstraat 33 b, Rotterdam ................ • M 20,—
L. Kruk, Beukerlaarstraat 52 a, Rotterdam........................ 30,—
Wed. de Jong v. Dijk, Zwaanhalskade 49 a, Rotterdam . • ,» 30,—
Wed. Roksnoer, Borneostraat 2, Tilburg ............................ • » 250,—
W. H. Loff, Zeestraat 38 f, Den Haag ................................ • », 300,—
R. L. Heijkoop, Breede Hilledijk 57, Rotterdam ............ • >, 5-
D. Verburg, Steekuilen 68, Woerden .................................... • » 30,—
Wed. Nonsieurs, Tuinwijk Viscose 83, Breda .................... 500,—

Vorig totaal bedrag...........................................
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Nieuw totaal ................................................... . f 301.206,— !

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

Sluit alle soorten Levens-, Pensioenen
en Volksverzekeringen

Een aardig plaatje Dan het Kerstfeest, dat het Leger des Heils organiseerde 
in het Concertgebouw te Amsterdam. Het uitdeelen van het speelgoed.

De uitspraak in hel Rijksdagbraudproces. Een foto genomen tijdens de Doorlezing Dan 
het Donnis, waarbij de Nederlander Marinus D.d. Lubbe werd ter dood veroordeeld 
en de andere Dier beklaagden werden Drygesproken. — Torgler, D.d. Lubbe en 

Dimitroff tusschen hun bewakers. Op den achtergrond Popoff en Tanef.



^Cet farft gerijpt.

„Alweer,” liet ik mij onwillekeurig ontvallen. 
Bird knikte. Zakelijk maakte hij het signalement 

op. „Gestalte forsch, hoofd groot. Voorhoofd 
hoog, neus gewoon, oogen donkerblauw....” 

„Het zal wel weer uitdraaien op : identiteit 
onbekend,” besloot hij. „Ik heb tenminste de 
laatste dagen van geen vermissingen vernomen.” 

„We zullen eens afwachten, misschien zijn de 
onderkleeren gemerkt,” antwoordde ik hoopvol.

In die verwachting werd ik echter bedrogen; 
toen de doode in het ziekenhuis ontkleed was, 
vonden wij niet één merkteeken.

„Dan maar dactyloscopisch,” besloot Bird.
Terwijl Shirland vingerafdrukken van den 

verslagene nam, verrichtte Bird eenige schedel- 
metingen. Een half uur later keerden wij naar het 
hoofdbureau terug. Het materiaal voor ons onder
zoek was alweer bedroevend, we bezaten slechts 
drie centen en een paar pleisters.

„Een schrale oogst,” meende Bird.
Hij had het ternauwernood gezegd, toen Shir

land zich meldde. Hij was bleek en opgewonden ; 
verschijnselen, die wij niet van hem gewend 
waren.

„Inspecteur.... inspecteur....” hakkelde hij. 
Wij begrepen dat hij belangrijk nieuws had. 

Haastig stonden we op. En Shirland legde een 
tweetal vingerafdrukken op tafel.

„Identiek, inspecteur. Deze afdruk werd aan
getroffen op het buisje serum in de woning van 
dr. Finchley en deze is van den man, die vandaag 
gevonden is.. ..”

Bird en ik waren verbijsterd. Als dat geen toeval 
mocht heeten, moest er nog een sterker uitdruk
king voor gevonden worden.

„’’t Is anders verbijsterend, Pharnock,” sprak 
Bird. „Zeven weken nadat aie kerel een dubbelen 
moord pleegt, valt hij zelf als slachtoffer. Ik noem 
het gerechtigheid, ik weet niet wat jij er voor een 
uitdrukking voor bezigt.”

Ik gaf er niet veel antwoord op, de raadsel
achtige geschiedenis hield me te zeer bezig. Dat 
de moordenaar van dr. Finchley en zijn huis
houdster eindelijk gevonden was, luchtte me op. 
Ik was overtuigd dat de man een zeer geslepen 
en bovenal gevaarlijk misdadiger was en daaraan 
hadden we in dien tijd helaas geen behoefte in 
San Francisco.

Als we nu den man nog vonden, die de justitie 
het wrekende zwaard voor een oogenblik uit de 
hand had genomen, was ik tevreden. Maar zoover 
waren we nog lang niet. Een soort voorgevoel 
zei me, dat het me nooit gelukken zou deze tweede 
misdaad op te helderen.

Ik pakte de zaak systematisch aan. Ik liet een 
oproep in de bladen plaatsen en in alle logementen 
het signalement van den verslagene verspreiden. 
Dit laatste sorteerde geen effect en op het eerste 
ontving ik, evenals de vorige maal, honderden 
brieven.

Er werd een legertje rechercheurs uitgezonden, 
om de aanwijzingen die ons aangebracht werden, 
na te gaan en de insinuaties aan het adres van 
bepaalde personen te onderzoeken. Eigenaardig 
is het voor een politieman te moeten constateeren, 
dat er zooveel menschen zijn in de wereld, die 
iemand, waarmee zij op slechten voet verkeeren, 
vol overtuiging in staat achten een moord te 
plegen....

Bijna vanzelfsprekend leverde heel dat omvang
rijk onderzoek letterlijk niets op, dat ons ook maar 
een stap nader bracht tot de opsporing van den 
onbekenden moordenaar. Maandenlang volgden 
we ’t geringste verdachte spoor en plozen de minste 
aanwijzing uit. Maar allés bleef vergeefsch, we 
brachten het zelfs niet tot een ernstige verdenking 
tegen den een of den ander.

Eindelijk begreep ik de zaak op te moeten geven. 
Ik zei het mijn chef en deze zuchtte eens.

„We hebben anders verduiveld veel pech den 
laatsten tijd,” sprak hij berustend. „Die zaak van 
Finchley en zijn huishoudster laat me ook nog 
niet met rust. We hebben nu wel dien vingerafdruk 
en ook den man die hem daarginds achtergelaten 
heeft, maar....”

Hij schudde het hoofd en sprak er niet meer 
over. Maar ik kon goed merken dat de oplossing, 
die ik hem had voorgelegd, hem lang niet bevre
digde. Ik kon er echter niets aan doen, een politie
man is nu eenmaal geen ziener....

De moord van Willesden Green verhuisde den 
volgenden dag van mijn burèau naar de afdeeling 
„Hangende Zaken”. Een kapstok, waaraan in dien 
tijd nogal eens een „Loopende Zaak” werd opge
hangen. Zij hingen daar echter goed en bezorgden 
niemand slapelooze nachten.

Drie maanden later waren beide moordgeschie
denissen naar den verren achtergrond van mijn 
herinnering gedrongen en zat ik alweer volop 
verdiept in nieuwe mysteries. Totdat me op een 
dag een verrassing wachtte, zooals ik er in mijn 
lange loopbaan nimmer meer een heb mecgemaakt.

* * ♦
Bird en ik zaten medio Augustus op het hoofd

bureau weer een anderen moord uit te puzzelen, 
toen een agent professor Mildmay aandiende. 
Ik liet hem boven komen en opende de deur. 

De moordzaak Finchley stond me tegelijk weer 
in alle bijzonderheden voor den geest.

De professor strompelde naar binnen als een 
oud man. Verbijsterd keek ik Bird aan. Mildmay 
scheen wel naar lichaam en ziel gebroken te zijn. 
Hij groette zelfs niet en liet zich zwaar op een 
stoel neervallen. En toen sprak hij de woorden, 
die ik mijn leven lang nooit vergeten zal.

„Ik kom me melden voor den electrischen stoel, 
inspecteur....”

„Wat zegt u ?” viel ik verbijsterd uit. Bird 
sprong op, evenals ik denkend dat de professor 
krankzinnig geworden was.

„De electrische stoel, zeg ik,” herhaalde hij dof. 
„Ik heb drie menschen neergeschoten : Finchley, 
zijn huishoudster en Tom Slade. De twee eersten 
doodde ik, toen zij Tom Slade en mij overvielen 
bij den diefstal van ’n buisje „serum X” en het 
manuscript dat er betrekking op had. En den laatste 
schoot ik neer in mijn eigen woning, omdat hij me 
dreigde en gevaarlijk werd....”

Ik stond verpletterd. „U ?.... U ?....” bracht 
ik stotterend uit.

„Ja, ik,” lachte hij schor. „Maak het kort, ik 
wil naar den stoel....”

Hij keek mij plotseling aan. In zijn oogen lag 
een krankzinnige uitdrukking. „Je wilt weten, 
waarom ik er zelf om vraag ?.... Omdat de dood 
verkieslijker is dan een lang leven met dit, begrijp 
je?”

Hij wees op zijn voorhoofd en plotseling zag ik 
Bird doodsbleek worden. Met één sprong stond 
hij voor den professor en keek hem strak in het 
gelaat.

„Ik wil niet op een eiland tusschen al die afschu
welijke mismaakten leven, begrijp je ?” ging de 
professor heesch voor. „Liever den stoel.... den 
stoel, zoo spoedig mogelijk....”

Ik zag dat Bird zijn gloeiende sigaar tegen het 
voorhoofd van Mildmay drukte. Het vertrek vulde 
zich met den afschuwelijken stank van gebrand 
vleesch. Mildmay voelde het echter niet eens en 
bleef ineengehurkt zitten.

Bird trad plotseling achteruit. „Hopeloos, het 
beruchte teeken,” mompelde hij verschrikt. „Hoe 
komt dat, professor?”

Over het gelaat van den misdadigen professor 
gleed een hopeloos glimlachje.

„Tom Slade nam het verkeerde buisje uit het 
etui. En toen ik er thuis mee ging experimenteeren, 
bemerkte ik dat hij in plaats van het „serum X” 
een buisje Hansenbacillen meegenomen had. 
Maar toen was het al te laat: vijf maanden geleden 
werd ik door de melaatschheid aangetast....”



Ter gelegenheid oan het jubileum werd dit schilderij 
van den burgemeester door Jan Sluiters oeroaardigd.

Deputaties uit gemeentepersoneel kwamen den jubi
leerenden burgerouder op het stadhuis gelukwenschen.
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Vroeg in den ochtend kwam het muziekcorps der Amsterdamsche agenten den 
Burgemeester De Vlugt-marsch spelen op de binnenplaats oan het Prinsenhof.

Het jubileum van bui

De burgemeester en de wethouders, luisterend naar de 
huldigingsrede oan het oudste raadslid, den heer Jan ter 
Haar (o.l.n.r. de wethouders Baas, Kropman, Abrahams, 
de burgemeester, de gemeentesecretaris Van Lier, de 
wethouders Vos, Boisseoain en Rustige).

De algemeene en hartelijke deelname van de be
volking aan het koperen ambtsjubileum van 
den eersten magistraat van Amsterdam heeft 

wel bewezen, dat onze burgemeester in alle kringen 
achting, waardeering en populariteit geniet. De 
Amsterdammers achten hun burgemeester om de 
wijze waarop hij zijn hoog ambt in moeilijke tijden 
bekleedt; zij waardeeren het in hem, dat hij bij 
alle gelegenheden blijk heeft gegeven boven de partijen 
te staan, en dat Dr. De Vlugt populair is, wordt 
voldoende gedemonstreerd door den eeretitel „Vader 
Willem”, die hem in het dagelijksch spraakgebruik 
sinds jaren is verleend. Wel moet burgemeester De 
Vlugt getroffen zijn geweest door de vele geluk- 
wenschen, die hem van alle kanten hebben bereikt 
waarbij Landsvrouwe en Regeering niet ontbraken. 
Moge de hoofdstad, welke aan het bestuur van den 
jubileerenden burgemeester zooveel te danken heeft, 
nog lang dezen bekwamen bewindsman behouden.

Het défilé der Politiemaan



ln het défilé voor den burgemeester ont
braken ook de brandweerwagens niet.

Amsterdamsche agenten den 
iplaats oan het Prinsenhof.

Vanaf het balcon van den 
stadsschouwburg dankte de 
burgemeester vriéndelijk 
voor de hulde hem door 
de defileerenden gebracht.

Het défilé der Politiemannen.

urn van burgemeester De Vlugt
_ JL_ I \

Tijdens het défilé der poli
tie-agenten zakte het dek 
oan een zolderschuit in, 
waardoor een aantal toe
schouwers in 't ruim vielen. 
Gelukkig bleken hun ver
wondingen niet ernstig. Onze 
fotograaf wist van ’t incident 
juist een plaatje te maken.

Burgemeester en mevrouw 
De Vlugt tijdens de huldiging 
in het Concertgebouw, waar 
Mr. Dr. van Thiel, officier 
vanJustitie,de felicitaties der 
burgerij overbracht. Rechts 
vooraan Prins Hendrik en 
de vertegenwoordiger van



M
et een zacht gerinkel van gebroken glas was het raam geweken 
voor haar kracht. Het vloog open — en het gezicht van Minnie 
Morris kwam tegenover het gezicht der vertoornde dame ; maar 
Minnie Morris was zelf geen haar minder vertoornd.

„Hoor eens, mevrouw Hambel! Al ben ik een onopgevoed schepsel, dat 
niet overweg kan met d’r geld — ik heb ten minste genog fatsoen om te weten, 
dat ’t niet te pas komt, dat een mensch op zoo’n manier spreekt tegen ’n ander, 
waar ze tienmaal in ’t niet bij zinkt, al heeft ze ’n grooter huis” — snuf — „en 
perseneel, dat ’n beetje meer verbeelding hèt....”

„Minnie ! Juffrouw Morris !” kwam de arme mevrouw Owen tusschen- 
beide. „Stil toch !”

„Neemt u me niet kwalijk, mevrouw Owen, maar ik zou niet weten waarom, 
’t Is jammer dat ik ’n ruit heb gebroken, maar ik ben blij, dat ik die dame es 
ronduit kan zeggen, hoe ik over d’r denk.” En het meisje met het touwachtige 
haar en het goedkoope jumpertje nam snel en krachtig haar kans waar. Zij 
nam het midden van het tooneel — van de veranda dan — in en sproeide woor
den. „Hoe krijgt u ’t in uw hoofd, om te beweren, dat mevrouw Owen d’r kin
deren om geld wil laten trouwen ! En da’s nogal een dame ! Ik heb in ’n erg 
min kosthuis gediend, maar daar hoorde je zulke dingen nog niet eens zeggen ! 
Juifrouw Evangeline hèt zich enkel en alleen met uw zoon verloofd, omdat ze 
toen net in de jaren was, dat ’n meisje met d’r eige geen raad weet. Mooie 
engagementen ! ’t Is maar goed, dat ze ’t uit hèt gemaakt.” Zij wendde zich 
tot Evangeline, wier warme instemming zij door het zwijgen heen voelde. „En 
wat ze nou praat over ’n goudvisschie — as ze daar mijn mee bedoelt — daar 
mot ik om ièchen.” Juffrouw Morris wendde het gelaat af, om dien lachlust 
bot te vieren ; en misschien ook, om den blos te verbergen, die haar overigens 
zeer goed stond. Wat een geluk, zoo dacht zij stil, dat Ronnie dit niet gehoord 
had — dat Ronnie veilig uit de voeten was, met zijn motorfiets. Zij praatte 
door. „En as u denkt, dat ik wachten mot, tot ik an de haak wor geslagen, 
dan heb u ’t leelijk mis, mevrouw Hambel!”

„Ja, dat begrijp ik.” Mevrouw Hamble was weer op adem, en kon weer 
glimlachen. „Ik heb ten minste wel meer gehoord, dat ’n meisje met de eerste 
post een aanzoek krijgt, als ze de Sweep wint.”

„Achtentwintig heb ik er gehad tot nu toe, om nou maar te zwijgen over 
de eenenveertig kinderen, die ze me willen laten adopteeren, en de twintig 
dames, die mij willen adopteeren — allemaal menschen met blauw bloed. Maar 
as u praat over an de haak slaan, dan zei ik u es wat anders vertellen.”

Zij zweeg, klaarblijkelijk om adem te scheppen.
„Ga uw gang.”
„Ik heb allang een galant. Ik bin al ’n maand of zes verloofd, as u ’t 

weten wil, dus ik heb geen mensch noodig!”
„Nu is ’t genoeg. Nu moet je heusch je mond 

houden, Minnie,” sprak mevrouw Owen, in een poging, 
om het gezag terug te vinden, dat zij nog maar twee korte 
weken geleden over die kleine feeks had kunnen uit
oefenen. „Je gaat heusch te ver.”

„Ik bin toch zeker niet begonnen? As ik mevrouw 
Hambel een goeien raad mag geven.... ”

„Dat mag je niet!” kwam Evangeline er nu tus- 
schen ; zij wierp de azalea’s op het roestige veranda- 
tafeitje. „Toe, Min! Stil nu maar !” En zij stak haar 
hand uit, zooals zij die in een zusterlijk gebaar naar 
Minnie had uitgestoken, toen zij gespannen naar het ver
slag van de race hadden zitten luisteren.

Minnie zweeg, maar niet om dat verzoek. Er ge
beurde nu iets anders, iets onverwachts, dat haar tot 
zwijgen noopte. Op de veranda was Anne Hilton ver
schenen, het bleeke meisje uit een lunchroom, dat zooveel 
bittere ervaringen had opgedaan, vóór zij hier de plaats 
van Minnie kwam innemen.

„Is er iets?” vroeg mevrouw Owen snel, haar aan
ziende, want het gezicht van het meisje was vertrokken 
en bleeker dan ooit. „Wat is er ?”

Met een stem, die beefde van schrik, vertelde Anne: 
„O mevrouw, er is politie!”

KORTE INHOUD VAN HET 
VOORAFGAANDE.

De verarmde familie Owen, de majoor, 
zijn vrouw, Ronnie de zoon en Evan
geline de dochter, leven met Margaret 
de keukenmeid en Minnie het tweede 
meisje op „Bringwyn”, een vervallen 
landgoed. De Sweepstake is op komst; 
allen hebben een lot en men leeft in 
spanning. Door de radio hoort de familie 
het verslag van de race en dan blijkt, 
dat het tweede meisje den hoofdprijs 
heeft gewonnen. Minnie’s hoogste ver- 
langen blijkt te zijn als betalend logé 
in den familiekring der Owens te wor
den opgenomen. Hetgeen haar wordt 
toegestaan. Bij het eerste bezoek van 
de Owens aan de familie Hamble, met 
wier zoon Cedric Evangeline verloofd 
is, brengt Minnie de aanwezigen door 
haar gedrag telkens in angst. Zij is 
ook de oorzaak, dat Evangeline dien 
middag haar verloving verbreekt. Haar 
geld laat Minnie beheeren door de 
firma, waar Ronnie bij in dienst is.

DERTIENDE HOOFDSTUK — IN NAAM DER WET. 7

„Politie ?”
„Ja, mevrouw.”
Voor Anne Hilton, het Londensche meisje met bittere ervaringen, klonk 

het woord politie klaarblijkelijk zeer verontrustend. Mevrouw Hamble ging 
wat rechter zitten, en keek triomfantelijk.

De politie was er! Dat gaf haar weer iets te vertellen aan haar vriendinnen! 
Geheel op eigen initiatief, zonder haar zoon te raadplegen, had mevrouw 
Hamble zich tot den burgemeester van het dorp gewend, den ouden heer 
Davis, die zoo bang voor haar was, dat zij hem een verklaring onder eede had 
laten opnemen. Maar reeds toen zij hem verliet, kwam twijfel in haar op. 
Verdenking, die gegrond was op praatjes van het personeel, was misschien 
wel een beetje lichtvaardig....

Maar zij putte weer moed bij dit tastbaar vertoon van de macht, die zij 
had willen oproepen. Hier wès de politie — twee man, die met stevige stappen 
de tegels van de veranda betraden.

Mevrouw Owen scheen in hun verschijning niets vernederends te zien. 
Ze zei glimlachend : „Goeden middag”. Glimlachend ! Eigenlijk was zij blij, 
dat het bezoek een einde had gemaakt aan het duel tusschen Minnie en me
vrouw Hamble. De twee mannen, zoo statig aangediend als „de politie”, 
waren trouwens bekenden : Mervyn Rees, de oudste broer van hun hulpje 
Johnnie, in uniform, en sergeant Pritchard, met een dikke overjas aan, die 
hem een beetje te groot, en een bolhoedje op, dat hem een beetje te klein was.

„Wat was er van je dienst, sergeant Pritchard ?” hielp mevrouw Owen de 
verlegen menschen. „Collecte voor jullie voetbal-club ?”

„Nee, mevrouw. Nee, geen collecte. Eigenlijk niet.”
„Hallo. Goeden middag !” Ronnie verscheen, nam met een beleefd glim

lachje zijn pet af voor de bezoekster en lachte vriendelijk tegen de politie. 
„Ik zag je de laan inkomen, Rees, dus toen ben ik maar teruggegaan.” De 
agent was merkbaar blij, dat hij hem zag — zij hadden elkaar hun heele 
leven gekend, en in hun schooljaren wel samen gespeeld. „Kwam je opteekenen 
voor de hondenbelasting ?”

„Nee, meneer, dat niet. Ik.... enfin, sergeant Pritchard heeft me mee
genomen.”

„En ’t spijt me genoeg, dat ik de familie lastig moet vallen, meneer. Maar 
u weet, dienst is dienst. Ik kom vanwege die inbraak laatst, meneer.”

„Inbraak? Hier?”
„Nee, meneer — die inbraak van laatst dien Zaterdag — op Pantavon.” 
„O, jawel,” zei Ronnie. „Dat vind ik heel interessant, sergeant Pritchard. 

Vertel er maar eens wat van.”
„Ja eh....” De man ging met zijn zakdoek langs 

zijn voorhoofd, „’t Gaat eigenlijk om een klein bevel tot 
huiszoeking, meneer. Ik zal u niet langer ophouden 
dan....”

„Bevel tot huiszoeking ? Tegen mij ?”
„Welnee, meneer Ronnie. Wat denkt u wel. Heele- 

maal niet,” grinnikte de sergeant. „Tegen die jongedame, 
meneer.” Hij keek naar de plaats, waar Minnie tegen 
een stijl van de veranda had gestaan. „Hé, waar is ze 
nou ? O, ze is er nog.”

Want Minnie kwam overeind ; zij had gebukt, om 
de stukjes glas van de gebroken ruit in haar hand te 
verzamelen. Minnie zei niets. Zij keek alleen een beetje 
verwonderd, maar volkomen gerust, naar Ronnie. Ronnie 
glimlachte even, en wendde zich toen tot de dienaren 
der wet.

„Jullie hebben toch zeker gehoord van het buiten
gewone fortuintje, dat juffrouw Morris ten deel is 
gevallen ?”

„Ja zeker, meneer Ronnie, daar hebben we zeker 
van gehoord. Er wordt haast nergens anders meer over 
gepraat!”

„Maar mijn zilver is vóór de Sweepstake gestolen !” 
Ronnie keek met een vluggen blik naar mevrouw
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Jongens, 
we gaan smullen!

Een groote chocolade pudding gemaakt uit Van 
Houten’s cacao, dat is eventjes wat. Daar smullen 
ook de kieskeurigsten van. Vooral, als U volgens 
het recept van Van Houten’s fameuzen kok te 
werk gaat. Dan weet U zeker, dat alle voor
treffelijke eigenschappen van deze cacao: de fijne 
natuurlijke smaak, het zuivere aroma, in Uw 
pudding tot hun recht komen.
Van Houten s kok maakt geen geheim van zijn 
recepten. Op de verpakking der nieuwe bussen 
staan ze afgedrukt. Puddingen, chocolade-taart, vla 
en nog veel meer. Volgens deze recepten maakt 
ge telkens iets anders, iets fijns, iets voedzaams. 
En aan het eind van de maand is de bus leeg 
en krijgt ge het prachtige „Eigen Tijdschrift”.

ABONNEERT U OP DIT BLAD Van Houten’s
CACAO
MET RECEPTEN

tJSe ^aM^etidk -en.

winkelier het pakje van Van1UwenVraagt nieuwe */2-onsHouten a 10 et, voldoende voor 10 koppen cacao of een groote chocolade-pudding, en ge zult een vaste Van Houten klant worden.

Knieën als versteend...
Vrouw die 10 jaar rheumafiek had, loopt nu 

gemakkelijk 6 K.M.!
„Sinds ik hier kwam uit Enge

land, nu 10 jaar geleden,” schrijft ons een vrouw, „heb ik vreeselijke 
rheumathiek gehad. Ik heb veel moe
ten liggen en eindeloos geld eraan 
besteed. Ik kocht medicijnen, wasch- 
middeltjes, smeersels en allerlei prepa
raten, tot ik er genoeg van had. Ik 
hoorde zoo vaak van Kruschen Salts, 
dat ik dacht : laat ik dat eens 
probeeren. In dien tijd waren mijn 
knieën zoo stijf geworden, alsof ze 
versteend waren. Ik was werkelijk 
wanhopig, want ik voorzag dat het 
niet lang meer zou duren, of ik zou 
me heelemaal niet meer kunnen be
wegen en dat maakte me zoo treurig. 
Welnu, ik kocht een flacon Kruschen 
Salts en nam eiken ochtepd een thee
lepel vol. Toen de flacon op was, zei 
ik : Och, het is hetzelfde als al het 
andere; ik ben niets beter. Maar 
mijn man zei: Doorzetten. Probeer 
nog eens een flacon. Geef het den tijd 
op je bloed in te werken. Wel, toen 
kocht ik nog een flacon en voordat 
die op was waren mijn knieën niet 
meer zoo stijf. Ik kon het zelf nauwe
lijks gelooven, toen ik weer kon buk
ken en opkomen zonder hulp. Ik was 
er zóó blij over. Ik ging door met 
Kruschen en werkelijk, ik ben dezelf
de vrouw niet meer. Onlangs liep ik 
6 K.M. en voelde me best, terwijl ik

vroeger nauwelijks door de kamers 
kon loopen. Mijn man is den heelen 
winter zonder werk geweest, maar ik 
moet mijn Kruschen hebben, vóór 
dat ik geld aan' mijn eten besteed. 
Het is té belangrijk dat men gezond 
is en goed kan loopen. Ik voelde me 
verplicht U dit alles te vertellen, op
dat het ook anderen goed kan doen. Mevr. E. A."Wat hoeft er nog meer gezegd te worden om andere lijders te overtuigen ? Het beste is, probeer Kruschen zelf eens.
K^Saiïs
is uitsluitend verkrijgbaar bij alle i apothekers en drogisten a ƒ 0.90 I en ƒ 1.60 per flacon. Stralende gezondheid voor één cent per dag. Imp. : N.V. Rowntree Handels-Mij. Heerengracht 209, Amsterdam-C. j Let op dat op het etiket op de flesch zoowel als op de buitenverpakking de naam Rowntree Handels- Maatschappij Amsterdam voorkomt.

Geabonneerd 
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blad is recht 
hebben opeen 

gratis 
verzekering 

tegen 
ongevallen

Verzekerd 
zijn tegen 
ongevallen 
is een

waarborg
voor de

toekomst

VERSTOPPING....
en een goeden stoelgang worden 
geregeld en bevorderd 
door

ierd

-—w Deze 
pillen verdrijven 

overtollig gal en slijm. 
Alleen echt met den naam BOOM. 

Verkrijgbaar in Apotheken en Drogistwinkels 
a 30 en 55 cent per doosje.

Adverteeren doet verkoopen!

behalve van . . .

BEKWAMEN!
Zuiver individueel technisch 
ondet wijs volgens de schrifte 
lijke methode geeft

HET 
NEDERLANDSCHE 
TECHNICUM PBNA
TE ARNHEM

Onze uitvoerige lessen zijn gericht 
op de eischen der practijk.

•
Enkele van onze ± 200 cursussen
■m BOUWKUNDE
Aannemer v. bouwk. werken 
Bouwkundig Opzichter 
Bouwkundig uitvoerder 
Bouwkundig teekenaar 
Burgerbouwkundige
Gastechnicus
Techn Ambt. Bouw- en Won.toez.

WATERBOUWKUNDE
Aannemer v. waterb.werken 
Betontechnicus
Betonwerken 
Landmeetkundige 
Techn. Ambten, b. d. Rijkswaterst. 
Uitvoerder wegenbouw 
Waterbouwkundig opzichter 
Waterbouwkundige 
Wegentechnicus
■m WERKTUIGBOUWKUNDE
Auto-technicus
Bedrijfsleider 
Koeltechnicus 
Machine-constructeur
Textielbaas
Vliegtuigtechnicus 
Werktuigbouwkundige 
IJzerconstructeur

Stadwee 
tedwdjzh 

tfiuLs!
■m ELECTROTECHNIEK
Electrotechnisch opzichter
Electrotechnicus
Installateur
Machinistenexamens 
Radiotechnicus 
Sterkstroommonteur 
Voorman electr. tractie 
Zwakstroommonteur
M CHEMIE
Algemeene scheikunde
Analyst
Candidaat technisch chemicus 
Oliën en vetten
Technisch chemicus
k GEZEL EN MEESTER
Verschillende ambachten
■■i N.O.-EXAMENS
N'
N111, aant. op N11*
N'V, aant. op N'V
Nv, aant. op Nv
NIXa en NX
NXVIa
Nb, Nc, N«, N' Nh, Ni, Nfe

•
Vlugge studie 
Uitvoerige correctie 
Stipte verzending

•
Vraag ’t kosteloos prospectus 1 2 E 

aan bij

TECHNICUM
ARNHEM
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DOOR JOHN VANCOUVER
Op veler verzoek brengen.wij, als nieuwste premie-uitgave 
voor onze abonnê’s, een boek van den „koning der ver
tellers”, ZQoals de eminente schrijver John Vancouver vol
komen terecht genoemd mag worden! Verwonderen doet ’t 
ons geenszins dat naar de pennevruchten van dezen geboren 
romanschrijver zoo een vraag bestaat, want zoo iemand, dan 
weet hij van de eerste tot de laatste bladzijde de aandacht 
van zijn lezers gespannen te houden. Dit ondervindt men 
stellig weer bij het thans door de Hollandsche Bibliotheek 
verkrijgbaar gestelde premieboek, 't welk de geschiedenis 
behelst van een heerschap, dat uit een gedeporteerden
kolonie weet te ontvluchten om aan allerlei sluw opgezette 
plannen uitvoering te kunnen geven Welke die plannen 
zijn, hoe hij bij de uitvoering daarvan te werk gaat en 
hoe hij daarbij niemand en niets ontziet, totdat voor hem 
het groote triomfantelijke oogenblik zal gaan aanbreken . . 
dat kunnen wij U hier niet verklappen; om dat te kunnen 
ervaren, zult U zich de geringe uitgave van slechts 17 % 
cent, voor ’n ingenaaid, of 70 CCIlt, voor een luxe- 
gebonden exemplaar moeten getroosten. Wel laten we hier een 
episode volgen uit het eerste hoofdstuk van dezen roman, waarbij 
de sensationeele vlucht uit de strafkolonie beschreven wordt,

Veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf 1Ja, die uitspraak was niet mis, maar wat zit er anders voor je op, dan je lot te aanvaarden, wanneer je op Portland terecht komt, met al de blijmoedigheid, waartoe een misdadi- gersziel in staat is. Althans, zoo dacht ik er over tot ongeveer een dag of acht geleden.„Wat bracht toen die verandering in me teweeg? Een kleinigheid, een courant, die zeker wel een jaar oud was, en welke die lummel van een bewaker uit zijn zak had laten vallen. Ik raapte haar op en verborg haar onder mijn kiel. Immers hoeveel uren van afleiding zou dat stukje papier mij niet in die afschuwelijke cel kunnen verschaffen ! Den volgenden ochtend sloeg ik het blad op, en het eerste waar mijn oog op viel, was dit bericht: „Groot tuinfeest in Mildmay-park, Penruddie. Ter gelegenheid van den zestienden verjaardag van juffrouw Mildmay werd op het landgoed dezer familie een groot tuinfeest gehouden, waaraan een groote schare van genoodigden, de persoonlijke vrienden der eigenares en de pachters deelnamen. Des avonds werd in de groote hal een bal gehouden, waaraan niet minder dan tweehonderd genoodigden deelnamen. Het zal wel overbodig zijn, hieraan toe te voegen, dat het feest een ongeloofelijk succes werd, en de datum van den twaalfden Juni met gouden letters opgeteekend zal staan in het leven van de pachters van juffrouw Mildmay, en die gelukkige uitverkorenen, welke tot haar persoonlijke vrienden behooren en van haar gastvrijheid mochten genieten. Juffrouw Mildmay verblijft thans op haar landhuis in Mildmay-park, onder de persoonlijke hoede van haar tante, mevrouw H. Mildmay.”„Zie je, Jem, dat is nou een taaltje naar mijn hart, al dat geschitter en die glans, die diamanten en die juweelen. Op het oogenblik, dat ik voor de eerste maal dat bericht las, werd het me groen en geel voor de oogen, en ik was nauwelijks in staat het tot het einde toe te lezen.„Die zelfde Violet zou onder mijn voogdij hebben gestaan en John’s geld, zijn uitgebreide en weelderige landgoederen, dat alles zou onder mijn rechtstreeksch beheer zijn gekomen. Wat had ik heerlijk mijn nest met veertjes kunnen beleggen, wat zeg ik, het ermee kunnen vullen ; al het goud, dat John bezat, had ik erin op kunnen stapelen. Want wat had die domme gans van een meisje mij in den weg kunnen leggen, wanneer ik vrij 

geweest was ? Vrij, dat was het eenige woord, dat sinds dat oogenblik door mijn brein spookte. En eiken dag opnieuw klonk dit woord in mijn ooren, tot het mij eindelijk geen seconde meer met rust liet, en ik zwoer, dat ik uit deze hel zou ontsnappen, of anders bij de poging daartoe den dood zou vinden. Eenmaal hier vandaan, eenmaal weer terug in Engeland ligt de weg tot het goud van John Mildmay voor mij open ! Van dat oogenblik af ben ik weer opnieuw kapitein Murpoint. Ik keer in de groote wereld terug als de gentleman, die ik altijd geweest ben, geruggesteund door het fortuin der Mildmay’s en den roep, die steeds van mij is uitgegaan als den besten vriend van juffrouw Mildmay’s vader. Zij weet alles van mij, en herinnert zich mij ongetwijfeld even goed, als zulks met haar vader het geval was. Het zou mij niets verwonderen, of zij draagt al zijn brieven, waarin hij haar schrijft dat hij jaagt, vecht, speelt of dineert met zijn besten vriend Murpoint, aan haar hart. 'En nu komt die vriend Murpoint plotseling uit den hemel gevallen ; met open armen zal zij mij op Mildmay-park ontvangen, terwijl de tranen van aandoening over de komst van het lang- verloren schaap haar over de wangen zullen biggelen.”Er is een oogenblik stilte; Jem kruipt wat dichter naar zijn stoutmoedigen vriend toe.„En hoe staat het met mij, kapitein ? Zult u mij niet vergeten ?”„Neen ; je gaat met me mee als mijn bediende. Wacht even, hou je bedankjes voor je, want geloof maar niet, dat er ook maar één haar op mijn hoofd is, dat er aan zou denken je mee te nemen, wanneer ik je niet dubbel en dwars gebruiken kon, waarde heer. Ik behoor niet tot die idioten, die iets doen uit edelmoedige overwegingen. Ik zal je voor wel honderd dingen noodig hebben. Ik moet de beschikking hebben over een man, die blindelings doet wat ik zeg — een man, die volkomen in mijn macht is, begrepen ? En aangezien jij juist degene bent, die aan die eischen voldoet, heb ik je meegenomen. Als je desondanks toch nog dankbaarheid tegenover mij in je voelt opborrelen, doe mij dan een genoegen, en laat er niets van blijken. Ik ben er allerminst van gediend. Is het je nu duidelijk, wat ik bedoel ?”De man mompelt iets onverstaanbaars.„Maar alles goed en wel, kapitein, zijn dat al onze vooruitzichten ? Is dit het geheele plan ? Het klinkt allemaal heel mooi, maar ten slotte is het toch niet veel meer dan een kans.”„Welnu, wat is het leven anders ?” merkt de kapitein min of meer geërgerd op. „Eén ding wil ik je echter nog wel zeggen, zelfs tegenover jou, mijn boezemvriend, ben ik niet van plan mijn spelletje in zijn geheel op de tafel te leggen. Laat het je voldoende zijn, wanneer ik zeg, dat ik over voldoende hersens beschik, die er noodig zijn om te winnen. Stil, luister ! Wat is dat ?” en tegelijkertijd daalt zijn fluisterende stem tot een waarschuwend gesis.„Dat is het licht van een visschersjol,” zegt zijn gezel hem op heeschen toon.„Dat bedoel ik niet, idioot!” luidt het op scher- peren toon gegeven antwoord. „Kijk naar boven. Alle duivels, de maan breekt door de wolken !”Aan de opeengeperste lippen van den veroordeelden Jem ontsnapt een gesmoorde kreet. Weer doet zijn heesch geluid zich hooren :„Kapitein, wij zijn verloren ! Binnen twee minuten zal het hier zoo helder zijn als overdag. De soldaten daarboven kunnen elk stipje in het water wel over een mijl in den omtrek zien !”

„Hou je mond !” voegt de kapitein hem toe, terwijl hij zóó behoedzaam voortkruipt, dat zijn in het grijs gekleede gedaante deel schijnt uit te maken van de rots, waartegen hij zich drukt. „Vooruit, het is nu hoog water. Daarginds ligt een visschersbark. Zwem als een rat. Als we kans zien daar aan boord te komen, zijn we gered. Ik beschik over voldoende geld om hen om te koopen. Zwem voor je vrijheid en je leven. Vooruit!”En meteen springt hij overeind, rent over het gedeelte van het strand, dat zich tusschen de rots en de zee bevindt, en plonst in de golven. Zijn metgezel volgt hem, en geen minuut te vroeg. De maan heeft in haar strijd met de donkere massa’s van wolken eindelijk de overwinning behaald, en rijst majestueus hooger en hooger, terwijl zij met haar zilveren licht de kabbelende golfjes omtoovert tot duizenden sprankelende diamantjes.Inderdaad, het is geen oogenblik te vroeg geweest, want de eentonige stap van den schildwacht op de borstwering der gevangenis wordt eensklaps onderbroken, en schel weerklinkt over het strand de kreet :„Wie daar ?”Als antwoord giet de maan een hellen stroom van licht uit over de donkere gestalten, die in de richting van de visschersbark zwemmen. Onmid- dellijk slaakt de schildwacht een alarmkreet en brengt zijn geweer aan den schouder.„Duik !” klinkt het van de bleeke lippen van den kapitein.Krak! Pang! Een kogel suist door de lucht. Het volgende oogenblik is de heele vesting in opschudding. Hier en daar ziet men een licht flikkeren, zoodat men een seconde de opgewonden gelaatstrekken der soldaten kan onderscheiden. Allen roepen door elkaar, het wordt een onbeschrijfelijk tumult. Dan klinkt plotseling de bevelende stem van een officier boven het wanordelijk geschreeuw uit.„Daar zijn ze, vlak bij de visschersbark ! Geweren gericht ! Vuur !”Krak ! krak ! krak !„Aha ! Die is raak ! Ze zijn verdwenen ! Wat zeg je daar, kon je ze niet zien, toen je schoot ?” herhaalt de commandant op woedenden toon de woorden van een der schildwachten, die beweerde, dat er net een wolk voor de maan trok, toen hij zijn schot loste. „Je bent gek, kerel, raak was ie, dat bezweer ik je. In elk geval, wij moeten volhouden dat wij ze geraakt hebben, en de ontsnapten in de diepte verdwenen zijn. Er zijn er den laatsten tijd al veel te veel ontvlucht, om ons nu nog eens een nieuwe ontsnapping te kunnen permitteeren. Het gebeurt niet vaak, dat ik me een beetje afleiding gun, maar dien enkelen keer, dat ik eens naar de stad ga om een kaartje te leggen, staat hier de heele boel op stelten, en is er weer eentje tusschen uitgeknepen. Mooie boel hier. In plaats van hun plicht te doen, slapen de bewakers als ossen. En ik kan er maar voor opdraaien. Dus jullie weten, wat je te doen staat, begrepen ? Als de autoriteiten naar het gebeurde een onderzoek komen instellen, heb je eenvoudig te zeggen, dat je hen twee keer geraakt hebt, en ze nu zoo dood als pieren op den bodem der zee liggen.”De soldaten brengen den militairen groet, en de officier verwijdert zich opnieuw om zijn onderbroken spelletje kaart te hervatten.Den volgenden ochtend bracht degene, die met deze taak belast was, rapport uit, dat de veroordeelden No. 108 en No. 99 bij een poging tot ontsnapping, op het oogenblik, dat zij naar een visschersboot zwommen, door den dienstdoenden schildwacht waren doodgeschoten.
IN DIT BOEK BEVINDT ZICH 
WEDEROM ’N PRIJSVRAAG

Uitslag Prijsvraag, voorkomende in ’t premieboek „Een meisje zoekt kennismaking”.
Op verzoek van de administratie der Hollandsche Bibliotheek deelen wij hier 

den uitslag mede van de prijsvraag, voorkomende in’t premieboek: „Een meisje 
zoekt kennismaking.”

De gevraagde woorden zijn: oven; verkwisten; liaan; attest; met; das.
De zin is: Over den smaak valt niet te twisten. De hoofdprijs, zijnde een 

prachtige verstelbare eiken leunstoel met kussens, 
viel ten deel aan: T. Schrap, Bergakkerweg, Nunspeet. De overige prijzen ieder 
f 2.50 aan: A. J. Rietberg, Watersteeg D 1201, Zwollerkerspel; J. M. Leune, 
Voorstraat 248, Stavenisse; J. Sprengers, „Huize Padua”, Boekel; A. v. d. Wes- 

telaken, Catharinenberg, Oisterwijk ; W. Baard, Tuinbouwstraat 105a, Groningen: 
A. Cleiren, Antwerpschestraatweg 167a, Bergen op Zoom; Mej. N. Blokland, 
C. M. v. Reesstraat 3, Sliedrecht; A. C. Poel, Groenendaalstraat 20, Amsterdam; 
J. G. Somsen, Bronbeeklaan 63, Arnhem ; P. Hoogendam, Molenlaan 21, Hon- 
selaarsdijk; Wed. G. Maaskant, Mierstraat 35, Hillegom; J. de Vries, v. Mus- 
schebroekstraat 5, Utrecht; Mej. W. Vlegels, Paardenmarkt 23, Vlissingen; 
L. Berrewets, Opziener der visscherijen te Tholen; H. Schc’ten, Heidestraat 1, 
Enschede; L. Bastiaansen, Postkantoor, Ulvenhout: A. Mulder, Orteliusstraat 224 I, 
Amsterdam ; J. Peters, Hoogestraat 49, Deventer; H. v. d. Bergh, v. Pabstlaan 18, 
Voorburg; P. Heidema, Dillenburgstraat 12, Rotterdam.
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Hamble en sprak toen den sergeant weer aan : „Jullie weten zeker, wat ik van mijn beroep ben ? Dat ik bij mijn oom in de firma ben ? Als advocaat ben ik opgetreden als rechtskundig raadsman van juffrouw Morris.”Mevrouw Hamble beet op haar lip. Zij begreep, hoe dom zij geweest was, door er niet aan te denken, dat de zoon des huizes advocaat was.„Dus laat me eerst dat bevel tot huiszoeking maar eens zien.”„Alstublieft, meneer Ronnie. Met alle pleizier.” Met alle pieizier ook werd het papier te voorschijn gehaald en overhandigd.Ronnie las het, en mevrouw Hamble, die naar hem zat te kijken, verloor onderwijl haar zelfvertrouwen. Ronnie Owen lachte. Hij grinnikte, toen hij de handteekening van den burgemeester bekeek. Die arme oude stakker ! Als er een vergissing mogelijk was, kon men er op rekenen, dat de oude heer Davis die beging ! Toen wendde hij zich vormelijk tot zijn cliënte. „Wilt u ’t lezen, of zal ik ’t voor u behandelen?”„Ik heb geen verstand van wetten. Gaat u uw gang maar alstublieft.”„’t Is in orde.” Hij gaf het papier terug. „Je zult je plicht moeten doen, sergeant Pritchard.”„Maar, Ronnie ! Wat is er toch aan de hand ?”„’t Is niets, moeder — ze zullen alleen de kamer en de koffers van juffrouw Morris na moeten zoeken,” zei Ronnie droogjes, „om te zien, of er ook iets bij is, dat bij mevrouw Hamble gestolen is.”„In mijn koffer?”.Maar, Ronnie! Dat is toch te gek! Mevrouw Hamble....”Ronnie sprak tot de politie.„Deze stap wordt gedaan wegens is ’t niet ?”„Ja, meneer.”„En ze heeft behoorlijk haar verklaring onderteekend, onder eede ?”„Ja, meneer Ronnie. Daar weet u natuurlijk alles van.”„Ik vraag me alleen af, of de dame er zelf óók alles van weet. Ik moet zeggen, mevrouw Hamble, dat u nogal een stouten zet gewaagd hebt.”„Dat kan wel,” zei mevrouw Hamble in machtelooze woede, want zij had dien Ronnie nog als kleinen jongen gekend, hij had de zwager van haar zoon kunnen worden, — en nu deed hij zoo koel en uit de hoogte, alsof hij een vreemde advocaat was. „’t Is geen pretje, bestolen te worden, Ronnie !”„Dus u neemt de verantwoordelijkheid op u, voor wat u gedaan hebt ?”„Ik ben geen advocaat; niemand kan van me verwachten, dat ik verstand heb van al die ambtenarij.”„Dan zal ik u één ding zeggen : dit bevel kan ingetrokken worden, als u zich dadelijk wendt tot den ambtenaar, die het gegeven heeft.”„Dat doe ik niet,” gaf de vertoornde dame ten antwoord. „Wat heb ik er aan ? Die vervelende oude Davis en die inspecteur.... Als er bij je ingebroken wordt, wil je natuurlijk....”„Meent u werkelijk, dat juffrouw Morris iets van die inbraak afweet ?”*„Je hoeft me geen verhoor af te nemen, Ronnie !”„Mag ik vragen, of u gehandeld hebt op aansporing van anderen ? Neen ?”Vurig zat mevrouw Hamble te wenschen, dat deze vastberaden jongeman, die tusschen haar en Minnie Morris instond, niet thuis ware geweest.„Hebt u misschien gewichtige redenen gehad, om dien stap te zetten ?”„Is jullie keukenmeid thuis?”„Wou u onze keukenmeid laten getuigen ?”„Ja ! Dat wil zeggen — nee. Maar ik wou haar wel even spreken.”Het was namelijk- de keuken-

inlichtingen, door deze dame verstrekt,

Daar zullen me ’r Oudejaars
avond 'n paar van knappen! 

meid der Owens, uit wier mond het personeel van mevrouw Hamble eenige praatjes had opgevangen over het gewezen binnenmeisje, dat de Sweep gewonnen had.„Margaret heeft vandaag vrij, is ’t niet, Anne ?”„Ja, mevrouw. Ze is naar een begrafenis, met den trein.”„Enfin, in ieder geval, ik wil, dat er op de kamer van dat meisje huiszoeking wordt gedaan, en ik heb er de moeite voor over gehad, om ’t gedaan te krijgen. Je kunt er niets tegen beginnen,” sprak mevrouw Hamble, die weer hoe langer hoe boozer werd. Ronnie gaf met koele onverschilligheid toe, dat hij tegen het bevel tot huiszoeking niets beginnen kon — hij wou er alleen maar even op wijzen, dat er sprake zou kunnen zijn van boosaardig opzet of andere minder fraaie beweegredenen — en dan zou hij zijn cliënte aanraden, tot het bittere einde toe door te zetten. Móór mevrouw Hamble kon nog terug, als ze wou. . *„Toe.... dat is heusch ’t verstandigste,” pleitte mevrouw Owen. „Ik kan volkomen voor juffrouw Morris instaan. U zult toch....”„Nee ! Nu zet ik ’t door. Al was ’t alleen maar, om die brutale kat te straffen voor dat optreden van zooeven.” Haar stem beefde van woede. „Ik heb redenen om te veronderstellen, dat die juffrouw Morris — al heeft ze na dien tijd nog zooveel geld gekregen — iets tusschen haar bagage verstopt heeft, dat ze liever niet laat zien.”„Wat dan bijvoorbeeld,” snauwde Ronnie.„Dat zullen we nu juist eens zien....”„Dan....” begon Ronnie. Hij wou zeggen : „Dan lijkt het me maar het beste, dat mijn cliënte, zuiver voor den vorm, die dame haar zin geeft,” toen
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Het eiland Cross Holm, een van de groep der Orkaden, wordt uitsluitend bewoond door zeevogels, en zóó dicht, dat het ermee besneeuwd lijkt.

de cliënte zelf naar voren kwam, en met opgeheven hoofd aan mevrouw 
Hamble vroeg : „Denkt u soms, dat ik wat met die inbrekers te maken heb ?”

Mevrouw Hamble antwoordde ontwijkend. „Ik heb niet direct beweerd, 
dat die juffrouw een medeplichtige is van de inbrekers, die mijn zilver ge
stolen hebben....”

„Ik heb geen zilver in me handen gehad, behalve wat ik hier in huis heb 
motten poetsen. Waarom mot er dan in mijn boeltje gesnuffeld worden ?” Er 
klonk echte weerzin in haar stem.

„Dat is bij mijn personeel ook gebeurd.”
„Maar ik ben uw personeel niet. Dus hoeven ze mijn rommel ook niet door 

mekaar te gooien....”
„Het bevel., ..”
„Laat me uitspreken astublieft. Ofschoon ik ’t vervelend vin, vreemde 

menschen an me boel te laten zitten, net as die dewanen, die je koffers door 
mekaar halen waar iedereen bij staat, om te kijken of er geen sigaren of siga
retten of revolvers of drank of parfum inzit....”

„Juffrouw Morris schijnt nogal op de hoogte te zijn met smokkelarij !”
„Heb ik op de film gezien. Iedereen toch zeker? Maar ofschoon ik niks 

met geen inbrekers te maken heb, zou ik toch wel es graag willen weten, wat 
u eigenlijk denkt dat ik gesmokkeld heb 1 Zoek m’n boeltje maar gerust na 
voor mijn part.”

„Wilt u er even nota van nemen,” zei Ronnie kalm, „dat juffrouw Morris 
niet ’t minste bezwaar maakt ?”

Allen knikten. De politie-menschen, die zich nog merkbaar niet op hun ge
mak voelden, waren opgelucht, dat meneer Ronnie de zaak zoo in handen nam.

„Sergeant Pritchard, gaat u met juffrouw Morris en Rees naar boven. Is 
’t niet het beste, dat mevrouw Hamble er bij tegenwoordig is ?”

„Voor mijn part gaan jullie allemaal mee kijken,” riep juffrouw Morris 
uit. „Stuk voor stuk !” Zij kwam achter den rug van mevrouw Hamble, alsof 
zij haar voort wou duwen, zooals men een kat een kamer injaagt, waar muizen 
zijn. „Zoo, as u klaar bent ? Pff! Ik bin waarachtig zelf nieuwsgierig, of u wat 
vindt. Dezen kant op. Pas op ’t trappetje! Toe dan — gaat u mee? Allemaal 
astublieft !”

Toen gingen zij allen — mevrouw Hamble, mevrouw Owen, Evangeline en 
Ronnie, en daarna sergeant Pritchard en de agent Rees met Anne Hilton — 
achter het tengere, goedkoop gekleede, verdachte wezentje aan naar binnen, 
de gang en de hall door, en de trap op naar de logeerkamer.

VEERTIENDE HOOFDSTUK — NIETS AAN TE GEVEN?

„Zoo, is dat nu de kamer van juffrouw Morris ?” zei mevrouw Hamble, 
de kamer binnenstappend, vastbesloten, het geval door te zetten met de vrij
moedigheid, die nu haar innerlijke onrust bemantelde. Al kwam er verder niets 
van, dan had zij in ieder geval de Owens eens flink nijdig gemaakt — die Owens, 
voor wie de heele streek altijd partij trok. Zij glimlachte dus, alsof dit een ge

wone visite was, tegen haar gastvrouw, en vertelde haar, dat zij dit altijd zoo’n 
prettige kamer gevonden had !

Geen enkel voorwerp, met ongeveer den prijs en den ouderdom, ontging 
aan den blik van mevrouw* Hamble.

Er stond een antiek ledikant van donker eikenhout, met het familiewapen 
der Owens. Maar op de sprei van oud brocaat lag de nachtpon van juffrouw 
Morris in een vierkanten witten nachtzak met „Goeden nacht” er op — een 
echt bazar-koopje ; en uit een bazar kwamen klaarblijkelijk ook de toilet
artikelen van juffrouw Morris — de houten haarborstel, de witbeenen kam, 
’t goedkoope fleschje lavendelwater en ’t speldenbakje van groen celluloid - 
die vóór den schildvormigen spiegel van de toilettafel lagen. In een spelden
kussentje stak haar zilveren broche met de zilveren krulletters : „Minnie”.

„En dat is zeker haar bagage.”
Aan den voet van het bed, op den kofferstandaard, stond een kleine kist, 

mosterdgeel geschilderd — een meubel, dat als stoffeering had kunnen dienen 
op een schilderij : „Haar eerste betrekking”, een dienstmeisje voorstellend, 
dat het weeshuis verlaat. Er onder, op den grond, stond een mandenkoffertje, 
met een ouden riem dichtgebonden.

„Die zullen we zeker open moeten hebben ?” vroeg de sergeant veront
schuldigend.

„Ja. U. En verder blijft iedereen overal af,” zei Ronnie zeer duidelijk, 
met een blik naar mevrouw Hamble. Toen ging hij de kamer uit. Zijn moeder 
en zuster waren al voor ’t raam gaan staan, en keken naar de goudgele azalea’s 
in den zonneschijn, met den achtergrond van verre heuvels ; alleen de scherpe 
blik van mevrouw Hamble keek naar de handen van sergeant Pritchard, die 
aan het deksel van den ongesloten koffer morrelden.

„Geen wonder, dat er gesproken wordt van ordinaire nieuwsgierigheid,” 
dacht Evangeline. Zij zag deze vrouw als een zinnebeeld van nieuwsgierigheid, 
grof en ordinair, klaar om haar scherpen neus en haar scherpe oogen te steken 
in een anders particulierste zaken.

Voorzichtig haalde sergeant Pritchard een stapel gebreid ondergoed te 
voorschijn, en een massa blauwe schorten.

„Allemaal kleeren.” Hij legde ze terug in de kist. „Anders niets, mevrouw.” 
Mevrouw Hamble wees naar het mandenkoffertje. „En dat ?”
Vlug lichtte de sergeant de bovenhelft op, en zichtbaar werd een oude 

zwarte japon, een aantal zwarte wollen kousen en een paar lompe bruine schoe
nen met riempjes.

„Anders niets,” zei de sergeant tot mevrouw Hamble, die minachtend 
naar het grove goed keek.

„Dat mensch moest een half jaartje achter de tralies,” dacht Ronnie, die 
op den drempel stond. „En wie weet krijgt ze’t nog wel.” In zijn verontwaar
diging vergat hij, wat hij zelf aan de eigenares van die kleedingstukken gezegd 
had : dat ze alleen maar deugden, om in ’t vuur gegooid te worden. Hij, zijn 
moeder en zijn zuster hielden zich met zwijgende ergernis afzijdig.

(Wordt vervolgd)



Een „Hollandsch” volksfeest in Dene
marken. Het spelletje: in Holland staat 
een huis, wordt nog vlijtig beoefend. 
1

Bloemen en planten ktveeken is nog altijd een lievelingsbezigheid 
van de Amager meisjes.Herkent men in deze kleederdrachi 

geen „Volendamschen inslag”."'"-^.

Het was in 't begin van de zeven
tiende eeuw, dat de Deen- 
sche koning Christiaan IV 

een aantal Hollanders naar zijn 
land riep. Hij wilde dat zijn volk 
van de Hollanders den tuinbouw 
zou leeren. In hoeverre de koning 
in zijn opzet geslaagd is, kunnen 
wij hier niet vertellen; maar wel 
is het aardig te laten zien, hoe 
deze Hollandsche kolonie op het 
eilandje Amager, nabij Kopenhagen, 
altijd zich zelf heeft trachten te 
blijven in het vreemde land. Van 
de bekende Hollandsche kleeder- 
drachten is nog wel een en ander 
terug te vinden bij de nakomelingen 
van de vaderlandsche voortrekkers; 
en ook heeft de traditie nog tal van 
oud-Hollandsche gebruiken, min of 
meer verbasterd, doen voortleven.

Een tuindersfamilie van Hollandsche afkomst op Amager.



De bekende claveciniste Wanda Landowska^^ 
zal 2 Januari a.s. onder auspiciën van het 
concertbureau Beek een Bachavond geven in 
de kleine zaal van het concertgebouw.

Op het terrein van R.C.H. te Heemstede werd2en Kerst
dag de internationale rugbywedstrijd A. R. V. C.—Rapid 
(Düsseldorf) gespeeld, welke eindigde in een gelijk spel 
(5—5). Spelkiekje uit deze match.

Dinsdag werden te Amsterdam de jaarlijksche turnwedstrijden (steenwed
strijd) gehouden, georganiseerd door den A.T.B. J. Caranea (Bato) winnaar 

heeren en mej. T. Paezens (D.O.V.) eerste der dames, op de brug.

In verband met den brand 
in de telefooncentrale is 
de afdeeling postkwitanties 
in het hoofdpostkantoor 
ontruimd. Zij zal worden 
ingericht ten behoeve van 
het overbelaste interlocale 

telefoonverkeer.

<^Uiterlijk is aan het gebouw 
niet veel bijzonders te be
merken. De brand is niet 
meer dan een flinke bin
nenbrand geweest; maar 
aangezien er „binnen” zulke 
kostbare installaties waren, 
bedraagt de schade ruim 

zes ton.

De brand in de telefooncentrale aan de Spuistraat, welke Vrijdag j.l. uitbrak, heeft 
zeer ernstige gevolgen voor het locale en interlocale telefoonverkeer gehad. Het 
was een geluk, dat de brand vlak voor de Kerstdagen viel, zoodat het zakenleven 
de eerste dagen geen al te groote narigheid van het ongeval ondervond. Het zal 
echter blijkens de mededeelingen van de directie der telefoon geruimen tijd duren, 
alvorens het telefoonverkeer weer normaal is. Of er kwaadwilligheid in het spel is, 
is op het oogenbiik. dat wij dit schrijven, aan ernstigen twijfel onderhevig. Wij geven 
hierbij een foto van de zgn. splitsingkamer, waar de brand uitbrak.

F
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Een overzicht oan de plaats oan de ramp. De wrakstukken op den ooorgrond zijn de 
overblijfselen van den trein Parijs-Nancy. Zooals duidelijk te zien is, bleef er van de 
wagons totaal niets over. De stalen wagons oan den sneltrein waren vrijwel onbeschadigd.

De Spoorwegramp bij Parijs
Op Kerstavond is op 25 

K.M. afstand van Parijs 
nabij het station Lagny 

'n spoorwegramp geschied, 
zoo ontzettend als op het 
vasteland van Europa nog 
niet voorkwam. Zeer waar
schijnlijk tengevolge van den 
mist — het onderzoek is nog 
in vollen gang — is de snel
trein Parijs — Straatsburg 
met een vaart van ruim 
honderd kilometer op 
den locaaltrein Parijs— 
Nancy gereden. Laatstge
noemde trein had voor een 
onveilig signaal moeten 
wachten en zette zich juist 
weer in beweging. De snel
trein vloog met geweldige 
kracht van achteren tegen 
de wagons van den Parijs— 
Nancy-trein op en sneed 
deze als het ware in tweeën. 
De kleine houten wagons 
vlogen in stukken, terwijl 
de enorme locomotief niet 
tot stilstand kwam voor zij 
den eersten wagon van den 
boemeltrein had bereikt. 
De stalen wagons van den 
sneltrein bleven vrijwel on
beschadigd, maar van den 
aangereden trein bleef niet 
veel meer over dan een 
hoop wrakhout. Ontzettend 
waren de gevolgen van het 
ongeluk. Meer dan twee
honderd personen werden 
gedood, meer dan drie
honderd zwaar gewond. De 
verminkingen van sommige 
lijken was afschuwelijk; 
frontstrijders erkenden al
leen in den oorlog zoo iets 
gezien te hebben. De hulp- 
verleening werd zeer be
lemmerd door den mist, die 
op dat uur van den avond 
(de aanrijding gebeurde om 
tien minuten voor achten) 
bijzonder dik was. Naar de 
hospitalen van Parijs wer
den de gewonden over
gebracht, terwijl een loods 
aan het Gare de l’Est diende 
als berglaats voor de lijken

De locomotief oan den sneltrein Parijs-Straatsburg vloog, na 
eerst den stilstaanden trein te hebben doorboord, uit de rails.

Een lugubere foto. Gedeelten oan menschenlichamen, zoo goed 
mogelijk bedekt, koffers, zittingen, hout, in bonten wirwar dooreen.

De president der Fransche republiek. Lebrun, bracht een 
rouwbezoek aan de hal, waar de lijken stonden opgebaard.

van mannen, vrouwen en 
kinderen. Heel de wereld 
rouwt met Frankrijk.

Een zwaargewonde wordt uit de 
puinen te voorschijn gebracht.



<

D
e behoefte 
betere lichaams
verzorging en 
lichaamsontwik- 
keling deed zich 
aan het einde der 
vorige eeuw en 
bij het begin van 

de huidige sterker dan ooit te 
voren gevoelen. En toch, hoeveel 
water zou er nog door de zee 
moeten vloeien vooraleer alge
meen het nut van lichamelijke 
hygiëne en sportbeoefening werd 
erkend. Hoe hard hebben de 
eerste pioniers voor een alge- 
meene sportbeoefening het te 
verduren gehad. Op het oogen- 
blik kan men zich nauwelijks 
meer voorstellen, dat er bijvoor
beeld een tijd is geweest, waarin 
voor een vrouw werkelijk een 
behoorlijke dosis persoonlijke 
moed werd verlangd om op een 
fiets te stijgen. De fietsende 
meisjes van thans mogen ten 
minste nog wel eens dankbaar 
gedenken, wat hun zusters van 
voor veertig jaar hebben ge
trotseerd om het eens zoo popu
laire spotliedje: „allemaal op de 
fiets” van een ode aan de be
lachelijkheid te doen worden 
een opmerking over een alle- 
daagsch verschijnsel.

Voor de gymnastiek geldt 
hetzelfde. Ook daar had men 
te kampen tegen allerlei voor- 
oordeelen en ingeroeste denk
wijzen.

En welk een verschil tusschen 
het strandleven van toen en 
dat van nu. Toen dacht nie
mand er aan om zich in bad- 
costuum op het strand op te 
houden en nu is er bijkans 
niemand, die er aan denkt, dat 
niet te doen. Thans is men, 
naar veler opvatting, wat het 
badleven betreft, in afkeurens- 
waardige uitersten vervallen, 
en de Regeering heeft gemeend 
een waarschuwend woord te 
moeten laten hooren. ’t Kan 
verkeeren.

Aan één sport blijft de Hol
lander door alle eeuwen heen

Strandleven in het jaar 1908.

Schermoefe- 
ningen voor 
dames in de 
eerste jaren 
van negentien
honderd. Hei 
costuum is er 
sindsdien mei 
practischer op 
geworden.

UIT:
DEN GOEDEN OUDEN TIJD

Zrneedsche gymnastiek 
voor meisjes, anno 1901.

IItrouw, en wel aan de schaat- 
sensport. Welk Hollandsch winter
landschap uit welke eeuw men 
ook beziet, er zijn altijd van die 
zwierende figuurtjes op te vinden, 
gelijk op de winterfoto’s van den 
modernen tijd. Bind een Hollander 
een paar schaatsen onder en ge 
hebt een ander mensch van hem 
gemaakt. Twee stukjes ijzer zijn 
voldoende om hem van lomp gra
cieus, van miezerig vroolijk, en van 
eenzelvig kameraadschappelijk te 
maken. Maar ook van de andere



Pen demonstratievlucht van 
het luchtschip „Paree o al” in Mei 
1911 te Amsterdam gehouden.

—

Omstreeks 1905 merd, vooral in studenten
kringen, een levendige actie gevoerd voorde 
reformkleeding, rvelke als doelmatiger en ge
zonder merd gepropageerd. Het succes mas 
echter maar matig.

Prinses Juliana, toen nog het „Prinsesje”, 
mocht al jong van de heerlijke schaaisensport 
genieten op de vijvers van het Haagsche Bosch.

Het Internationaal Olympisch Comité hield in 1907 
zijn jaarvergadering te ’s-Gravenhage. De interna
tionale sportleiders vóór 't ministerie van Waterstaat 
(4e van rechts Baron van Tuyl van Serooskerken).

Ter gelegenheid van de Rembrandlfeesten 
in 1906 rverd in het Vondelpark te Amster
dam een bloemencorso met fietsen gehouden.

sporten kan men in het 
algemeen zeggen, dat zij 
een uitwerking ten goede 
hebben gehad. Dat het een 
enkele maal tot excessen 
kwam is niet de schuld 
van degenen, die voor 
minder dan een halve 
eeuw aan het groote werk 
der lichamelijke opvoe
ding baanbrekenden ar
beid verrichtten. Wat de 
automobielsport en vlieg
sport betreft, hun popula
riteit steeg, naarmate de 
vooruitgang der techniek 
minder beletselen stelde 
aan algemeene deelname 
en ook de gevaren hiervan 
aanzienlijk verminderde.

In 1904 rverd te ’s-Gravenhage een landbouwtentoonstelling gehouden, rvaaraan tevens 
een concours voor automobielen mas verbonden. De prijswinnaar in een magen, waarmee 

nu niemand zich meer zou durven vertoonen.
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Het land der Olympische Winterspelen in 1956. Op weg naar Duitschlands 
hoogsten bergtop. Van Garmisch-Partenkirchen bestijgt een tandradbaan 
den „Zugspitz”. Naar den hoogsten top voert echter een ztveefbaan.

de wintersport zich niet tot schaatsen

r - ------ ——

bobsleebaan te Garmisch-Partenkirchen. DezeDe
baan wordt voor de Olympische Spelen grondig 
onder handen genomen. Van 21—28 Januari a.s. 
worden hier internationale wedstrijden gehouden.

De wintersport bij uitnemendheid. Even rusten. 
Een sigaret smaakt ook in de sneeuw wel.

Skiloopen in het Duitsche hooggebergte. 
Zig-zag gaat het naar boven om straks 
in vliegende vaart bergafwaarts te komen.

Nu de voetbal vanwege de 
vele feestdagen en mede 
in verband met de onbe- 

speelbaarheid der terreinen 
even is opgeborgen, willen wij 
onzen lezers iets van de winter
sporten toonen.

Zelf hebben wij er hier reeds 
een voorproefje van gehad. In

Door steile rotswanden om- 
sloten is Garmisch-Parten
kirchen vooral tijdens den 
winter een waar schilderij.

dat het Zuid-Duitsche bergland hierdoor meer 
en meer in het teeken der belangstelling komt 
te staan, niet alleen bij de landgenooten, doch on
getwijfeld bij eiken sportsman. Lieden, die zich 
de luxe kunnen permitteeren van een winteruit- 
stapje naar het bergland, zullen zich gedwongen 
voelen eens een kijkje te gaan nemen in Garmisch- 
Partenkirchen en omgeving, waar in Februari 
1936 de wintersportkampioenen van de geheele 
wereld eikaars krachten zullen meten op de ski, 
de schaats, op de bobslee enz.

Dat bij deze Winterspelen de belangstelling 
buitengewoon groot zal zijn, lijdt geen twijfel.

De gunstige ligging van de plaats der spelen 
werkt dit niet weinig in de hand.

het bergland echter beperkt 
rijden, doch wordt dit vermaak zelfs nog sterk overvleugeld 
door het skiloopen, bobsleeën enz.

Waarom wij hier speciaal de aandacht vestigen op het Zuid- 
Duitsche wintersportgebied ?

Natuurlijk, men zou u ook kunnen voeren naar St. Moritz, 
Davos of naar de Oostenrijksche Alpen, waar bobslee ƒ 
en ski eveneens de attributen van de landstreek zijn, I
doch Beieren, met meer speciaal de omgeving 1
van Garmisch-Partenkirchen, is het land /I \g\ Lz"
waar over drie jaar de Xle Olym- t A B Ê
piade zal aanvangen met É l^L "
de Winterspelen. Het ■
spreekt vanzelf,

V
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Deze yssport hebben mij in ons land nog niet be
oefend. Het is skijöring. Een kiekje tijdens een 
dergelijken wedstrijd te Garmisch-Partenkirchen.

Een Beiersch minterbeeld te Garmisch-Parten
kirchen, dat geen nadere beschrijving behoeft.

ln het land van de Winterspelen der Xle Olympiade. Een kiekje op de ijsbaan Riessersee bij Garmisch- 
Partenkirchen, maar in Februari 1956 de Xle Olympiade zal morden geopend met de Winterspelen.

Met den electrischen trein is men binnen 1 % uur 
van München in Garmisch, dat op ongeveer 100 
K-M. afstand van de Zuid-Duitsche en de Beier
sche hoofdstad ligt. In München zelf raken de voor
naamste spoorlijnen van Midden-Europa elkaar, 
hetgeen begrijpelijk een belangrijke factor is voor 
den toevoer van publiek uit den vreemde.

Garmisch-Partenkirchen ligt op ruim 700 M. 
hoogte aan den voet van Duitschlands hoogsten 
berg, den Zugspitz (2966 M.).

Het klimaat is er voor de beoefening der winter
sporten prachtig.

Sneeuw is er gedurende het geheele seizoen tot 
diep in de dalen, terwijl de prachtige bergmeren 
als Riessersee en Eibsee van December tot en 
met Maart toegevroren zijn.

De Kurverwaltung te Garmisch-Partenkirchen

is reeds druk in actie om de Winterspelen der Xle 
Olympiade tot een groot succes te maken. Een 
uitgebreide propagandadienst zal zoowel in Duitsch- 
land als in het buitenland de sportliefhebbers op
wekken naar Garmisch te komen en daar de Duit- 
sche spoorwegen gewoon zijn om bij gebeurtenissen \
van beteekenis speciale tarieven te bezigen, zal 
een reis naar Beieren ook voor de Hollandsche 
liefhebbers met vrij geringe kosten gepaard 
gaan.

Aan de organisatie der Winterspelen zelf is ook 
reeds geruimen tijd geleden de eerste hand ge- 

• legd. Een prachtige bobbaan is geprojecteerd, de 
springschans voor de skikampioenschappen wordt 
verbeterd, terwijl de plannen voor de ijsbaan op de 

. Riessersee ook reeds geheel uitgewerkt zijn.
De schoonheid van het Beiersche landschap 

wordt eenigszins gedemonstreerd door de foto’s op 
deze pagina. * z

♦ ♦

Wanneer in Januari a.s. de bobslee-kampioen- 
schappen hebben plaats gehad en de skiloopers 
elkaar partij hebben gegeven, krijgen wij misschien 
nog wel eens gelegenheid om onzen lezers wat meer 
van deze bij ons slechts zeer primitief beoefende 
wintersporten te vertellen.
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“------

Goed nieuws, 
voordeelig nieuuls, voor heel Nederland: 

Sickesz’ oud model 10 ets. reep 
(goud etiket) gebracht op 5 cents. 

Sickesz reepen, dezelfde prima kuialiteit, verlaagde prijs ! 

Vraag dus niet meer: „een reep”, maar: „een Sickesz!”

SICKESZ

of wreed?

stier wordt gebrandmerkt.

Na het brandmerken rukt het

Een van de (heren wordt 
overmand en naar het

De stieren die oud ge
noeg geworden zijn, 
worden van de kudde 
afgescheiden en naar 
het dorp gedreven.

Zelfs vrouwen 
willen zien, hoe de

weg de omstanders aan. Bij het nu volgend gevecht tus- 
schen menschen en stier moet beoordeeld worden, of hij waardig 
is om in een groot, „echt” stierengevecht op te treden.

O
ver stierengevechten hoeven wij niet meer te schrijven; 

die onbegrijpelijke „sport” in een deel van Zuide
lijk Europa is bekend genoeg. Minder bekend is mis

schien het fokken van vechtstieren in Camargue (Zuid- 
Frankrijk), waar op de uitgestrekte vlakten groote kud
den stieren worden gehouden. De dieren, die oud genoeg 
gewo den zijn, vangt men, om ze te laten „optreden” in 
openlucht-stierengevechten, die weliswaar verboden zijn, 
maar toch geregeld worden georganiseerd, omdat de 
ondernemers er zooveel mee verdienen, dat als het tot 
een gerechtelijke vervolging komt, de hooge boete er 
heusch wel af kan. De lijdensweg van den vechtstier j
begint echter pas met de „Ferrade”, een gewich- h
tigen dag voor de mannen van Camargue. Uit den /j 
verren omtrek komt dan iedereen naar een bepaald /j|
dorp; waarom ? Om te zien, hoe een jonge stier /jO
wordt opgejaagd, gevangen genomen en door een /JH 
troep mannen op den grond wordt gedrukt. Met 
’n gloeiend ijzer wordt dan het arme dier het brand- /1H
merk van zijn eigenaar in ’t vleesch geperst. Woest /flH 
van pijn vliegt de stier na de marteling op en valt in /AS 
’t dolle zijn pijnigers aan, die dan gelegenheid krij- /ag 
gen om hun „moed’’ en kalmte te toonen. Iedereen, 
kinderen en vrouwen ook, willen de „Ferrade’’ bij- 
wonen, zoodat n vreemdeling zich afvraagt, of bij 
dezen ongelijken strijd van dier tegen menschen 
alleen onnadenkendheid in ’t spel is, of dat het ’n /JH
uiting is van voor ons onbegrijpelijke wreedheid.
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VROUWE N IzEVEN
VOOR DEN AVOND - HET ALLERNIEUWSTE SNUFJE OP HET 

CEBIED VAN AVONDTOILETTEN

Bij de nieuwe Parijsche modellen voof sport 
en zelfs voor den namiddag zijn uiterst een
voudige ontwerpen : ’n glad japonnetje met 

lange nauwsluitende mouwen, bijv., van voren 
dicht geknoopt en verder enkel versierd met ’n 
paar plooien en ’n gehaakt kraagje.

Voor den avond echter wordt er wat meer 
garneering aangebracht, al bestaat ook de waarde 
van het moderne avondtoilet hoofdzakelijk in de 
coupe ervan en in de stof, welke ervoor wordt 
verwerkt.

Heel modern zijn de beide avondjaponnen, 
die hierbij worden afgebeeld. Daar is vooreerst 
’n avondjapon van crêpe satin, prachtig van coupe, 
met klokkende banen in den rok, wijde ballon- 
mouwtjes en ’n aardige schoudergarneering.

Voor deze japon heeft men noodig : 5 M. zijde.
Ons tweede model, van kantstof, heeft ’n onder

jurk van weerschijnzijde, wat er iets heel aparts 
aan geeft. De vleugelmouwtjes van deze japon, 
waarbij lange bijpassende handschoenen worden 
gedragen, loopen door tot op de schouders.

Benoodigd : 5 M. kantstof.
Een prachtige aanvulling van het avondtoilet 

zijn de korte avondjasjes. Ze kunnen geheel apart 
en passend bij verschillende toiletten worden 
genomen — ze kunnen ook bijpassend bij ’n japon 
worden gemaakt, zoodat men het toilet kan variee- 
ren door nu eens met dan weer zonder jasje te 
dragen. Want eigenlijk is de bestemming van 
deze jasjes wel om, zoo noodig, eenige beschutting
te geven, in koude gangen of in onvoldoend ver-

Wan alle in deze rubriek afgebeelde kostuums, 
▼ die ontleend zijn aan het mode-album 

„Winterweelde”, zijn patronen verkrijgbaar 
tegen den prijs van 35 ets. voor mantels en 
japonnen en van 20 ets. voor rokken, blouses, 
kleine avondjasjes en kinderkleeding. Bestellin
gen op te geven aan ons bureau, onder 
toezending van het bedrag en opgave van het 
nummer. — Voorradig zijn de nummers 42, 
44, 46 en 48, voor blouses 40, 42, 44 en 46.

AVONDTASCHJES

582

579

581. Los avondjasje van velours chiffon met lange 
mouwen en epauletten, gegarneerd met bontrand van 
petit gris. Benoodigd: 1.50 M. stof van 1 30 M. breedte.
582. Avondpelerine van satijn, met rand van apenhaar. 
Sluiting op den rug. Benoodigd: 125 M. stof van 
1 30 M. breedte.
579. Avondjasje van satijn met korte mouwtjes en 
sjaalkraag van mollebont. Benoodigd: 1 M. stof van 
1.40 M. breedte.

warmde zalen, maar, nietwaar, de behoefte ervan 
kan ook wel eens worden voorgewend als zoo’n 
jasje bizonder goed staat ? Want ’t is een feit, 
dat menig avondtoilet pas door ’n bijpassend 
avondjasje wordt gecompleteerd tot ’n bizonder 
elegant geheel.

’n Paar modellen van zulke avondjasjes worden 
hierbij afgebeeld. Daar is ’n kort los jasje van 
velours chiffon met lange mouwen en epauletten, 
afgewerkt met ’n rand van petit gris.

Benoodigd: 1.50 M. stof van 1.30 M. breedte.
Het tweede avondjasje, ontworpen in satijn, 

heeft slechts korte losse mouwtjes. Het wordt, 
van voren, met knoop en knoopsgat gesloten.

Sjaalkraag met revers is 
van mollebont.

Voor dit jasje heeft men 
noodig : 1 M. stof van 1.40 
M. breedte.

Zeer . elegant is ook het 
model van de avondpelerine 
van satijn, gegarneerd met 
apenhaar. De pelerine wordt 
met twee afhangende einden 
op den rug gesloten.

Voor deze pelerine heeft 
men 1.25 M. stof noodig van 
1.30 M. breedte.

De lange avondmantel, 
dien we hierbij 
eenvoudig doch 
practische wijde 
waarin eventueel
vagante mouwgarneeringen 
van een avondtoilet een 
plaatsje kunnen vinden, 
werd ontworpen in laken. De 
wijde mouwen hebben bij de 
schouders gestikte plooitjes 
en zijn verder versierd met 
’n rand van vossebont. 
Ook de groote sjaalkraag is 
van vossebont. Voor dezen 
mantel heeft men noodig: 
3 M. stof van 1.40 M. breedte.

afbeelden, 
chic, met 

mouwen, 
ook extra-

PAULA DEROSE.

Voor het eerste hierbij afgebeelde avond- 
taschje kiest u een zwarten ondergrond 
bijv, chiffon, met bloemen van wit chiffon 

en lichtgroene chiffon bladeren.
U knipt twee cirkels met een middellijn van 15 

è 18 c.M. De cirkels worden aan beide kanten met 
het bloemmotief versierd. Men knipt voor de 
bloemen blaadjes zooals op fig. A. In ’t hart van 
de bloem zijn deze blaadjes kleiner.

Men begint met den buitensten rand op de stof 
te plakken met nogal dikke lijm.

Men legt de blaadjes over elkaar en groepeert 
vervolgens de binnenste rijen.

U vult zoo de heele bloem, er voor zorgende, 
één c.M. rondom van den kant te blijven, omdat 
deze c.M. voor inslag moet dienen.

De groene bladeren worden geknipt en opgelijmd. 
De nerven kunnen gespoten worden met reliëf- 
verf, en rhet goud opgestreken, of ze worden inge
schroeid met een warme naald.

Heeft u beide kanten voor het taschje 
klaar, dan wordt ’t tot op drie kwart dicht
genaaid ; 1 kwart van boven houden we voor 
de opening. Een voering wordt er in gezet, 
een dubbele lus van wit of zwart chiffon 
wordt aangezet en een randje wit of teer
groen marabou komt voor garneering langs 
de opening.

No. twee heeft ’n klein houten beugeltje 
met klein handvat. Wanneer u ’t taschje 
geknipt heeft, weet u de juiste maat voor 
’t beugeltje. Het wordt goud geschilderd 
met goudbrons. Gaatjes worden er in ge
maakt op gelijken afstand. Het taschje 
bestaat uit twee kleine cirkels, welke tegen 
elkaar gestikt worden en van boven aan 
het beugeltje gezet.

Voor de opening van het taschje wordt 
een inknip gemaakt van boven in een

525. Avondjapon van kant
stof met onderjurk van weer
schijnzijde.
Korte mouw
tjes, welke 
doorloopen tot 
op de schou- 9
ders. Benoo- 
digd: 5 M.
kantstof.

525

524. Avondjapon van 
crêpe satin, elegant van 
coupe, met korte ballon- 
mouwtjes en wijde klok
kende banen in den rok. 
Benoodigd: 5 M. zijde.

599. Avondmantel van laken, met zeer wijde 
mouwen, gegarneerd met vossebont. Benoodigd: 3 M. stof van 1.40 M. breedte.

der cirkels (zie teekening). Deze opening wordt 
gesloten met een ritssluiting.

Voor dit taschje kan een ondergrond van zijde 
genomen worden en de tak gouden regen, welke 
met enkele lijnen wordt aangegeven, kan geschil
derd worden met gele stoffenverf en bestrooid met 
glasparels.

Ook de groene kegels onderaan worden met glas
parels bestrooid op de nog natte verf. We maken 
deze kegels licht- en donkergroen. Voor fig. 3 worden 
ook twee cirkels geknipt; in een van de cirkels, 
dien, welken we voor den bovenkant bestemd heb
ben, komt een inknip van den omtrek tot in het 
middelpunt. Dit is de opening van het taschje, 
en deze opening werken we keurig af. Precies in 
het middelpunt bevestigen we de lus, waaraan 
we het taschje kunnen dragen. De bovenste cirkel 
is van uit het midden versierd met uitgeknipte 
bloemen, welke we oplijmen. Onderaan komt een 
kwast van kralen of goud metaal, en rondom een 
rand van marabou.

Het vierde taschje is gemaakt als de voorgaande, 
doch hier worden de uitgeknipte bloemen alle 
omrand met opgespoten reliefverf. Dan wordt het 
taschje eerst in elkaar gestikt, en vervolgens wor
den de bloemen er opgelijmd, zóó, dat de omtrek
ken der bladeren en der bloemen uitsteken.

D. D. L.

I^Wr^i



rDe steile straatjes van Mont-Martre.
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