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Amsterdam

Amsterdam uit om
maken met een weinig bekend
-plekje buiten oiute hoofdstad, n.l. hel Bijenpark aan
den Sloterweg. Voorbij het nieuwe gebouw van liel
Nationaal Luchtvaart Laboratorium sloegen we in
rechtsche bocbl den ouden Sloterweg in en arriveerden aa
wat gehobbe] over den euden bafcsteénweg aan het "Byen-
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park. Wij fietsten een kleiir zijpaadje in «njewenopeen-t aai
all«- zijden omringd door een rijkdom van fl
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ran e.e.n der bijen tt
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en kasten van
allerlei grootte e.n
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ad verjoeg in dc afgeloopen
steeds
elke b\jeimedereindje verder de velden
W ,-n weilanden in. Nu ligt hel Bijen
fl park er sinds een .jaar of vijf wel veüig,
fl wanl tot Sloten zal onze hoofdstad wel
nooit haar stratenreckseu uitstrekken.
Hel was niet moeilijk den heer Tcune
fl aan hel pralen te krijgen, want zelfs zijn
W afkeer van publicil cit bleek niet o]ige* wassen tegen zijn wensch over zijn licveüngswerk ie spreken, l'n wijl hel glashcldei
bewezen is. dat aanschouwelijk onderwijs
de heute resultaten geeft, ni.aal.ten wij met
hem een rondgang
jaren
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BijenpArk.
Daar stonden in
lange rijen boven
elkaar de vele kor-

I

ven en kasten, elk
met zijn eigen volk.
met zijn eigen koningin. Er waren
ook nogdietypische
bissrliopsmutsen.
de zonderlinge stevige korven, die een
traditie geworden
-hen protjrijil ran
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Hel is er een ilrnl

ran komende en gaande voerkbijen
roor het rlirggal ran 'n bijenkttst. En al deze bedrijvigheid speelt zich aj onder den rook ran Amsterdam.

gedoe! Gedrang

bloemen bezocht hebben. Eén bijenvolk. d.i. een
korf of kast met ziin in getal zeer vnrieerend aantal
wonen (soms zijn er slechts dertig, soms honderduizend bijen in een volk bijeen), brengt per jaar
n het Amsterdamsche Bijenpark ongeveer tien
pond honing op. Dit jaar, een slecht bijenjaar.
was de oogst bedroevend gering!
De bijen in het Bijenpark hebben het goed. zij
hebben ecu prachtige „weide", want behalve
hun eigen park kunnen zij ook nog te gast gaan
l
in deu schitterenden tuin van den directeur
\ vnn de kininefabriek, dr. W. Sieger. Zijn rotsIX tuin. die aan het Park grenst, is een lust voor
H» het oog. Dr. Sieger. een enthousiast en kundig
iB tuinier, was er zelf aan het werk. Dan ligt
SR weer daarnaast het schoone natuur.nonnf2," ment bet „Reigerboschje"; dus de bijen
"
hebben een heerlijk bestaan, ze behoeven
hun vleugels niet al te zeer in te spannen,
maar vinden ,vlak bij huis hun Mekka!
En zoo ziet. u dat er vlak bij Amsterdam oen

-

Een antiel, model run een
liijenl.asl. die in 17-W in

den Hortus Botanicus te Amsterdam stond. De kroon er
huren is een miniatuur ran
dc keizerskroon typ den

Westertoren.
zoetvloeienden, sniakelijken honing. Daarvan zijn

hoeveelheden te
verkrijgen, alhoewel we verbaasd staan als wc hooren
wat een kolossaal werk
die nijvere beestjes moeten
verrichten voordat zoon
korf of kast vol van den
goudgelen nectar is. Om
I kilo honing te vergaren,
moeten de bijtjes van vijfMen tot veertig millioeni

grootere

De bijenhouder liondt ion-'
Iróle over den ratenbouw in
de korren en den roeilscl
voorraad roor de bijen.

■

compleet bijenpark te vinden is, waar de bijen

(ie

heidevelden niet eens al te zeer ontberen.
De hijenteelt is al zeer, zeer oud, zelfs de Egyptenaren bleken bijenhouders te zijn, want hij gelegenheid van de ontdekking van 't graf.van Ranises XIV
ontdekte men een steenen kruik, die /.oo op het
eerste gezicht een waterkruik leek, echter hij nadere
beschouwing een voorouder van onze huidige ,,bisschopamutsen" hleek te zijn. Ook het .voord imker
duidt op een tang hiji-n.eeltleven in ons eigen land,
want een oiid-Xederlandseh woord voor „volk" is
..im". Vooral in de laatste jaren is men hier in
ons land meer en meer aandacht aan de bijenteelt gaan besteden. Voor liefhebbers is 's winters
gelegenheid tot het bijwonen van cursussen, welke
uitgaan van de Volks-Universiteit, en ook is er een
grootere vraag naar getrainde imkers, waarvan er,
jammer genoeg, nog steeds veel te weinig in ons
land zijn.
De afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche
Vereeniging ter Bevordering van de Bijenteelt ver
richt dus een uitstekend werk en heeft in het Bijenpark aan den Sloterweg een waar bijeimaradijs gesticht, waarvan we onzen lezers in de fotoserie op
deze bladenden een aantal interessante momenten
hit en zien.
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VIER MAAL MIS EN TOCH
Een vertelling ran

W. W. JACOBS
Mei illustraties van H. Giesen
Stoffels het vergal

en begon te fluiten, vroeg hij hem.
of hij wel een hart
had. Als ze snel liepen, zei hij. dat ze
hem sebudden, en
als ze langzaam

liepen, informeerde
hij. of ze

misschien

in slaap waren gevallen.
Willem bleef bijna
een weck in bed.
maar de heer. (lil■"iR-TTT aangeschoten had, was erg
aardig en zei. dat het zijn schuld
was. Hel was een heel loyale num
en nadat bij dokter Groen had laten

Dc

de bank
'ind^^fli nam zijn glas en schoof
van de iepen
langs.-^fllii.i in de schaduw
zat. dieSrnor liet Vergulde Hert stonden.

Zijn handelwijze had hel voordeel hem
precies tegenover twei vreemdelingen te brengen,
die zalen uit le rusten van de vermoeienissen van
een lange wandeling in de zon.
..Mijn gehoor is niet zoo goed meer al> vroeger,"
zei hij met bevende stem. ..Toen u me zooeven vroeg
eeir glas bier mee te drinken, kon ik ü nauwelijks
verslaan, en als u mij aanbood er nog eentje te nemen
kon het wel zijn. dat ik het heelemaal niet hoorde."
Een van de mannen knikte.
..Ten minste daar niel." piepte dc oude man.
..Daarom Iten ik maar hier komen zitten." voegde
hij er even later bij. ..Het zou onbeleefd zijn er niet
op te letten, als ti mij vroeg."
Ilij keek op. toen dc waard verscheen en schoof
zijn glas zachtjes in zijn richting. Op een wenk vaneen der vreemdelingen nam i\c waard het glas op
Om hel te vullen.
„Ik knap er van op," zei de oude man. het glas
opheffend, nadal het weer voor hem was neergezet.
„Ik word er spraakzaam van."
..liet wordt tijd, dat we eens opstappen. Jan,"
zei de eerste vreemdeling haastig. Maar de andei. die
als zijn meening te, kennen gaf.dat hij betbier in hel
algemeen wel mee eens was. wilde loch liever eerst
zijn pijp heelemaal leegrooken. voor hij vertrok.
..Ik hoorde u zooeven over -schieten praten," vervolgde de oude man, „eu daardoor dacht ik aan di
jachtpartij, die we hier eens in Varendal gehad
hebben, 1.l is hier altijd veel wild inde buurt geweest
eil al.- hier niel een

laaghartige stroopcr gewoond

had. ecu zekere Toon Biel
de schande van
Varendal noem ik hem - dan /.ouden we er nog een
boel meer hebben.
Maar van die jachtpart ij. De eigenaar van Lichtenborst ging voor een paai jaar naar het buitenland en
hij Verhuurde hel kasteel nan een heer uit Den Haag.
die Wentinck heette, Ken echte heer. vrijgevig en
vriendelijk, en in October kreeg hij een stelletje
vrienden bij zich op bezoek om niet hem op fazanl en te jagen. I lp den eersten dag joegen ze er meer op
dan ze schoten, maar ze amuseerden zich besl. tot
een van dc heeren, die den heelen dag nog niets
geraakt had. dien armen Willem Kamerling aanschoot, terwijl hij met de anderen bezig was. het wild
op te drijven.
Willem kreeg het incest e in zijn Schouder eu nog
wat iv zijn wang. maar naar dc herrie te oordcelen,
die hij maakte, leek het wel of hij doodelijk getroffen
was. Hij lag niet gesloten oogen kreunend op den
grond en iedereen dacht, dat hij zou sterven, tot
Hendrik Witters zich bukte en hem vroeg of hij zich
bezeerd had.
I.r waren vier man noodig om Willem naar huis
le dragen en hij was w,'it lastig, geloof dat maat.
Ze moesten fluisterend spreken en toen l'iider

komen en gezegd had. dat hij de rekening zou betalen, gaf hij Willem Kamerling honderdvi.jftig gulden al- vergoeding voor alle-, wat hij had moeten
lijden.
Willem was vau plan geweest nog een week in bed
blijven en de dokter, die hem tweemaal per dag
bezocht, zei. dat lui de verantwoordelijkheid vom
zijn beterschap niet op zich kon .nemen, als hij bet
niet deed. maat die honderdvijflig gulden waren
hem te bar en op een avond, juist een week na het
ongeluk, verscheen hij in het Vergulde Hert en begon
zijn geld op te maken. Zijn gezicht was in liet verband
en toen hij binnenkwam, liep hij wankelend en hij
te

sprak fluisterend.
Smit. de waard, zette hem in een grooten leunstoel
en haalde kussens uit den salon en Willem zat daar
al- een koning en vertelde ons vau hetgeen hij allemaal had moeten doorstaan en wal voor ecu gevoel
hel was aangeschoten ie zijn.
lk heb altijd wel gezegd, hoe goed bier voor je is
en op Willen, had liet een betere uitwerking dan alle
medicijnen van den dokter. Toen hij binnenkwam,
kon hij nauw eliiks kruipen en om negen uur was bij al
uit den leunstoel en danste vroolijk om dc tafel.
Hij gooide drie glazen kapot en morste Iwec halve
liters, maar zonder iels te zeggen greep hij eiken
keer in zijn zak en betaalde.
..Waar dat vandaan komt. is nog heel wat meel."
zei hij. een handvol geldstukken le voorschijn halend.
Pieter stoffels keek hem sprakeloos van verbazing
aan: ..Het is len slotte de moeite waard uui aangeschoten te worden en dan zooveel geld te krijgen."
zei hij eindelijk.
„Maak je maar niel bezorgd, Pieter," zei-Toon Biet.
„er zullen nog genoeg van jullie aangeschoten worden
voor dc heeren van hel huis klaar zijn. Willem is de
bij lange na
eerste, maar hij zal niet de laatste zijn
niet."
..Zij zijn nu voorzichtiger," zei Dirk Waller. de
kleermaker.
..Nu goed. je moet hel zeif weten." zei Toon kwaadaardig. „Ik weet niet veel van schieten af, ik ben
maar een arme werkman. H(d eenige. wat ik weel.
is. dat ik niel gratig voor ze zou gaan drijven. Ik
houd te veel van mijn vrouw en kinderen."
„Niemand wordt meer geraakt." zei .lan Bekkers
kortaf.
„WC zijn te voorzichtig." zei Piel Stoffels.
..Toon Biel is niet alwetend," zei Dirk Waller.
„Ik wed om wat je wilt. dat er nog meer van jullie
geraakt worden." zei Toon Biet kwaad. „Nu, kom
op."
„Om hoeveel wil je wedden. Toon T' vroeg .lau.
terwyl hij den anderen een knipoogje gaf.
„Ik zie wel. dat je knipoogt, .lan Bekkers." zei
Toon, „maar ik wil iets laders doen dan wedden
de laatste weddenschap, die ik gewonnen heb. moet
me nog steeds betaald worden. Kijk. ik weid iels
anders: ik betaal je vijftig cent per week gedurende

-

den tyd, dat

me de helft

je voor de heeren werkt, als je belooft

krijgt-als ze jeraken."
twee kwartjes in de weck f" vroeg

Ie geven van wat je

..('.eet je mij ook

Hendrik Wittere, opspringend.
„Zeker," zei Toon. „en iedereen, die er op uit gaal
l.n wat meer zegt. ik betaal vooruit. Hier kun je je
kwartjes krijgei
De mannen van Varendal zijn nooit achterlijk
geweest, als hel er om gaal op gemakkelijke wijze
22('ld te verdienen e.n zij wilden dus allemaal lid
worden van dc ..elnb vau 'Poon Biet", zooals hij die
zelf noemde. Maar eerst vroeg hij om pen en inkt en
toen haalde hij Smit. die een knappe vent is. om
een contract !<■ maken, dat ze moesten teekenen.
Hendrik Witters zette zijn naam het eerst en daarna
Jan l!ekker>. Pieter Stoffels. Rolf Timmers. Klaas
Hallam en Torn Baltus.
'loon maakte er toen een eind aan en zei. dal zes
genoeg was om tegen ie wedden en daarna betaalde
hij elk twee. kwartjes en wenschte hun geluk.
Natuurlijk waren ze blij met fiet geld. maar hel
meeste plezier hadden ze nog. omdat ze Toon Hiel
zoo mooi te pakken hadden genomen. Zooals il< al
zei. hij was een strooper en zoo slim. dal niemand
hem ooit had kunnen liet rappen.
Den volgenden avond hielden ze hem zoo vooi den
gek. dal Toon knorrig werd en naar huis gingen twee
of drie avonden liet hij zich nauwelijks zien. Op den
dag. waarop de volgende jachtpartij gehouden zou
worden, ging hij naar Hsse.ndorp en niemand zag
hem.
Dienzelfden dag werd Hendrik Witters geraakt.
Velschillende heeren schoten op een konijn, dal er
vandoor ging eu het eenige, wat ze meteen wisten,
w.l-.. dat Hendrik Witter- op den grond lag te kennen
en beweerde, dat ze hem zijn been hadden
afgeschoten. Hij maakte nog meer kabaal dan
Willem Kamerling — vooral toen ze hem. in hun
haast om hem naar huis te dragen, lieten vallen
eu de dingen, die hij tegen doktert '.rocn durfde Ie
zeggen, toen deze handenwrijvend de ziekenkamer
binnentrad, waren schandelijk.
Toon Biet hoorde er Tien avond voor het eerst
van in het Vergulde Herl om ecu unr of acht. Ili,
zette meteen zijn bier neer en ging er vandoor, zoo
snel zijn beenen hem konden dragen om Hendrik
een bezoek le brengen. Hendrik sliep, toen hij kwam.
nn wat hij ook deed. Toon kon hein niet wakkei
krijgen, voor hij zachtjes op zijn gewond been ging
zitten.
„Ik beu het maar. oude jongen." zei hij glimlachend, toen Hendrik ontwaakte en hein toeschreeuwde meteen Op te staan.
Hendrik Wil lers stond op hel punt tets leeli|k.te zeggen, maar hij bedacht zich eu lag daar nu.
bijna barstend van woede. Toon met halfgesloten
oogen aan te kijken.
„Ik vergat heelemaal. dat je lid van mijn club
was. lot Smit mij er aan herinnerde." zei Toon.
..Neem geen cent minder dan honderd vijf! ig gulden.
Hendrik."
Hendrik Witters sloot gijn oogen weer. „Ik heb
vergeten je te zeggen, dat ik vanmorgen besloten
was geen lid meer van je club te blijven. Toon."
zei hij.
..Waarom ben je het me dan niet komen zeggen.
Hendrik, in plaats van te wachten toi bel te laat
was?" zei Toon hoofdschuddend.
„Ik heb al dat geld noodig." zei Hendrik met
zwakke slem. „Hel kan wel zijn. dat ik een bouten
been moei hebben. Toon."
..Maak je niet bezorgd voor den tijd, Hendrik,"
zei Toon vriendelijk. „Ik twijfel er niet aan of mijnheer Wentiuel. geelt je een houten been er bij al- je
het noodig held. en als hij dat doet. zal ik je om de
helft daarvan niet lastig vallen."
Hij wenschte Hendrik gocdennaciil en vet Ind.
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en toen juffrouw Witters boven kwam om te zien
hoe hel met Hendrik ging. schopte bij zoon lawaai,
dat ze niets met hem beginnen kon.
Hij lag daar meer dan een weck. ofschoon hij naat
mijn meening niet erg gewond was. De moeilijkheid
was echter, dat niemand wist, wie hem eigenlijk
aangeschoten had. Mynheer Wcntinck besprak hel
geval met zijn gasten en ten slotte, na heel wat
gezeur en nadat Hendrik zoo vaak zijn broek opengetrokken bad om hun zijn been te laten zien. dat

zei hij, dat, als hij nog meer van zulk soort moeilijkheden kreeg, hij de club zou opheffen.
„Dal is ook het beste, wal je doen kunt." zei
.lan Bekkers. „Ik wil er geen lid meer van zijn. dus
ik zeg je op. Als y,e me raken, wil ik het geld liever

werden, betaalden ze hem
gulden, net zooals ze dat Willem

Ai de anderen zeiden iets dergelijks, maat Toon
wees hen er op, dat ze den avond te voren hun twee
kwartjes nog hadden aangenomen; zoodal ze nog
een week lid van de chili moesten blijven. Zoo
luidde de wel. zei bij. Sommigen zeiden, dat ze

ze er

misselijk

van

honderdvijftig
Kamerling hadden gedaan.
11 el kostte Toon Biet twee dagen om zijn helft
te krqgen, maar hij hield zich erg kalm, want hij
wilde geen drukte in hel dorp maken, uit vrees, dat
de heer Wcntinck van zijn. club zou hooren. Ten
slotte zei hij tegen Hendrik Wil lers. dal hij naar zijladvocaat in Essendorp zou gaan. Eu nadat Smit, de
waard, Hendrik het contract bad voorgelezen en hem
uitgelegd had, dat hij dan waarschijnlijk nog meer
dan zijn heeie honderdvijftig gulden zou moeten
betalen, gaf bij Toon de helft en zei hem, dat hij hem
nooit meer wilde zien.
Toon trui-teerde dien avond in hel Vergulde Hert
en beklaagde zich. dal hij zoo slecht behandeld was.
I ie tranen stonden hem bijna in i\e oogenen ten slotte

voor mijzelf

houden."

„Ik ook." zei Pieter stoffels, „mijn hart zou stilstaan, als ik Toon Biet vijfenzeventig gulden zou
inoefen geven. Tk gaf het nog liever aan mijn

vrouw."

dan hun twee kwartjes terug wilden geven, maar
Toon zei, dat ze in dat geval al bel geld moesten
stollen, (bit hij hun in drie weken uitbetaald had.
Het eind van het liedje, was. dat ze er dan nog
een week in wilden blijven, maar geen dag langer.
Den volgenden dag veranderden .lan Bekkers en
Pieter Stoffels van gedachte. .lan vond een paai
gulden, die zijn vrouw in haar Zondagschemuts verstopt had, en Pieter Stoffels brak den spaarpot van
zijn zoontje open om te zien, hoeveel daar in zat. Ze
kwamen Haar liet Vergulde Hert om Toon zijn
daalder terug te betalen, maar die was er niet en

toen ze naar

zijn huis gingen, vertelde zijn vrouw, dat

bij naar l.s.endorp was gegaan. Ze moesten hun
geld dus wel aan bier besteden. Dat was Dinsdagen
alles ging goed lot Vrjjdag, toen de heer Wentinck
weer op jacht ging met zijn vrienden. De vogels
waren nu schaarsch geworden en de heeren wenschten zoo vurig er eindelijk eens een paar te schieten, dat ze. niet te bonden waren. Een paar keer
waarschuwden de drijvers hen vooral voorzichtig te
zijn eu brachten hun onder het oog, dat ze aan lief
hoofd stonden van groote gezinnen, maar het hielp
niet veel. Zij schoten er maar op los en juist op een
bock van het bosch werden Jan Bekkers en Pieter
Stoffels geraakt. .lan in zijn been en Pieter in
zijn arm.
Hei lawaai, dat hierop volgde, was verschrikkelijk; iedereen schreeuwde, dat hij liet niet gedaan
had en allen spraken ze door elkaar en mijnheer
Wentinck sprong bijna uit zijn vel van woede De
arme Jan en Pieter werden door de anderen weg.
gebracht, Jan gedragen en Piet gesteund, en beiden
deden hun beet en maakten zoon kabaal, (kn
mijnheer Wentinck niet eens de verwijten kon verstaan, waarmee hij zijn vrienden overstelpte*
„Het Schijnt wel, alsof liet heeie bosch vol
gewonden zit." zei hij, met zijn voet op den
grond stampend.
lk geloof, dat er werkelijk daar nog
één is," zei de jacht opziener en hij wees
me! zijn vingor.
Jan Bekkers en Pieter Stoffels zwegen
om te luisteren en toen boorden ze fiet
allemaal duidelijk. Het was een hartverscheurend geluid en toen mijnheer
Wcntinck en ecu paar anderen er op af
gingen, vemden zij den armen Torn
Baltus, die met zijn gezicht in een
braamstruik lag.
„Wat is er aan dc band?" vroeg de
heer Wentinck.
„tk ben van achteren geraakt," zei
Torn. „Ik had iets aan mijn schoen en
ik bukte uie juist om den veter vast te
maken, toen ik de volle lading kreeg."
„Maar hier hoorde toch niemand te
zijn," zei mijnheer Wentinck tegen den
jnchlopzicner.
„Zij zwerven overal, mijnheer," zei
dc jacbiopziener. op zijn hoofd krabbend. „Ik meende ook al een geweer te
hooien afgaan ongeveer een minuut,
nadat dc ami eren geraakt werden."
„IJ? geloof, dat hij bet zelf gedaan
heeft," zei mijnheer Wentinck. trappelend van woede.
„Ik zie niet in. hoc hij dat zou kunnen
doen," zei dc opziener, naar Toni kijkend, die nog steeds mèt zijn gezicht
op zijn armen lag.
Ze droegen Torn in die houding op een
daar naar huis en dokter C.roen w-as dc
rest van den dag bezig met het oppikken
van liagelkorrcls uit de drie mannen.
hen steeds vermanend stil te blijven
liggen. Hij moest Jan Bekkers bij
kaarslicht behandelen, terwijl zijn vrouw
hem bijlichtte, in de eene band den kandelaar en in de andere baar zakdoek.
Tweemaal zei de dokter haar den kandelaar rustig te houden en de arme Jan
had juist dc opmerking gemaakt, „hoe
warm het was voor October." toen ze
ontdekten, dat het bed in brand stond.
Mei Jan had uien niet de minste
moeite. Hij kwam zelf' bet bed uit en
toen alles in orde was en het vuur
gebluscht, ontdekte de dokter hein op
de trap met den poot van een gebroken
stoer iti zijn band, onstuimig om zijn
vrouw schreeuwend.
Natuurlijk was er beef wat rumoer,
■.onwel in Varendal als op liet kasteel.
Al de heeren vertelden boe ze het niet
gedaan badden en mijnheer Wcntinck
was balt' krankzinnig van woede. Hij zei,
dat ze hem in de oogen van dc hcele
omgeving belachelijk hadden gemaakt
en dat ze alleen maar proppenschieters
behoorden vast te houden. De ruzie. liep
Vervolg op
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DE STRIJD IN HET
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Door een bom-lrefjer

vloog deze tankwagen der Sovjets in brand.

De slag bij Welikije-Jyuki. I'tintseraficeerkitnonnen dikken den o/
infanterie.
marsch der

Ue u-allen ran ,1e citadel ll''elikije-Luki zijn bereikt. Van deze plaats kar
de slud zeil. die aan den overkant ran de ljtnvatj-rivier is gelegen en icaiu
eenii/e afdeelingen ran dc Sovjets zich verschanst hebben, mei succes ond»
vuur worden genomen.

Een kort mxmthoud in een iler tallooze dorpen. I'te bevuil, iiu/ verdringt tteh nieuws
ilierin

iiiii

de mansehaiineu ran een Dnilsehcn

pantserwagen.

Ook de radio-troep is reeds de stad Welikije-LuM birmengedrongén en, terstond
brengen de manschappen de verbinding met den commandopost tot stand.

.<■

strijd mn een brug on-r den Dnjepr. Een in brand geschoten kanonneerboot va
de

Sovjets

heelt de resten van een lima oiinieuir

in

runr rn

rlain aezet.

Een Duitsche stoottroep in den aanrol tegen een bun-

ker der Sovjets. Een
lichte gepantserde
wagen is reeds door
Duitsch geschut in
brand geschoten Cn
,li rookwolken ontnemen den vijand
nu het uitzicht op
de aanvallers.
1 foto Presse Bild
Zcntrale Rciiortatre Service.
8 foto's Deutscher
Verlag-Reola.

-

—

Een Sovjet drein,
u-elke door een Duitsche pnnlserajileelivg rerrasl en in
brand geschoten werd.

I
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DORPSGEZICHT
Naar de schilderij van J. van Leeuwen
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zoo hoog, dat twee heeren dien avond nog vertrokken.
Ook in het Vergulde Hert werden opgewonden
gesprekken gevoerd en menigeen vestigde er de
aandacht op, hoe Toon Biet geboft had. dat vier van
de zes mannen van zijn club geraakt waren. Zooals
ik al zei, was Toon er niet, maar hij kwam den
volgenden avond en er was een herrie, zooals er
nog nooit geweest was.
Hendrik Witters begon er mee. „Ik veronderstel,
dat je het verschrikkelijke nieuws al gehoord hebt.
Toon!" vroeg hij, den ander aankijkend.
„Dat heb ik," zei Toon, „en mjjn hart bloedde
toen ik het vernam. Ik zei jullie wel, hoe die beeren
waren, nietwaar? MaaT niemand wilde me gelooven.
Nu zie je, dat ik gelijk had."
„Het is erg vreemd," zei Hendrik Witters, om
zich heen kijkend, „het is heel vreemd, dat allen,
die aangeschoten zijn, tot Toon's club behoorden."
„Daar heb ik bij geboft, Hendrik," zei Toon.
„Vankindsbeen af heb ik altijd geluk gehad."
„En ik veronderstel, dat je de helft van het
geld, dat ze krijgen, denkt in te pikken?" ;vroeg
;
Hendrik Witters.
„Praat niet over geld, terwijl die arme kerels
pijn lijden," zei Toon.
Ik sta verbaasd over je,
Hendrik."
„Je krijgt er geen cent van," zei Hendrik Witters,
zijn vuist schuddend, „en bovendien, Toon Biet, wil
ik mijn vijfenzeventig gulden terug."
„Geloof dat maar niet, nendrik," zei Toon glimlachend.
„Ik krijg mijn vijfenzeventig gulden terug," zei
Hendrik. „En jij weet waarom. ïk weet nu, waar je
club voor was en dat wij een stelletje idioten waren
om dat niet te doorzien."
„Alleen wat je zelf betreft," zei Klaas Hallurn,
die dacht, dat nendrik hem speciaal aankeek.
„Ik heb er eens over nagedacht," zei Hendrik, den
kring rondkijkend, „en het is helder als glas. Toon
Biot verborg zich in het bosch en bij schoot op ons."
Een oogenbiik kon men een speld hooren vallen
en vlak daarop was er zoon lawaai, dat niemand
zichzelf kon hooren praten. ledereen schreeuwde zijn
keel schor en de eenige, die kalm bleef, was Toon
Biet zelf.
„Arme Hendrik,
hij is gek geworden," zei hij, meewarig zijn hoofd

schuddend.

„Je bent een
moordenaar," zei
Rolf Timmers, zijn
vuisten ballend.
„Hendrik Witters
is gek geworden,"
zei Toon Biet nog
eens. „Ik ben daar
niet eens in de
buurt geweest. Een

dozijn mannen kan zweren, dat

Essendorp was. toen

ik

aldoor in

die ongelukken gebeurden."
Menschen als jij zonden alles zweren voor één
potje bier," zei Hendrik, „maar ik ben niet van
plan mijn tijd aan jou te verspillen. Toon. Ik
ga meteen naar mijnheer Wentinck om het hem
te vertellen."
„Ik zou dat niet doen, als ik jou was. Hendrik."

zei Toon.
Misschien niet," zei Hendrik, „maar je zult zien,
dat ik het doe."
„Ik dacht al. dat je gek geworden was, Hendrik." zei Toon, een flinken slok uit een glas
nemend, dat een ander daar per ongeluk had laten
staan, „en nu weet ik het zeker. Als je mijnheer
Wentinck vertelt, dat zijn vrienden die arme kerels
niet hebben aangeschoten, dan betaalt hij ze geen
cent. Dat zal hij niet doen, denk je wel?"
Hendrik Witters, die woedend naar hem had
staan kijken, ging zitten.
„En misschien wil hij zijn honderdvijftig gulden
wel terughebben, Hendrik," zei Toon Biet zachtjes.
En in aanmerking genomen, dat je zoo vriendelijk
was mij er de helft van te geven en van de rest
wel het meeste opgemaakt hebt, zou je dat erg
moeilijk vallen, is het niet? Denk altijd eerst na.
voor je spreekt, Hendrik."
Hendrik Witters stond op en trachtte iets te
zeggen, maar hij kon niet en "hij vond zijn spraak
pas terug, toen Toon het gezelschap er op wees. dat
hij met zijn mond vol tanden stond. Toen balde hij
zijn vuisten en noemde Toon een gemeenen dief.
een strooper en een moordenaar,
Je weet niet, wat je zegt, Hendrik," zei Toon.
..Als je weer bijkomt, zul je er spijt van hebben
een armen werkman, die een ziekelijke vrouw en
een groot gezin beeft, zoo belasterd te hebben.

Maar als je mijn raad aanneemt, verspreid je die

misdadige denkbeelden niet verder, want als je het
wel doet, krijgen die arme kerels geen cent. En
jullie," vervolgde hij tot de anderen, „kunnen ook
beter over de leden van de club zwijgen, voor hun
eigen bestwil. Andere menschen konden ook van
die krankzinnige ideeën krijgen, nci als Hendrik."
Dat was gezonde taal, maar, zooals Dirk Waller
zei, het was hard, te mooton toelaten, dat Toon
Biet er zoo af zou komen en nog wel met de vijfenzeventig gulden van Hendrik Witters in zijn zak.
..Er is nog één ding," zei hij tegen Toon, „je krijgt
in elk geval geen geld van die arme gewonden
en als ze kerels zijn, dan moesten ze Hendrik
Witters het geld vergoeden, dat hij aan jou heeft
moeten betalen. I'it dankbaarheid, omdat hij jou.
ontmaskerd heeft."
„Ze moeten me eerst betalen," zei Toon. „Ik ben
arm, maar ik zal mijn rechten weten te verdedigen.
En wat dat schieten van mij betreft, ze zouden
veel beter geraakt zijn, als ik het gedaan had
vooral Hendrik Witters, /e zijn nauwelijks gewond."
„Geef hem geen antwoord, Hendrik," zei Dirk
Waller. „Spaar je adem liever en ga naar Jan
Bekkers en de anderen om ze alles te vertellen.
Dat zal ze. opvroolijken."
„Kn vertel hun ook van mijn helft, voor het
geval dat ze te vroolijk mochten worden," zei Toon,
terwijl hij nog even bij de deur bleef staan. „Goedenavond allemaal."
Niemand gaf antwoord en na nog even gewacht
te hebben, stond Hendrik Witters op om naar Jan
Bekkers en de anderen te gaan. Dirk Waller had
gelijk, dat ze er van opvroolijkten, maar zij zagen
even goed als Toon in, dat het zaak was deze
geschiedenis geheim to houden.
„Tot we het geld ten minste hebben uitgegeven,"
zei Toni Baltus, „daarna kan mijnheer Wentinck
Toon er misschien voor laten opsluiten."

—
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Men vindt granaten slechts op enkele plekken. Bén der belangrijkste
vindplaatsen is in de omgeving van Trelmitz, bij Lobositz, in Bohemen.

Een naam voor
vele steenen
Granaten uit Bohemen

gedroogd.

bijna kent den granaat,

den steen van onze grootmoeders, die in den laatsten
tijd "Weer in de mode komt, warm
bruinrood van kleur, dikwijls in
aardige rozetten gevat, meestal niet
groot, maar mooi, vooral tegen een
blanke huid.
Dat is, om zoo te zeggen, „onze"
granaat, de granaat, dien de leek
onmiddellijk herkent, maar de deskundige kent. er veel meer. Want
de term „granaat" is in zekeren
zin even vaag als het woord „huis"
en zooveel verschillende huizen als
er zijn, zooveel verschillende granaten vind je ook. De bouwsteenen van granaten, de algemeene
structuur, is min of meer hetzelfde, doch de kleur wisselt naarmate er een ander metaal in voorkomt. Zoo heb "je grossulaar met
calcium, en almadijn met ijzer, en
spessartijn met mangaan, en pyroop
met magnesium, en met het metaal
en den naam wisselt de kleur: rood,
groen, leverkleurig, ja er bestaan
zelfs zwarte granaten.
De „gewone" granaten, die
welke wij gemakkelijk herkennen,
komen veel uit Bohemen en worden daar op tamelijk primitieve
wijze gewonnen. De oogst van een
dag gaat in het holletje van je
hand. Geen wonder, dat de granaat

oan een dag is niet heel groo',
en de arbeider staat de helft van zijn
vondst aan den eigenaar van het veld
af, een oud gebruik, waarbij de halve
opbrengst tds pacht wordt beschouwd.
De oogst

Granaten worden bij het „lood" (in dit
geval 17 gram) verkocht. Handelaars
hebben steeds een weegschaal bij zich.
die zeer nauwkeurig moet zijn.
Granaten worden veel in broches, ringen
en hangers verwerkt.

Het zeven van de aarde, waarin, zich granatenbevinden.
(Fotu's

Orbis-Holland»

dan ook nog tamelijk prijzig is, vooral indien men
bedenkt, dat ze niet, zooals zoovele halfedelsteenen.
synthetisch te verkrijgen is.
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Mijnheer Wentinck kwam hun een
paar dagen later allemaal een bezoek
brengen. De gasten waren naar huis
gegaan, maar ze hadden geld achtergelaten. Elk van hen zou honderdvijftig guldenkrijgen, not als de anderen,
doch mijnheer Wentinck zei, dat hij
vernomen had, hoe al het andere geld
verspild was in het Vergulde. Hort on
dat hij hun dus drie rijksdaalders per
week zou betalen tot ieder zijn deel
gehad had. Hij moest het een paar maal
zeggen, voor ze het begrepen hadden en
Torn Baltus moest zijn kussen in zijn
mond stoppen om beleefd te blijven.
Pieter Stoffels was de eerste, die, met
zijn arm in een doek, in het Vergulde
Hert kwam opdagen en hij was zoo
neerslachtig gestemd, dat er geen land
met hem te bezeilen viel.
„Ik vraag me af, hoe ze er achter
gekomen zijn," zei Dirk Waller.
„Dat kan ik je vertellen," zei Toon
Biet, die al dien tijd in een hoek had
gezeten en Pieter maar steeds had
toegeknikt, hoewel de ander daar geen
acht op had willen slaan. „Een vriend
van mij in Essendorp heeft hem er over
geschreven. Hij was zoo verontwaardigd
over de manier, waarop Willem Kamerling en Hendrik Witters hier kwamen
om hun zwaar verdiende geld te verkwisten, dat hij oen brief aan mijnheer
Wentinck stuurde, onderteekend met
„Een vriend van den werkman", waarin
hij hem alles vertelde en hem den raad
gaf het geld niet weer in eens te geven."
„Een vriend van jou?" vroeg Dirk
Waller. „Waarom deed hij dat?"
„Ik weet het niet," zei Toon, „hij

is een soort geleerde en houdt van
brievenschrijven. Hij schrijft er morgen
weer één, als ik hem niet vraag er mee
op te houden."
„Weer één?" vroeg Pieter, die iedereen gezworen had, dat hij, zoolang hij
leefde, nooit meer met hem zou praten.
„Waarover?"
„Over die beschuldiging, dat ik op
jullie allemaal heb geschoten," zei Toon.
„Ik wil-, dat mijn goede naam hersteld
wordt. Natuurlijk kan niemand iets
bewijzen
ik heb getuigen. Maar alles
bij elkaar genomen, zie ik in. dat bet er
verdacht uitziet en ik denk, dat niemand
van jullie nog iets vaij je geld ziet.
Mijnheer Wentinck heeft er genoeg van
uitgelachen te worden en hij zal eiken
stroohalm vastgrijpen."
„Dat dnrf je niet te doen, Toon." zei
Pieter.
„Ik ben het niet, Pieter, oude jongen,"
zei Toon, „het is mijn vriend. Maar tei
wille van onze vriendschap wil ik hein
er wTel van afbrengen, als ik mijn deel
krijg. Hij zal wel doen, wat ik hem
vraag, daar ben ik zeker van."
Eerst zei Pieter, dat hij geen eenl
kreeg, al schreef zijn vriend duizend
brieven, maar ten slotte koos hij eieren
voor zijn geld en vroeg hij Toon te
blijven wachten, tot hij met Jan en Torn
over de kwestie gesproken had. Toen
hij terugkwam, had hij Toon's aandeel
voor de eerste week i n zijn zak, maar hij
vertelde, dat Torn Baltus als een
krankzinnige te keer was gegaan, en dat
Jan BekkeTS den volgenden morgen
misschien niet zou halen, zoo was hij van
streek geweest."

ONZE

enz.

/.. tr Eindhoven. De naam /-O-Jeu'ö'A'.s behoort
tot dc z.g. patronymlca of vadersnamon, clat
zijn de namen, die het begrip ..zoon van" uitdrukken,
beteekent dus letterlijk
zoon van Lodewijk en is de huidige schrijfwijze
vau den vroegeren vorm Lodewh'ksz. Dergelijke
namen zijn er in ons land vele, ieder kan er
tientallen opnoemen, zooals: Willems. Peters.
I'avl*. Ei/tierls, Mnrtrns, Zeegen, llityliers.
ilrrliins, Urssels, Lnuwee, Wijniiendts. Rutgers,
Jurgens, Warnaars, Uingenums, enz. In enkele
gevallen bleef de bewaard, o.a. in dc namen
Durksz, Steken en Meines:. lic uitgang zoon
werd ook wel uitgesproken en geschreven als
sm, dit ziet u in de namen Dirksen. Andriessrn. Cimwlissen, Pietersen. Fcililisrii. Ingiet rsrn.
Uiirh lissen, Fransen, Aartsen, Crijnsin. Als die
laatste., wegviel, ontstonden namen als Eli/isi.
h'nrilse, Miehiilse. Jliiniirsi. Kmrlsr, .Klamst.
Japikse, Uubreiitse en AaKerse. Door die ver-

todewilka

-

schillende vervormingen zijn vele variaties
mogelijk: zoo deed de mansvoornóam Jan een
geheele reeks, verschillend gespelde, familienamen ontstaan : Jans, Jans-, Jnnsr. Junssi,
Jansen, Janssen en Janszen.
Mm. .f. f7.-K. le lierkei. Bovenstaande beschouwing over de vadersnamen geeft ook
antwoord op uw vraag. De naam Oorissen
behoort eveneens tot deze groep, daar hij is
afgeleid van Goris, een mansvoornaam, die.
gelijk zoo vele oud-Nederlandsche namen,
gaandeweg in onbruik raakte. Op uw tweede
vraag komen wij nader terng.
./. K. te Westzaan. De naam Keijninij wijst
inderdaad op eon verwantschap met eon middeUeuwschen voornaam Keijne. Wij hebben
uw schrijven doorgezonden.
A. O. r. T. ie Amsterdam. Dc familienaam
Van Tienen Is afgeleid van de stad Timen
(Fr. Tirlemont) in de Belgische provincie Brabant.
./. li. S. E. te Vin-lil. De naam Faiinl. beteekent : zoon van Feyr,, een oude voornaam.
Hier ziel u de in hel Saksische gedeelte van ons
land gebruikelijke wijze om ..zoon van" aan te
duiden, n.l. de uitgang ink oïing. Ook vau dessen
vorm bestaan vele voorbeelden : Eysink, Ei,
sink. Schievink, rViegmink, ATberding, Anstngh,
.Xnllin,/. QoëcUng. In de Friesche streken koml
er nog een a achter : Andringa, Ockingo,
Siel:infiti, Feriniiii. Al deze namen en veh
andere zijn afgeleid vnn oude, thans ten deele
niet meer voorkomende, voornamen.
i'irsei-ithmlr lezers vroegen voorlichting, nu
zü liezig zijn met het samenstellen van huu
stamboom. Dit slambooinomlcrzook wordt binnenkort in deze rubriek besproken.
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op DEZE plaatsen
vóór en na een Kaloderma kuur

Let eens

GROENTETUIN

dat het, land toch weer groen gaat worden
De broeibak, waarin nu de zaden zijn opgekomen, moet regelmatig 071 lucht worden gezel.
De methode is bekend. Luchten we den halniet, dan groeien de planten te ijl, het resultaat
la, dat de koolplanten in den winter omvallen.
Voor de postelein is het niet zoo ernstig, daar
we deze, als ze de lengte heeft bereikt, afsnijden.
Natuurlijk is de kans op aantasting door een of
andere schimmel in 'n ongcluchten bak grooter
dan in 'n behoorlijk geruchten, zoodat het toch
altijd gevaarlijk blijft. Dc spinazie op den kouden grond is snljrfjp. Ook de tuinkers is zoo ver
gekomen. De boonen, die we te drogen hebben
gehangen, worden gedopt en weer nagedroogd.
zoodat ze beslist hard droog naar huis worden
gebracht. Is dit niet het geval, dan is schimmelen het gevolg. De planten van de bleekselderij zijn nu zwaar genoeg geworden om een
paar, door middel van planken, dus door het
insluiten in een kistje, van het licht af te sluiten, hierdoor wordon de bladeren geel van klem
on heeft men dus het doel bereikt.
M. T. STKGEMAN

FAMILIENAMEN

Mevr. ./. J. A. ». .S. te IsiAen. .Vamen samengesteld niet Oud en Jong bonden ontstaan in
gezinnen, waar twee broeders denzelfden vooriijkim droegen. Dit kwam o.a. veelvuldig voor in
de Zaanstreek, waar het aantal gebruikelijke
voornamen oudtijds zeer klein was, zoodat het
gemakkelijk kon gebeuren, dat beide grootvaders bijv. Jan heetten. Werden er meer
kleinzonen geboren, dan werden boide grootvaders vernoemd, zoodat het gezin dus twee
■Iniiiii ii telde, die. om ze uit elkaar te houden,
;i Is Otidcjan en Jant/ejnn werden aangeduid. Die
namen werden soms erfelijke familienamen,
zooals n kunt zien in de heden nog voorkomende
namen Oudejans, Jimf/ejan, Ouicrk-rcs, JongAre... Jimticnrel (van den mansvoornaam -Nelis),
Jimijepicr (Piel is liet Krieschc woord voor Wet),

i
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WEEKTIP VOOR DEN
De wintor-andijvie en pret ontwikkolen zich
nie! zoo goed als we wel hadden gewenscht.
Vnn de ecu zet de struik zich maar zeer langzaam, terwijl de ander niet in dikte wil toenemen. De prei is zeer dankbaar voor een gift,
al is het maar een kleine, stlkhtofhoudende
meststof. De struiken van de andijvie maken
hel uitstrooien daarvan moeilijk, het is daarom
beter deze maar niet te bedcelen. Al groeien
onze kweekproducten maar uiterst langzaam,
hel onkruid lildt niet aan die kwaal. Waar we
land leeg hebben gemaakt, ruimen we bet onkruid zeer zorgvuldig op/ Afschoffelen of hakken en daarna opharken, Is ecu vrij vhigge methode. Zelfs bij vocht igon grond is deze met veel
resultaat uit te voeren. Deze manier geeft betere
resultaten dan het land mi reeds omspitten.
Door dc regens slaat de grond toch weer dicht,
zoodat. als de winter straks komt, de grond
niet in die conditie is, dat we van dc groote
voordcelen van doorn-lezen kunnen profiteeren. 1-ovcndien is de lucht- on bodemtemperattmr nog te mild om te verwachten, dat alle
groei stilstaat, dus moeten we er op rekenen.
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De Kaloderma Schoonheidsproducten zijn samengesteld op grond
van de resultaten der moderne biologisch-cosmetische onderzoekingen. Daarom geven zij Uw huid, wat zij noodig heeft; zij
ondersteunen de natuurlijke functie's van de huid en vullen deze
op doelmatige wijze aan. Door de weldadige werking derKaloderma
reinigingscrême verdwijnen verwijde poriën. Kaloderma Gezichtswater, ondersteund door de voedende werking van Kaloderma
Actief-crême, hergeeft Uw huid de elasticiteit en frischheid der
jeugd, terwijl Kaloderma Dagcrême de huidporiën beschermt tegen
het indringen van stof- en vuildeeltjes. Reeds na een korte behandeling van Uw huid met deKaloderma schoonheidsproducten zult
U bemerken, hoe zij het geheele huidweefsel weldadig beïnvloeden.
KALODERMA REINIGINGSCRÊME,
een reinigingMcrême, die l/w huid werkeiijk grondig reinigt en alle .lof- en

vuildeeltjes uil de poriën verwijdert,
de bant vooreen doelmatige huidvernorging.
Doo* f 0.77. Pot f 2.04.

-

-

-

KALODERMA GEZICHTSWATER.
is meer dan een heerlijk ver/rissekend
en de huid sterkend gezichtswater het
is het ideale middel tegen 'n vermoeide

-

en verwelkte

huid. Het verleent de huid
een zuivere teint en maakt haar weer
jeugdig,gladensoepel.-/1.41en/'2.10.

KALODERMA ACTIEF-CRÊME.
een speciale voedende coldcrême, die

doorhaar bijzondere samenstelling een
onvolledige oj'ontbrekenderoeding der
huidklieren op geheel natuurlijke wijze
aanvult. Tube f0.C>1 enf 1.02. Vi,t 2.04

KALODERMA

’

DAGCRÊME,

verleent de huid een blijvende fluweelig matte teint, een eerste vereischte
voor een verzorgd uiterlijk. Zonder de
huid-ademhaling te belemmeren 6eschermt zij de poriën tegen verontreiniging. Tube/0.51 en/1.02. Pol/2.04.

KALOÖfcRMA
EEN NIEUWE WEG NAAR

NIEUWE SCHOONHEID.
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meermalen

en omgeving «enigen lijd veel lost heeft geluid van het kroos, is hei
die de simden met een dille laag Inileit. uit goedje groeit soo geweldig
huu. dat de tuinders er bij hei varen zeer ceel hinde, tan niiilereimleii. Toch ln-ejl hel nog waarde.
liet wordt namelijk, gebruikt roor bemesting, raar het uidcHen van aarilii/ifiell.iiilen ,-n tiielenliiiltn.
en thans ook, nadat het gedroogd is. roor veevoeder.
(Polygoon-Kuiper)
Nadat

men

nu de molm.

i.i,
Heerhugowamrd
een iralerriirenije.

Nieuwsuit eigen
land

lil Vli/inen, het tcnlruir, der maiiiieniniluslrie. heerscht

groote bedrijvigheid. Bij duizenden worden de manden
verschillende soorten naar alle windstreken, vervoerd.

Sm

(Polygoon-Zoylomakor)

Te Woogwoud is men bezig met het plukken van vlierbessen, waarvan een heerlijke siroop tegen verkoudheid
en nok jam gemaakt kan woulen. Bet» tweetal meisjes
tuin

hef

of-rissen der bessen.

(Polygoon-Kuiper)

Met de verzoeting ran hei Usehneerwater is de vavgsi
van zóetwatcrvisch in Zwartsluis siert gestegen. Snoeken en snoekbaarzen ran rijflien pond tijn geen zeld(Polygoon-Zagers)
iniinlieitl.

Ue

laatste dag van

de aihiclitl:

wedstrijden van de 8.8.

en

Polizei

Sporlgemeinsehaft Niederlande in
lieiob/nipisch stadion te Amsterdam,
üe rijkse-onimissaris. rijksnvin ister
dr. Xri/ss-Inqiiart-, woonde de wedstrijden bij (Sde ran links).
(Polygoon-Zeylemaker)

He Duitschers in Nederland openden hnn oorlogste-iiilerhnlpicerk 1941»
1942 met een groote bijeenkomst in
hel Concertgebouw te Amsterdam,
waarbij vertegenwoordigers ran de
weermacht, den staal en de parlij
aanwezig waren.
(Stapf-Mol>

CEEN STOPPEL ZONDER NACEWAS

Heen stoppel zonder iiagewas. Het nijpende telort aan krachtvoer kan ten deele verholpen

irnrden door meer ruw voeder. De bijproducten

ran onzen akkerbouw moeten steeds geheel aai,
het ree ien goede kinnen. Door verbouw ran
sliippelgeieassen Iminei, bovendien drie oogsten

in

twee

jaar verkregen worden. (Polygoon-v.Bilsen

In il. Sociëteit

te

bars gehouden.
grooten end leren.

Doetmchemwerd de jaarlijkschekhmper,
Twee jongedames die n-el op ■<;
(Polygoon-v.

im.,.

ac federatie ran rntkslmnders voor Botterdam en omgeving
samenwerKVltg
de directie van de
Diergaarde Blijderp in de Jiiricrahal een belangrijke propagandistische tentoonstellingheelt
georganiseerd
„/, volkstinnrjebied mei het doel enthousiasme aam te kweeken voor hel honden van een eigen volkstmn,
(Polygoon
in

mei

Hof

H01.,,,b05, 1,

van I .U.C. IS

"'t" sneller
""u"' T, ''',d.D.O.aanvaUers.
SïïS*^ V*4..AJ>.O.
,els

dan,le

9"P<**' Keeper

'Sehlmmelpenningh)

trad vorige week Ie Amsterdam in het huwelijk mei
mej. Carpentier. Onder een haag ran fietswielen
rerlaal hel jonge paar het stadhuis. (Polygoon-v. Bilsen)

Ue „nlinoeli,,,/ Ajax-D.F.Ü. Ie Amsterdam eindigde in gelijk spel.
'
liet moment dal Ajax gelijk maakt.

'

NEDERLANDSCHE
VOLKSDRACHTEN

v rouw

mcrkwi
muts tl

wijzig!
i noest

wikkel

De ,
bode b
moe g«
Napok
tnlen
hcele .
een „jj
als in <
zijde 11
afgewi
Twe«

„cornet

plaatse
vi'rand'

knipml

geblev*1

motiefl
dan eet
jaren

f

rijksdaj

in den'

Te Staphorst worden
le oude costuumgebruiken onverzwakt
jehand-haafd. 'sZtmlags wordt er over
te stijf opgevulde
mdermuU een sier'ijk mutsje opgezet
tan kant en tule.

DE KLEEDIJ IN OVERIJSEL
EU GELDERLAND

gesned<|

in rijke l

forsehe"
draags
Het

spronl

blauw*
eenvou
knipt"
woordi
het he
en ere
nauw

zoo juist genoemde, 'n eigen karakter. pijpph
opzicht een plaats, waar
juist b
De Veluwe vertoont 't merkwaardige
de traditie gehandhaafd wordt. Lazen we niet
verschijnsel, dat er twee drachtentypen
die da
naast elkaar voorkomen op dezelfde
door d
dezer dagen, dat een eigenzinnige bruidegom
wordt
geplaats.
prijken
De eene hoofddracht
door een „volksgericht" in optocht naar 't huis
kenmerkt door een blinkenden zilveren kanten
ooTijzerband. die, over 'n frisch gebloemd
van zijn voormalige aangebedene werd geDoz
ondermutsje, horizontaal om 't achteroverge
bracht? Dit vasthouden aan oude gebruiken
hoofd sluit, om dan vervolgens, bij de die gfl
geldt ook voor het costuum. De dracht van
slapen ongeveer, plotseling van
te veranderen. Keu bijna
richting
j)e knipmi
Staphorst en Rouveen boeit het oog zoowel
omlaag, niet den ho- word 'I een gf
hoek
rechte
door de diepe, heldere kleuren, als door de
rizontalen band om 't achterhoofd.
Een kenmerkend boorsche dracht,
bijzondere snit, die reeds zeer oud is.
deze hoofdtooi, met allo fleur en WÈja
kracht ervan. Ook komt er oen
andere muts voor, die minder boersch, doch
eostiiiimgebrniken van Staphorst
hangen nauw samen met de heeie burgerlijk deftig van voorkomen is: de z.g.
„knrpmuts".
dracht, die de bevolking van de
noordelijke Veluwe het fleurige aanWaar die knipinnts eigenlijk thuishoort, is
zien verleent en vormt dus als niet zoo gemakkelijk te zeggen, omdat het
het ware, alle provinciale grenzen negeeeen nakomeling is van eon burgerlijke miitscnniode, die in 't bogin van de negentiende
rend, een uitlooper van het ilraohtengebied, dat 'n middelpunt heeft in Hiereeuw door het heeie land gedragen werd.
den. Als we van een uitl«oper spreken, Toen die mode uit de steden verdween.
bedoelen we echter geenszins een verwanadat ze als ouderwetsch was verworpen,
I tering uf vervlakking. Integendeel! stap begou dc (uiiijzerliioze nnitsenboiiw plaatselijk
onder de plattelandsbevolking merkwaardige

Staphorst is in menig

De

i

__^H_-___-____£^-i_____________________K___-____
§ Stiijdiorst met de
zwarte onderMantelde oorijzer.

M

*'l'an
*
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pten manchetje om het gezicht werd oor|ljk in den vorm gehouden dbor een met
_<le omwoeld karkasje en het werd mot oen
werktuigje in regelmatige plooien „gepl karkas en al. Do „knipmuts" van tegen
"leeft dat voorstrookje, dat oorspronkelijk
tot de helft
' gezicht insloot, teruggebracht
bard boogje van gemaakt, dat min of meer
1 't hoofd, met regelmatige, hardgosteven
'jes van wang tot wang reikt, de ooren nog
ekkend. De fraaie gouden bengelsieraadjes,
aan hadden moeten slingeren, zien zich
harden rand vau hun plaats verdreven en
nu op ooghoogte vastgehaakt in den

-

'

°orrand.
'"ijnnuts. waar geen eigenlijke van ouds
*rde lijfdracht bij gedragen wordt, maar

'"nlijk de bekroning vormt van een wat

*H
De jeugd

eien

Itet oude Hierden.

dikken rolronden pluisrand, die de teere
gezichtjes zwaar omlijst, vinden we ook
terug bij de Veluwsche traditie. Deze muts,
boersch verstrakte japon
die eigenlijk oen gekleede uitgave is van
van ouderwetsch fatsoen,
'n baby-muts, wordt langs den voorkant
komt met allerlei plaatseversierd met een ruige zwarte struisveer.
lijke bijzonderheden voor,
of een pluizige rol van zwart sajetten
niet alloen in Twente en
sinyrna-werk. Dezelfde kindormiits, die
Achterhoek,
den
maar van
voorkomt tot in Spakenburg too, draagt
Winterswijk af, de heeie
evenwel verschillende namen al naar geVeluwe over, tot in hot
lang het: kleine meiske or inoo rondkuiert
Gooi too. Gemeenlijk komt
er ook nog een breed hetusschen de blonde roggevelden bij Kierden,
melsblauw zijdon lint aan
of thuishoort in hot miniatuurstadje
of bij Staphorst. Een „plume"
pas,
E-burg
to
met ingeweven
glanzige brooaat-bloemen,
zegt de moeder uit Staphorst, doelende op
tot een tuigje verwerkt,
do veer, die de zaak verfraait; 'n „nette"
dat sluitend den bol omheet de muts onder Oldebroek, een betiteling waar men niet zoo dadelijk 'n vervat en onder de kin wordt
dichtgohaakt. Koralen of
bastering van „bonnet" in herkent. Don
granaten met een gouden
kant van Nunspeet uit wordt deze muts
„poetse" genoemd.
slot krijgen er om den hals
In heel Gelderland en Overijsel is de „knipmuts'
dikwijls nog gezelschap
Kenmerkend voor de antiquiteit van die
haog in aanzien. Hond Nunspeet valt de achter
Veluwsche
en Staphorster kleedingtraditie
vrij
bij van een „kuupdoeom
en
strook
rut/
schouders.
kien", een bont zijden
is de opbouw van liet vrouwenpak. Borst
foulardje, dat losjes om den hals wordt geknoopt. en rug zijn steevast bekleed met een „kraplap". Een kort scapulier
Daarmee, staat Staphorst in een zeer stellig conachtig kleedingstukje, dat stevig vastgesnoerd wordt met banden
trast. Het zwart satijnen ondermutsje, ten deele over den „hemdrok". Kraplap en hemdrok komen in talrijke variaties
bedekt door een zilveren oorijzerbeugol van het voor on wijzen terug naar een vor verwijderd verleden. Bij dien krapHierdensehe type on er om vastgesnoerd met een lap verschijnt ook meestentijds ecu „doekje". Soms rudimentair
zwart lint met „gehakkelde" randen, heeft een
geworden, soms kolossaal uitgegroeid, maar bijna nooit ontbreekt het.
curieus fatsoen. Over een stevigen vorm van grauw
Gewoonlijk is het helder rood en wit geruit, of kleurig van kleine
papier steekt het boven'het voorhoofd puntig en
bonte bloempjes, en alleraardigst geplooid en aangespeld. Een zelfde
parmant naar voren, in tegenstelling met de Hierpittig rood k<#rt terug in de bloempjes, die de karakteristieke „tipdensehe gewoonte, waarbij de ondermuts ook wel mutse" decoreeren. Dat rood maakt bij diepenrouw plaats voor zwarte
van zwart satijn is, maar minder bizar gomodeleerd ornamentjes, waarvan de kleur op zijn tijd, bij terugkeer naar het
en sluitend gemaakt om het hoofd. De blinkende gewone doen. wijkt voor hot paars, dat een lichten rouw kenmerkt.
hoog opgezette oorijzer-helm, die in Staphorst de Dio tipinutsc met den hclderwitten „langetrand" er langs onder het
laatste jaren nog voortdurend breeder wil worden,
zilveren oorijzer en 't aardig gevouwen, op de borst gekruist en breed
goeft met dit flonkerende pantser op den ondergrond uitgespelde „doekje" geeft aan dio Veluwe-dracht iets karakteristieke.
yan zwarte zijde een mooi tegenwicht voor de rest
Een andere hoofdbedekking mogen wo zeker niet verzwijgen. Door
van de dracht, waarin een holder diep rood en ongeheel Gelderland en Overijsel, tot in Drente too, komt een daagsehe
voor, die oen „plooimuts" genoemd wordt. Een betrekkelijk
muts
puur
ultramarijn-blauw
sproken.
broken
hot sterkst
eenvoudige borduursclbol, met ornamentjes er op, die van band in
's Zondags komt er ovor den blinkenden helm 'n fijn
gevormde ovormuts van kant en tule, wanneer de elkaar geknutseld worden on langs den voorrand afgewerkt mot.eenigo
vrouwen in een troepje bij elkaar met de mooie strookjes fijn gepijpte stof, wordt langs het achterhoofd beladen met
oude, zwaar niet zilver beslagen bijbels, hangende een ingewikkelde plooierij van wit batist en kant, die als een rand
aan zilveren kettingen, ter kerke gaan.
sneeuwwitte bloemen wijd uitstaat en een kostelijken, ongemeen rijken
kleine-meisjesmuts
satijn
Een
met oon
tooi geeft aan de oudere vrouwen.,
CRITYS VOORBERGH
van zwart

Borculo heeft een knnlitjer silhouet. De voorstrook
'Vcm,
en de aehlerstrook stnai stijl in de plooi.
9nippend

Inifcltie

__k

De „tipmuU" zit zóó sluitend, dat er eigenlijk geen
oorijzer noodig is om den boel op zijn plaats te houden.
In 't werk wordt dit dan ook dikwijls af gelaten.

B" te vertoonen. Het duidelijkst en het
Mist is die „knipmutsendracht" tot ont. gekomen in Twente.
!*net", waar veertig jaar terug de dienstÜselijk deftige families en nog later de baker
"itst liepen, is een orthodoxe nazaat van de
'ti-ohe damesmuts, die als een geborduurd
Ne het achterhoofd omsloot en langs de
''"zijde (tot onder de knip) versierd was met
'lipt" strookje kant, dat het heeie gelaat
1 manchet van plooitjes inhulde. De achterfe den nek werd wat kaal bevonden en dus
met een wat ruim vallend strookje,
de drie onderdeelen, waaruit de
bestond, zijn. nadat dio muts op ettelijke
'n ons land „dracht" was geworden, gaan
*'! en overal op een andere manier. Bij de
in Twente is de bol ongeveer dezelfde
h al zijn de regelmatig erop verdoolde bloem& die oorspronkelijk niet voel grooter waren
bubbeltje, in den loop van honderdendertig
kngs uitgegroeid tot den omvang van een
Her. Het sterkst is het argeloozo strookje
Ms gewijzigd. Geleidelijk langer en ruimer
hangt dat zelfde versiersoltje heden vaak
'looien- min of meer \nrij vallende, als een
""ier van tule en kant af op den rug van de

*

M
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Als het ernst wordt gaal de knipmuts op.
Jr'alks

(5),

v.

Agtmniil

(t).

Doener

('_'),

[foto's: Panorama
Archief Panorama (-1)

Dc „plooimuts" is werkdracht ; ook in Twente
Helaas is ook dit werk zoo goed als uitgestorven
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musene
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scp weg naar de onmiddellijk achter hei

front gelegen hulpposten.

I Al

j
j

j

j

:
:

staan aan de frontlijn de Finsche soldaten in het vuur, thuis moet de arbeid,
moet het dagelijksehe leven zoo goed mogelijk voortgang vinden, en moeten
door al wie helpen kan de handen uit de mouwen gestoken worden. Jongens
en meisjes, maar vooral de Finsche lotto's, van wie wij in den eersten oorlog
tegen de Russen zooveel staaltjes lazen van bewonderenswaardigen ijver en
moed, nemen deel aan den arbeid achter het front. Onze fotoserie toont hiervan enkele frappante momenten.

De helpende hand
achter het front

üet umeelen

van pap

door Jftmehe lotta s.

Een lotto

van dei

luchtbeschermings-

dienst op haar ob
servettiepost.

Als ze even gelegenheid hebben tijdens
hun kort verlof, helpen de Finsene soldolen me,- lom den
oocjsl achter de vuur-

linie. (Foto's Holland)

Een jongt Finscht boerenzoon, die «.
paarden drijft voor een moderne ijyeren e,,

I
I
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CHANTAGE
door Hans Verhoeven

Dokter

Hakker wiebelde

__rf*^_^^__iM?_^__-^^^^^^ t_É____i_B'

langzaam Hakker en begon de wond te verbinden.
Smit had een aanzienlijke hoeveelheid

in zijn bureaustoel op en neer
en keek den man. die voor hem
zat. strak aan.
..Als ik het mis heb. meneer eh....
Smit. moet u hel maar zeggen," zei
hij met een effen gezicht, „maar wat
ik er van begrijp is, dat u zekere inlichtingen omtrent mij aan de politie zult
doorgeven, tenzij ik zoo ongeloofelijk
idioot ben. u voor uw stilzwijgen vijfhonderd gulden te betalen."
..(Wied begrepen, dokter." zei de heer
„Smit" tevreden.
„En als ik weiger*"
„Tja. u weet natuurlijk hel best, wat
goed voor u is, maar dat zou voor ons
allehei beroerd zijn. Luistert n nou
eens" - Smit boog zich naar voren
„wat boteekenen nou vijfhonderd
gulden voor n met nw zaak, of praktijk
noemt u het. geloof ik. is het niet? Voor
u is dat bedrag niet meer dan voor mij
een kwartje. 1' geeft me een presentje

vau zijn voormalige

zelfverzekerdheid

verloren. Niettemin kon hij zich in zooverre geruststellen, <lat dokter Hakker
blijkbaar niet van plan was hein iv
koelen bloede te vermoorden, anders
zou hij niel zooveel zorg aan zijn arm
besteden. Toch wilde hij gaarne precies
weten hoe hij er voor stond.
„Dokter." zei hij timide, „hel spijt
me, dat ik even driftig werd."
Dokter Bakker deed net alsof hij het
niet had gehoord, toen hij naar de kasi
liep en in gedachten eon klein fleschje
bekeek.
I>r patiënt stond voorzichtig op.
..Hiermee is hot zeker afgeloopen?''
waagde hij te zeggen. „De ruil gaat dus
niet door*"
„Voor zoover het uw voorwaarden
betreft, gaat dc ruil inderdaad niet
door," zei dokter Bakker. „Ik overweeg
echter een overeenstemming in deze
en ik houd ni'n mond
kwestie op de mijne."
Zijn stem werd hard
dicht, snapt u welf"
en wreed, toen hij
„Ja, ik snap 't. En
als u die vijfhonderd
vervolgde: „U bent
gulden op hebt, komt
minder
dan een
u terug on wilt in eer.
mensoh.ineneer Smit.
u bont een schadeNeen. dit is niet ili
manier, om de zaal,
lijk dier, waarvoor ik
op te lossen, 0 bent
maar één nuttig gehier gekomen, niebruik weet: om nietmand beeft u gezien,
te experimenteeren.
1' liebl er waarik heb u zelf binnengelaten, kortom,
schijnlijk nog nooit
ernstig over nageu zult moeten inzien.
dat ik de situatie voldacht, hoo dikwijls 't
voorkomt, datwotenkomen behoerseh."
„Kalm aan, dokter:
sehappelijk waardeu
Wal bedoelt
met
volle proefnemingen
Langzaam leerde zijn
worden bemoeilijkt
dien nonsensf" Smit
bezinning terne/.
was opgesprongen en
door de wet, vooral
had achter den stoel
als de onderzoeker
een zoo veilig mogelijke plaats inge- faalt en het slachtoffer er aan ten
nomen.
onder gaat."
Dokter Bakker was rustig blijven zitDo tong van den heer Smit plakte
ten en schudde glimlachend zijn hoofd. onpleizierig aan zijn verhemelte.
„Ik bedoel," zei hij vriendelijk, „dat
„Al geruimen tijd," vervolgde, de
u geen schijn van kans hebt mijn huis dokter, „bestudeer ik een nieuwe mete verlaten. Als verstandig man moet thode van genezing van kinderverlain
u toch de positie kunnen begrijpen, ming. Tot dusverre is het percentage
waarin u zichzelf hebt gebracht, t. genezingen bedroevend laag, meneer
komt met een ultimatum, dat mij geen Smit, maar nu heb ik een serum out
kous laat. Als ik slechts één oogenbiik dekt. waarvan ik aanneem, dat het
kon deuken, dat u hot bedrag, dat u succes zal hebben, zelfs in de meest
vraagt, zoudt aannemen en verder de gevorderde gevallen. Jammer genoeg
zaak zoudt vergeten, zou dat natuurlijk heli ik de uitwerking er van nog niel
een lieel verschil maken, maar...." volledig kunnen controleeren."
De woorden van deu dokter hielden
„Als u mij soms als proefkonijn wilt
een dreiging in zich. die Smit niet in den gebruiken, dokter, dan zeg ik ronduit:
wind kon slaan. Hij gluurde naar de neen," zei Smit.
„Kalm. kalm," hernam de dokter
kast naast den haard; vermoedelijk was
sussend,
propvol
geheimzinnige
die
met allerlei
als sprak hij tot een klein
instrumenten, en de man. die tegenover kind. „ik heb reden om aan te nemen,
hem iloodrustig op zijn stoel zat. wist dat uw zienswijze geheel anders zal
worden, als u alle feiten kont."
er stellig mee om te gaan.
Smit's herinnering omtrent wat inde
„Kooit," schreeuwde Smit, „en
volgende paar minuten gebeurde, was knoop dit ih uw oor: als ik hier van
slechts vaag. Zijn vuist schoot uit ovor avond niet wegkom, heb ik maatregelen
liet bureau, maar hij miste en het vol- getroffen, dat een zekere brief morgen
gend oogenbiik was zijn arm in een bij de politie is."
„TT zult niet alleen over een paar
machtigen' greep gevangen, waarna hij
met zijn hoofd dof tegen iets aansloeg. minuten vertrokken, maar ik ben er
Hij hoorde den dokter nog bewegen, zeker van. dat u morgenvroeg terug
veraf leek het hem, en dan verloor hij zult komen, om mij den brief te ovei
haudigou. waarmee u zulke booze planhet bewustzijn.
bezinning
te- nen hebt."
Langzaam keerde zijn
Smit's oogen-gingen in verbazing wijd
rug. Met verbaasden blik staarde bij
ecu
bloed,
diepe
open.
uit
dat
sullig van het
„Tusschen twee. haakjes," informeerde
wond aan zijn pols welde, naar een
gebroken bloemschaal op bet kleed
Slot op blz. 20
voor hem. Naast hom knielde dokte]
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Prodent plus een goede tandenborstel is de ideale
combinatie voor Uw tanden en mondverzorging.
Deze vermaarde, heerlijk schuimende tandpasta
bevat het kostelijke „dispergon", dat tandsteen
verwijdert en nieuwe vorming tegengaat. Maar
dan ook 's morgens en 's avonds poetsen!

PRODENT
dispergon
tandsteen
met

HEERLIJK SCHUIMEND

-

tegen

!

MAAKT DEN MOND FRISCH EN DE TANDEN PARELBLANK
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EEN MERKWAARDIGE

WSPENVERZSMELING
In de stad Graz
in de Oo sim ark

Sinds

jaar en dag staat te Graz 'n
merkwaardig gebouw, dat de bestemming kreegvan wapenkamer
en tuighuis. Een fraai beslagen
poort verleent toegang tot 'nvoorhof in Duitschen Renaissancestijl van
een bijzondere bekoring. Hier was
eeuwen geleden de regeerende overheid
Tornooi-helm uit de lbe eeuw, afkomstig van een wapensmid uit Neurenberg

van Stiermarken gevestigd: thans zetelt er de gouwleiding van
het gebied. Reeds vanaf de middeleeuwen bezat het vanuit
het zuidwesten steeds zoo bedreigde Graz, behalve enkele
kanonnen-gieterijen van beteekenis, ook kleinere wapenkamers
of tuighuizen, welke de Landsheer als wapendepot gebruikte.
In opdracht van de landsstanden werd het huidige tuighuis gebouwd. Men deed er over van het jaar 1642 tot 1046.
Op hedennog treft men er niet minder dan 30.000 wapenen aan,
opgeborgen, zooals ze ook vroeger waren. Slechts enkele
ervan werden bij de vensters opgesteld om gemakkelijker
bezichtigd te kunnen worden.
De verdiepingen zijn niet in kamers met gangen onderverdeeld, doch vormen een groote ruimte, drieënvijftig meter
lang en elf meter breed. Een doorkijkje door zulk een zaal
biedt wel een fantastisch schouwspel. Aan de wanden hangen
in forsche rekken de zware, glimmende wapenen van oude
makelij met allerlei dreigende en ongewone vormen, en schijnen bij honderden de gepantserde ridders te zijn aangetreden
voor een pf andere wapenschouw.
Ridders dit vroeger eeuwen traden in deze wapenuitrustingen bij tornooien op. Een imposante rij.
Een mul geschulstuk van

massief brons.

Tornooi-paard met pantser-uitrusting. Aan de
'zolderbaucen hangen de helmen in la,nqe rijen.

Rechts boven: De fraaie poort
'
van het tuighuis te Qraz.

De meeste der in dit enorme tuighuis verzamelde wapenen dateeren uit de
eerste jaren der zeventiende oeuw, maar men vindt er ook wapens uit de zestiende eeuw. Zwaarden met onbekende bijzondere merkteekenen en zinspreuken vindt men er tevens uit den Gotischen tijd.
Onze fotoserie moge den lozer con beeld geven van het bijzondere karakter
dezer enorme wapenkamer uit den ouden tijd.
Geen toonecl-hamassen van blik of dun koper
staan hier aaneengereid. maar massieve ijzeren
bekleedsels uit tijden, die voor-historisch lijken.

Oude pistolen met patronen

kelken en kriiitjlessehen.

(Foto's Orbis-Holland)
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Huidverzorging
thans in het teeken van

vitamine F

weinig belangstelling

Duizenden vrouwen, diezich afvragen, meet
er toch aan haar temt schort, ontvangen thans antwoord van de wetenschap. Vet-arm voedsel heeft een gebrek aan vitamine F teweeg gebracht,
en zonder vitamine F verlept de huid.
U lijdt toch niet reeds aan de eerste
waarschuwende symptomen: brosse
nagels, dof wordende haren ? Neem
tijdig Uw maatregelen. Ga over op
Dobbelman's Castella crèmes. ledere
tube bevat 2000 eenheden vitamine F.
Zij hergeven de weefsels hunvitaminenrijkdom, hun jeugd en hun veerkracht!
wat
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pakken," bracht hij uit, terwijl hij een
die de veertig zijn gepasseerd en
vuile envelop op tafel wierp.
zien,
aan Rheumatische pijnen.
lijden
pakte
Zondor hem aau te
dokter
naar
den
envelop
op
Bakker de
en keek
moeten noodig maatregelen nemen,
inhoud. Hij slak een lucifer aan. hield om te voorkomen, dat ze de dupe
die bij het papier en wierp ton slotte dé worden van.
hnn leeftijd. Wanl
asch in den haard.
met de jaren verslappen de bloed„Gelukkig, dat u den brief hebt georganen, verzwakt nuk
vonden, meneer Smit. Had iemand zuiverende
Dan gaan zich
spijsvertering.
anders dien in handen gekregen, dan dé
zou ik er misschien nog last moe heb ben onzuiverheden vormen in het bloed,
en die hoopen zich Up; men gaal
gekregen."
zich onbehaaglijk voelen, niet fit
„Last."' schreeuwde Smit, „levenslang had u gekregen ! Maar hoe zit bet nu meer, vaak mei een ongezond pafniet de behandeling* Ik heb van pijn .ei'ig gevoel en neiging tot corgeen oog dichtgedaan vannacht."
pulentie. Zulke inenseheii moeten
De doktor deed alsof hij het niet
Kruschen
Salts nemen. Kruschen
hoorde.
houdt
de
bloedzuiverende organen
„U hebt dien brief zeker tusschen de
jong,
onzuiverheden in het bloed
vuilnis gevonden'? Op welke manier hebt
krijgen geen vat op liet gestel, omdat
u dien eigenlijk met mij in verband gebracht? Hij was ongetookend."
ze regelmatig en langs natuurlijken
„Toevallig liep ik achter uw buis weg worden afgevoerd. Niet zonder
langs, toen do brief door oen windvlaag reden wordt Kruschen over de heeie
uit den vuilnisbak pardoes in m'n wereld erkend als het middel tegen
handen vloog. Ik las 'm en dacht, dal rheumatische
pijnen en als vooru het beslist op prijs zou stellen 'm
tegen ontijdige ouderbehoedmiddel
terug to krijgen.
ilomskwaalt jes als corpulentie, trage
Maar waar blijft u met uw tegenmiddel? Doet uor nog eens wat aan of stoelgang, auto-intóxicatie; schijnlaat u me aan m'n lot over?"
baar onschuldig in aanvang, maar
Zijn stem sloeg van angst over. pijnlijk en sloopend.
Daarom.
Dedokter glimlachte wapen \~ intijds, neem iederen dag
fijntjes. Hij wikkelde di' kleine dosis Kruschen
het
het verband af en 'unit' beproefde recept sinds 1889.
keek ernstig naar dc
wond.
„Ziet er goed uit,''
zei hij. Zich daarop
weer tot zijn patiënt Bij alle Apoth. en Drog. 1.47, 0.76. 0.41
wendend, vervolgde
hij:
„Ik geloof niet, dat
hot kwaad kan, als
ik n zeg, dat ik niets
in do wond heb gebracht, dat tot kinderverlamming zou
kunnen leiden. Ik
kan u beter uitvoerig
vertellen,hoodo zaak
stak een lucifer arm
in elkaar zit, al was

dokter Bakker, „hebt u erg veel last
van uw arm?"
..Nogal," bromde Smit.
„Klopt," knikte de dokter tevreden.
...Morgen zal do wond gloeien en uw arm
zal stijf zijn tot den schouder, misschien
zelfs uw nek ook."
..Wwwwwat bedoelt ut" stotterde
Smit.
„Neemt u me niet kwalijk als ik me
niet duidelijk genoeg heb uitgedrukt,
meneer Smit. Voor ik de wond heb
verbonden, heb ik de gelegenheid to
baat genomen u te infccteeren mot de
bacillen van kinderverlamming."
„Kinderverlamming!" brulde het
slachtoffer. „Beteekent dat, dat ik
kinderverlamming krijg?"
„Precies! Ik kan n voorts nog ter
inlichting zeggen, dat er. behalvo mijn
eigen serum, goen ziekenhuis in het land
is, dat u beter kan maken. Het is dus
tijdverlies eon andoren dokter te raadplegen."
Smit probeerde te spreken, maar zijn
tong weigerde dienst.
„Alles hangt van u af, meneer Smit.
Als u morgen met den brief bij me komt,
zal ik terstond-met het genezingsproces
beginnen. TT kunt natuurlijk naar de
politie gaan, maar ik moet u dan
■ rnstig waarschuwen, dat vin dat geval

zult

hebbeu

. oor den afloop van
le zaak. Ik wensch
u goeden nacht!".,

De dokter hield
de deur uitnoodigend
open.
Tegen den tijd, dat
zijn bescheiden
kamer bereikte, hadden
de pijnlijke
-cliënten in zijn arm
dien twijfel aan de
juistheid van
de
woorden van den
dokter weggevaagd.
liet was duidelijk,
il at zijn eenige kans
lag in toe te geven
ento vertrouwen, dat

.. .

—

—

KRUSCHEN

Tlij

Ie dokter hem inderdaad zijn gezond-

heid zou kunnen teruggeven.
Zonder zich van zijn kleeren te ontdoen gooide hij zich op bed en lag den
geheelen nacht met wijdenen oogen van
ingst te staren in oen toekomst vol
verschrikking. Naarmate de pijn in
hevigheid toenam, vervloekte hij zijn
dwaasheid, om aan de affaire te beginnen. Hij verlangde hartstochtelijk naar
liet daglicht, dat hem gelegenheid zou
I lieden naar don dokter te rennen en hem
lesmeeken van de martelende pijn to
worden verlost.
Even zeven uur drukte hij al op do bel
van dokter Bakkers huis en hij hield
zoo lang vol. tot een slaperige meid
opendeed.
„Ik wil direct den dokter spreken.
Het is dringend, 'n kwestie van leven en
dood. Zeg hom. dat Smit er is."
„Kom er dan maar in. dan zal ik zien
of hij al wakker is," zei de meid, onwillekeurig beïnvloed door zijn verbonden
hand.
Hij duwde haar opzij en trad de
wachtkamer binnen, waar hij ongeduldig
heen en weer bleef loopen. terwijl hij
telkens zijn gezwollen arm betastte.
Smit's zenuw-en waren tot liet uiterste
gespannen, doch de dokter liet hem
ren ïiiii' wachten, alvorens hij hem bij
zich riep.
..Vlug, doktor! Het heeft me te

het alleen maar om

me ooit weer zult
lastig vallen."
Een sigaret opstokend, blies do dokter nadenkend 'n rookwolk de kamer in.
„Die brief, dienu voor zoo compromit teerend hield, werd geschreven als deel
van een verhaal, dat ik voor tijdpasseering maakte, toon ik mo nog pas had
gevestigd. Een paar dagen geleden
vond ik het manuscript tusschen oude
papieren en gooide hot in de prullenmand. Uw zwak verstand concludeerde,
dat ik aan oon misdaad schuldig was
Ik realiseerde mij evenwel, dat openbaarmaking van don brief in ieder ge-va i
een hoop narigheid met zich zou meebrengen. Niemand anders dan oen
dwaas zou kunnon veronderstellen, dal
oen dokter, die zoo juist eon belangrijk
experiment heeft uitgevoerd, zijn patiënt zoo maar zou laten vertrekken,
waardoor hij niet in de gelegenheid zou
zijn de reacties van het proefkonijn
volledig te volgen. V beut er prachtig
ingevlogen. Alles wat il scheelt is. dat
de wond abnormaal pijn heeft godaan.
doordat ik hot verband te strak heb gelogd."
„Dus dan heb ik geen kinderverlamming," sputterde do beer Smit verontwaardigd.
Dokter Bakker opende de deur.
„Neen!" zei hij, „maak, dat je wegto voorkomen, dat u

komt!"

(Illustraties

B. ten

Hove)
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De vrouwelijke
Robinson
door Mia

De

Stormvdgol" gedroeg zich «iet
behoorlijk. In plaats van zooals
gewoonlijk de baai te verlaten,
gelijkmatig, zacht snorrend en tevreden
loopend, liet de motor een stotterend
protest hooren, dat zich bij tijden
ontwikkelde tot een bijna menschelijk
gegorgel en geliijg. De blonde bezitster,
die over de machine gebogen gestaan
en haar met verwijtende blikken opgenomen had, kwam overeind en draaide
zich plotseling om op het geluid van een
stem op de kade achter haar.
„Ze doet het niet al to best, hè?"
merkte een stoere jonge man in wit
flanellen broek, vol medegevoel, op.
Aline Houwink beet op haar lippen
en wendde zich van hem af, om zich
daarna met vernieuwde en intense
belangstelling aan de machine te wijden.
„Heb je al geprobeerd er met een
stok in te porren?" opperde de indringer.
De verhoogde kleur van haar gezicht
kon het gevolg zijn van haar inspanning.
want zij oliede den motor nu voor den
vijfden keer. Zij zei geen woord en de
man koos, na eenige oogenblikken
hoffelijk gewacht te hebben, zorgvuldig
een schoone plek op de kade uit en ging
zitten.
„Het is hier koel en prettig," mompelde luj droomorig, „en het kan mij
niets schelen wat te wachten. Maar
wanneer denk je dat we weggaan?"
Aline Houwink liet de oliekan vallen
en stond op. Haar voorhoofd was
vochtig onder de losse lokken van haar
krullend haar en in haar bruine oogen
glansde een onheilspellende gloed.
Haar verbrande wangen waren rood van
de hitte en ergernis, maar zij zag er
schattig uit en de jonge man in de wit
flanellen broek keek mot zichtbaar
welgevallen op haar neer.
„Ga weg," zei ze wanhopig. „Ga
oogonblikkclijk weg."
De jonge man keek haar mot pijnlijke
verwondering aan.
„Ik vroeg alleen maar." herhaalde
hij, „wanneer wij weggaan."
„Je weet heel good, Adriaau Winter,"
merkte Aline Houwink langzaam en met
snijdende stem op, „dat jij heelemaal
niet weggaat."
Winter keek vol medelijden naar do
motorboot.
„Is het zoo erg?" vroeg hij. „Ik dacht,
dat je misschien over een paar uur in
staat zou zijn om haar te laten loopen.
Je bent zoo knap met booten."
Ik kan binnen twintig minuten
vertrekken," kondigde Aline Houwink
aau met een slem. die trilde van verontwaardiging. „Ben ik nu duidelijk
genoeg ?"
Winter stond met een zucht op.
„Och ja," gaf hij spijtig toe. „Ik
hoop, dat je me vergeeft, dat ik je
gestoord heb."
Toen het meisje weer opkeek, slenterde de jonge man lusteloos de dorpsstraat in eu terwijl zij hem ongeloovig
nastaarde, draaide hij een hoek om on
verdween.
Ëèn kwartier later snorde de motor
tevreden, klaarblijkelijk verzoend met
zijn rol in het leven on Aline Houwink
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le<ler Junghans uurwerk geeft zijn liezitter blijvende vreugde en voortdurende voldoening: vreugde,

Boven

stond op het punt te vertrekken, toen
eon picknickmand in 't midden van d<
boot viel, een oogenbiik daarop gevolgd
doorwinter, die zich met een hoopvoüen
glimlach op het bankje tegenover haar
liet zakken. Toen hij haar verbaasden
blik opmerkte, verdween de glimlach
een beetje, maar toen hij begon te
spreken, had de stem van den jongen
man niets van haar zelfvertrouwen
verloren.
„Knap gedaan," merkte hij op. „Jouw
twintig minuten gaven mij juist tijd
genoeg om naar het hotel terug to loopen
om eon gooden maaltijd voor ons in te
laten pakken. Zonder jouw aanwijzing
zou ik daar nooit aan gedacht hebben,"
voegde hij or dankbaar aan toe.
De blikken van het meisje vlogen de
kade langs. Daar hingen verscheidene
visschers rond, vredig rookend. Hon te
vragen dezen heer met geweld uit de
boot te sleuren leek te radicaal. Hem er
persoonlijk uit te zetten was niet
mogelijk. De eenige weg, die overbleef
zelf do boot to verlaten
zou zekei
aanleiding geven tot praatjes in het
dorp, dat reeds zeer opgewonden was
over den twist van de twee geliefden,
een twist, die reeds drie dagen duurde,
en de gemoederen had beziggehouden,
omdat het hier twee populaire, bezoekers
gold. Do lijnen van Aline Houwink's
gezicht stonden bewonderenswaardig
beslist, terwijl ze de „Stormvogel" het
meer in stuurde.
„Waar gaan we naar toe?" vroeg
Winter langs zijn neus weg.
Aline leunde voorover on keek alsof
zij zich met moeite zijn aanwezigheid
herinnerde.
„Je hebt jezelf opgedrongen," zei ze,
„en om onaangename opmerkingen te
vermijden, moot ik het wel dulden. Maai
ik hoef niot tegen je to praten en dat
doe ik ook vast niot."
„0, maar ik ging juist mee om met je
te praten," protesteerde haar passagier.
„Daar riskeerde ik mijn levenvoor. Deze
wasehtobbe kan elk oogenbiik kantelen
en ons overbood gooien, en jij zult wel
naar land kunnen zwemmen, maar ik
betwijfel of jo mij zou kunnen redden.
Wij zouden samen moeten sterven. Voor
wij dus doodgaan, wil ik zoggen, dat het
mij org spijt van die domme ruzie en ik
wil jo uitleggen. ..."
„Als je iets probeert uit te leggen."
viel het meisje hem flink in de rede, ..of
als jo nog iets zegt, keer ik do boot en
ga terug."
Winter scheen zoo verrast, dat een
oogenbiik zijn belangstelling voor hun
beslissend gesprek verflauwde.
„Kan zo koeren?" vroeg hij verbaasd.
..Ik dacht, dat ze dat niet kon. Tk heb
gisteren naar je gekeken, toen je bet
probeerde...."
Toen hot meisje een vlugge beweging
maakte, stak lüj zijn hand omhoog.
„Alsjeblieft niet," bedelde hij. ..Het
leven is kostbaar, ik zal wel stil zijn."
Bijna een half uur lang heerschte er
een volkomen stilte, die slechts verbroken werd door het kloppen van deu
motor van de „Stormvogel", terwijl hij
gestadig zijn weg zocht door hot kalme

ï

zijn gedistingeerde vormschoonhcid, voldoe-

ning om zijn weergah»oze betrouw baarheid. Wie
dat hij ervaring weet, wil wel gaarne wachten tot
Junghans klokken en horloges weer overal hij
de go«tle klokkenwinkels verkrijgluiar zullen zijn.
Dan echter met een nog feiltoozcr precisie-techniek
en in nog edeler uitvoering, derhalve
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W ater.

(

Ver weg. reist

slechts ecu lijn,

iedere minuut, die verliep, dui"lijker zich aftéekenend, lag een eiland,
.dend in het licht va.n de ondergaande
ui. Toen zij dichterbij kwamen, verlonde het aan de eene zijde alleen maar
et met laag hout. Aan den anderen
ml liep de oever, beplant met boomen.
■nigszins af naar een zandige baai.
'Inter bekeek de liefelijke schoonheid
van met goedkeurende blikken.
„Een mooie plek om mis souper te
tttdgen," stelde bij luchtig vast. ..We
kn innen een vuurtje aanleggen van
jshoul."
..Wij stoppen nii't." kondigde .Mine
a.n

v
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mi m.

wil stoppen,"
passagier.
de
..Merk je niet. dat
zij j naar .idem snakt .' Wij hebben al
tic "n kilometer gevaren, en dat is meer
dain ac kan. geloof ik. Maar een paar
daigen rust op dit eiland zullen baar er
eJ weer bovenop helpen."
Aline luisterde niet. Zij was me! een
ha lastigen uitroep overeind gesprongen
i nu keerde zij zich naar hem toe mot
vo] n gezicht, waarop de ijzige kalmte had
pil aategenuuikl voor toenemende onrust.
„Benzine," hijgde ze. „De benzine is

„De
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Haar gast keek
langstellend aan.

haai

beleefd en

„Heusehl" vroeg hij. ..Snikt ze
dnia rom zoo?"
„Het is die ellendige .jongen van
ï-kker." riep Aline uit. ..Hij zei tegen
ij, dat hij er vai
>rijen voor gezorgd
ui. maar ik had hem niet moeten
looven. Ik had zelf moeten kijken. Je
k" ml geen ineuse]i vertrouwen," voegde
7A' er bitter aan toe. „O, wat moet ik
I><" 'ginnen!"
Haar metgezel gaf zijn meening over

".
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.mparta». i Globe Ttodiofl Ca Ltd.
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probleem.
..Ten eerste," zei hij vroolijk, „zou
als ik jou was. de
Sfonnvogel" op
■n oever sturen en haar daar een dutje
ten doen. Dat schijnt zij graag te
illen. Dan zou ik oen vuurtje maken en
I
eoi n boel eten. Kn daarna zou ik naar de
■^
in: aan kijken en je door mij hol hof laten
in: aken. lets zegl me." voegde hij er
bei scheiden aan toe, „dat ik je vanavond
cd het hof kan maken."
..Lieve help, kun je het dan niet
..rijpen. Wij.... wij moeten hier
ijven!"
Winter knikte.
..Dat weet ik," gaf hij toe. ...Van land
spoeld, gestrand, schipbreuk geleden
en al die grapjes meer. Il; zal je Vrijdag
______f^K^^?^\
n. Ik ga een huis voor je bouwen en
t strand afzoeken naar gereedschapssten en wild schieten om Je in het
i'i'ii te blinden. Hoeveel eet een meisje
r dagl" voegde hij er met plotselinge
langstelling aan toe.
Alle gedachten van Aline waren er
en de wereld lacht met u mee °p gericht om de stervende „StormVO| gel" m de nauwe haven te sturen, die
Maar laat een goedverzorgde mond
■OT hen lag. In de oogenblikken. die
zien als u lacht. Dat kan, als uw
Igdeh,
speelde zij ilit klaar en even
tanden dagelijks gepoetst worden
.N" er
de
waa
toot vastgelegd en betraden
met„Andrélon"-tandcrème. Een mond
beide
schipbreukelingen
liet eilandje.
gave,
vol
blinkende tanden en frisch,
gezond tandvleesch: een genot om
He ■1 meisje ging meteen zitten en keek
te bezitten, een plezier om naar te
na: ai' de onbestemde lijn van den oever
kijken. Begin daarom morgenochtend
v:u n het meer met een uitdrukking van
uw tanden met„Andrélon"-tandcrème
v ,.iHangen en wanhoop.
te verzorgen en lach weer vrij uit.
„Eerst eten," kondigde Winter vroo______B_____s
mi, i< aan. „Ik ga*het rijshout zoeken,
m „Andrélon" maakt nu de
a^SS
tandcrème volgens een
wijl jij de tafel dekt. ln een paar
/.__^^*___r_l
,
verbeterd procédé, herken-y^fc
È
baar aan het gele etiket.
gen out wikkel ik mij tot één van die
/^77m\y^mV __fi
' ppere en vindingrijke genieën, waarda]
Lel hierop als u koopt. **k/
' l-W-tif
-n je zoo vaak leesl. Als het regent
rd ik waarschijnlijk een massa wol___ü_H^|
is en maak daar een weefsel van. dat
■i^^»\3«_LL'/J__-P
%w ___J_3!_____-v____^ *^_^
___s___Uf________B___Sßk_r
óver ecu 'paar stokken kunt spannen
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legebracht

hebben."

..Maar....

Aline

was

maar...." ])e

bijna

„Dien

toon vau

nederig-. ..Zie je niel.. ..'

verrassend mooien /.onsondergang? Natuurlijk. Ma ar dien zou ik
liever bij een lekkere boterham zien. nl.
je het mij vraairl. Uier is de mand. Paljij haar uit.torwijlik een vuurt je uTnak.''
Hij slenterde wat rond. terwijl hij
dorre takken opraapte, die hij terugbracht en op een hoop stapelde. In
enkele noc-enhlikkofi had hij al een vlam.
die uitgroeide met lange, lekkende
tongen, veel en amethistklenrig, heel
decoratief tegen den achtergrond van
het geboomte en het riet.
Daarna pakte hij de mand uit, die
Aline zich niet verwaardigd had aan te
raken en nadat hij een bord voor haar
en voor zichzelf had neergezet, ging hij
op het gras zitten en viel met animo
op de koude kip aan. Terwijl hij haar
ontleedde, kondigde hij het menu aan
met een stem. die bij voorban) liet
komend genot uitdrukte.

Hy had het leelijk
te pakken!
_,

[distributie;

Als het erg druk is in 't distributiekantoor, valt het niet mee
_om in de rij le staan.

..Sardientjes, een paar harde eieren,
half pond brood eu twee

kersen, een

flesehjes limonade." vermeldde' hij vredig. „Niet slecht voor het hotel „Do
Wijde Wielen", ofschoon ze er wel wat
extra's hij hadden kunnen doen.''
voegde hjj er spijtig aar toe, ..Maar misschien schiet ik morgen nog wel iets."
..Mijnheer Winter.''
„Juffrouw Houwink."
..Wij moeten hier vandaan."
en voor er sneeuw valt.
„Zeker
Daar zal ik voor zorgen," Hij knikte
troostend, met zijn mond vol. „Zorn
in den t usschentijd. dal je op krachten
blijft. Eet."
...le kon wel wat meer rekening met
mijn gevoelens houden. Je kou wel een
beetje. . . een beetje tact en kieschheid
toonen."
De jonge man legde de boterham en
het hardgekookte ei, dat hij juist naar
zijn mond bracht, neer.
..Houd ik niet op de meest kiosehc.
wijze rekening met je irevoelens.'"
vroeg hij. „Daar zitten wij nu. eens
geliefden, nu vreemden, drie dagen
gescheiden dom een dom misverstand
en daarna gestrand op een verlaten
eiland, dat naar wilde bloemen ruikt
en in zeventien verschillende kleuren de
zon laat ondergaan: Wat moest myn
natuurlijke ingeving zijn' Jou te vertellen, dal ik je aanbid
daarmee dom
ie gaan tot ik niet meer praten kan eu
dan de "oden te leeren het voor mij
te geggen. Jou in het avondrood te

Br is een gure wind en menigeen
staat te hoesten.

.

—

U hebt het leelijk te pakken,
mijnheer Smit", zegt zijn buurvrouw,
neemt U meteen een
Wybertje."

hullen, je de maan en de sterren te
geven en er bij te zeggen, dat ik ze voor
jou gemaakt heb en waarom. Doe ik

dal .' Neen. In plaats daarvan eet ik
hard gekookte eieren." zei hij bitter en
hij voegde de daad bij hot woord.
„Kun je niet iets bodenken, waardoor
we weer naai' huis komen
drong hot
meisje aan met een stem, die beefde,
ondanks haar pogingen om deze vast
te doen klinken.
„Misschien, dal een tjalk ons oppikt
of een walvischvaardor of zooiets dergelijks. Maar tot die komt," voegde hij
er vast aan toe, „geen woord van liefde
van mij
- geen enkel pleidooi, geen
enkel verwijt. Ik wil je niet eens vertellen, hoe ellendig ik mij de laatste
drie dagen gevoeld heb...."
„Denk je, dat er kans bestaat, dal
er een boot komt I"
„Of hoe ik iedere minuut jouw oogen
voor mij gezien heb. ..."
„Hottd je stil."
Winter gehoorzaamde en wijdde al
zijn aandacht aan deu maaltijd.
„Zouden wij géén noodsein kunnen
maken f" vroeg het meisje len slotte,
„als er dan een boot Langs komt. ....."
„Zoodra wij klaar zijn, zal ik hot
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Ik ga in dezen tijd nooit de deur
uit zonder Wybert-tabletten. Die
hebben mij al menige verkoudheid
bespaard."
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Alleen

origineele
blauwe doozen.

verkrijgbaar in

25
tafellakeu ophangen. Intusschen blijf jongen flink. „Ik bob gewacht tot u
ik bescheiden op den achtergrond. Ik klaar was. Toen u zei, dat hot alleen
wil je niet eens vertellen, dat ik Robert ging over do practische plannen,kwam

van Westrik gistermorgen wel had
kunnen vermoorden, omdat ik zag, dat
je hem "Toette, en ook niet, dat ik. ."
„Kunnen we nu niet vast een noodsein hijsehen?"
„Nee. Kn ook niet, hoo ik gisteren
zoo wanhopig was, dat jij me negeerde,
dat ik het grootste deel van den nacht
om je hotel liep en naar je licht keek tol
het uitging."
„Niet waar!"
Do woorden kwamen haar over de
lippen voor ze er erg in had. Daar zij
niet meer in staat was ze togen te
zij
houden, verstrakte haar gezicht
bloosde — maar Winter ging kalm door,
ofschoon ik moet toegeven, dat zijn
stem af en toe lichtelijk gesmoord werd,
doordat hij ononderbroken zijn boterhammen bleef zitten eten.
„Don oon of anderen keer zal ik je
alles vertellen," beloofde hij. „Kn hoe
ik jou vergeleek met alle andere meisjes,
die ik ken en probeerde mijzelf te overtuigen, dat jij niet de liefste, de meest
aanbeden en de aanbiddelijkste...."
„Dat moét je niet zeggen."
„Dat weet ik wel. Hoe ik niemand
anders kon zien dan jou, jouw oogen,
jouw glimlach
eet eon bootje kip.
lieveling, je eet niets en al joheerlijke,
zoete.. tot mijn hart bijna brak bij het
denkbeeld, dat ik jo verloren had."
„O, stiltoch, stil'toch."
„Ja, maar den een of andoren keer
zal ik je alles zoggen. Kn ik zal je
vertellen, hoe ik van plan was in het
slof aan je voeten to vallen, aan je
lieve kleine voeten, tot je mij vergaf,
omdat ik leven zonder jou eenvoudig
niet aanvaarden kan."
„Adri. .
alsjeblieft
"
„Neem een paar kersen. Kn dat jij
altijd gelijk hebt en ik altijd ongelijk,
en dat ik niet waard ben met jou op
dezelfde aarde te loven en dat mijn
eenige excuus voor mijn aanwezigheid
is. dat ik verstandig genoeg hen om je
te aanbidden."
„O, houd toch op. ."
„0 ja — een anderen koer — niet nu,
natuurlijk. Probeer intusschen de sardientjes eens. Zij zijn heel goed."
„Het wordt donker. Ik ben bang."
„Ik zal een wieg voor je maken in
de toppen van de boomen en die van
heneden af met een touw laten schommelen. Ik zal jedoor de zee in slaap laton
zingen en de morgenster moet een
speciaal lied aan je wijden. Kn ik zal
een komeet voor je koopen om reizen
op te maken."
„Je beloofde, dat, je niet z0u...."
„Dat doe ik ook niet. Ik maak je niet
het hof. Ik maak alleen maar practische
plannen voor de toekomst."
„Hallo, mijnheer Winter. Ik heb uw
benzine aan boord gebracht."
Aline's adem stokte, daarna liet ze
een kreet van vreugde hooren. Winter
draaide zich om en bekeek met strenge
afkeuring in zijn blik den grijzonden
jongeling achter hem.
„Vlieg oji, Bakker," riep hij nijdig
uit. „Je lient een uur te vroeg. Ik zei
om acht uur."
„Hot is al over acht," verklaarde de
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ik te voorschijn."
Aline Houwink bloosde tot over haai
ooien. Na een oogenbiik van stomme
verbazing begon Winter te spreken met
oen stom, waaraan de gewone zelfverzekerde toon ontbrak.
„Bedoel je." vroeg hij, „dal je
geluisterd hebt?"
De breede. glimlach van don jongen
verdween.
mijnheer," stamelde hij.
„Ja.. ...ja
„V
xi... zei
"
Winter stond op. pakte hem bij zijn
oor, bracht, hom naar den oever en tilde
hem in het; bootje, waarin hij naar hel
eiland gekomen was.
„Verdwijn," beval hij kortaf.
Terwijl de jongengrinnikend zijn mot i n
op gang bracht, merkte de jonge man.
dat Aline hom gebiedend wenkte bij den
jongente blijven. Hij negeerdeden wenk.
„Schiet op," zei hij tegen don jongen
en do laatste gehoorzaamde haastig.
Winter voegde zich somber bij Aline,
somber ging hij zitten, somber staarde
hij naar den oever van hot meer, in de
verte. Er heerschte een lange stilte.
nadat hun boot hot, eiland verlaten had.
Toen begon Aline te spreken.
„Hot was dus allemaal een trucje,"
zei ze bedachtzaam. „Jij kocht dien
jongen om. zoodat hij mijn motor
onklaar maakte on mij zonder benzine
liet zitten."
Haar passagier zuchtte.
„Dat deed ik," gaf hij toe. „Ik was
wanhopig. Tk zou het in dezelfde omstandigheden weer doen. Maar zooals de
meeste samenzweerders maakte ik een
fatale fout: Ik vergat dien jongen ezel
don mond te snoeren. Je kunt gorust gelooven, dat ik hem nog krijg, als wij terug
zijn," voegde hij or wraakgierig aan toe.
Zij antwoordde niet on er viel weeleen lange stilte, waarin de duisternis
hen dicht en troostend omhulde, alsof
zij hen gemakkelijker tot elkaar wilde
brengen. De „Stormvogel" zoemde welwillend op haar wegen naarmate zij haar
dool moer naderde word het hart van
Adri Winter zwaarmoediger. Hij had
zijn laatste troef uitgespeeld on hot spel
verloren. Aline kon veel over het hoofd
zien. maaj- zij was er niet het meisje naai
om den man te vergeven, die haar
belachelijkgemaakt had. Alles was voorbij. Hij zou den volgenden dag naar de
stad teruggaan en probeeren zich er ovotheen te zetten. Toen hoorde hij in de door
sterren verlichte duisternis haar stem.
„Geloof je, dat je Bakker don mond
kunt stoppen?" vroeg ze aarzelend.
„Ben je daar zeker van?"
Oogenblikkelijk verlichtte de zalige
glans der hoop Winters leven.
„Absoluut zeker," verklaarde hij
vurig. „Ik beloof je, dat hij nooit een
woord zal herhalen van wat ik gezegd
heb, lieveling!"
Hij hoorde een tevreden zucht. Toen
begon ze weer to spreken, met eon slem
zoo zacht, dat hij voorover moest leunen
om haar woorden op te vangen.
„Als je daar heel zeker van^ bont,"
mag je nu verder gaan
zei ze, „mag
niet mij al de dingen te zoggen, die je
op hot eiland niet gezegd hebt."
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voorwerp zijn.

Fracties van millimeters zijn
van doorslaggevende beleekenis. Voor een dergelijk
moeilijk werk gebruikt men
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PANORAMA. Geïllustreerd weekblad met de bijbladen „Humorist", „Sjors" en „Haken
en breien". Verschijnt Donderdags. Hoofdredacteur : J. A. M. Douwes. Heemstede.
Plaatsvervanger : W. N. Stuifbergen. Haarlem. Abonnementsprijs 13 cent per week :
per kwartaal f 1.69. franco per post /1.80 per kwartaal bij vooruitbetaling ; losse
nummers 16 cent. (Prijsverhoogmg toegestaan door het Departement van Handel.
Nijverheid en Scheepvaart onder nr. 17796 N.P. d.d. 23 April 1941.) Voor postabonnementen en adreswijzigingen van postabonnementen gelieve men zich uitsluitend te
wenden tot bet bureau te Haarlem. Bureaus : HAARLEM : Nassaulaan 51, Telef. Int.
13866, Giro nr. 142700. AMSTERDAM, Singel 263, Telef. Int. 33170, Giro nr. 97946
ROTTERDAM. Provenierssingel 27, Telef. Int. 47133, Giro nr. 101981. 's-GRAVENHAGE.
Stationsweg 95. Telef. Int. 111666. Giro nr. 43141. UTRECHT, Biltstraat 142, Telef. Int.
13473. Giro nr. 149597. ENSCHEDE. Oldenzaalschestraat 56, Telef. Int. 2188, Giro nr. 383773.
ARNHEM. Nieuwe Plein 42, Telef. Int. 24825, Giro nr. 383772. 's-HERTOGENBOSCH.
Stationsweg 27. Telef Int. 4286. Giro nr. 129750. MAASTRICHT, Stationsstraat 20,
Telef. Int. 5851. Giro nr. 124690. VLISSINGEN, Badhuisstraat 5, Telef. 81.
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is de pleisterstof van Traumaplast. Tezamen
met het desinfecteerende gaaskussen als een
reinigend filter werkende. Traumaplast sluit
de wond tegen verontreiniging af en houdt
haar luchtig zoodat zij vlugger geneest.

«>

<B

" "^

r-

-

3

__! SKI tf'ff?Wl7TFf_a_rM
Ik
»«m .m
_»---__-_■»».-»-->»■.-_«

L
n

e_^
-r-y

Verkrijgbaar bij alle* apothekers en drogisten

vn

N. Carl Blank,

Verbandpleisterfabriek. Bonn

f*.

3
".

_
3

fi
«__^

X
"s*

a.

Rh.

/

V^_lO^P

„Geen pijn waarschuwt
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U voor den gevaarlijkste!.

vijand Uwer tanden!"
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Ongemerkt volbrengt tandsteen
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zijn vernietigend werk. Geen pijn,
\
jeen uiterlijk, waarneembaar teeken geeft aanleiding om de noodzakelijke tegen-maatregelen te
nemen. Hier helpt slechts een tijdig „voorkomen l" Vraagt Uw tandarts en hij zal U bevestigen: Ter bestrijding van tandsteen biedt
Solvolith tandpasta dubbele
■
1
bescherming:
!~^
!■ Het verwijdert tandaanslag
?"7
en voorkomt daardoor het
m^m\\m^*^m
ontstaan
van tandsteen.
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1. Het is samengesteld met na/( y/ \
/
tuurlijk Karlsbader Bronzout.
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./>
wordt het reeds
/\~~
f -^ j[ _\
\
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PETER EN VERO
□

p_een mooien herfstdag kwam Peter

niet geven?" vroeg hij plotseling, voor
Greta stilstaande.
..Zou het niel heter zijn geweest.
Peter, als je het niel geweten had :
.Ie moet viiuavond immers optreden."
„Och, onzin! Dal laat ik in de garderobe. Mijn zorgen neem ik niet mee op
het tooneel. Veroniea had dit natuurlijk
nie* mogen doen. Maar het is ook gp.
Ic'-lielijk mijn schuld. Als ik hij haai
was gebleven, zou hot niet gebeurd ziin.
Als de zaak voorkomt, zullen we er
beiden heengaan:"
Met die woorden ging Peter naar buiten. Eerst liep hij wat in den luin.
daarop ging hij naar zijn kamer eu
haalde uit de schryfmap Veronica's
portret. Langen tijd staarde hij naar
het mooie, smalle gezicht. Hij zay haai
groot en slank voor zich staan in
haar volle pracht. Op dut oogenbiik
besefte hij, dal zijn liefde voor Veroniea
onsterfelijk was.
Ik moet naar haar toe, besloot hij
Op een dag kwam Peter vroeger (lan plotseling:
gewoonlijk thuis. Gret&had nog niei op
Voordat Peter dien avond hef tooneel
hem gerekend. Ze z:it op de veranda en betrad, was hij vaal besloten Veroniea
was verdiept in de krant. Toen ze na het einde v;iu haar straftijd totzi'h
hem hoorde aankomen, stopte /.e het te nemen.
blad snel weg.
Hij begroette haar vriendelijk en ver*
ACHTSTE HOOFDSTUK
k-lani'de: ..Pe repetities waren *ands___g
eerdei' afgeloopen, daarom ben ik zoo
De rechter vnn instructie had niei
vroeg. Kan ik wat ie eten krijgen, veel moeite niet Veroniea B Ach ler,
want ze loochende haar schuld niet.
< Ireta, ik heb honger.''
..Direct, Peter." Ze wilde haastig .fa; ze had al twee zomers gestroopt.
de kamer verlaten toen hij zei: „Laai Hoe ze el' toe gekomen was? Dat was
ilo krant hier. Greta. Staat ei' iets in zoo vanzelf gegaan. Ze had gevolg gegeuvev de voorstelling van gisteren?"
ven nan een innerlijke» drang, in zeker,
Greta werd rond. ...1a... dat wil ze hegreep volkomen, dat zij zich stuif
zeggen. . . . nee. er staat eigenlijk niets haar had f^emaaVt, maai- ze was nu
bijzonders in."
immers hier om gestraft te worden en
„Non." zei hij lachend, „geef eens voor hnar daden le hoeten;
hier. Wilt heli je tocht" Hij <_-llg lui.'ir
Tot zoover wns ile rechter tevreden.
haar toe.
Vfaar hij vroeg verder. ..lemand moet
..Nee. Peter, lees de krat-t alsjeblieft je geholpen hebben. Of wil je beweren,
niet. Vraag me niet waarom."
dat je het wild zelf heht on! weid?"
Toen Peter er echter op stond, de
Hierop weigerde Veroniea" te antkraal te lezen, gaf zè hem eindelijk het woorden.
hlad en wees hem zelfs het bedoelde „Aan wie heb je het wild dan ver
artikel. Peter las:
kocht?"
..Ik het) her niet verkocht!"
„Er is echter nooit een s-tuk gevonSTROOPERI.I
ln het jachtgebied tusschen de den. Alleen de ingewanden. .Ie moet toch
/..-m^lerplaite en de Greindl-alm wéten, wie den buil heeft weggehaald."
kwam hel op den avond vanden 1 "iden
„Nee."
September tot een treffen tusschen
Toen werd de rechter kwaad en
'wee jacht opzieners en een strooper. liet Veroniea naar hnar cel terugwaarbij de jachtopziener Andreas brengen.
Hierlinger door een schol in de borst
Soms kreeg ze bezoek. De pastoor
zwaar gewond werd. De strooper kwam en bleef een uur lang hij haar.
nam de vlucht, doch kon.daarhij door De Bergboer kwam niet zijn vrouw.
een schampschot getroffen wafe, wor- Moeder huilde den heiden tijd en vader
den ingehaald en gegrépen. Hij zijn wns zeei' zwijgzaam. Ein op een keer verarrestatie hleek dat deze strooper, scheen tot Veronica's groote verbazing
die reeds den geheelen zomer de omWastl Reitenberger.
ing onveilig had gemaakt, geen
..Ik moesi aardappels naar Altdorf
man was, doch de twintigjarige brengen,"zei hij. ..cn toen dacht ik zou.
boerendochter Veroniea Büchler uit dat je het misschien prettig zou vinden
Bürglen, die op de Bjichleratm in de ds ik je kwam opzoeken om te zeggen,
huurt van de Zanglerplatte woonde. dat ik het je heelemaal niet kwalijk
De arrestante werd voorloopig neem."
naar de gevangenis te Altdorf over..Vinden ze hel erg slecht vnn nier'
gebracht. Maar wij vernemen is de vroeg ze.
toestand van den jachtopziener An„Ni_N zoo <■!_;'. Ze moesten het ook
dreas Hierlinger gunstig en bestaat eens wagen wat van je ie zeggen. Ik zou
hoop op volledig herstel.
Voor je opkomen. Veroniea."
Veroniea was geroerd. Tinnen stonden
Peter Woef uiterlijk kalm, want hij in haar oogen. ..Ik dank je hartelijk.
kon liet uog niet vatten. Hij legde de W'.nsll. Rn je lient dis niet meer boos
kiairt neer en liep langzaam de kamers op me. Ik kon niel anders handelen,
weel je. Geloof lui', hel is lii'tcr zoo."
'ip en ueel'.
„Daarom wilde fe me dus de krant
...la zeker." Wnstl streek onhandig

Greta in Zürieh aan. lv /ijn
verlangen naar Veroniea sloot hij
zich inniger bij Greta aan. Hij sprak
nooit niet haar over Veroniea, maar ze
voelde 'tut Lij verdriet had en deed
Laar bes! mn hem op andere gedachten
te brengen, wat haar meestal gehikte.
Ali. hij tegen den middag van derepetities thuiskwam, had Greta reeds de
tafel gedekt, liet deed hem goed,zich
door haai te laten vertroetelen. „Je
zorgt voor me ,ds een moeder," zei hij
du ien keer. ..Je bent zoo lief voor me."
„Het is zoo gemakkelijk mn lief te
/.ijn als je van iemand houdt, Peter. Ben
je blij, dat ik hij je hen?"
..Pat weel je Toch "wel. Greta."
„Vertel me eens, Peter, of je mij zon
kunnen missen t"
Hij keek haar aan en schudde het
hoofd. „Nee, dat. kan ik niet meer,
lk heb je noodig, Greta.!'
met
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VAN HET VOORAFGAANDE: -Beter Mareus, een eenvoudige
y-p_i.c..

al. Herder op de Zwitserse Alpenweiden, en
zondagen
.nu'eni.'n.'dic
van
Sot
de eonige dochter van den rijken Bergboer, /.im zich bow.uH geworden
omdat
, ,, !"," Liefdevoor elkaar. Vcnmicn's
vader keurt .lezen omgangj-terk.af,Arend-,
vertelt Veroniea, dat hij Peter met Greta
is. Ui n.l Wü.
'er rm meisje,
oe
„' opdringerig
gezien heeft. Grete beeft Peter, die prac dit. kan zuikc er
slijt
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De kosten
overgehaald met haar mee naar de Btad te gaan ra zangles tevannemen.
tijd brengt Petei
van
en kamers worden door haar betaald. Na ver 1,,,,,,
...u,
met grooten ijver n, lUz.l
oen bezoek aan Veroniea, om zich daarna opnieuw
eenigen md nadien,
publiek,
het
iv
optreden
wijden.
eerste
z,
Zn
U"
iKsiu.lie te
hem is. er, ook hij wel
cc, «root succes. Hoewel Greta Arends erg verliefd op
haar
van haar hondt, kan hij Veroniea („ch niet vergeten. Ai r.'n brieven aan
blijven evenwel onbeantwoord.

Zangles

word"

over hnar lokken en haalde toen een
pakje vii zijn zak. „Ik hel, vvnt voor je
meegebracht, Veroniea. lint zul je wel
lekker vinden !" Hel waren een paar
gebakjes en het was ont roeiend hoe
de groote, sterke kerel smeekte, dut ze
die zou opeten.
lic', bezoek uur vlooi; om en bij hel
weggaan vWeg Wastl Rekenberget of
hij nog eens moehl terugkomen.
Doch hij kwam nog in n-ar één keer.
want de week daarop kwam dc zaak
voor. Op de publieke tribune zaten ook
Peter en Greta.
Toen Veroniea de rechtszaal binnentrad, keek ze rechts noch links. Met gebogen hoofd nam ze plaats op do beklaagdenbank. De foruiuliteiten werden
vervuld: de officier Ins de aanklacht
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lik

zoo lang had
nemen. Twee uur later
geduurd
Iluifen-Penz
het verhoor van
zijn
requisitoir
en vorde
officier
hield
derde een strenge straf.
Daarop kreeg Veroiiica's verdediger
het woord. Hij sprak met.ijver en overtuiging en niet tevergeefs. De straf
werd tot op de helft verminderd en
luidde acht maanden onder aftrek vnn
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preventief.

Zonder een spier te vertrekken hoorde
Veroniea het vonnis aan. Langzaam en
fier verliet zij de rechtszaal zonder één
blik te werpen op de publieke tribune.
waar Peter doodsbleek naast Greta zat.

Twee dagen later zocht Peter Veroniea in de gevangenis op. Toen ze in de
gevangeniskleedij voor hem stond.
dreigde zijn hart stil to staan.
voor.
..Veroniea," zei hij zacht, „moest dit
hoorde
nipt
stroöpen,"
op
Je bent bet
zij den- rechter zeggen. „Wil je nu niet nu gebeuren.'"
Zij keek langs hem hoen. „Ja," zei
bekennen, wie je daarbij heeft geholze, „er was niemand die mij tegenhield."
pen."'
„Spreek zoo niet, Veroniea. Je breekt
Yoronicn stond op en daarbij viel
Die
hart."
mijn
haar blik onvermijdelijk op de zaal.
nee, dat denk je maar. Dat.
van
„Och
haar
blik was voldoende om haar
gauw niet."
breekt
zoo
gezien
/e
en
bronnen,
had Beter
stuk te
zwegen
ze. „Waarom heb je
Hierop
knieën
vrouw.
Haar
naast hom de mooie
rechtszaal,
dat ik dood
weiden slap en ze moest een oogenbltk dat gezegd in de
je
dan alle vertrouwen iv mij
was'? Heb
de oogen sluiten.
verloren,
Veroniea."
„Vergeel niet. dat je dooi' je zwijgen
„Kon ik anders?"
de clementie van de rechtbank verT\'ee, nee, dat was toch niet noodig.
beurt," hoorde zij den rechter zeggen!
Voor
wie denk je'dan dat ik zing? Ik
en
zei
heel
op
zij
zich
Toen richtte
doe
toch
alles alleen voor jou. Veroniea,
geholpen.
heeft
me
kalm: ..Niemand
Ik alleen ben veranl woordelijk voor liet wee- toch verstandig. Alles /al weer
goed worden. Als je Mer weggaat, kom
gebeurde,"
.Kn heeft niemand ervan geweten?" je bij mij. Naar Bürglen zul je dan toch
..Dat wel. Kón persoon heeft er vau niet terug willen."
Ze zag hom met groote oogen nnn.
geweten en die persoon had mij ei' vnn
„Waarom niet? Ik schaam mo yoor
'
kunnen terughouden.''
niemand."
naam
niet
noeje
zijn
ons
..Kun
„Dat zeg je nu, Veroniea! Denk er
men f"
want
maar eens ovor na. Wat zou mijn
nog
doel.
die
geen
dat
heeft
...Neen.
leven zijn zonder jou?"
persoon is dood."
„Je hebt toch al dien tijd zonder me
Toen Peter dat.hoorde, wilde hij luid
Ja, hot is beier om or nu
zijn
gekund.
protesteeren. Muur Greta vatte
meteen
over
te praten. Wat zou je dan
hand en hield hem vast.
mij
beginnen 1 Die andere
niet
moeten
VeroNu het getuigenverhoor werd
bij
je. Tot dat besluit
heter
ze
veel
ondervraagd,
past
maar
opnieuv
niea
Toen je met;
lang
gekomen.
reeds
zegeen
-dat
ben
ik
vorklarinu'.
bij
bleef
haar
nog één
allos
was,
heb ik
Paschen thuis
medeplichtige had.
één
nog
holeven,
wilde
ik
.luist Wilde de officier het woord keer willen
tijd.
in
toen
als
den
nemen; toen zich een nieuwe getuige keer gelukkig'zjjn
aanmeldde. Het was Iluifcn-Denz. die je geheel van mij was. Toon je wegging,
verliezen, Hn
in zijn versleten plunje voor de groene wist ik wel. dat ik je zou
tafel trad en verklaarde, dat hij dé Kien je me schreef, dat ilie andere met
aangeklaagde tot stroöpen had verleid, je mee op. reis'ging, heh ik een streep
gezet onder het verleden. Ik heb mezelf
ja. haar er toe had aangespoord.
dat je dood was, dat je
voorgehouden
Er ging een gemompel door de zaal
had bestaan. Dat heeft
mij
en de rechter moest tot orde manen. nooit voor
„Aangeklaagde, wal heb je hierop me geholpen om er overheen te komen."
„In dat geval, Veroniea, ben ik verle zeggenl"
gekomen. Maar ik geloof het niet.
geefs
Niemand
„Dat ik alleen schuld heb.
jezelf wijs te maken, dat
probeert
toe
Je
heeft me er
gedwongen.''
■
„Getuige, vertel eens precies hoe de je me vergeten bent. Er is zooveel tuszaak zich heeft toegedragen," klonk de i schen ons, wat we nooit kunnen vergoten."
stem vau den rechter.
„Als ik het zeg. kun je me gerust
Iluifen-Lenz begot! te vertellen en
gelooven."
te
i
geheele
op
zich
trachtte de
schuld

...

TOSCAPOEDER
"4711" Tosca poeder! Bevat een rijk gehalte
aan ingrediënten, die de, huid goed doen en
haar tegen schadehjke invloeden beschermen.

Schoonheidsmiddel en huidverzorgingsmiddel
gecombineerd! Twaalf bekoorlijke tinten . . .

voor iedere temt de juiste, natuurlijke nuance.
Hoogste graad van fijnheid . . . toch goed
„hechtend" en prachtig „dekkend". Met den
edelen, zachten geur van het wereldberoemde

„Tosca"-parfum.
Voor ieder type de juiste nuance!
4-m
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En toch geloof ik 't niet, Veroniea."

MM lfi CALVÉ WIT
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Al langen tijd werd er gezocht naar een
"
schuimvormend product, dat de plaals van _^_^^^_^£\
kip-eiwit zou kunnen innemen.
Dit is nu gevonden: Calvé-Wil is het nieuwe, ■y^U____________________________ï_________ï________l
schuimvormende product, opgebouwd met ,«& Neem een diepe, ronde, schoone
melk-eiwitten, dat U tot stevig, vlokkig " kom en een eiwitklopper,
schuim kunt kloppen.
Gebruik inplaats van één kip-eiwit
Het heeft de taak van het eiwit in de keu- " één dessertlepel Calvé-Wit (met
een mes gladgestreken) op ruim
ken overgenomen! U kunt nu weer tal van
iwee desserllepels water.
gerechten luchtig en smakelijk toebereiden.
Koop vandaag nog Calvé-Wit en klop prachtig
Laat dit mengsel 10 min. staan
"en klop het daarna tot een steschuim, zooveel U noodig hebt!
vig, vlokkig schuim. Calvé-Wit
iets langer kloppen dan kip-eiwit.
Met de inhoud van een doosje doet U even
veel als anders met 20 kip-eiwitten. In elk BlEJf^P^ifflfltFffff^ffTJHTff-l
doosje tal van recepten.
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WAT VERBERGEN DIE WITTE MASKERS?
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m Aan den voorkant wit,
aan den achterkant aangetast

door tandsteen

(Wal 6. t_ndtpi«g*l

t_

z,.n

gal)

De tandarts toonde het aan met zijn tandspiegel. Wie
had dat ooit gedacht! Menige vrouw zou jaloersch zijn
lop zulke parelwitte tanden en nu blijkt, dat het niets
**C;
an sc^Ün 's- Achter het wit van de tanden verbergt
zich een harde laag tandsteen, waardoor de tanden
i
CjO^^Qj op den duur gaan los staan en ten slotte uitvallen.
e vreest ('it gevaar niet? Er is iets tegen te doen:
ff_jt___l
geregeld poetsen met Solidox (Ned. Octr. 19178), het
£"^~ eenige Nederlandsche tandpasta, dat Sulforicinoleaat
bevat en daardoor tandsteen verwijdert en voorkomt
l S=S__
l
■'
SJ^S op volkomen veilige wijze. Poets Uw tanden tweemaal
I KJ^;g daags met Solidox en ga elk halfjaar naar den tandarts.
Dan blijven Uw tanden wit, gezond en vrij van tandsteen.
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Extra groote
tube 65 Ct.

Gewone tube

35 Ct.

I

B^Pi

___^i W^J~^W*

SO 39-01-.I

Toen was de tijd om en de bewaakster
verzocht hom heen te gaan. Hij kreeg 'n
brok in dekeel (oen hij Veroniea tusschen
de tralies door do hand reikte. Slap lag
dio in de zijne. Daarop wendde zij zich
om en verdween in de donkere gang.
De eerste weken was Peter diep onder
tien indruk. Grota verdroog geduldig
zijn stemmingen en steunde hem in zijn
werk. Zo reisden van do eene stad naar
de andere on de naam van Peter Mareus
werd in heel Europa beroemd.
Greta voerde zijn correspondentie,
zocht treinen op en regelde alle zakelijke
aa ngclegenheden.
In het voorjaar bezochten ze Italië.
Gedurende de laatste dagen van hun
verblijf in Venetië maakten Peter en
Grota een uitstapje naar het Lido. Ze
zaton tegenover elkaar in do gondel.
Greta liet het hoofd op de hand rusten
en staarde peinzend in het water. Toen
Poter haar zoo zag, drong het tot hem
door, dat deverhouding tusschen hem en
Greta anders was geworden. Hij was
eerlijk genoeg te bekennen, dat de
schuld bij hem lag. Had hij den laatsten
lijd ooit aandacht aan haar geschonken?
Hij schaamde zich, nu hij eensklaps de
sporen van verdriet op haar gezicht
bespeurde. Mijn schuld, dacht hij, en in
oon opwelling van berouw greep hij
haar hand.
„Greta.... je moet.... ik bedoel..
kun je mij vergeven? Ik ben de laatste
maanden erg onaardig tegen je geweest.
Ik zie het nu in.. en het zal niet meer
gebeuren, Greta. Jij mag er niet ondor
lijden dat een ander mo vergeten hoeft.
Hot moet een leugen wezen, want men
kan niet vergeten, wat is vastgeworteld
in ons hart. Omdat jij bij me bent,
gelooft ze dat or voor haar geen plaats
meer is. Maar ik kan jou toch niet wegzenden. Ik heb je toch noodig. Al wat
ik nu bon, heb ik aan jon te danken. En
il wat je uit mij hebt gemaakt, behoort
jou toe. ..."
Ze gevoelde zich trotsch en verheugd.
Het was een groote voldoening voor
haar, te weten dat hij haar noodig had.
Maar toen hun blikken elkaar ontmoetten, stond in beider oogen de naam
Veroniea te lozen. Die stond tusschen
hen en duldde niet, dat hun harten elkander vonden.
Van Venetië trokken ze naar Nederland en koerden vandaar door Duitschland naar Zwitserland terug. Hier nam
Peter vacantie. Greta verheugde zich
er op, Poter eindelijk weer eens voor
zich alleen te hebben. Zoolang ze op
reis waren, behoorde hij immers niet
aan haar, maar aan de duizenden, voor
wie hij zong.
Het was zomer en in Greta's tuin
bloeiden de rozen. lederen morgen gingen ze zwemmen in het meertje achter
het huis. Soms was Greta al lang voor
hem in den tuin en voerde de vogels.
..Langslaper," plaagde ze dan en lachte
heldor. Ja, ze kon nu weer lachen en op
haar wangen was de blos teruggekeerd.
Na hot bad ontbeten ze op het terras.
Op een goeden morgen zei Peter opeens:
Morgen ga ik naar Altdorf, Greta, en
als ik terugkom breng ik Veroniea
mee."
Greta, schrok zoo, dat het kopje uit
haar handen gleed en op don vloer in
scherven viel. In haar oogen kwam de
verdrietige uitdrukking, die Peter zoo
goed kende.
„Waarom schrik je zoo? Heb je er
dan nooit aan gedacht dat we op 'nkeor
mot ons drieën zouden zijn?"
„Nee."
Ren jo bang voor Veroniea?"
„Nee. Maar ik weet niet hoe het zijn
z.a! met ons drieën."

..

..

„Jullie zullen als zusters zijn," antwoordde hij. „Het is nu eenmaal zoo,
dat ik jullie allebei noodig heb in mijn
leven. Dat begrijp je toch, Oreta?"
„Ja," zei ze zachtjes. Haar gezichtje
was bleek geworden en ze waagde het
niot, hem aan te zien.

Den volgenden morgen ging Peter op
reis. Grota bracht hem naar het station.
Poter kuste haar tot afscheid en keek
haar toen heel voiwonderd aan. „Hen
jo ziek, Greta? Je beeft."
Ze dwong zich tot eeri lachje. „Nee,
Peter, or mankeert mo niets. Wanneer
kom je terug?"
„Ik denk over een week, omdat ik
ook nog een paar dagen naar Bflrglen
wil. Ik zal je nog wel precies schrijven
wanneer we komen."
De trein zotte zich in beweging.
Tranen rolden langs Greta's wangen.
Haar besluit was genomen. Ze zou
uit Bazel vertrekken vóór Peter met
Veroniea terugkwam. Zo kon onmogelijk
met hen samen zijn. Poter begreep niet.
hoeveel ze van hem hield, anders zou hij
het niet van haar verlangen.

Peter had met de gevangenisautoriteiten voeling gehouden en wist precies
wannoor Veroniea zou worden vrijgelaten. Hij wachtte voor de gevangenis.
loder oogenbiik kon ze uit de poort
komen.
Peter was tegenover het gebouw in
een portiek gaan staan, opdat zo hem
niet aanstonds zou zien. Hij wilde haar
verrassen. Ineens zon hij voor haar
staan en haar hand vatten.
Daar kwam een boerenwagen om don
hoek. Op don bok zat breeduit Wastl
Reitenberger.
Het was Peter of hij een koude douche
kreeg. Hoe kwam Reitenberger er toe,
Veroniea af te halen? Vaag herinnerde
Poter zich, van Veroniea gehoord to
hebben, dat Reitenberger haar ten
huwelijk had gevraagd on was afgewezen.
Terwijl hij nog overlegde wat hij zou
doen, kwam Veroniea naar buiten, ging
regelrecht naar den wagen toe en reikte
Wastl de hand.
Peter verschool zich dieper in de
portiek. Hij kon niet verstaan wat ze
tegen Reitenberger zoi, hij zag alleen
het bleeke, mager geworden gezichtje,
wtiarin de oogen koortsachtig glansden.
Zij nam naast Reitenberger plaats en
de schimmel trok aan.
Peter wilde toesnollen om deu wagen
tegen to houden, maar hij kon goen voet
verzetten. Juist wendde Veroniea het
hoofd, om eon laatsten blik te werpen
o]) het gebouw waarin ze zooveel maanden van haar leven had doorgebracht,.
Ze zag Peter staan. Een oogenbiik leek
het of zij hem wilde groeten, toen
keerde zij zich haastig om.
Peter wist later zelf niet hoe lang hij
daar had gestaan. Ondanks cle felle
zon had hij het koud; hij zette zijn
kraag op en begon doelloos door de
straten te dolen. Hij bemerkte niet, dat
de zon zich verschool achter dikke
wolken, hij hoorde niet het rommelen
van den donder en pas toen de eerste
regendruppels op zijn gezicht spatten,
kwam hij tot zichzelf en ontdekte dat
hij den halven dag als een gek had rondgoloopon.
Hij ging het eerste het beste café
binnen en bestelde koffie en bier on nog
eens koffie. Langzamerhand begon de
gelagkamer zich te vullen on opeens
stond boer Anger voor hem.
„Ben jij het werkelijk, Peter? Ik had
jo haast niet herkend. Blij je te zien,
Peter! Is die stool vrij?"
Peter knikte zwijgend. Hij was veel
liever alleen gebleven.
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„Op weg naat Bürglen

.

vroeg Anger.

...Nee. ik ben enkel op de doorreis
hier."
„Ja. ja. ik snap het. .Ie zuil geen
tijd hebben. Zeg eens. we hebben je
laatst door de radio gehoord! Verduiveld; wat kun jij zingen! Het was
propvol bij den Xeuwirt. fa, en dc
jneester heeft twee, gramofoonplaten,
diCLJ-C gezongen hebt. Die laat hij eiken
dag oen paar maal spelen." Poter glimlachte gedwongen. „Ja. in Bürglen zijn
ze allemachtig trotsch op je," vervolgde
Anger. „Je hebt het dan ook ver gebracht. We praten nog vaak over je,
hoc je knecht bij me was en 's morgens
voor dag en dauw al iv den stal Liep te
zingen."

„Ja, dat was een heerlijke, tijd," zei
Poter zacht.
...Ie licht het nu immers beter. Ik
geloof niet. dat je met een van ons zou
willen ruilen."
„Och, denk je heusch. dal mijn
baantje altijd zoo heerlijk is? Ik had
vaak genoeg heimwee en zou soms wat
graag weer 'n half uur achter den ploeg
hebben geloopen." Hij bedekte hel
gelaat met de handen.
„Je heb! zeker al gehoord, dat Veroniea gaat trouwen niet Wastl Reitenberger?" vroeg Anger even later.
liet -duurde een oogenbiik voor de
beteekenk van zijn woorden tol Peter
was doorgedrongen. Nog klemde hij
zich aan een stroohahn vast. Hij vroeg:
„Zijn dat geen kletspraatjes?"
„Nee, dat is wel waar. De metselaars
en timmerlui zijn al weken bezig op de
Reitenbergerhoeve. Hij laat alles verbouwen en de Bergboer heeft de
meubels al besteld. Vandaag -warempel, daar valt nie net in: vandaag komt
ze vrij en Reitenberger zal baar wel.. ."
Anger zweeg plotseling verschrikt en
staarde Peter aan, die doodsbleek was
geworden. „Ach ja," meende Anger.
„dat had ik eigenlijk niet moeten' zeggen, lk denk er nu pas aan. dat jij en
Veroniea vroeger. ..."
Peter hief't hoofd op. „Dal is al lang
voorbij." Hij keek op zijn polshorloge.
Het was acht unr. Huilen kletterde nog
steeds de regen. Niettemin betaalde
Peter zijn vertering en nam afscheid
van boer Anger. „Ik heb nog een afspraak. Hel besle. Anger. en doe ze
tfauis de groeten van mij."
Hij stond buiten. Met den hoed m het
gezicht liep hij door dep regen. Nog wist
hij niet wat hij zou doen. Er ging nog
wel een trein naar Bazel terug. Maar hij
wilde ook graag naar Bürglen gaan om
nog (■én keer met Veroniea te spreken.
Ten slotte kwam hij in een kroeg
terecht, waar hij zich op een stoel liet
vallen, zonder zijn druipnatte jas uit te
trekken. Eerst nu voelde hij hoe uitgeput hij was. Hij bestelde bier en dronk
het eene glas na hel andere. Dat deed
goed. De kwellende pijn in zijn borst
verminderde en zijn gedachten gingen
trager. Een aangename loomheid en
onverschilligheid maakten zich van hem
meester. Eerst uren later ging hij heen.
1 >c regen had opgehouden en hoog hoven
de daken glansden de sterren. Peter
sloeg den weg naar het station in. Het
was drie uur in den morgen. Urn zes uur
ging de eerste sneltrein naar Bazel.
De morgenkoelle deed hem goed en
langzamerhand werd zijn hoofd weer
helder. Wat is er eigenlijk gisteren
allemaal gebeurd? vroeg hij zich at.
's Morgens hel, je voor de gevangenis
gewacht, .Ie hebt Veroniea gezien en zij
jou. Maar ze heeft geen woord tegeu je
gezegd. Nee. hel is niet bij haar opgekomen om vanden wagen le springen
in

je uitgestrekte armen.

Dat

zou

niet

gaan,

aangezien

ze

mei

een

auilei

wil trouwen, .luist, dar heelt Angel
verleid. Eu dat is geen kletskous, ilu.
moet het wel waar zijn.
Toevallig keek Peter iv een venstci
ruit en schrok van zijn bleek, vertrokken gezicht. Ik moet war slapen, dacht
hij. veel slapen en niel meer aau Vero
ïiica denken. Zijn besluit was genomen.
Hij ging niet naai Bürglen.
In deu trein trof hij een loegcn oo'upï
en kon wat Slapen. In Bazel aangekomen, begaf hij zich naar Greta'.
woning.
Toen hij daar aankwam, stond dc
auto'voor de deur eu de tuinman wa_
juist bezig, een paai koffers vast te
binden. Zonder iets te vragen, giu_:
Peter naar binnen en kwam op de tra]
Greta tegen, gekleed om uit te gaan. "
..Peter.' Jij?"
Schrik je daarvan." Hij lachte
bitter, „Zie ik er zoo angstaanjagend
uit. Maar ik zie. dat je wilt uitgaan.
Laat ik je niet ophouden, lk wacht wel
tot je terugkomt."
„Nee-, dal i5.... kom mee naar binnen, Peter.''
Ze ging hein voor en vmwr over haat
schouder: ..Hen je alleen teruggekomen.
Petert"
...la."
Hij volgde hnar naar de woonkamer
on toen ze bij het volle lick! zijn gczichl
zag, schrok ze werkelijk. Er moest iets
vrce-elijks gebeurd zijn! Haastig greep
zij zijn hand.
ls je iets overkomen,
Peter? Vertel het me maar. Mij kun je
gerust alles zeggen."
„Er is niet veel te vertellen." Hij liep
onrustig heen en weer. „Het is vii met
Veroniea. Ze trouwt met ccn —ander.
Maar ze kan onmogelijk vnn hem houden, want ik weet zeker, dal ze van mij
hield. Laten we er verder niel méér over
spreken. Greta! Ik liet, alleen mant
behoefte aan rust <mi slaap. Vannaehl
heb ik me bedronken. Maar dat helpt
allemaal niets. Ik moet zien. dut ik er
doorheen kom." Hij bleef voor hum
staan en streelde haar lokken. Ik hel,
jou immers nog. Greta. Ik weet. dat jij
me nooit zult verlaten. En nu.... zou ik
misschien op den divan wat mogel,
slapen? Dan kun jij intusschen je boodschappen doen of waar je heen wilde
Morgen gaan we samen op reis, het kun
me riiet sabelen waarheen, als liet er
maar rustig en eenzaam i.s. Wil je.
Greta ."
Ze knikte. Spreken kon ze niet, het
kwam alles te onverwacht. Daarop ging
ze naar buiten en gaf den tuinmanOpdracht, de koffers weer naar boven te
brengen, de reis ging niet door.
Toen ze een poosje later weer in dc
kamer kwam. lag Peter in (Kepen slaap.
Heel behoedzaam dekte ze hem toe en
beschouwde zijn gelaat.
Hij was nog net op tijd gekomen. Een
half' uur later zou ze weg zijn geweest,
wani in vele slapelooze nachten was ze
tot dc slotsom gekomen, dat ze uil
Peters leven moest verdwijnen. Zonder
adres achter te laten zou ze zijn weg-
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GLORIEUSharen

Glorieus verschijnen Uw
na zoon heerlijke wassching
met „EL-GONDA" shampooNaast het bijzondere parfum
met nieuwe glans en nieuwe
veerkracht en nieuw leven!
Is Uw haar mooi?
Met „EL-GONDA" shampoo

1

j
J
M

wordt het mooier!

gegaan.

licn volgenden middag gingen ze op
reis. Peter zat achter het stuur. Zijn
gezicht was bleek en strak en hij zag el
uit of hij nooit weer zou kunnen Lachen.

Greta ontstelde bij die gedachte,
'regen den avond waren ze midden
inliet Oberland. Even voor Intorlal.en
vroeg Peter:
\\'aar wilde je gisteren
eigenlijk heen? .Ie had je grooten reukoffer in den auto ..."
..Het is misschien beter als je het weet.
Peter. Ik wilde weggaan. ..om je nooit
terug le zien."
ook
Wordt vervolgd I
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Het boek is verkrijgbaar bij
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dnefnoexe2m:
vTr^^S^Som'ö^o"^&
per post

plaar. Franco toezending

geschiedt na ontvoor een ingenaaid boek off 1.20
voor een keurig gebonden exemplaar aan ons hoofdkantoor te Haarlem. Dit
bedrag kunt u zenden per postwissel ofwel storten op postrekening 142700
yan Panorama te Haarlem.
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vangst van
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liefhebben, doch

door verschillende omstandigheden van
elkaar vervreemden, totdat 't verdwenen
document hen weer bij elkaar brengt. Een
boek vol spanning, vol ontroerend schoone
mOlTienten. WdC-lt nietmetUW beSI"P
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Hef n/euwsfe boek van
c/e Kennemer Serie wordt
een doorslaand succes !
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