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can
■ ■■i-niijing-imtn-hiiii-.x ontdoen hel (/taan
alle stof, ruil t/n vreemde bestanddeelen.

Een geheel automatisch gestookte-verwarmingsrxiur éénmaal per etmaal
mort worden omgezet, levert een heeten- luchtstroom van constant 75° 0., door middel waarvan het graan aanmerkelijk in vocliiqehcdte
vermindert.

ketel, waaronder het

Na droging wordt hei graan gekoeld, waartoe
een sterke koude luchtstroom door de roosters
wordt gezogen.

Ue

retntgtngêmaehine

wordt '.■<»..

een

schoone zeel voorsten

Het behoud van ons

GRAAN
Een gvaantlrogerij in bedrijf
De boer oogst zijn tarwe, de molenaar maalt ze, de bakker bakt
brood en wij eten het op. Dat is zoo ongeveer alles wat een
schooljongen (om niet te spreken van de volwassenen) over de
broodvoorziening weet.

Deze

reportage staat even stil bij 'n graandrokerij, een torenhoogen aanbouw
bij het silobedrijT, een tot dusver zoo goed als- onbekend tusschcnstation
aan den weg, dien het geoogste graan aflegt van den boer tot aan den
broodetcr, maar een halte die tegenwoordig zóó belangrijk,is geworden, dat ze
zeker de aandacht van onze lezers verdient.
Onze inlandsche tarwe ziet or over het algemeen prachtig uit eu voor hei oog
vau den leek is ze zelfs mooier dan de beroemde fcarwesoortcn, die vroeger van
overzee- werden aangevoerd. Maar ook hici Vertoont zieli liei euvel van zoovele
zaken, namelijk: de schijn bedriegt!
%

Ook het slof wordt opgevangen en zorgvuldig bewaard, want het
is nog uitstekend geschikt voor vervaardiging van veevoeder.
De Nederlandsche granen bezitten een groot percentage vocht (vandaar die groote en naar den schijn
volle korrels) en zijn dus tamelijk zacht, terwijl de
harde, overzeesche soorten, die zich uiterlijk niet zoo
schoon laten aanzien (min of meer verschrompelde
korrels en een grauwe kleur), zoo goed als geen vocht
bevatten en dus voor vrijwel onbeperkten tijd houdbaar zijn. Want in vochtig graan treedt spoedig be-

l>e automatisch gewogen zakken
graan worden in schepen verladen.

derf op, schimmel bijvoorbeeld of rotting. Dan is het
voor menschelijke consumptie natuurlijk niet meergeschikt, en moet het verwerkt worden tot veevoeder. In
normale omstandigheden is daar geen bezwaar tegen,
in dezen tijd echter gaat zulks niet, aan. Immers: de
voedselvoorziening van den mensch gaat vóór de
voedering van liet dier en het is dus zaak, er, indien dit
eenigszins mogelijk is, voor te zorgen, dat goederen.

/.'cn ambtenaar van de Nederlandsche Akkerbouw Centrale controleert
op de bascule hel gewicht vnn ile
automatisch gewogen balen graan.
Daaronder: De Arooginriehting werkt
volautomatisch en wordt door één
man bediend. Ter controle zijn zelf
registreerende apparaten en lichtLusten aangebracht, waardoor men
op een plaats een overzicht heeft
over het geheele droogproees.

die voor menschelijke consumptie
geschikt zyn, dat ook blijven.
Ten einde de Nederlandsche granenvoor bederf te vrijwaren wórden
ze dus gedroogd en nadien van alle
ongerechtigheden, zooals touwtjes,
muizen, stof en ander vuil, gezuiverd. Wij hebben deze bewerkingen
met belanj^telling gevolgd in de
silo's van de N.V. Nederlandsche
Silo-, Elevator en Graanfactor Mij.
te Amsterdam en aan de hand
van de hiernaast afgedrukte foto's
kunt u zich eenigszins een beeld
vormen van het verloop der werkzaamheden.
(Foto'a Fellinga)

Over transportbanden wordt het graan
naar de plaats van bestemming
vervoerd.

OPA WAS JARIG
door Reinier Kooning
Met illustraties van Frans Piet
Jurriaans had
hekel aan auto's. Hij
Opahaatte
Er bestond geen tweede
had
een
ze.
nooit 'n tweede bestaan, die

en er

zoon onverzoen-

lijke vijand van auto's was als opa Jurriaans.
Daar had een modern zielkundige misschien deze
verklaring van gegeven: de oude heer zal in zijn jonge
jaren door een auto overreden zijn, of hij heeft een
I weedehaiids-auto gekocht.
als opa niet zelf
beweerd,
zoo vaak had
dat zulke dingen in zijn tijd
bestonden.
niet
Of ■— eigenlijk — dat beweerde hij niet. Ik heb
me in mijn tijd nooit, met die dingen afgegeven,"
zei hij minachtend; waardoor men den indruk kreeg.
dat de menschen van zijn tijd den auto smadelijk
hadden afgewezen, toen ze er kennis mee hadden

. .

gemaakt.

Een soortgelijk vooroordeel, maar dan in mindere
mate, betoonde opa ook tegenover andere voort-

brengselen van de eeuw der techniek; maar 't was
vooral zijn haat tegen auto's, waar Jef, de man van
Annie, zich eenwig aan ergerde. Want Jef wa* er
dol op.
Hij was monteur in een groote garage; dus leefde
hij tusschen en voor en door den auto; en de uitvinding van den motor vond hij heel wat. lielarigrijker
dan die van de stoommachine of het buskruit.
Over het geheel had Jef Bruggeman er geen bezwaar tegen, dat opa Jurriaans bij hem inwoonde,
want het pensioen van den ouden heer was voldoende
(min of meer) v.oor zijn levensonderhoud, en Annie,
wier grootvader hij was, vond het prettig, hem in
huis te hebben.
Opa zelf had niet gaarne zijn beenen onder een
vreemde, liefdelooze tafel gestoken; maar hij uitte,
zijn dankbaarheid wel op een vreemde manier:
herhaaldelijk sprak hij de meening uit, dat Annie
„een veel betere partij" had kuniien doen. Zelfs
dit was voor Jef geen aanleiding, om van zijn gewone

gemoedelijkheid af te wijken. .Maar dat getoeter

van den ouden heer tegen auto's vond hij een soort
heiligschennis, een voortdurende uitdaging van het
humeur aller rechtschapen menschen.
Dus al ried Annie nog zoo dikwijls aan, er geen
notitie van te nemen, en hem maar te laten praten,
toch volgde de eene woordentwist tusschen die
twee op den anderen; toch prikkelden opa's onverwrikbare koppigheid en zijn vinnige, onoprechte
manier van debatteeren den jongen man menigmaal
tot een kwalijk bedwongen razernij.
„Weet je wat die zou willen?" mokte hij, als h\j
na oen felle ronde zijn kwetsuren zalfde. De wereld
terugdraaien. Hij is een vijand van den vooruitgang!"
Hoorde opa dat, dan begon hij opnieuw. „Ben
ik heelem&al niet!" riep hij schril. „Vooruitgang
vind ik best. Heb ik altijd best gevonden. Maar die
antemebielen hoven den vooruitgang tegen! Dat
is 't juist!"
De afgemartelde Jef bromde radeloos.
„Vooruitgang togenhouen!" 6maalde hij. „De
auto is de vooruitgang. Als u dat niet snapt met
uw...." (Gemompel.)
„Dat zeg jij," kwam er dan boosaardig, „maar
je bent ook net de eenige, die 't zegt. De auteinedat heb je
bielen hoven den vooruitgang tegen
zelf toegegeven."
Vruchteloos was de woede, waarmee Set ontkende,
ooit zooiets gezegd te hebben; vruchteloos vroeg
hij, wAt hij dan gezegd had en wanneer.
„Daar héb je 't nou!" riep de oude man spottend.
„Zoo redeneeren jullie jongelui. Wat heb ik dan gezegd? Wannéér heb ik dat dan gezegd. Als je dat.
vooruitgang noemt! De helft van den tijd weet je
niet eens, wat je zegt!"
Opa Jurriaans was indertijd een uitstekend prater
in café's en kappersstoelen geweest.

—

Soms moest Annie de kwetsuren van Jef helpen
zalven, als opa naar bed was. Zulke oude menschen
moest je meer als kinderen beschouwen, zei ze dan.

Kn van den anderen kant wist ze opa bijwijlen te
kalmeeren, door hem er op te wijzen, dat Jef nog
om niet te zeggen: nog zoon jongen.
zoo jong was
gevallen
meende zij volkomen, wat ze
En in beide
zei.
Auto-ongelukken waren de grootste glorie van
opa Jurriaans. Al las hy niet zoo makkelijk, en al
had Jef de krant al gelezen, nooit liet hij na. mei
smakkend genot ieder bericht over zoon ongeluk
'hardop voor te lezen. Hij zei er nooit, bij. voor wien
hij dat, deed, eu hij voegde er geen enkele opmerking
aan toe. Treiterig. Maar hij smulde letterlijk aan
ongelukken in eigen woonplaats. Met zoon nieuwtje
kwam hij zegepralend thuis, alsof hij een leger had
verslagen. IT ij wist alle bijzonderheden, hij deed
de somberste voorspellingen over het toekomstig
lot van het slachtoffer, en hij gaf altijd de schuld
aan den auto. Niet aan den chauffeur, maar aan den
auto zelf.
Jef hoefde niet te praten over onhandig of roekeloosrijden
zulke ideeën wees opa Jurriaans wrevelig af. Voor alle auto-ongelukken had hij één verklaring: auto's hadden de koppige en onuitroeibare
gewoonte „op hol te slaan".
„Weer zoon vertjoepte automobiel op hol geslagen." kwam opa aankondigen. En zelfs dronkenschap van den chauffeur verzwakte zijn theorie
niet, maar versterkte haar. „Zoo zie je!" placht
hij te zeggen, hetgeen heteekende: de auto was niet
alleen op hol geslagen, maar bad daartoe zijn tijdstip gekozen met de doortrapte listigheid, die men
van zoon duivelsuitvinding verwachten moest.
„Zou nooit gebeurd zijn, als 't paard en rijt uiwas geweest," trok opa Jurriaans strijk en zet zijn
moraal. „Een goed paard brengt, je thuis, al ben
je zoo ziek als een hond. En dan overrijdt 't geen
mensch onderweg."
Jef liet een verachtelijk geluid hooren. „Paarden.
!"
„Ja, paarden!" antwoordde opa fier. „Je kunt
zeggen wat je wilt, maaT een paard schiet niet als
een razende de straat door, om iedereen te vernielen,
die 'm in den weg komt. En weet je wat een paard
heelem&al nooit, doet? Uit mekaar springen!"
lïierop liet hij een pauze volgen, om gelegenheid
te geven tot tegenspraak. En dan ging hij voort:
Ik heb eens meegemaakt, dat zoon ellendige
stinkende autemebiel met een klap uit mekaar
sloeg, midden op straat! Ik weet niet hoeveel huizen
vernield
en honderden menschen gedood!"
Zoon tastbare leugen sloeg Jef met sprakeloosheid. Maar al protesteerde hij, dan gaf dat nog niets.
„Toen was jij nog niet eens geboren," beweerde
opa, onuitsprekelijk hooghartig. „Dus jehoeft er niet
langer over te praten." En dan was Jef de eerste
tien minuten lucht voor hem.
Er kwam natuurlijk een tijd, dat opa's afkeer
van auto's
en zijn onredelijke manier, om dien
te uiten
Jef zóó dwars ging zitten, dat het bijzijn
om zijn eigen woorden
van opa Jurriaans hem
„tot
gebruiken
te
hier zat". Jef ging tonnen
gebruiken als: „oude gek" en: „als 't zoo door moet
gaan. ..." en: „ik heb er mijn buik vol van." Annie
keek meermalen met heimelijke, bezorgde blikken
naar haar twee groote kinderen, en peinsde over de
vraag, hoe zij opa tot het besef van gevaar moest
brengen, zonder er ronduit over te spreken.
Toen zei Jef op een ochtend:
„Alstublieft. Wat zegt u hiervan?" en zijn groote
wijsvinger ging over dé krant op de ontbijttafel,
als hulpmiddel bij 't hardop lezen. „Een menschen
leven gered door een snellen autorit. Van Utrecht
naar. ..."
„Niet voorlezen," viel opa hem ruzieachtig in de
rede. „Daar bederf je de krant mee voor een ander."
Jef werd rood van verontwaardiging.
„U leest toch zelf altijd voor!" viel hij uit.
„Nooit voordat je de krant uit hebt," antwoordde
opa even heftig". „Nou jij weer!"
Jef deed zijn mond open, ving toen den smeekenden
blik van Annie op, en slikte met moeite iets weg.
Zich heldhaftig beheerschend
maar met oogen, die
verdere stoornis dreigend afwezen
las hij verder.
Het artikeltje illustreerde een argument, dat hij
al meermalen had willen opperen: het onmetelijke
nut van snelle verplaatsing in gevallen van dringenden medischen nood. Het leven van een patiënt diep
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„Vooruitgang tegenhouenl" smaalde hij!
„De auto is de vooruitgang... ."

in Overysel was gered, doordat men per auto snel
een serum uit Utrecht had kunnen aanvoeren.
l>it, was mr eens een feit, meende Jef, «int opa
met al zijn dwarsdrijvorij niet weg kou praten. Aan
het einde der voorlezing haalde hij diep en tevreden
adem.
„Hoe vindt u dat dan?" zei hij, zorgvuldig niemand aankijkend.
„'t Is komkommertijd," zei opa rustig. Ze liegen
't, natuurlijk."
Andermaal werd Jef rood, langzaam hoe langer
hoe rooder. Hij legde zijn niesen vork neer en stond op.
Ik heb verdraaid veel zin...." begon hij met
een stem vol wrok.
„Maak opa niet zenuwachtig, Jef," zei Annie
en hij gaat naar
vlug. „Hij is jarig vandaag.
Delft."
Door haar smeekende oogeu
eu door ér tijdig
op te wijzeu, dat het een opalooze dag zou worden
voorkwam Annie nog op het nippertje een ramp.
Weer slikte Jef met inspanning iets weg. Toen keerde
hij zich om en liep de kamer uit. Annie volgde hem.
Mopperend zette Jef zijn pet op. „Maar ik waarschuw je vooruit," zei hij, „lang verdraag ik 't niet
meer. Hij raet zijn autemebielen. ..."

.. .

—
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't Was een goed kwartier loopen van huis naar
't stationnetje, waar oj>a uit zou stappen, nadat hij bij
de nichten te Delft zijn verjaardag had doorgebracht.
't Was al vrij laat, en 't was een stille weg, dus ging
Jef met Annie mee, al deed hij 't niet graag.
„Waarom blijft hij niet bij die Jurriaansen logeeren, als hij er tot 's avonds blijft?" mopperde Jef.
..Waarom neemt, hij den bus niet, dan kan hij voor
de deur uitstappen.... Hij met zijn autemebielen...."
Hij werd nog knorriger, toen opa met hen het
station uitkwam. Want gelijk steeds, wanneer opa
tic Jurriaansen had gesproken, en vol Delftsch
nieuws zat, had de oude heer geen woord voor Jef
over.
Met, een nijdig gezicht
waar niemand last van
had, want 't was donker — liep Jef vooruit, totaal
onverschillig voor het gebabbel achter hem. Maar er
heelemaal aan ontkomen kon hij niet; want sommige
zinsneden werden, om zijncntwille, met snerpenden
nadruk uitgesproken; vooral het verslag van een
ongelukje, dat een der jongste Jurriaansen overkomen
scheen te zijn.
„Op hol geslagen en dwars over hem heen geloopen," krijschte opa. „Nóg een mirakel, dat hij nog
leeft. Maar hij zal er nog last genoeg van hebben,
aan dat been
let maar op mijn woorden. ..."
(„Ouwe gek," mompelde Jef.)
„En ik zei: praat mij niet over .onvoorzichtig
rijden, zei ik. Hij is op hol geslagen, zei ik. Da's de
heele geschiedenis. ..."
(„Ach, man, hou je gezicht." tierde Jef inwendig.)
Zij hielden rechts — een voetpad was er niet —
en opa liep het meest naar 't midden van den weg,
met Annie aan zijn rechterhand. Dio plaats zou hij
zeker nooit gekozen hebben, als de opwinding van
dien dag geen afbreuk had gedaan aan zijn gewone
overmatige voorzichtigheid.
Zij hadden aldus een minuut of vijf geloopen, toen
liet gebeurde.
Geklepper van hoeven achter hen, bij vlagen
begeleid door valsch gezang van een schorre stem,
Waa al eenigen tijd snel naderbij gekomen, toen Jef
omkeek en met verontwaardiging constateerde, dat
er een rijtuigje aankwam zonder licht. Enkele
seconden daarna had hij begrepen, in welken toestand
de onzichtbare kootsicj" verkeerde, en riep hij tegen
de twee achter hem: „Pas op! Opzij!"
Hij hoorde het minachtende antwoord van opa:
..Maak je niet zoo druk! Er kan niets ge. ..." en
toen scheen het paard met het rijtuigje recht op hen
iv te rijden.
„Komt u toch hier!" kreet Annie, terwijl ze,
blindelings naar opa Jurriaans grijpend, met haai
gezicht tegen de heg drong.
„Hé zeg! Deuk jij dat de heele weg.. .." bulderde
Jef boven liet lawaai van hoefslagen en dronken
gelal uit, terwijl hij opzij sprong.
Toen was het rijtuigje met zijn vroolijken koetsier
voorbij, (>u er bleef een stilte, waar de verschrikte
stem van Annie beangstigend doorheen sneed.
„Wat is er? Is er iets gebeurd L" Met één stap was
Jef bij haar.
„O, Jef
Opa
" klaagde ze.
op
zijn
Jef viel
knieën naast het lichaam, waar hij
bijna over gestruikeld was. Een lucifersvlammetje
maakte opa Jurriaans zichtbaar, roerloos liggend,
met zijn gezicht naar den grond.
'

Toen kwamen plotseling het

hals

„O, Jef!" kwam en smartelijk over Annie's lippen.
„Hij zal toch
"
„Een klap van 't lamoen gehad, denk ik." Jef
tastte even hier en daar, in 't donker, na het, snel
verstorven licht van den lucifer. Toen kwam hij
gauw!"
overeind en riep: „Naar een dokter
Als teu antwoord kwam er het gezocf van een
auto, en een seconde later stond Jef als een bezetene
te wuiven in het licht van naderende koplampen.
Een groote open wagen stopte met knarsende remmen.
„lemand aangereden?" zei een lange man. die snel
uitstapte.
„Zoon vervloekt paard en wagen," zei Jefgejaagd.
„Op hol geslagen...."

—

—

—

hoofd en de

"

De zenuwachtigheid was eenigszins geluwd. Opa
Jurriaans lag in zijn bed, verzorgd door de bedaagde,
maar ongeloofelijk actieve wijkzuster van liet dorp.
Zij was al heel vlug gekomen op haar driewieler, en
beijverde zich nu het meest, om Annie, met haar
onrustig gevraag, op een afstand te houden.
De laatste woorden van den dokter waren geruststellend geweest, maar wel had hij heel ernstig
gesproken over hetgeen waarschijnlijk gebeurd zou
zijn. als opa niet zoo vlug naar huis was gebracht,
eu geneeskundige luüp niet zoo vlug was ingeroepen,
door dien weiwillenden automobilist.
Jef zat in de huiskamer, en nu de opwinding
bedaarde, en de koffie maar niet verscheen, die Annie
al drie kwartier geleden begonnen was te zetten,
kwamen zijn grieven van vóór het ongeluk met
nieuwe kracht weer boven.
„Mooie boel," mopperde Jef. „Zal me een hand
geld kosten.... Als hij den bus had genomen, was
't niet gebeurd.... Hij met zijn autemebielen.. .."
Maar toen klaarde zijn gezicht eenigszins op. „In
ieder geval," ging hij voort, „zal hij in 't vervolg wel
een toontje lager zinger. als hij nog onzin over auto's
uit wil slaan."
Somber triomfantelijk ging hij op die gedachte
door.
„Door paard en rijtuig overreden.
en zijn
leven gered door zoon stinkenden auto," hoonde Jef,
kwaadaardig voldaan. „Nu ben ik benieuwd, wat hij
diiArop te zeggen heeft."
Nog tien minuten gingen voorbij, en zijn ongeduld
om het wegblijven van Annie laaide plotseling op
tot toorn. Toorn tegen de manier, waarop zijn avond
bedorven was, en tegen hem, die schuld had aan zijn
wrevel. Met plotselinge, boosaardige vastberadenheid
stond hij op.
Als Annie niet kwam, ging hij haar halen.
De dokter had voorspeld, dat opa nog een paar uren
bewusteloos zou blijven, maar daarbij had hij misschien te weinig rekening gehouden met het taaie
gestel van den ouden heer.
In ieder geval, toen Jef de deur van de slaapkamer
cii tot zijn stomme wanhoop begroet
opendeed
werd door oen boos gezicht, van de verpleegster, en
door koortsachtige, wuivende wenken van Annie, dat

.. .

vut

opa omhoog ran het witte kussen

hij onmiddellijk, en geruisehloos. moest verdwijnen

toen kwamen het hoofd on de hals van opa
Jurriaans, merkwaardig veel gelijkend op het hoofd
en den hals van een geplukt hoen, plotseling omhoog
van bet witte kussen.
(tnmiddellijk keken zijn kleine, heldere oogen strak
on met volkomen begrip naar Jef, die op den drempel
stond.
„Zeg, hoor eens," kwam krakend opa's stem.
„U moogt niet. ." fluisterden de zuster en Annie
tegelijk, met scherpte van bezorgdheid.
Jef stoorde zich niet aan de waarschuwingen: de
dringende oproep van den patiënt trok hem nader.
En wat de twee vrouwen nog poogden te zeggen, werd
overstemd door opa Jurriaans, die opgewonden en
hortend, maar met verbazingwekkende kracht van
geluid vroeg:
„Wat is er eigenlijk gebeurd? Zeg eens op!" In
de heldere oogjes stond de tinteling, die Jef kende,
waaronder Jef zoo vaak had geleden. „Was 't een
autemebiel? Ben ik overreden door een autemebie) _"
Wat vroeg hij het gejaagd, zenuwachtig! Wat
genoot,hij al vooruit van den triomf, dien hij voorzag!
Het leek wel of opa Jurriaans er naar gesnakt had,
overreden te worden door een dier gehate „autemebielen".
Opeens, woedend, besefte Jef, dat opa zich om
niets bekommerde, en er pijn en ziokte voor over zou
hebben, als hij overreden was door een auto. Hij wou
er zich op kunnen beroemen, dat hij het slachtoffer
was geworden van zoon ellendig vehikel! Dan eerst
zou hij onoverwinnelijk zijn, het volste recht hebben
voor zijn haat. Dan had hij een troefkaart in handen,
die hij altijd gebruiken kon, en heel zeker herhaaldelijk gebruiken zóü.
In de borst van Jef Brüggeman verhief zich de
opgekropte ergernis van maanden en maanden
met, een kwaadaardige, wraakzuchtige blijdschap,
„U bent overreden," zei Jef, langzaam en nadrukkelijk, „door een...."
Hier bleef Jef steken.
„Door een autemebiel? Zeg nou op! Die op hol
geslagen was, niet?" drong opa aamborstig op
antwoord aan.
Nog bleef Jef- zwijgen.
„Nou? Is 't niet zoo?" riep de patiënt, pijnlijk
ongeduldig.
Toen sprak Jef, tusschen zijn tanden door.
„Ja," zei hij, „'t is zoo." En met inspanning van
al zijn zielskracht ging hij voort: „En u was al dood
gew eest, als ze u niet met paard en wagen gauw naar
huis hadden gebracht."
Hij wachtte niet op het gekraai, dat voort moest
komen uit de vogelachtige keel van den ouden man ;
hij hoorde niet meer, dat opa Jurriaans zegevierend
uitriep: „Zie je nou wel! Dacht ik 't niet!"
want
hij was als een vluchteling de kamer uitgehold.
Toen hij beneden kwam, in de huiskamer, stak hij
een sigaret aan en woedend wierp hij den lucifer van
zich af. Zijn gezicht was rood, opstandig.
„Hij is toch zeker jarig vandaag?" vroeg hij wild.
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Een weg van balken is door het ■m-ocrassige land gelegd t*
en daarover kan de zware tank oprukken.
(Rocla)

DE STRIJD
TE WATER EN
TE LAND

Na zwaren arbeid wordt even rust gehouden. Dit geschiedt ',
aldus- de mannen laten zich met de ruggen tegen elkaar j
takken en hurken neer zonder hierbij hun handen te ge- !
bruiken. Ze struin eveneens ap zonder gebruik van hun
tuinden of armen.
(Recta) i

foorbereiding nut een aanval ran ge-,
pantserde, wagens: zwaar artiüerie-vuui
up dr Sorjetstellingen.
i

Deutscher Verlfig-Recla)

Hechts: Achter een vlakken henrel wach
ten tanks, pantseraficeerkanonnen en i„
fanterie op het bevel om up l, rukken.
(Deutscher

Verlag-Rcclu

Keu episode uit den sirijil nm Szelianowka. Huis uu huis werd in brand geschoten. Men
ziet hier hoe pantserafweergeschHt umin dekking van 'u gepamtserden vürkenningswagen
een nieuwe stelling gaal innemen.
(Orbis-Hollandl

Een kanon bestrijkt den straatweg waarlangs rle opmarsch plaatsvindt, zoodat ren assem!,
(Deutscher veriag-Redn
cuinvallen mi middell iil verijdeld kunnen worden.
>

Duitsche mijnenvegers in 'n Noor-

sche haven der Noordelijke IJszn
(Deutscher Verlag-Recla)

viermolorige lange-ajstands
de
Condor, een zwaar toestel, dat~er
tin-h elegant uitziet.
I-aCU

bommenwerper,

Poeke-Wulf-

tDeutscher Verloor-Hecla)

ALPENSPORT
OP EEN RUÏNE

He dikke muren ran
mini vertoonen
overal flinke gaten.
,/,

Jongens beklimmen het oude
jachtslot van Swalmen
M an een bocht in de Swalm,

di(

"^^ even voorbij Roermond in d<
Maas uitloopt, staal de ruïne var
een jachtslot, dat eens 't eigen
'lom was van den heer van Swal
men. ll oe vervallen en verbrokkeh
het ook mag zijn, het heeft ziel
tot op den huidigen dag nog kun
urn handhaven, een laatste over
blijfsel uit een tijd van edolvrou
wen,

valkeniers,

steekspelen

ei

jachtvermaak. Meestal ligt de een
/.nm ruïne verlaten, zelfs de ijvc
Overal vindt men wel gelegenheit
(rin

e

eet,

nil Ie

rusten.

Hei

begin ran tien

tocht.

rige toerist kau er niet veel bij-

zonders meer in ontdekken;
le weinig zeggen do verweerde
baksteenen muren, te veel ging
verloren van de structuur: 'n
vrij onooglijke stccnklomp zonder romantiek, niet meer in
slaat de herinnering op te
wekken aan een rijk en roemrucht verleden.
Soms, op ecu vrijen middag, komt echter de dorp*jeugd het oude gevaarte verlevendigen; dan wordt de oude
ruïne plotseling omgetooverd
in een berg, die beklommen
moet worden, de spleten zijn
gevaarlijke afgronden, de muren Ltriezelig steile wanden en
■lc koene Alpenklimmers doen
in hun fantasie halsbrekende
toeren om den top te bereiken!
De ruïne ran het nude jachtslot en de koene berglieklimei ers. (Foto's
Panorama-de Jong)
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DE WEDDENSCHAP
door Vita

Amice,
liet jongmensch Edie Kortein, dat overgeplaatst is naar jouw kantoor, is een goede
werkkracht en zal zeker voldoen. Ik wil je echter
traarschitiren voor zijn groote liefde roor weddenschappen. Dat is gewoon een ziekti- ran hem eu
lui gekke is, dat hij ze altijd wint.
Je weet, een gewaarschuwd man
Mét collegiale groeten enz.
Deze brief was onderteekend door Frederik
Roelands, directeur van 't bijkantoor der Credietbank, en gericht aan zijn collega te Maashoven,
den heer van Rijn. Deze laatste schoof, na den
brief te hebben gelezen, zijn gouden bril iets
naar boven en tikte zich eenige malen met een vouwbeen tegen den neus. Dat was zoo zijn gewoonte wanneer hij over iets nadacht.
Zoo, zoo, prevelde hij binnensmonds, houdt dat
jongmensch zooveel van wedden. Nu ja. wanneer hij
dat onder vrienden doet. kon hij, Van Rijn, er geen
bezwaren tegen hebberi, maar op het kantoor zou hij
't in geen geval dulden. De Crediefbank was'n zeer
gerenommeerde instelling. Hij zou nooit toestaan
dat door het personeel gegokt of gewed werd, al was
het om de kleinste kleinigheid. De reputatie van het
kantoor moest tegen elke verdenking gevrijwaard
blyven. Hij besloot den jongeman maar onmiddellijk
zijn opwachting te laten maken.
Hij belde, schoof zijn bril weer op zijn neus, en
deelde den binnengekomen bediende mede. dat hij
den heer Kortein bij zich wilde hebben.
„MijnheerKortein is vandaag voor het eerst hier?"
vroeg lüj nog.
„Ja, mijnheer."
„Goed, laat mijidieer dan hier komen.... Ja, dat
wilde ik je nog vragen. Heeft mijnheer Kortein met
je gewed?"
De bediende trok verwonderd zijn wenkbrauwen
op. „Wat bedoelt u. mijnheer?"
„Nu ja, heeft mijnheer Kortein niet een weddenschap met je aangegaan, over het weer of over iets
anders?"
De bediende schudde ontkennend zijn hoofd.
„Neen. maar mijnheer Kortein is nauwelijks een uur
hier."
„Goed, goed." zei de directeur, „als je er maar aan
denkt, dat ik onder geen voorwaarde wil hebben, dat
er hier op het kantoor gewed wordt."
Eenige oogenblikken later trad de heer Edie
Kortein liinnen en maakte zeer correct zn opwachting. De directeur wees hem een stoel en een zakelijk
itesiirek volgde, waarbij den heer Kortein verschillende vragen werden gesteld, omtrent zijn kennis
van het bankbedrijf.
De directeur was tevreden, maar onderhet gesprek
was het hem opgevallen,
dat zijn bediende hem telkens doordringend aanzag.
„Ziet u iets bijzonders
aan mij?" vroeg hij teu
slotte glimlachend.
Kortein knikte en lachte
even. „Inderdaad, mijnheer,
en als u het niet vrijpost iv
van mij vindt, zou ik u graa:
willen vragen, waarom U,
terwijl u toch in de bank
een kluis hebt, tien bankbiljetten van duizend gnh len
los bij u draagt?"
Met een ruk ging de bril
omhoog. „Draag ik tien
bankbiljetten van duizend
bij me? Versta ik je goed?"
De ander knikte en lachte
verontschuldigend. „Ja, mij riheer. 'i spijt me als u
er boos om zoudt worden lat ik het. gezegd heb,
maar werkelijk, het is waar.'
„Zeg 'ns, jongeman, ik h eb je hier nie^t geroepen
om grapjes te verkoopen."
Edie Kortein maakte een afwerend gebaar. „Dat
„Zoekt

il uu'

zakken eens na.

(Teekeuii-B B.

ten

Hove)

zou het laatste zijn waaraan ik zou hebben gedacht,
maar liet is precies zooals ik u zeg, u hebt tien bankies
van duizend zoo maar los weg bij u."
„Maar, mijnheer," barstte de directeur uit, „dat is
onmogelijk, ik heb ongeveer vijfentwintig gulden in
mijn portemonnaie en verder heb ik geen rooien
duit bij me."
„Ja, ik begrijp niet datuhet zelf niet weet,"zei Edie.
„Natuurlijk zou ik het weten, dat is nogal logisch."
„En toch hebt u ze bij u."
„Dus u wilt beweren dat ik tienduizend pop bij
me draag?"

la, mijnheer, en daar verwed ik honderd gulden
om."
Ah, daar heb je het wedden, schoot het den directeur door het hoofd en tevens dacht hij eraan, dat
Kortein de reputatie had van nooit te verliezen.
Kon hij dan toch tienduizend gulden in zijn zak
gestoken hebben? Hij moest eens even goed nadenken en terwijl het vouwbeen in regelmatig tempo
tegen het reukorgaan werd getikt, liet directeur van
Rijn nog eens even al zijn bezigheden van dien morgen de revue passeeren. Neen, uit de kluis kon hij
dat geld niet gehaald hebben, want hij was er dien
morgen nog niet geweest. Had de kassier hem misschien dat geld. .? Was hij toen misschien even
verstrooid geweest? Neen, denkassierhad hij vanmorgen nog niet gesproken, dat wist hij vast en zeker.
Neen, het kon niet, het was belachelijk en
honderd gulden wilde die jongeman verwedden?
Honderd gulden? Nu, die zou Edie dan toch kwijt
zijn als Van Rijn daar op in ging. Honderd gulden?
Natuurlijk, het geld zou hij hem teruggeven....
maar zijn collega Roelands te kunnen schrijven dat
hij den eersten keer Kortein zijn weddenschap had
doen verliezen, dat was wat! En bovendien, als hij
het toch eerlijk gewonnen had, zou hij zijn vrouw
dat aardige bontmanteltje kunnen geven waar ze zoo
verzot op was. Ze had het wel niet noodig en in
dezen tijd was het natuurlijk onzin om zoon luxeartikel te koopen, maar als het nu eens kon door
zoon aardigheidje, want per slot van zake was
het maar een aardigheidje.
„Top, ik neem het aan," riep hij opeens.
„Voelt u uw zakken maar eens na," zei Kortein.
Mijnheer van Riju zocht in zijn binnenzakken, in zijn
buitenzakken, haalde alles uit.... maar bankjes
kwamen niet te voorschijn.
„In nw vest- oi broekzak misschien," veronderstelde Kortein. Maar ook daar werd niets gevonden.
„Kn toch hebt u ze bij u," hield Edie vol.
„Maar u ziet toch zelf. ..."
„Mag ik er eens naar zoeken?" vroeg hij. Mijnheer

..

. ..

van Rijn keek zijn ondergeschikte ietwat beteuterd
aan. Hij kon toch niet.... en dan dacht hij dat
Kortein weleens een goocheltrue kon uithalen en
plotseling liet geld uit zijn jas kon tooveren.
„Geeu goocheltrucjcs, hoor!" waarschuwde hij.
Edie lachte. „Al wat ik nit uw zak haal is van u.
IT begrijpt toch wel, dat ik geen tienduizend gulden
bezit. Neen, mijnheer, het betreft een heel eerlijke
weddenschap. Mag ik even uw jas?"
De directeur keek even besluiteloos om zich heen,
liep toen naar dc deur, die de verbinding vormde
tusschen zijn privé-kantoor en de bank, draaide den
sleutel om en trok zijn jas uit, die hij Kortein overhandigde. Deze voelde in al de zakken, zelfs in de
mouwen en toen met een „U staat me toe" sneed hij
met een pennernes een' stukje van de binnenvoering
los. Geen bankbiljetten. De directeur keek triomfantelijk.
„U staat mij zeker wel toe dat ik u even fouilleer?"
„Neen, waarachtig niet, dat gaat te ver."
Edie Kortein haalde zijn schouders op. „Dan kan
ik mij natuurlijk niet overtuigen, en in dat geval...."
De ander weifelde.
„Nu, vooruit dan maar, maar maak het kort."
Vlug gingen Edie's vingers over vest en broek van
zijn chef, maar geen bankbiljetten.
„Ik heb mij inderdaad vergist," zei hij ten slotte,
toen hij zijn onderzoek had lieëindigd. „U hebt de
weddenschap gewonnen." En in zijn portefeuille
tastend haalde hij daaruit een briefje van honderd,
dat hij zijn directeur, die zich inmiddels weer had
aangekleed, overhandigde.
De heer van Rijn nam het met een genadigen blik
aan. „Eigenlijk moest ik het geld weigeren," zei hij op
vaderlijken toon, „maar ik vind het beter, dat het
verlies van deze honderd gulden een lesje voor je zal
zijn, om eindelijk eens te breken niet die eigenaardige
liefhebberij van je."
Edie verliet het kantoor met de verzekering dat
hij in dezen zijn best zou doen. Mevrouw van Rijn
kreeg nog dienzelfden dag haar bontjas met een lang
verhaal over het gebeurde, waaruit duidelijk was op
te maken, hoe trotsch haar man was op het winnen
van de weddenschap. Ook schreef Van Rijn dadelijk
aan zijn collega om hem zijn succes te berichten.
Twee dagen later kreeg hij van dezen een woedenden brief terug, luidende:
Amice,

Ik kan niet begrijpen dat je zoo stom bent
geweest- om na die waarschuwing van mij nog
met Kortein een weddenschap aan te gaan.
Je hebt mij daarmee 'n enormen strop bezorgd,
want op den dag dat Kortein hier wegging
wedde hij met mij om driehonderd gtilden dal
hij je den eersten den besten dag met jouw goedvinden op je eigen kantoor zou fouillceren en
zélfs de voering van je jas zou lossnijden.
Met collegiale groeten enz.
Frederik Jioelands.

De olifant heeft een hollen buik en beval een gelagkamer, waarin twintig gasten kunnen plaatsnemen.

Op gezette tijden worden

de slagtanden gepoetst!

Twintig gasten in een
Als
OLIFANT

men met den trein van Berlijn naar Praag
reist, ziet men dicht bij laatstgenoemde stad
plotseling een olifant in de bergen staan, een
wonderlijk beest, veel grooter dan een, dien men ooit
in den dierentuin heeft gezien. Het is dan ook geen echte, maar een „tentoonstellingsrestant": zooals de
Eiffeltoren „toevallig" is blijven staan na deParijsche wereldtentoonstelling, zoo bleef deze olifant over na
een tentoonstelling in Praag, die vijftig jaar geleden plaatsvond. Men wist niet wat men met het van
Kinderen moeten wel eerst even wennen voor
ze bet reusachtige monster durven naderen.

Het dier ziet er gevaarlijk uit. zooals het daar uit de
Boheemsehe jungle kijkt, maar het doet niemand kwaad.

De slurf van het dier is van flinke afmetingen
zooals men aan het uiteinde wel kan zien.
(Foto's Orbis

-

Holland)

ijzer en beton gebouwde gevaarte moest beginnen, tot een ondernemend man er een bezienswaardigheid voor zijn restaurant van
maakte en het beest in de „vrije natuur" liet
brengen, waar het tot op den huldigen dag
is blijven staan.
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ONTVOERING IN
DEN MIST
door Hans Verhoeven
was een schijnbaar volmaakte
misdaad. Er was geen enkele
aanwijzing, geen enkel spoor.
Rosemary Robinson, acht jaar oud.
had in den tuin gespeeld. Tegen vijf
uur in den namiddag was de meid, die
had opgemerkt, dat een dikke mist uit
zee kwam opzetten, met een jasje voor
Rosemary den tuin ingegaan. Ze kon
haar niet vinden, riep, doch ontving
geen antwoord. Ze zocht overal en toen
reeds was er vrees in haar hart geweest
voor een ongeluk, een misdrijf misschien.
Zij ging naar het tuinhek en keek in de
straat. Rosemary speelde weliswaar
nooit alleen op straat, maar wellicht
was ze ditmaal.
Ze was niet te zien.
De meid haastte zich naar huis terug
met de gedachte, dat het kind de achterdeur was ingegaan en in haar kamertje
zat te spelen. Ook daar geen spoor,
noch in andere vertrekken.
Doodelijk beangst alarmeerde de
meid Rosemary's ouders.
Een telefoontje bracht een politieinspecteur naar het huis en onmiddellijk
werd de geheele machinerie der wet
in beweging gesteld. De omgeving werd
zorgvuldig afgezocht, politieauto's en
agenten op motoren zochten verder,
radio en telex verspreidden het signalement van de blonde kmllebol Rosemary
Robinson door het land.
Haar signalement. Maar dat was dan
ook alles. Niemand had de kinderroovers gezien, niemand had ook maar
het flauwste besef hoe zij er uitzagen.
De inspecteur bevond zich nu, vergezeld door Rosemary's vader, op de
tweede verdieping van het huis. En in
het bewustzijn van den speurder kwam
steeds sterker het feit zich opdringen,
dat er niets was om op af te gaan.
Absoluut niets.
En de tijd drong. Want met, eiken
tik van de klok kwam men dichter
bij het fatale oogenblik, dat de boodschap van de ontvoerders zou komen,
waarin, met het bevel de politie er
buiten te laten, zou staan: Als u uw
kind ooit levend terug wilt zien....
De wet zou dan tot nietsdoen zijn
gedoemd, niet in staat handelend op tetreden, want de vader zou stellig op het
bevel van de misdadigers ingaan, de
vader, die immers z\jn kind levend wilde
terughebben.
Het gezicht van den speurder stond
strak. Als hy door onvermoeibaar
zoeken, door geluk, door een wonder,
eens op een spoor zou komen, dat spoor
zou kunnen volgen, zou kunnen toeslaan, voordat de bandieten den brief
konden verzenden, dan zou de vader een
veel betere kans hebben zijn kind gezond
en wel terug te krijgen, dan nadat hij
het bericht zou hebben ontvangen.
„Dit," zei de vader, „is het kamertje
van Rosemary."
"
De inspecteur voelde, welk een geweldige inspanning het den vader had
gekost deze mededeeling op vlakken
toon te doen. Zij traden bet vertrek
binnen, alles wees er op, dat het door een
klein meisje werd bewoond. De detective wandelde langzaam dekamer rond,
iedere bijzonderheid opnemend, en toen
zag hij de teekeningen.
Teekeningen, ruwe potloodkrabbels
van een zestal gezichten, gemaakt door
een kind van acht jaar. En toch niet

Het

.. .

heelemaal zonder karakter. De gezichten
hadden alle iets van caricaturen weg:
een man met een langen neus, een vrouw
met groote, rondo oogen, een derde teekening van een man met wijduitstaande
ooren.
De politieman wendde zich tot den
vader.
„Heeft zij die teekeningen gemaakt?"
„Ja. Ze hield van teekenen. Altijd
zag je haar met, een potlood of een stuk
krijt in de hand. Zerteekende met haar
vingertje in het stof, overal en alles.
Vooral menschen
menschen, dio zij
kende of had gezien."
De inspecteur bestudeerde de teeke-
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ningen aandachtig.
„De figuren zijn waarachtig te herkennen." Hij wees er een aan. „Dat bent
u."
De heer Robinson glimlachte. „Ja.
Dat, ziet u aan den neus. DieVrouw met
haar groote oogen is haar moeder. Dit is
het dienstmeisje, dat mijn chauffeur,
kenbaar aan zijn hondenooren."
De speurder knikte. Daarna zei hij:
„Ik ga weer naar beneden. Het, kan
zijn, dat we lang moeten wachten. Het
is misschien gemakkelijker voor u. als
u niet te dicht bij de telefoon bent."
Hij begaf zich naar de kamer, waaleen agent "in uniform aan tafel zat met
de telefoon vlak voor hem, gereed om
elk oogenblik een bericht te ontvangen
of te verzenden. De inspecteur zette zich
tegenover hem, plantte zijn ellebogen op
tafel en steunde zijn gezicht met beide
handen. Hij dacht na over alles wat hij
had gezien en gehoord, alles wat op
zijn bevel werd gedaan of gedaan was.
lemand kwam in zijn gezichtskring:
het dienstmeisje, een zielige figuur, die,
met een stofdoek in de hand, de
meubelen ging afnemen, trachtend
bezig te blijven, om haar geest zooveel
mogelijk te verzetten.
Haar verschijnen verbrak den gedachtengang van den speurder, die, eenigszins
ruw beval:
„Ga alsjeblieft hier weg! Je stoort me.
Dat stof afnemen komt later wel!"Doch
daarna, de verslagenheid van het meisje
opmerkend, zei hij wat vriendelijker:
. „Weet je wat jij mooi voor in e kunt
doen? Ik heb honger. Heb je niet een
bord soep of zooiets voor me?"
De soep werd gebracht, doch was
gloeiend, zoodat de detective het dampende hord opzij schoof en doorging het
probleem van alle kanten te bezien,
onderwijl verstrooid het raam uitstarend.
Plotseling schrok hij 0p... hield zijn
adem in. Voorover gebogen keek hij
strak naar een bepaald punt. Dan kwam
hij tot actie, greep de telefoon en begon
met scherpe stem te spreken: '
„Luisteren! Een order voor alle patrouilleerende agenten en auto's en
speciaal voor de rechercheurs. Telefonisch of mondeling doorgeven, niet
per radio! De order is de volgende.. .."
Kalm. doch beslist gaf hij het bevel
door. hing vervolgens op en zette zich
in afwachtende houding.
De tijd kwam en ging, vloog voorbij,
keer op keer werd gebeld, de frons op
het voorhoofd van den inspecteur werd
dieper, nog altijd geen resultaat.
Weer ratelde driftig de telefoon, hij
luisterde, ging dan met een ruk rechtop
zitten.
Slot op blz. 17
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Tosca poeder is méér dan een bijzonder fijn verdeeld gelaatspoeder. Het combineert de eigenschappen van een verfijnd
gelaatspoeder met de werking van een goed
huidverzorgingsmiddel. leder poederdeeltje
heeft een speciale heilzame kern! Dit fijne
poeder „hecht" toch goed en „dekt" prachtig
egaal. Er zijn twaalf pastelteere tinten
de juiste nuance voor iedere temt! Alles met den
geur van het wereldberoemde Tosca parfum!

...

Voor ieder

type

de juiste nuance f

up groote tafels word
de post gestort

en bijkantoren louti binnen.

Het nieuwe Spoorivegpostkantoor te
Rotterdam
Een noodgebouw, tl at er zijn mag!
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5 I>e wonderbare
i no Heermarlt in e

In

de nabijheid van het Delftsche-Poortstation, te Rotterdam, langs de hoofdlijn Rotterdam-Amsterdam, is
een respectabel geitouw verrezen van eeuvoudigen.

rustige» stijl.
Dit gebouw is het, nieuwe nood-Spoorwegpost kant oor
voor de uitgaande én transitopost van brieven en pakketten. Bovendien zetelt er een afdeeling van den fiscus, ten dienste van de uitklaring.
Dit Spoorwegpostkantoor is onlangs geopend en we hebben er voor onze lezers een bezoek
gebracht. Te voren werden wij ontvangen door den directeur van het Hoofdpostkantoor
aan den ('oolsingel, den heer J. J. Theling, die ons een en ander mededeelde over de
totstandkoming van het noodgebouw.
Reeds vóór den oorlog waren er plannen om een groot kantoor te doen bouwen, naast
het D.P.-station, waar de geheele expeditie van brieven en pakketpost en andere diensten
zouden worden ondergebracht, uitgezonderd de gelddiensten, die in het Hoofdkantoor konden blijven. Ook de directie zou in dit gebouw haar zetel betrekken. De, oorlog maakte
aan deze plannen een einde. Mede doordat in de oorlogsdagen het kantoor der pakketpost, bij het D.P.-station, verloren ging, deed zich sterk de behoefte gevoelen aan een
nieuw, ruim Spoorwegpostkantoor voor de uitgaande post, dat uu tot, stand is gekomen.
Het kantoor is irroot en licht en uiterst practisch ingericht. Van de galerij, die langs alle
zijden werd aangebracht, heeft men een aardig gezicht op de uitgebreide sorteerkasten en
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stempelen geschiedt ma-

chinaal. Daaronder: de vóór-

of

grof-sorteering
kasten.

bij

df.

de stempel- en
bindmachines en de breede
sorteermachine, de „transorma", die spoedig in gebruik kan worden genomen.
Daar tusschcnin bevinden zich do ijverige employés, in hun nauwgezetten arbeid.
Het verloop der werkzaamheden in dit, kantoor
is als volgt:
Op gestelde tijden komen
ilc beambten, die de bus-

-ringen,

Een overzicht der liandsor-

—

Links de
teerafdecling.
kasten voor 't grof-sorteeren
en. rechts die voor de fijnsorteering.

lichtingen verrichten, binnen. Wij allen kennen ze,
gezeten op hun stevige rijwielen, met den bruinen
postzak vóórop. Gelijkertijd wordt de post der
bijkantoren, per auto, aangebracht.

Al deze post wordt door
actieve handen in ontvangst genomen, die de
zakken uitstorten hoven de
platte tafels, waar de post
wordt geschift en rechtgezet. Dit rechtzetten moet
geschieden voor de stempelmachines, waar de brieven, behalve de groote
stukken, allereerst, terechtkomen. Na het stempelen
begint het sorteeren, in
richtingen en groote steden, dat gesplitst wordt
in grof- en fijn-sorteeren.
Bedreven ambtenaren werken, zeker en snel, bij de
sorteerhokjes. Nu wordt de
post machinaal gebundeld
en dan in manden naar de
ringen gebracht. Aan ronde
hekken hangen de postzakken en beambten staan
in de binnenruimte en
werpen met vaste hand de
bundeltjes post in de zakken. Zij hebben hierin een

An hier is de „ring'.

.

bewonderenswaardige routine verkregen en zouden
waarschijnlijk alle mededingers verslaan bij liet
ringwerpen op de kermis!
Als de post in de zakken is, worden deze langs een
specialen postweg naar de treinen vervoerd. Op de
perrons hebben we all,cn die opgetaste wagens met
ilikke postzakken wel eens gezien. Bij de pakket post
is »le gang van zaken ongeveer dezelfde.
AVe schreven reeds, dat binnenkort

Een

ixiar pakketjes.

—
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'f is noq maar ren
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kleinigheid.
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In deze postzakken worde» de brieven ten xh>tte gedeponeerd
en voor verzending gereedgemaakt.

teermachine in gebruik kan
worden genomen. De waarnemend chef van het Spoorwegpostkantoor, de heer
Bekker, expliceerde deze
vernuftig uitgevonden machine, die een capaciteit
heeft van drieduizend brieven per man en per uur
en die verdienstelijk werd
vervaardigd door Werkspoor.
Op een der foto's zien
wij een vijftal employé's
de klavieren van de „transorma" bedienen. Aan de
voor- en achterzijde der
,,transorma" zijn de talrijke, met plaatsnamen l>etitelde vakken, waaruit
men de gesorteerde post kan nemen.
De andere foto's betreffen vooral het sorteeren
met de hand, dat steeds zal blijven gehandhaafd
naast liet machinaal sorteeren.
Vernielden we nog, dat zich in het ruime gebouw,
achter de galerijen, vele keurige vertrekken bevinden, waarin de administratie wordt verricht. Ook
zijn er een cantine en een ontvangst- en vergaderzaaltje. We gelooven wel. dat, als na den opbouw
Een

van

de

post.'

van Rotterdam de vroegere plannen voor een per-

manent gebouw zijn ten uitvoer gelegd, dit kloeke,
dooi <len Rijksdienst gebouwde noodkantoor een
andere bestemming zeker waard zal zijn.
K. d. H.
De roorzijde van de ,,transorma", waar de post uit
de diverse rakken kan worden genomen-,

(Foto's Panorama-r. tl. Wal)

Hei plukken van bladeren in een
jongen aanplant van moerbeiboomen.

Toch

is het logisch, dat er van die primitieve
spinnerij niet veel terechtkomt, want wat
doet een zijderups eigenlijk* Zij laat, de
spinstof uit twee openingen aan de onderlip te
voorschijn komen, zoodat twee draden (fibroïne)
ontstaan, die door het vocht uit twee klieren,
de sericine, tot één draad vereenigd worden. Als.
zij nu maar zoo verstandig was zich vijftig maal
van den Westertoren te laten zakken, dan kregen
we inderdaad vierduizend meter bruikbare zijde,
maar zij maakt met haar kop bewegingen in den viiuii
van een acht en het resultaat is in het, begin een
tamelijk warrig hoopje draad, dat niemand kan
ontwarren. De zijderups zit zelf in dat hoopje en
Het wijfje van den zijdcclinder legt
in ecu dag '1000-1000 eieren.

De zijderups

heeft voor haar ontwikkeling 3-5-40 dagen noodig en vervelt in dien
tijd vier maal. Zijderupsen na dc derde vertelling.

VIJFTIG MAAL
den Westertoren af
Zijderupsen spinnen timden
van vierduizend meter
Vijfiig maal de lengte van den hoofdsiedelijken Westerioren is een
afstand van vierduizend meter. Hei lijkt erg veel, maar als men hoort,
dat van die vierduizend meter in het algemeen slechts vierhonderd
tot zeshonderd meter te gebruiken zijn, dan valt het weer niet mee.

begint, nu binnfl
langzamerhand e*
de veelvuldige krt
keiijk korten tijd
te vast op elkaai
cocon is dan oold
verwerking even I
losse dccl. Het, is i
voor den zijdekl
tiende dccl van &
gesponnen.
Nu kan men cc"
meer bruikbare zi
te doen, maar W

Het „voederen" van de
vraatzuchtige

>

f

beestjes.

kluwen te maken, dat
'""rij een
vasten vorm aanneemt door

Er komt echter na betrekn stadium, dat de draden veel
tgen, en het binnenste van een
rkamentachtig en voor de zijdelt te gebridken als het buitenste
Oinstig geval, zoon cocon, maar
ter heeft de rups slechts een
igen.

tijd, waarin zij bezig was, zijde

fcfflderups niet dresseeren en haar

f laten

e
spinnen dan zij gewoon is
kan men den oogst vergrooten

Oe gedoode cocons wordei
op kwaliteit gesorteerd.
door wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste heeft
men in Duitschland verricht, waarbij nagegaan
wordt hoe de dieren behandeld moeten worden om
ziekt en te voorkomen, welke kruisingen de gunstigste
zijn, enz. enz. Men is tot, do overtuiging gekomen.
dat de ook nu nog in breede kringen verspreide
moening: zijderupsen hooren in een warm klimaat
thuis en gedijen niet in gematigde streken, onjuist
is en dat iemand, die de noodige zorg aan zijn
„kweckelingen" besteedt,wel degelijk een goed product kan afleveren. Juni, Juli en Augustus ziju
natuurlijk de gunstigste maanden, maar zelfs iv dezen
tamelijk korten tijd kan men, aangenomen dat, men
over voldoende voedselbeschikt, 'n f linkewinst maken.

De. door de kweekers toegezonden cocons worden in het proefstation
voor zijdecultuur te Oelle in, Duitschland op ramen uitgespreid.

De rupsen spinnen zich tusschen liet latwerk in.
Daaronder: een zijdevlinder met eieren ter grootte
van een papaverzaadje.
(Foto's Scherl-Fellinga)
Het aantal moerbeiboomen moet echter uitgebreid
worden, wil men op grootore schaalkunnen kweeken,
want een rups eet vrijwel voortdurend tijdens de
zes a zeven weken van haar leven, on zoo is men in
Duitschland dan ook met den aanplant van deze
zoo nuttige boomen op groote schaal begonnen.

Te Breukelen werd de sterfdag ran
Dudok de Wil, beter helend als
Kees ,1c Tippelaar, wederom herdacht. Ook dit jaar werden de kinderen getracteerd op dc traditioneel!
poffertjes.
(Polygoou-Zcylemakcr)

Rijkscommissaris, rijksminister dr.
leyss-Inguaii hield te Den Haag
een toespraak op de groote Jeugd

bijeenkomst, waarbij een aantal
18-jarige jongens en meisjes dom
Oberdienstleiter Schmidt in dc
X.S.D.A.P. werd opgenomen.
(Stapf-Mol)

Nieuws uit het binnenland

Bij onze voedsel voorzien ing baart het rel tle meest,
zorgen. Dc retbehoeftc kan slechts gedeeltelijk gedekt
worden door de productie van melk, vet en spek. Hei
tekort kan en moei aangevuld worden door den verbouw ran koolzaad. (Polyijoon-v.Jiilsen)

In het '""xen" Mesdag te Den Haag werd een schilderijententoonstelling geopend van
l\T.'T.-personeel
Dr. rr. 11 //. Damme, de directeur der P.T.T bewondert het werk zijner ondefgesehikten.
(Schlmnipemüngh)

.

De Diergaarde Blijdorp heeft op een ge
tleelle roi, hel terrein nabij den runderen
stal boor een grooten aanplant van zonnebloemen gezorgd. De pitten zijn namelijk
een. lekkernij voor de papegaaien en
(Polygoon-Hof)
kaketoes.

Lu het Olympisch stadion te Amsterdam
werden j.l. Zondag in. tegenwoordigheid van
den rijkscommissaris dr. Seyss-Inquart
groote wedstrijden gehouden.. Een moment
tijden* het nummer 1500 m.
(Stapfi
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ONTVOERING IN DEN MIST
DAT ZIJN NOG EENS WITTE TANDEN!

SLOT VAN BLZ. 11
„Vertel op!" Zijn adem ging zwaar
van emotie.
Dit was het rapport:
Rechercheur Oonroy was een man
onder een straatlantaarn gepasseerd.
De man had een stoppelbaard en een
neerhangend rechterooglid, waardoor
dat oog bijna gesloten was. Oonroy
volgde den man naar een winkel, waar
hy een flesch melk kocht. Vandaar
schaduwde hij hem Uit hij rechercheur
Kipp zag, wien hij een tee.ken gaf hem in
het, oog te houden. Beiden volgden den
man in een smal steegje, tot hij bij een
huis stilhield en aanbelde. Op dat
oogenblik sloegen ze den kerel neer en
toen de deur werd geopend, hielden ze
de vrouw, die óp den drempel verscheen,
hun revolvers onde.r den neus, drongen naar binnen en vonden Rosemary Robinson in een kamer, ongedeerd. Ze. zou spoedig thuis worden
gebracht.
(iedurende de eerste momenten van
wilde blijdschap, die volgden, vroeg
Rosemary's vader keer op keer:
„Hoe hebt u dat toch klaargespeeld?
Hoe kwam u er op!"
De detective glimlachte en wees naar
het bord met soep.
„Ik was van plan die soep naar binnen te werken, maar ze was 'n beetje te
heet, zoodat ik ze opzij schoof. Nu is ze
koud, maar met een bord kokend water
gaat het ook wel."

WEEKTIP VOOR

Verwonderd zei de heer Robinson
„Kokend water! Bedoelt u, dat u iets
wilt gebruiken.... soep of koffie?"
De inspecteur schudde zijn hoofd
„Water moet ik hebben."
Hij nam het bord aan, dat het diensl
meisje, hem bracht, en bleef er een
oogenblik mee staan.
„Vanmorgen, hoe laat weet ik niel
precies, gluurde een man — een man
met 'n stoppeligen baard en een neer
over hei
hangend rechterooglid
tuinhek. Hij zag Rosemary en zij zag
hem. Later gaf zij dat feit op haai
eigen wijze weer. Vanavond zag ik hoc
zij dat had gedaan, net zooals u allen
dat nu zult zien."
Hij zette het bord op tafel, naast het
bord soep, en wuifde met een hand den
damp tegen het raam. En op dat ven
ster verschenen, eerst flauwtjes, dan
beter zichtbaar, de lijnen van een gezicht. De ruwe teekening van oen gezicht, echt kinderwerk, zooals een kind
dat meer doet, wanneer de ruiten be
slagen ziju. Het gezicht van een man
met een stoppeligen baard en met, een
zoo neerhangend rechterooglid, dat het
oog bijna gesloten was. Onder het gezicht waren verticale lijntjes geteekend, scherpgepunt als de spijlen van
een hek.
Een man met een stoppelbaard en een
halfgesloten oog, loerend over het
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achterkant aan9«tast door tandsteen

Dit gebit zou volmaakt zijn, als het aan de achterzijde
geen „rookersaanslag" had. De tanden zijn dagelijks goed
gepoetst en zien er hagelwit uit, maar. alleen aan de
voorzijde! De achterzijde is verwaarloosd; hoe zeer, toont
de tandarts met zijn landspiegel aan. Deze donkergekleurde
aanslag is vaak het begin van tandsteenvorming. Verwaarloosd tandsteen is vaak zeer hardnekkig. Poets daarom
Uw tanden geregeld met Solidox (Ned. Octrooi 19178),
k" een'ée Nederlandsche tandpasta, dat Siilfaruiiioleaat
bevat. Dit heilzame preparaat verwijdert en voorkomt rookersaanslag en tandsteen op een volkomen onschadelijke manier. De tanden blijven gezond en worden
bovendien parelwit. Geef voortaan Uw gebit de ideale
verzorging: tweemaal daags poetsen met Solidox en tweemaal per iaar naar den tandarts.
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GROENTETUIN Extra
nlet bepaald aangenaam wordt, terwijl dc kan.

op verrotten zeer sterk toeneemt. Do meening.
dat kool moet worden ingekuild, zooals aardappelen en rapen, is een verkeerde.- Ook liet in
den grond graven van de kooien, waarbij de
wortels boven den grond moeten uitsteken, i.
niet, de juiste bewaarmethode, Immers kool rot
ontzettend snel, het minste gekneusde plekje
kan fatale gevolgen hebben en hoe gemakkelijk
wordt de kool bij het ingraven niet beschadigd.
Bovendien moet ieder aangetast, plekje tijdens
de wekelijksche inspectie worden weggesneden,
wat hij een ingegraven kool onmogelijk kan
gebeuren. Afgezien daarvan is de kans, dat de
kool. ook al is zij niet Iveschadigd tijdens hel
inkuilen, in den grond gaat rotten veel grooter
dan bij bewaren in huis. De losse buitenste
bladeren worden weggesneden en de enkele
harde kooien worden bewaard. De/,e worden
naast elkaar neergelegd en als de voorraad
_1 i1 eischt, stapelt men ze op elkaar. Deze methode is beter dan de kooien op te hangen. Op
zich is er niets op tegen, maar dc laat stgenoenidi
methode eischt voel meer werk, terwijl bet
resultaat niet beter is.
M. T. STEGEMAN

I De nieuwste aanwinst van de j
romanserie Avonduur-lectuur :

-*

■

DEN

De bladgroente van de wintermaanden is dc
kool.Zooals hekend kunnen boerenkool enspruitkool den geheelen wintor buiten blijven staan.
In de twee voorgaande strenge winters zijn zeer
veel planten ernstig beschadigd, doch de toen
geregistreerde temperaturen waren voor ons
land buitengewoon huig. Ook degroene-.savoyeot putjeskool blijft op het veld achter en ondervindt daarvan geen schade. Deze drie soorten
eischen dus geen extra-beschuttingsmaatregelen. Anders is 't gesteld met de roode-, gelesavoye- en wittekool ; dezo moeten in huis worden bewaard. Aan deze eigenschap dankt een
dcv soorten haai- naam, want die staat bekend
als de „„misgele". De taaie gele behoeft bij
normale, matige vorst en natuurlijk ook tijdens
o[tcn weer niet in bescherming te worden gewordt de witte kool vernomen. Gewoonlijk
werkt tot zuurkool, waardoor het bewaringsvraagstuk komt te vervallen. Zooals reeds is
ojigenierkt, moet kool in huis worden bewaard,
doch niet warm, maar enkel voistvrij. Ken
koele zolder of kelder is dus de aangewezen
plaats. Is dc zolder niet koel, dan wordt dc
kooi spoedig laai en voos, waardoor de smaak

lan

___ê___W__

\

Cowboy-millionnair

5Tï3

groote

tube 65 et.

Si--?:

SOLIDOX

Hf
_%&'

tegen tandsteen

«»

_

5040 0141

_________________________^______^^^__^_^^^^________L '

''JE

_______s_v^
.t_3 i_.^^_______
*

\

L________^V__l

F fI

BL'
I

*

L

*

i

E^

Een prachtige roman van tien bekenden auteur

HAROLD BELL WRIGHT
pie groote praeriën, waarover vroeger de wilde
draafden en de ongetemde paar** buffels
vormen den grootschen achtergrond van
dezen boeienden en op warmen toon geschreven Wild-West-roman. De wilde buffels zijn er
uitgestorven, maar de ongetemde paarden draven er nog in groote kudden rond en voortdurend zijn cowboys bezig de vurige en vaak
féj^2fóEfë^^S__* ook kostbare dieren te vangen en te temmen.
Terwijl de jongens van de Kruis-Driehoek-farm
/VV jztj/ft W"''
een aantal wilde paarden aan het afrijden
2~
L /r
?' zijn, komt een vreemdeling op het erf gestapt
1
en geeft te kennen, dat hij werk zoekt. Zijn
waren naam verzwijgt hij en allen voelen,
dat er iets vreemds, iets geheimzinnigs achter zijn houding steekt.
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Haast u dil boek lc bestellen! Dc vraag naar dc romans van de serie AvonduurVerkrijghaar hij onze
lectuur stijgt iedere Week. Prijs Ui cent pet-perexemplaar.
post geschiedt alleen na overkantoren, bezorgers en agenten. Toezending
sohrüving van la-t bedrag verhoogd nul. .'!_ cent per exemplaar voor portokosten
oji postrekening 112700 of na ontvangst, van postwissel.
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Prins Simeon Timowski, de Bulgaarse In tromt
opvolger, toont den soldaten het. model van een tank
(Hoffmann-Stapf)

Bij Luga hebben de Sdvjets de stad met tankvallen omgeven, De leden der
SS
maken nu van de dekking, die deze droge slooten bieden, gebruik om opWaffen
te nikken.
(Orbis-Hollandi

OORLOGSNIEUWS

Iv de Noordelijke Ijszee laadt men zwaar geschut
uit, dat tegen
de Sovjets zal
J
worden gebruikt.
,„
„
(Hoffmann-Stapf)

'

Een zware Sovjet-tank van- tweeënvijftig ton. door Duitsch afweergeschut buiten
gerecht gesteld.
,„ „
(Hoffmann-Stapfi

*

-

De uitwerking van een aanval van Duitsche bommenwerpers. In een Sovjet-haven
liggen verschillende schepen te branden.
(Hoffmann-Stapf)

Te Berlijn wordt het gebouw waar het
Sorjet-gezantschap eertijds gevestigd was,

gereinigd. Oroote spandoeken waarschuwen
de voetgangers niet voor het huis te blijven
staan, door dit door middel van gas gedesinfecteerd wordt.
(Hoffmann-Stapf)

Dc vaten worden reruarmtl door heeten stoom,
om het splijten van het hout te voorkomen.

Hechts boven: Botervaatjes, die in de
kuiperijen tot vischvaten worden verwerkt.

Haringhuipers in Vlaardingen
je zoute en gerookte Nederlandsche
zeeproducten, keurig in tonnen
en kisten, met duidelijk stempel
Nederlandsch fabrikaat. En dan
kwam, als je smulde van ons oereigenste gerecht, meteen een golf
van heimwee over je heen, en je
proefde door de malsche haring
is tle zee, de Noordzee, voor
heen alle geneugten van het goede,
een deel tijdelijk taboe, toch
oude vaderland. Dat is voorloopig
zitten onze zeevissehers niel
voorbij,
natuurlijk, maar Vlaarstil. Doch ook de mannen die er
leeft
dingen
nog druk verder. De
voor zorgen dat de haring, dit
haven,
ja,
nu
daar
is het stil, maatsmakelijk gerecht, keurig in tonnen
in het stadje zelf is bedrijvigheid
gelegd wordt, nadat die tonnen, of
genoeg. Wat doen ze daar dan, nu
te wel kuipen, door hun eigen
geen haring meer is, zult u
er
vervaardigd
zijn,
hebben
handen
vragen 1 En waarvoor hebben ze
't druk.
dan die vele tonnen noodig?
Als we Vlaardingen bezoeken.
nabij onze oude jeneverstad SchieEerst de vaten i dus kuipen, die
dam, kunnen we dat met eigen
Dal smaakt! De sardijn komt
daar zoowel machinaal als nog op
tot dicht langs onze kusten en
de oude wijze met de hand gemaakt
oojren constateeren, want in dat
kan dus nog gevangen worden, worden. Heel veel van zulke vaten
stadje worden honderden en honderden vischtonnen gemaakt.
of tonnen worden op het oogenblik
Vlaardingen kennen we allemaal wel als de stad gemaakt voorden „inmaak" van groenten, van boter,
bij uitstek van de haring, vandaar uit £»ing de van fruit; men behoeft, de vaten dan slechts goed
export van massa's van die visschen, die mei duiin te snieren met paraffine en alle inmaak blijft
zenden tegelijk in loggers en trawlers aankwamen,
maandenlang goed in zoon kuip; het, isvooral belang
de
geheele
over
wereld. Tot in de kleinste dorpen rijk lieden, omdat het blik. dat vroeger gebruikt
van de uitzonderlijkste en vreemdste landen vond werd, zoo schaarseh geworden is. Verder toovert men
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De zoutevisch wordt uit Noorwegen aangevoerd
en iv Vlaardingen in-gekuipt. Men snijdt de
groote stukken zoutevisch in gemakkelijk te
pakken kleinere stukken. Hier staat een ion
met zoutevisch op de weegschaal, want elke ton
moet gelijk gewicht hebben.

in Vlaardingen leege botervaatjes om tot kleine
inmaaktonnetjes. En dan is or nog altijd de
zoutevisch, die. uit Noorwegen aankomt. Naast
de zoutevisch nemen ook de sardijn en de sprot
'n belangrijke plaats in. Want die twee laatste
soorten visch worden nog wel op de Noordzee
langs de kusten gevangen. Zij wagen zich
dichter aan het land en vallen zoo nog juist
binnen het bereik der kustvisschers.
De gereedgekomen vaatjes worden met een dichte
laag paraffine bestreken om ze luchtdicht te
maken, zoodat men er inmaak in bewaren kan.
(Foto's Associated Gorr.)
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De door artsen aanbevolen tandpasta
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bevat 0-00757» organisch jodium, waarvan ± 0000035 gr.
jodium door het tandvleesch opgenomen en daardoor in
de inwendige organen van het lichaam verspreid wordt.

Jaarmfvaliklftca is een aangenaam schuimende tandpasta van
uitstekende kwaliteit (zonder chloorzure calium) met een
lekkere frissche smaak. De uiterst kleine hoeveelheid organisch
jodium is voldoende om de mondholte gedurende langen tijd te
ontsmetten (wetenschappelijk bewezen!) en daardoor de tanden
zoowel als het tandvleesch voor ontsteking en vooral ook tegen
de in de geheele wereld verspreide landwolf (Paradentose) te
beschermen.
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n»
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Jod'mJCalifcloca is voorts door artsen erkend als
voorbehoedmiddel tegen verkoudheid, aderverkalking
(Arteriosklerose) en als stimulans voor alle lichaamsfuncties.
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wat jongens hebben al bemerkt, dat VIM voor vuile
den nog beter is dan zeep. En in de huishouding zijn er
tallen werkjes te vinden, waarbij zeep met succes
r VIM kan worden vervangen. Kedenk verder, dat
potten en pannen en ander keukengerei thans langer
ist moeten doen. Gebruik dus geen scherpe schuur-

Éel

delen, die krassen veroorzaken, doch VIM, dat zacht

.eilig reinigt.

voor potten, pannen, schilderwerk,houtwerk, tegels en
uitsluitend VIM, het „automatische" reinigingsdel, in handige strooibussen.
a^_____________»
r zijn bijzondere samenstelling oefent VIM I
speciale dubbele werking uit, waardoor 1
Vjr
snel reinigt zonder iets te beschadigen,
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„automatische"

zijn handen werkelijk? De
slingerde plotseling van
rechts naar links. Het volgend
oogenblik had hij den wagen weer in
zijn macht. Zonder het hoofd om te
wenden, vroeg hij: „Waarom wilde je
dat doent Kon je dat dan doent"
„fk kan met geen. woorden zeggen,
hoe zwaar het me viel. Maar het andere
was onmogelijk. Als je met Veronica was
getrouwd, kon ik niet langer bij je zijn
gebleven. Dat had ik niet overleefd!"
Nu zag hij haar aan. „Heb je me dan
zoo lief, Greta?"
„Liever dan mijn leven!"
Bijna had hij een troepje ganzen overreden. Aangezien hij al zijn aandacht bij
het sturen noodig had, kon hij verder
niet op het onderworp doorgaan. Maar
hij hoorde nog dat „Liever dan mijn
leven" in zijn ooren klinken, toen ze in
Wilderswil zaten te dineeren. Ze besloten, in dit lieflijke dorpje den nacht
door te brengen.
Na het eten gingen ze een eindje
wandelen. Het was een heerlijke avond.
Hoog boven de beboschte hellingen
scheen de maan. En de gletschers
glansden. Ze liepen langs den oever van
de ruischende beek.
„Laten we even gaan zitfen," stelde
Peter voor en hij trad op een bank toe,
die ter zijde van het pad tusschen de
struiken stond. Hij ging echter zelf niet
zitten, liep een paar keer heen en weer en
keek toen Greta aan.
„Ik wilde je eigenlijk nog wat vragen,
Greta," zei hij eindelijk. Zij hief het
hoofd op. „Heb je mij liever dan
je leven, Greta?"
.„Dat heb ik je toch gezegd!"
„En heb jehet leven lief?"
„O ja!"
Peter ging naar haar toe. „Heb je mij
gemist toen ik weg was?"
Ze vatte zijn handen en trok hem naast
zich op debank. „Toen ik je den eersten
keer zag, Peter, voelde ik, dat er iets in
me veranderde. Er ontwaakte een liefde
in me, die heftiger weTd, naarmate je mij
koeler behandelde. Ik probeerde je te
haten en toen bemerkte ik. dat ik je.
liefhad. Ik heb me wel honderdmaal
afgevraagd, of dit, nu de liefde was die
het leven zijn zin geeft. Mijn hart gaf
hierop klaar on duidelijk het antwoord.
En zoo is het gegaan. Ik leefde naast je,
leefde alleen nog vooi jou, kreeg je
van dag tot dag meer lief en met den
dag groeide ook mijn verdriet. Je wist
niet, hoe ik leed als je mij van je liefde
voor die andere vertelde. Misschien
begrijp je nu. dat ik had moeten
Weggaan als zij gekomen was."
Peter wist niet, wat hij moest doen.
Hij kon Greta onmogelijk voorliegen.
Hij was haar onuitsprekelijk dankbaar,
maar hij wist tevens, dat hij Veronica
nooit zou kunnen vergeten.
Over den straatweg suisde een auto
voorbfl en het licht der koplampen drong
zelfs tot dc verborgen bank door en
verlichtte een oogenblik hun bleeke
gezichten. Xv eerst ontdekte Peter.
■ lat Greta schreide.
..Lieve Greta." zei hij ontroerd,
..buil alsjeblieft niet. Luister, nu is
illes veranderd. Wil je mijn vrouw
worden? We kennen elkaar lang genoeg
en ik heb je vroeger al gezegd, dal ik
niet zonder je kan. We kuniien goed met
elkaar overweg. Je moet alleen wat
geduld met me hebben. Ik weet zeker.

wagen

Jf /

REINIGINGSMIDDEL

V

192-0141

dat ik mettertijd steeds meer van je
zal gaan houden."
„Ik behoef me heusch niet te bedenken. Peter. Ik was al gelukkig met je
samen te zijn. terwijl je van een andei
hield. Kn al blijf je van die ander
houden, misschien nog heel lang, dan
behoef ik nu toch niet meer bang te
zijn, dat ik je op een keer zal moeten
missen."
„Vat het niet te licht op, Greta," zei
hij ernstig. „We moeten ons rekenschap
geven van wat we doen."
Greta borg het, hoofd aan zijn borst.
„Voor mij bestaan er sinds lang
maar twee mogelijkheden: met jou of
alleen!"
„Dan is het goed," antwoordde hij
zacht en sloeg zijn arm om haar heen.
Drie weken later trouwden ze in alle
stilte. Professor Littig was een der getuigen en met vaste stem sprak Peter
voor het, altaar het vc*dbeteekenende
„Ja" en was zich daarbij bewust, dat
hem nu de terugkeer tot den droom
zijner jeugd voorgoed was afgesneden.
Aangezien Peter naar Bürglen had
moeten schrijven om zijn papieren,
raakte zijn huwelijk in Bürglen bekend.
Veronica hoorde het echter eerst op
den dag, dat ze met Wastl Reitenberger
in ondertrouw ging. Na afloop hiervan
gingen ze bij den Neuwirt aan, waar in
de zijkamer voor hen was gedekt.
Terwijl ze zaten te wachten op het eten,
bladerde Veronica in een geïllustreerd
tijdschrift. Plotseling begonnen haar
handen te beven en haar blik werd
star. Ze had Peters beeltenisherkend en
de vrouw aan zijn zijde moest natuurlijk
die Greta zijn. om wie ze zooveel had
geleden. De letters dansten haar voor
de oogen terwijl ze las: „In Bazel is
kort geleden het huwelijk voltrokken
van den bekenden tenor Peter Marcus
met mejuffrouw Greta Arends".
Veronica legde haastig het blad weg,
opdat haar bruidegom het niet zou zien.
Reitenberger wist het echter al lang en
had het alleen verzwegen omdat hij
wist, dat Veronica van Peter Marcus
had gehouden. Hij voelde ook, dat haar
gedachten vaak bij den afwezige
toefden en ze had hem eerlijk gezegd:
„Als je mij wilt hebben, dan moet je mij
nemen zooals ik ben..
dan moet je
geduld met, me hebben. Misschien zal ik
nog zooveel van je gaan houden als je
verdient. Voorloopig /kan ik slechts
beloven, dat ik een goede en trouwe
vrouw zal zijn."
En voorloopig was Reitenberger hiermede tevreden. Over acht dagen zou
de bruiloft zijn. Dan zou hij haar naar
huis voeren, naar zijn hoeve, en zijn
geheele leven zou daardoor een nieuwe
beteekenis krijgen.
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NEGENDE HOOFDSTUK
Twee jaren waren verloopen. In die
twee jaren zong Peter in alle groote
operagebouwen van Europa, maakte
een tournee van een half jaar door
Amerika en keerde ten slotte naar Bazel
terug.

Hij luid zich niet vergist, toen hij op
dien zomeravond aan den voet van
(len Jiingfrau tegen Greta zei: ..Ik weet
zeker, dat ik sleeds meer van je zal gaan
houden. ." Hij was gelukkig geworden
niet Greta, gelukkiger dan hij had durven hopen.
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nij vond het volkomen begrijpelijk Met een ruk draaide hij zich om. „Voel
dat ze na die twee jaren reizen graag je je niet goed, Greta _"

„Nee, Peter, ga maar gerust !" Ze
wcci eens naar Zwitserland wilde, naar
haar eigen huis. En den eersten avond lachte hem toe en wuifde, dat l.r
«lal ze (huis zaten, merkte Peter op: gaan zou.
.Aan nu af aan zullen we niet meer Zoodra ze beneden den auto hoorde
zooveel reizen. Ons geluk verlangt ecu wegrijden, belde ze hel meisje en gaf
eigen baard. Vind je ook niet. Greta?" haar een opdracht.
...la. Peter.
Plotseling drukte ze verbleekend de
Toen Peter om elf uur thuiskwam,
hand tegen het lichaam en steunde zag hy de geheele- bovenverdieping
zacht. ..Wat is er?" vroeg hij verschrikt. verlicht. Ook in dc gang brandde licht
Toen gleed er een stille glans over en de voordeur stond open. Zonder den
haar gelaat. Ze vatte zijn hand en legde wagen in de garage te brengen, rende hij
■ lic. waar zooeven de hare had gelegen de stoep op en liep in de gang bijna liet
en waar voor liet eerst een jong wezen dienstmeisje omver. „Wat is er aan de
hand f" vroeg hij opgewonden. „Spreek
aan de poort des levens klopte.
..Greta. ..." zei hij ontroerd. „Waar- op, in 's hemelsnaam!"
Hij hoorde gerucht in Greta's kamer
om heb je dat, zoo lang verzwegen? Nu
begrijp ik pas, waarom je met alle en snelde er heen. Op dat oogenblik
kwam een verpleegster naar buiten en
geweld hierheen wilde."
..Uns kind kan toch niet in den legde den vinger op de lippen. „Stil!
Bent u meneeT Marcus?" Peter knikte.
vreemde geboren worden!"
in
„Laat u alstublieft nog een specialist
gelaat
Getroffen verborg bij liet
komen.
Dokter Muller is al hij uw
zoo
blij!"
haar schoot. ..Tk beh toch
het schijnt een zware
vrouw,
maar
hij.
fluisterde
bevalling te zijn."
Zij lachte gelukkig.
?':
Peter verbleekte. „Is er gevaar
Peter moest volgens contract nog
„Nee, voorloopig niet."
enkele maanden aan de Weensche opera
Peter sprong in den auto en reed in
optreden. Voor het eerst sedert zijn
wilde
vaart weg om een specialist te
huwelijk ging hij alleen op reis en nu
halen,
waarna hij in de woonkamer
hij
pas.
moeilijk
hij
melkte
hoe
Greta
wachtte.
Een half uur verliep. Een uur,
missen.
kon
Op de terugreis ging hij een dag naar twee uur. De'torenklokken van de stad
Bürglen om zijn ouders te bezoeken. sloegen drie uur in den morgen, toen er
Hij wilde, dat ze denwinkel van de hand een kreet weerklonk, zoo vreeselijk, dat
zouden doen eu stil gaan leven. Hij Peter bevend opsprong. „Dat kan imverliet het dorp zonder Veronica te mers geen mensch volhouden," kreunde
hebben gezien en bleef enkele uren in hij.
Daarop werd alles stil. akelig, onheilAltdóri on. met een architect te spreken
over liet bonwen van een landhuis in spellend stil.
Hij ging weer zitten. Van vermoeidBürglen. TTet zou heel hoog komen te
liggen, boven het bosch, met het heid vielen ziju oogen toe. Toen hij
uil zicht over heel Bürglen en het land 'ontwaakte, was bet. volop dag. Het
van Teil. Hier wilde hij zich later met ochtendblad lag voor hem op tafel.
Werktuiglijk greep hij het, zocht de
Greta vestigen.
critiek van het concert van den vorigen
naar
Bazel
Daarna keerde Peter
terug. Vergeefs deed men de volgende avond, las vluchtig een paar regels en
maanden pogingen om Peter Marcus liet de krant weer vallen.
iot een contract over te halen. Hij wilde
Do deur ging open. Peter hoorde hei
Bazel niet verlaten voor alles achter nauwelijks. Hij hoorde slechts dc na
den rug was. Alleen professor Littig kon derende schreden en toen hij omkeek,
hij niets weigeren en hij beloofde hem. Stonden dc beide doktoren en de ver
den volgenden Donderdag op een con- pleegster voor hem. Dokter Muller zei
iets, dat klonk als: ..Het spijt ons,
cert te zingen.
's Middags begeleidde Greta hem aan meneer Marcus, dat we een slecht
den vleugel terwijl hij zijn liederen zong, bericht voor u hebben. ..."
Peter lüef het hoofd op. „Zegt u liet
en hij merkte op: ..Als ik nog terugdenk
meteen, dokter. Is er iets met het
maar
concert,
aan mijn eerste
moet ik lachen.
veranderd,
kind
I"
War is er sindsdien veel
..Moeder en kind zijn beiden dood."
ikzelf incluis! Alleen jij bent dezelfde
gebleven, even goed en lief en stil. zei de andere dokter. „We hebben
gedaan wal we konden. Hier stond di
Misschien nog stiller dan vroeger!"
..Van geluk. Peter. Wist je niet,- wetenschap machteloos.''
Petér's gezicht werd aschgrauw. Een
dat geluk stil maakt f"
oogenblik
sloot hij de oogen en steunde.
bijvoor„Niet altijd. Niet iedereen. Ik
en
Toen
hij zich weer op en zei
lachen
richtte
beeld zou vaak kunnen
bedaard: Ik dank 11, heeren.''
juichen van geluk."
Ze drukten hem de hand. maar hij
„Ben je zoo blij met met" vroeg ze,
leunde tegen zijn arm en keek hem met voelde liet nauwelijks. Hij leek geheel
gevoelloos geworden in het vreeselijk
stralende oogen aan.
waarop hij hoorde: moedei
oogenblik.
Greta zat in de woonkamer in het
en
zijn
toen
kind
beiden dood.
schemerlamp
milde licht van dc
Eindelgk
hij alleen. Zachtjes -rad
te
was
om
goedendag
Peter binnenkwam
zeggen. „Ik kom na liet concert dade- hij de sterfkamer binnen. Onbeweeglijk
stond hij naast Greta en hield haar kille,
lijk thuis. Greta. Tot straks!"
Ze kon hein vanavond bijna niet laten stijve hand vast. Gisteravond was die
gaan. Steeds weer kust.- ze hem. tdt hij hand nog zoo levend en warm. had die
zich eindelflk zachtjes losmaakte en mond hem nog gekust, hadden die oogen
lachend zei: .!(" wilt zeker, dat, ik te hem toegelachen en nit waren ze gesloten. ..Ik heb je liefgehad," zei hij zacht
iaat kom op hef concert?"
tegen hef wassen gezicht. ..Maar ik heb
hand
de
deurknop
den
in
hij
Toen
liad, hooide hij achter zich ecu gekreun. je lang niet genoeg liefgehad, Greta. -li
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't Is voor de huisvrouw in dezen tijd
Werkelijk geen kleinigheid:
Al te hongerige magen,
Kinderoogen, die steeds vragen ...
'n Voorraad, die niet mind'ren mag;
Etenszorgen ied'ren dag.
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Zooals men vaak zag reeds tevoren,
Wordt uit den nood een deugd geboren.
Een vondst verschijnt -in 't keukenleven,
Die tal van kansen weer zal geven.
Om met de fijnste lekkernijen
Heel het gezin weer te verblijen!
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Taarten, cake en pannekoeken,
Flensjes, tulband, and're koeken!
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't Klinkt haast als een toovenarij:
Toch is 't waar! Hoe heeten wij?
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Zonder boter, melk-of ei,
Zonder vet zelfs bakken wij
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had nog veel meer liefde verdiend."
Hij had een gevoel of ziju hart moest
breken en toch kon hij niet weenen.
Alles ging heel snel. De begrafenisondernemer kwam, de kist, de lijkaiito
en 's middags lag Greta al opgebaard te
midden van bloemen en kransen.
Peter kon zelfs niet weenen op den
derden dag, toen men Greta begroef,
liet, was of hij zelf was gestorven.
Na de begrafenis verliet hij in gezelschap van professor Littig liet kerkhof.
„Ga met mij mee, beste Marcus. Je
moet nn niet alleen zijn." meende de

Zonneklaar blijkt
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uit bovenstaandecijfers, waarmede
de Heer P. J. v. d.Weide. Doesburg,
voor het Steno-diploma slaagde,
dat de PONT-opleiding werkelijk
succesvol is. Behalve voor Steno
kunt ge aan de 30 PONT-scholen
in Nederland (Hoofdkantoor Den
Haag) een volledige Kantooropleiding ontvangen en ook schriftelijk, cursussen volgen voor: Boekhouden, Handelscorrespondentte
(ook in de modeme talen). Typen,
Algemene Ontwikkeling, Middenstandsdiploma, Manufacturenbrevet, Kruideniersdiploma, Potitiediploma, enz. Alle schriftelijke
PONT-cursussen hebben een persoonlijk cachet. Wilt ge werkelijk
slagen, studeer dan bij PONT.
Schrijf om gratis inlichtingen aan
onderstaand adres af zend de
coupon even ingevuld op.
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H laat te bedekken met erêmes
fl en poeder. Zorgt vóór alles
dat de huid zelf gezond is.
fl D.D.D. doet de onregelma-

tigheden van l'w huid al.s bij
tooverslag verdwijnen. Kn-
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doende om dehnid te zuiveren
en te beschermen tegen >tof
vuil en ziektekiemen.
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een reeds ta! van jaren be-
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geneesmiddel tegen
kend
huidaandoeningen, dat de
hnidweéfsels verfrisehl eti
-.U- natuurlijke schoonheid
van het gelaat verhoogt.
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„Jawel, ik moet juist alleen zijn,"
antwoordde Peter. „Kr is nog zooveel
wat ik doen moet. Daarbij kan niemand
me helpen."
Maar ook thuis ging het niet. Overal
werd hij aan de overledene herinnerd.
Hij verborg het gelaat, in haar kleeren.
streelde met bevende vingers de stof
en keerde weer naar de woonkamer
terug. Tlij maakte geen licht, maar zette
zich in de vensterbank en borg het
gelaat, in de handen.
Later ging hij naar Greta's kamer.
Nog nooit had hij in haar schrijfbureautje gesnuffeld. Nu deed hij het.
F.n daar vond hij een briefje:
„Zeer geachte juffrouw Arends,
Hartelijk dank voor uw vriendelijk
schrijven uit Amsterdam. Het doet
mij even veel genoegen als n, dat nw
beschermeling zooveel succes heeft.
Voor u moet het wel een heel bijzondere vreugde zijn. want u weet nu.
dat uw groote offers niet vergeefselt
zijn geweest. Als ik u een goedenraad
mag geven, laat, u dan meneer Marcus
ook verder niet, merken, dat u zijn
studie hebt betaald. U weet net zoo
goed als ik hoe -trotsch hij is. Ik
liehoef u wel niet te verzekeren, dat
het me steeds genoegen doet van u te
hooren. Inmiddels verblijf ik met de
beste wenschen. hoogachtend, Karl
Littig."
Bij het eerste bericht van haar dood
had Peter niet geweend, ook niet toen
men haar het huis uitdroeg en ook niet
bij de begrafenis. Maar na het lezen van
dieg brief, in het plotseling besef van de
groote offers, welke Greta voor hem had
gebracht, werd hij door smart overweldigd. Snikkend liet hij het hoofd oji
het schrijfbureau zinken en weende
hartverscheurend.
Eerst tegen den morgen vond hij zijn
kalmte terug.
lk ga vandaag nog op reis," zei hij
niet schorre stem tegen het personeel.
..Ik weet nog niet wanneer ik terugkom.
Het kan lang of kort duren. Je loon zal
elke maand worden uitbetaald, maar als
jullie liever niet mocht blijven, zeg het
dan meteen."
De toebereidselen waren spoedig getroffen. Daar zoowel de dienstmeisjes
als de oude tuinman wilden blijven, was
het huis in goede handen en tegen den
middag vertrok hij per auto met drie
groote koffers.
Aangezien hij geen adres had achtergelaten, werd een brief uit Bürglen, die
's middags kwam, teruggezonden aan de
afzendster, Apollonia Marcus.
Hierin had zijn stiefmoeder medegedeeld, dat vader en zij in hel voorjaar hun intrek zouden nemen in het
nieuwe huis. aangezien Frits dan zon
trouwen en den winkel overnemen.
Verder was er die week een vreeselijk
ongeluk gebeurd, want Reitenberger was
door een neerstortenden boom zoo
ongelukkig geraakt, dat hij er wel niet
hnvcuop zou komen.
liet was zes nur op een voorjaarsmorgen, tip de llcitcnlicrgcihoeve ston-

den de karren gereed om uit te rijden.
Vanmorgen moest de haver

gezaaid

worden en een knecht droeg juist den
laatsten zak v.m den graanzolder en
wierp dien bij de andere op den wagen.
Veronica stond voor de deur, kringen
onder de oogen en een droeven trek om
den mond. Het was een slechte nacht
geweest. Dc pastoor moest gehaald worden en de dokter was pas een uur ge
leden weggegaan. Nu lag Reitenberger
rustig te slapen, voor liet eerst sinds
langen tijd. Dat een mensch zooveel kon
verdragen! Toen men hem destijds ujl
het bosch naar huis droeg, leek het of hij
den morgen niet meer zou halen. F.n nu
waren sedert het ongeluk al vijf maanden verloopen. zonder dat er beterschap
viel te bespeuren. Integendeel, dc
laatste nachten waren vreeselijk geweest.
Vandaag moest Veronica
haver
zaaien. Ze had dat werk nog nooit gedaan en wist niet. of ze het, wel kon.
Maaide zieke had dien nacht tegen haar
gezegd: „Je moet de haver zaaien.
Veronica. Het is niet moeilijk. Langzaam stappen en bij iederen tweeden
stap werpen."
De wagens reden den hof af. Veronica
liep er achter, den blik op de bergen
gevestigd. De akker lag hoog en het
duurde wel een half uur voor ze er
waren.
Terwijl de knechten de eg van de kar
tilden en de paarden er voor spanden,
hing Veronica den zaaizak om. Toen
richtte zij zich op. deed de eerste schrede
op den akker, haar rechterhand zwaaide
uit en met een zwaai vlogen de goudgele
korrels uit haar hand.
Wie wist of ze het nog eens zou doen.
De hemel gave. dat haar man het volgend voorjaar weer gezond zou zijn!
Hij mocht niet sterven, want hij was
haar nog veel schuldig, haar en dezeu
akkers! Een zoon was hij hun schuldig,
die na jaren eens dezen akker zou ploegen. Had ik maar een kind, dacht Vero
nica, terwijl haar voeten diep in dc
aarde zonken. Dan kon men veel
vergeten, ook dat men niet, volkomen
gelukkig was. Maar ze had geen groot
geluk verwacht. Enkel vrede en geborgen zijn had ze gezocht bij dezen
man. En dat had ze gevonden. De zon
stond al hoog. Er waren nog maar een
paar strooken grond te bewerken, daar
steeg uit het dorp een ijl. weemoedig
geluid op. Veronica bleef met een ruk
staan. Een poosje stond ze daar onbeweeglijk, roet nitgestrekten arm, niet
in staat om de korrels te strooien. Ze
ontglipten haar bevenden vingers. De
knechten kwamen langs met het gespan
en hielden de paarden in. „Boerin,"
zei de een. „denkt u, dat het voor den
boer is, dat ze de doodsklok luidenf"
Veronica boog langzaam het hoofd.
„Ja." zei ze, „dat, zal wel. Ik voelde het
al." Nog steeds luidde de klok. En nu
zag men ook een der dienstmeisjes van
de hoeve naar boven komen. Veronica
zaaide nog tot aan den rand van den
akker, toen legde ze den zak neer en
daalde den berg af.
Het was heel stil op de hoeve. Zonder
met iemand een woord te wisselen, ging
Veronica de trap op, betrad de kamer,
de deur achter zich sluitend en bleef met
gevouwen
handen naast den doode
staan.
Plotseling begon ze luid te weenen.
Begreep ze nu eerst, wat er gebeurd
was* Nee, dat had ze al den heelen weg
geweten, dat had ze gevoeld zoodra het
doodsklokje begon te luiden. Wat haar
nu plotseling overweldigde, dat was hel
gevoel harer eenzaamheid.
Dat was ook de reden, waarom ze drie
dagen later aan het graf zoo hart

Het gebeurde op
weg naar school...

Beppie ga je

mee naar school t

Bep moet vandaag nog maar
thuis blijven, ze ia zoo verkouden
geweest e* het ia guur weer.

Och Mevrouw laat haar mee't ia zoo leuk ! M'n moeder heeft mü Wybertjea meegegeven tegen kouvatten.

gaan

ik krijg voortaan zelf ook een
doosje Wyhert-tableiten mee alm
ik naar school ga. Lekker zün
ze, hi f

Alleen r-erkrijgftaai in origineeli

blauwe doozen.
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verscheurend weende. De menschen 's avonds doodmoe de poort sloot, wierp
echter zeiden: „Ze moet toch veel van ze nogmaals een laatsten blik op het
hem gehouden hebben. Wie had gedacht. witte huis aan de overzijde. Dat had ze
vroeger nooit, gedaan, ofschoon de villa
dal Veronica zoo kon schreien."
Na tle begrafenis verzamelde de ge- nu al bijna twee jaar op den berg stond.
Des Zondags maakte zij zich meteen
heele familie zich op de hoeve. Een neef
van den overledene vroeg Veronica of na het eten gereed om naar de alm te
hij haar zijn zoon zou sturen om te gaan. De Reitenberger alm lag in een
helpen, want zoon jonge vrouw kon heel andere richting dan de Büchler
toch moeilijk die groote boerderij he- alm, maar toch natu Veronica haar weg
in die richting en kwam om een unr of
lieeren.
..Nee," zei Veronica afwerend, „ik vier op de Büchler alm aan. Ze begreep
eigenlijk zelf niet, wat ze daar wilde.
heb niemand noodig."
ja, er was zooveel wal ze opeens
ze
kamer
Och
die
woorden
verliet
de
Met
en schreed langzaam over de binnen- niet meer begreep. De sennerin bracht
plaats naar de weiden. Ze wilde weg van haar brood, boter en melk. Hoe vaak
de pratende menschen daar binnen. Wat had ze luer niet voor de deur gezeten met
hadden ze te keer gegaan toen Beiten- Huifen-Lenz! De arme kerel! Ze zou
berger haar tot vrouw nam. „lemand, hem graag in huis hebben genomen toen
die in de gevangenis heeft gezeten? Dat Mj uit de gevangenis kwam, om hem
brengt schande over de heele familie!" een rufltigen ouden dag té bezorgen.
En nn. Veronica begreep best wat ze Maar nu bloeiden er reeds rozen op zijn
wilden. Maar als se dachten, dat ze niet graf.
„Blijf je nog een poosje?" vroeg de
in staat was om alleen bet bedrijf te
leiden, dan vergisten ze zich. Ze had nog sennerin, ..ik moet nu gaan melken.''
„Ga maar," zei Veronica.
niets van haar kracht eu energie verja, da ai
loren.
De bron klaterde. Daar.
geweest,
de,
dal
ze ziel
bij
den
heuvel
bron
was
het
jonge
op
De
weduwe stond
fl^jM!*^^flfl_|
wierp
zalig
armen
in
het
ondergaande
licht
van
de
in
Peters
in het volle
zon eu dacht na. Ze keek naar de Berg- makende gevoel, dat hij haar allee:
hoeve, die op den tegenoverliggende^ behoorde....
£*
__■
.Veronica voelde, hoe een brandendberg lag en zag zich als jong meisje de
* flr\_r
-*m\
'______%
Energiek
de
wangen
steeg.
helling afstuiven met fladderende rok- blos haar naar
ken, zag zich in de schemering met klop- sprong ze op. streek haar rokken glad
pend hart onder de vlierstruiken wach- en greep haar hergst.ok. Ze zou maar
____v
!____■
ten tot plotseling een sterke jongen uit naar huis gaan. "Maar ze dwaalde vat
de schemering te voorschijn trad en haar den weg af, klom over omgevallei;
in de armen sloot. Vermoeid streek boomen, liep door schaduwrijke, dood
Veronica langs liaar voorhoofd. Ach ja! stille pijnbossehen en stond toen eens
Hoe lang was dat reeds geleden. En uu klaps voor een hutje van takken en mos.
Onvolledige
/.wierf hij heel alleen door de wereld, Ze wilde een kreet slaken en kon geen
*—-rf*"
mondverzorging
H
"geluid uitbrengen. Stom staarde ze naai
want zijn vrouw was gestorven.
De zon was achter de bergen gezon- den man, die onbeweeglijk tegen een
ken. In het dorj) luidde de avondklok en boomstam geleund stond.
Peter Marcus was niet minder geachter den heuvel hoorde men wielgeratel. Dat was zeker (ie familie, die schrokken, maar hij wist zich beter tt
beheerschen. Ook hij was dien dag d<
naar huis terugkeerde.
*
_______■
Veronica ging naar de hoeve terug. bergen ingegaan, gedreven door den
____________-_-_-_--_-.
.'M_v
■^_.
Ze moest voor alles zorgen. En morgen wensch om de oude, vertrouwde plekjes
was weer een werkdag.
nog eens terug te zien. En hij wilde
juist verder klimmen naar de Büchler
Zelfs de beste tandpasta werkt onvolledig, wanneer
Peter eu Veronica zagen elkaar twee alm, toen hij Veronica's kleed door dc
kleine hoekjes en gaatjes van het gebit niet bereikt
jaar later voor het eerst terug. En ze boomen zag lichten.
was,
op zulke
Dat het zoo moeilijk
liepen elkaar voorbij als twee vreemden,
kunnen worden. De nieuwe Castella tandpasta mag
oogenblikken ook maar een enkel woord
die elkander nooit gezien hebben.
daarom met het volste recht een opzienbarende
Veronica had reeds gehoord, dat te zeggen! Eerst toen zij zich zwijgend
Peter Marcus in zijn geboortestreek was ontwendde, wist. hij uit. te brengen:
verschijning heeten: de voorheen „onbereikbare
teruggekeerd en den heelen zomer wilde ..Blijf toch, Veronica...."
plaatsen** worden thans intens gereinigd. Een wonblyven. F.n nu was de eerste ontmoeting
Ze bleef half afgewend staan en keek
voorbij. Ze had plaats bij avond oj> den naar zijn gezicht. En toen zag ze. dat het
derlijk nieuwe stof, Perhhm, is aan Castella toesmallen weg, die langs de beek voert en haar aan zijn slapen grijs was geworden.
duizenden belletjes, uiet grooter dan
gevoegd
Wat moet ltij veel van zijn vrouw
kort voor Bürglen weer op den hoofdweg
de punt van een naald, dringen bij massa in de
uitkomt.
hebhen gehouden, dat hij nit verdriet
eerste
zijn,
hij
grijs
geworden,
Het kon
dat
haar het
over haar dood
is
dacht
allerkleinste holten!
oogenblik niet had herkend, want hij ze. Maar hoe langer ze hem aanzag, hoc
De nieuwe manier van gebitsverzorging heet: met
greep naar zijn hoed. maar bleef halver- meer ze vergat, wat er gebeurd was. ilij
wege steken en liet haar voorbij gaan. stond voor haar zooals hij honderdmaal
Castella poetsen!
Eerst veel verder keek Veronica om en voor haar had gestaan in zijn flatteuze
toen stond hij nog als vastgenageld op boerendracht. met bruinverhrand gedezelfde plek en zag haar na.
zicht. Het verleden verzonk en al het,
door
raam
andere, haar gedachten, haar gevoelens
De maan scheen helder
het
voeten
dooiwaren opeens duidelijk.
liep
op
en Veronica
bloote
„Dat we elkaar hier moeeten ontde kamer en keek soms door het venster
naar het woud aari de overzijde, waar moeten," zei ze eindelijk.
„Ik ben heel blij, dat het hier is,"
het hoekvenster van de villa nog verlicht was hoewel liet al twaalf uur had antwoordde hij. „Wonderlijk, dat de
menschen steeds weer worden getrokken
geslagen.
35 CÖIT
naar
verschrikkelijk
Hoe kwam ze toch zoo
de plek. waai ze gelukkig zijn ge
PER TUBE
opgewonden! In de twee jaren dat, ze weest."
„Och-..-" zei ze plotseling heftig,
weduwe was, had niets haar zoo aangegrepen als die ontmoeting 's middags. „ik ben niet meer de Veronica, die je
Ze was geschrokken omdat een gevoel gekend hebt."
„Wc zijn geen van beiden meer wat
iv haar hart. dat ze reeds lang luid doodgewaand, zich opnieuw had baangc- we geweest zijn, Veronica. Maar dat
c u,ilge tandpasta
broken.
komt slechts, omdat we langs elkaar
mt PERLDON!
Den volgenden morgen wa.s Veronica heen zijn gegaan. We hebben niet beoverstuur. Ze kon zich niet langer iets grepen, dat we door het lot voor elkaar
wijsmaken. Met haar rust waa het ge- bestemd zijn."
„Het is allemaal mijn schuld. Dat zie
daan. Ze voerde de kippen en staarde
naar de villa. Ze hooide op de weiden en ik nu wel in. Maar laten we daarover
keek daarbij naar de villa. Als zij liever zwijgen."
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„Ja, het heeft geen zin om daarop den herfst wisten zij. dat nu

niets hen

meer kou scheiden.
Peter had nog een contract le verMaar toch kwamen ze in den looi» vnn
vullen,
dat hem dwong 'n jaar op reis
den avond vaak genoeg op het verleden
li
Hij troostte Veronica, dat een
gaan.
lerug. Eerst zaten ze op de Zangierjaar
gauw
om was en dan zon hij nooit
gloed
ondergaande
platte iv den
van de
-t bemeer
Ze keek he
weggaan.
reizen,
zijn
zijn
zon. Peter vertelde van
oogen
aan.
traande
met
Greta.
zijn
huwelijk
concerten, van

terug te komen."
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En eigenaardig, toen hij van Greta
vertelde, smolt alle haat, dien Veronica
nog Steeds tegen die vrouw had gekoesterd.
„Zoo had ik me haar niet voorgesteld," zei ze getroffen. „Ze moot
een engel 7.ij]i geweest, vee] liever
(lan ik."
Toen ze ten slotte terugkeerden, werd
het reeds donker en nog steeds vertelde hij van Greta. Veronica vroeg er
zelfs om. Maar toen hij vroeg: ..Vertel
me nu ook van jouw leven." zei ze:
..Spaar me dat. Mijn man was heel goed
voor me. Wil je meer weten?"
Nee. meer wilde hij niet weten. Hij
had dien dag al zooveel beleefd. Hij kon
het nauwelijks begrijpen, dat liij naast
haar liep. zijn huis voorbij, den weg naar
de Reitenbcrgerhoeve op. Peter wilde
afscheid nemen, maar zij vroeg: ..Laten
we nog wat op dc bank gaan zitten.
Het is zoon mooie avond."
De hemel was bezaaid met sterren.
De twee menschen zaten lieel stil. hielden elkaar bij de hand en verbaasden
zich er over. dat het leven bun nog zulk
een uur schonk.
En op dit eene uur volgden vele uren,
waarin een nieuw, groot geluk opbloeide.
Heel langzaam, maar steeds inniger.
hechtten zij zich aan elkander en in
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RCO-iueisje
probleem
zeep-schaarschte
Hel
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is hiermede opgelost, want Turco is
zonder bon. Turco bevut geen bijtende stollen:
lï hoeft dus niet bang te z^n voor vroegtijdige
slütage van de wasch. Het bevat geen schuuru _i-___■»__
beschadiging
dus geen gevaar voor i_
middelen,
eens
' j keukengerei en vaatwerk. En UIwmoet
tapijt en
z en
frisch de kleuren van
worden na behandeling met Turco.
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VOORDE WASCH

schudde
met je
te rijn

beslist het hoofd. „Nee, ik wil
meegaan en probeeren voor je

wat Greta geweest is."
Nu was er niets meer wat hun beleth
om zoo spoedig mogelijk te trouwen.
De hoeve besloten ze te verpachten aan
een neef vnn den overleden Reitenberger.
Hot huwelijk had in alle stilte plaats.
zeer tot ergernis van den ouden Bergboor, die desondanks verbazend trotsch
was oji zijn schoonzoon.
Den volgenden avond verbeten ze
Bürglen. De bergen gloeiden in hel licht
der ondergaande zon toen de trein hen
uit Altdorf wegvoerde. Teter en
Veronica hingen nit het portier, de
hoofden tegen elkaar geleund, den blik
opgeheven naar de bergen. Toen de
duisternis alles verzwolg en de wind
steeds koeler langs hun wangen streek.
trok Peter Veronica van het venster
weg en sloot haar in zijn armen. ..Eens
hoeft het lot ons gescheiden," zei hij
zacht. Maar nu hebben wij het overwonnen en kan het ons niets meer aandoen. Kun je dat, begrijpen, Veronica '.
Kun je dat gelooven?"
„Ja, Peter, ik geloof het. En gelooven
kunnen is oen zegen."
EIND E

door Albert Ruigeveen
met illustraties van B. ten Hove
oude strooper, Bertus van Haverbeke, legde voorzichtig zijn
geweer op het gras. Hij wachtte
al lang op de nadering van een zwervend konijn, dat hoogdag had gehouden in het voldje Brusselsche spruitjes
van de weduwe Caroen, maar scheen
nu het, konijn te vergeten. Nadat hij
een ouden ijzeren bril op zijn langen
dunnen neus had gezet, hurkte hij neer,
naast de gebroeders Caroen. die op den
gr.ond lagen, met een verkrenkelde
krant van „hachten de Kuppe" voor
zich.
Bertus van Haverbeke was een klein
ruig kereltje met grijs haar, een geit ensik en een moustachke. Hij deed denken
aan een bejaard en schuw stekelvarken.
De zon rees traag uit haar bed achter
't dennenbosch, 'n dunnen gouden sluier
spreidend over het groen-met-bruine
lage land. Een jong briesje bewoog de
kruiden en dc dennetop|>en en speelde
met een punt van den zwarten omslagdoek der weduwe Caroen, die op den
dorpel van haar huisje stond en sich
afvroeg, wat haar teugelloos nakroost
uitvoerde met den ouden buurman.
Een oud Pordje stond tusschen het
huisje en de schuur, in de koelte. Het
zat vol modder en stof. Het zwervende
konijn sprong onopgemerkt het koolveldje in, vatte post achter nen flink
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uit de kluiten gewassen kool, knabbelde aan de bladen on hield de mannen
strak in 't oog.
„.Ta hoor, hier staat 't," zei PolkCaroen, met zijn wijsvinger naast een
kolom drukletters. Hij las. niet zonde]
moeite, den tekst, voor:
Do Crediet-Bank van Bavichove heeft
nu een prijs van vijftigduizend franks
gesteld op de hoofden der gebroeders
Caroen, die den kassier neersloegen en
zich met een groot, bedrag aan bankpapier uit de voeten maakten. De
hoofddirectie heeft de politie gemachtigd, dezen prijs uit te loven, en de
medewerking van alle goedwilligen
wordt ingeroepen, om deze ongure
gasten onschadelijk te maken."
Karel Caroen, een lange magere
knaap van vijfentwintig, maakte een
onrustige beweging en keek de twee
andoren beurtelings aan. Er kwam
even een trek van angst over zijn
kantig, donker gezicht, maar Polio
lachte onbevreesd, zoodat de witte
streep van zijn tanden zichtbaar word
tusschen zijn zorgelooze roode lippen.
„Ik hoorde zooiets in de stad," zei hij
onverschillig tegen Bertus, „en toen heb
ik in een stamineckc de gazet gepikt."
De oude man kwam overeind met
zoon heftigen uitroep van verontwaardiging, dat ook dc gebroeders oprezen.
't Is een schandaal!" riep hij met

nuuengc

jen

stem. „Dat ze hun
centen terug willen
bobben, en dat ze
ullie achter de tralies willen stoppen,
aha, dat is te begrijpen; maar geld op
ullie koppen zetten,
da's pure blooddorst!
In don bak hadde
gijlie al lang moeten
zitten, al was 't
alleen maar, omdat
ge niet beter voor
moeder zorgt. Maar
op ullie hoofden te
azen.... Van den
anderen kant," ging
hij ruzieachtig voort,
„was

't

had weggeworpen, en

piep-

Bertus van Haverbeke woe een klein
ruig kereltje.

misschien

met, kwaad, als iemand

ullie

van

kant

maakte en 't geld aan moeder gaf. Dan
kon ze den honger ten minste buiten
de deur houden."
„Als 't tijd is om geld te wisselen
krijgt ze wel wat," zei Karel.
„Zooiets heb ik al moor hooren
zeggen," ging de oude man voort. „Ik
heb zelf dikwijls genoeg moeite gehad,
om mijn handen thuis te houden, zooals
gij tegen ullie moeder deedt. Maar zij
hoeven met bloeddorstig te worden.
Geld is maar geld. Alfl zij 'n ander zijn
geld afhandig kunnen maken, doen ze
't ook. Dat kost hun óók hunnen kop
met."
„Dat zéggen ze zoo maar in de gazet,"
zei Polle kalm. „'t Zal ze wel niet om
onzen kop te doon zijn. Ze hebben ons
liever heelegans!"
„Er staat, hoofden," hield de oude
man vol. „Ik kan niet zoo goed lezen,
maar als 't me voorgelezen wordt, zie ik
bost, wat er staat."
„Er staat nog veel meer," hernam
Polio rustig. „Ons signalement staat er
bij
maar heolegans verkeerd. Karel
is klein en pootig, zeggen ze, en hij
kijkt scheel, en ik ben zoogenaamd oud
met een moustachke."
Hij gooide de gazet, onverschillig neer
en geeuwde.
„We moesten maar eens opschieten,"
zei Karel gejaagd.
„Ja," zei de oude man, „schiet maar
op. Gij hadt al lang weg moeten zijn. Ik
als fatsoenlijk burger moest ullie eigenlijk aangeven, maar ik ga dien inspecteur
Petit, die me aldoor treitert, niet helpen.
Dus zou ik ullie aanraden: pak de beenen! Aan een goed end komde gijlie
toch niet, 't loopt hoe 't loopt."
„Do grens is vlakbij," zei Polle peinzend.
„Precies," zei Karel vurig, „laten wc
maar gauw maken, dat, wo over do grens
komen! Vijfduizend franks is 'n schoon
handje geld
deze of gene goeie vriend
zou ons weieons bij on?en nek kunnen
pakken, als we hier lang bleven."
De Caroens klommen in hun Fordje
en draaiden het met don radiateur naar
't zuiden. Het afscheid was kort. Zij
knikten tegen Bortus van Haverbeke,
en hun handen wuifden- naar hun verliaasdc moeder, die al jaren lang verbaasd had gekeken naar hun ongeregeld,
roekeloos komen en gaan. Zij wuifde
langzaam terug. Een straal zonlicht
viel op haar witte haar en deed het

—

—

—

glanzen.

Toen gaven de Caroens gas en passeerden het hek.
De oude strooper stond hen na te
kijken. Hij raapte zijn geweer op. Het
«as ecu oud, kort twecloops-jachtgewcer. Daar was hij vertrouwd mee,
en hij had den naam, dat zijn schot
nooit miste.
Hij pakte ook de gazet, die Polle,

stopte haar in zijn
zak. Zijn blik bleef
de slanke jongens
volgon, wier hoofden
bovon het open wagentje uit staken.
„Ze hobben geld
genoeg, om 't hun
oude moeder een
beetje naar den zin
te maken," mompelde hy in zichzelf.
Zijn oogen dwaalden
naar 't oude vrouwa
tje; toen liep hij
langs hot binnenpad,
dat een grootekurve
van den weg afsneed.
Vijftigduizend franks
op hun hoofden:"

Er kwam n rare glans m zijn waterige
oogjes. Hij keek naar rechts, en zag in
de buiging van don weg het wagentje
voortschniven. Een konijn, verbaasd
achter een koolstruik vandaan glurend,
zag den ouden man het geweer aan zijn
schouder brengeu. De weduwe Caroen,
in haar deuropening, hoorde den knal
van het oude geweer, en zag een tangetje vuur en rook uitschieten.

Hugo van Fletoren, directeur van de
Crediet-Bank van Bavichove, zat in zijn
privékantoor en dicteerde een vinnig
briefje aan Jozef van Gent, een geduldig
bleek heertje, dat reeds een verre van
vToolijke kwarteeuw als particulier secretaris hij Van Fleteren dienst deed.
De directeur was een uitzuiger of een
dat lag er maar aan.
groot financier
welke gazet, ge las. Hij was groot en
zwaargebouwd, had een breed, zwaar
gezicht, en was vooruitgekomen in dc
wereld door kortafheid en onbuigzaamheid, welke eigenschappen door velen
als bewijzen van Napoleontisch genie
werden geprezen. In ieder geval, hij had
heel wat menschen rijk, en nog meer
menschen arm gemaakt, en zelf was hij
eenige malen arm geweest, zonder dat
iemand het wist, en vervolgens zoo rijk
geworden, dat, iedereen het merkte.
Van Fleteren zat aan het einde van
een groote mahoniehouten tafel, die hij
als bureau gebruikte, en keek kwaad
naar den noerslachtigen Van Gent. De
woorden kwamen mummelig uit zijn
mond. Niemand anders dan Jozef van
Gent was in staat, een dietóe van Hugo
van Fletoren op te nemen.
Er klonk een bescheiden klopje op de
deur, en een schamel-netjes gekleede
bediende stak schroomvallig zijn hoofd
naar binnen.
„lemand om u te spreken, meneer,"
gaf hij ten antwoord op Van Fleteron's
vragenden blik. „Een raar oud manneke, 't Gaat over den diefstal, zegt hij.
ik geloof, dat hij niet goed
Ik eh.
wijs is."
Hij raakte met een veelzeggenden
vinger zijn voorhoofd aan.
„Over den diefstal? Waarom laat je
hem dan niet, binnen?" bulderde de
directeur.
Weer ging de deur open, Bertus van
lfaverheke kwam binnen on keek, na
een paar aarzelende stappen, loerend
rond.
Van Fleteren keek van onder zijn
dikke wenkbrauwen naar den onbekenJen bezoeker. Bertus had oude, vuile,
versleten lompen aan, maar zijn mager
lichaam had iji zijn houding iets waardigs.
Om zijn nek droeg hij een jutezak,
zooals een vrouw een boa draagt. De
twee einden van den zak — de opening
was met een loeren rijgkoord dichtgeknoopt
ontmoetten elkaar op dc

—

ÜP^;

VEROORZAAKT
RHEUMATISCHE PIJNEN,
zooals deze ook verwekt worden in
vochtige huizen en bij menschen
die een natuurlijk tekort krijgen
,n lichaamsbeweging. - Kruscheii's
aansporende werking op de bloedzuiverende organen stimuleert dat
tekort. Kruschen Salts spoorl die
organen aan en naarmate het bloed
dan weer sneller gaat stroomen
worden onzuiverheden, die zich anders gaan vastzetten en- ophoopen
tot haarden van pijn, afgevoerd
langs natuurlijken weg. De werking
van Kruschen is zoo volmaakt
natuurlijk en zoo heilzaam voor het
heele gestel.
Eigenlijk moest
iedereen Kruschen nemen, bij de
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springen? I
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weten, dat
de Techniek het vak
dertoekomstis. Maar
men kan daar niet

Wij allen
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. springen

naar een
goede positie. Men
moet klimmen ! Studeeren! U kunt dat
doen in Uw vrijen
tijd.' volgens de
beproefde PBNAmethode. WTie het
PBNA-diploma bezit, die vindt gehóór,
als er betere technische posities te
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aanwijzing; Daarmee voorkomt ge noodeloos lijden, daarbij
blijft ge U jeugdig voelen, vrij van

eerste

pijnen en ongemak, ongezonde dikte,
onvoldoende spijsvertering, alles
oorzaak en 'gevolg van onzuiver
bloed. Wacht niet tot morgen,
begin liever vandaag nog met
Kruschen Salts - het oude beproefde
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vergeven zijn!

recept sinds 1889.

KRUSCHEN
Bij alle Apoth.

Drog. 1.47, 0.76, 0.41.
N.V. Rowntree
Amsterdam
en

—

\W/

jfmmmmmml

___¥/ J&\A____

...

—

I

ONZUIVER BLOED

lm*/ j/mm\\\\\\\\\\\\

\\\\w//f/M.\

\\\\\\\\vM£lkm\\\\\m>

A^-W\

'

.---mm

BB

AmmWÊ

41

___H ■—-—1

26

van den ouden man en hingen
■!<>ot de zwaarte van twee bolle
voorwerpen, in ieder eind "'■cn. Het
hadden cocosnoten kunnen zijn. naaide omtrekken te oordcelen. Heel zwaar
leken ze niet te zijn; de oude man droeg
ze ton minste zonder eenige moeite.
Die zak nu was ten eerste zeer vuil,
en wie hem goed bekeek, kon zien. dat
er donkerroode vlekken op zaten.
Terwijl Bertus met knipperende oogen
aaar Van Fleteren stond te kijl.cn.
verwijderde hij langzaam, imi met eenig
certoon, den zak van zijn hals. en
"gooidf hem over zijn arm. zoodat hij
van het midden neerhing en de twee
ronde voorwerpen als slingers heen en
weer zwaaiden.
De oude man nam zijn haveloozen
hoed af en maakte een buigingske.
„Ik kom hier, omdat ik liever niet
met de politie te doen heb.'' zei hij. „Ze
kunnen me niets doen, maar ik heb
liever geen last. En daarom wil ik mijn
naam ook nog maar even stilhouden, nis
ge 't goedvindt, 't Zal voor ullie wel de
hoofdzaak zijn, dat ge krijgt, wat ge
hebben wilt, en niet, waar 't vandaan
komt."
„Hm," bromde Van Fleteren. „Ga
maar eens door. Zeg wat ge te zeggen
hebr."
„Ik ben een fatsoenlijk burger," ging
Bertus voort. „Ze zeggen weleens. in de
buurt waar ik woon, dat ik stroop en
steel, maar 't ligt er maar aan. wat je
stroopen of stelen noemt. Ik kan goed
schieten, al zeg ik 't zelf; ik schiet nooit
mis: maar ik schiet alleen als ik móét
eu ik zeg maar zoo: nood breekt wet."
„Hm," bromde de directeur opnieuw.
borst

O
De sportieve vrouw
is zonder doelmatige lichaamsverzorging ondenkbaar.
„Verloren dagen" zijn voor haar geen probleem meer,
want zij waardeert de moderne Camelia-Hygiëne, die
haar zekerheid, onvermoeidheid en absolute bescherming geeft.
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het betrouwbare verband
Nederlandsche Camelia Maatschappij N.V.
Amsterdam-C, Keizersgracht 453

„En?"
..En," hernam Bertus, „'t gaat over
die jongens van Caroen. Die heb ik al
gekend van kleine jongens af. Daar
heb ik die heele reis voor gei naakt, vau
inijti huis heelemaal naar hier."
Van Fleteren keek Van Gent aan.
..Heb ik niet gezegd, dat, 't met die
belooning gauw zou lukken?"vroeg hij.
„De politie zei, dat
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bleef gevestigd

blik

ren," vervolgde bertus,

in een sneek.
die ge óók kent. Veertig jaar geleden
was ik daar vrienden met eenen Jan
Caroen, die een schoon stukskc land
van zijn vader erfde. Tlij is met ecu van
de ineiskes van Borstel getrouwd, ook
vrienden van me, en toen hebt ge Jan
Caroen overgehaald, om spaarpolissen
van u te koopen en effecten op afbetaling, en dat heeft Jan Caroen zooveel
geld gekost, dal hij zijn land heeft
moeten verkoopen en straatarm werd."
„De justitie heeft - uitgemaakt, dat
ik niet over de schreef ben gegaan,"
zei Van Fleteren heesch. „En overigens
je komt toch niet hier om dingen op
rakelen,
te
die we al zooveel jaren achter
den rug hebben _"
„Een oogenblikske, meneer," zei Bertus. „Daar kom ik zóó aan. De justitie
heeft 't uitgezocht, maar bij ons in do
buurt zeien ze, dat de rechter u wat
graag veroordeeld had
u was alleen
maar te slim, om nw vingers te branden ;
en Jan Caroen was dom geweest. Goed.
Maar zijn vrouw zit nu toch maar in
armoe, en zijn jongens zijn den verkeerden kant op gegaan, en dat was misschien nooit gebeurd, als u weg was
gebleven met uw spaaipolissen en mv
effecten."
Hij tastte in zijn zak en haalde een
verfrommeld stuk gazet voor den dag.
„En nu hebben die twee zoons van
Jan een leelijken slag bij u geslagen,
of een schoonen slag, zooals ge 't noemen
wilt. Die jongens deugen niet, maar
hun moeder kan 't niet helpen. En nu
staat er een stukske in de gazet, dat
ire ecu prijs van vijftigduizend franks
hebt uitgezet voor hun hoofden."
Hij gaf het stuk gazet aau Van
Fleteren cri wees met een vereelten
vinger. De bankier keek er heel even
naar.
„Dat klopt." zei hij. „Van hun
en die
familierelaties wist ik niets
interesseeren me ook
niet."
Hij had als onder
een vreemde betoovering naar den zak
zitten staren
en
vooral naar de.roode
vlekken gekeken.
Toen Bertus naaiden zak keek, schoot
her
Van Fleteren
door den kop, dat het
bloedvlekken waren.
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't: niets hielp
dat
volkje heeft zoo 't
land aan u, zeien ze,
dat ze hun mond
houden; maar II
wist wel lx-ter. De
menschen zijn overal
't zelfde. Als ge maar
geld genoeg biedt.
verraden en verkoopen ze hun eigen
-, en hun vader
en moeder erbij."
„Er staat hoofden,"
betoogde
Van Gent zei niets,
Bertus
plechtig. „Vijftigduiwant hij wist, dat er
geen antwoord van
zend franks op hun
hem verwacht werd.
hoofden. Nn, heeren,
„Ik zal maar even
toen dacht ik: nu
gaan zitten, als u
kunnen die deugvu hield tli- iihiii ttt-ti strak in 't aai).
'i goedvindt." zei
nieten van t'aroen
Bertus, en hij wees
voor 't eerst van
naar een stoel bij de tafel. De directeur hun leven hun oude moeder helpen....
knikte, en de oude man ging zitten, dus kom ik de belooning opeischen....
vlak tegenover den bankier.
en hier hebt ge de twee hoofden:"
Door het raam viel het licht op zijn
Met een rappe beweging zwaaide hij
gestalte, een vreemde gestalte, die er den zak op de tafel, vóór Van Fleteren.
scherp door werd afgeteekend. ll ij zocht Hij kwam met ecu zacliten plof neer.
in zijn zakken naar zijn bril: want hij en de ronde voorwerpen rolden, tot er
meende niet te kunnen spreken, als hij één over den rand van de tafel viel.
dien niet ophad. Het kostte hem blijk- Eu bleef hangen, bijna op den sclioot
baar moeite, den bril goed op te zetten: van den bankier. Met een kreet van afbij iedere beweging van zijn armen schuw deinsde de directeur terug. Hij
rolden de voorwerpen in den zak her sprong op.
en der. In het Jiclit waren de donkere
„Wét zegt ge?" riep hij uit. „Hoofvlekken op den zak duidelijk zicht- den? Hoofden in dien zak?"
baar.
„Hoofden," zei Bertus kortaf. „Er
Heeren." begon Bertus,
ik ben staal vijftigduizend franks op,en die geef
geen beste redenaar, maar ik zou gaarne ik zóó aan de weduwe van mijn vriend.
paar woordjes tegen u zeggen.''
Ik dacht : ik zal ze maar met een bij den
Pioteren hield een ongeduldig baftS zelf brengen. De politie betaalt
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op de vlekken in den zak. .
Ik woon ergens jn West-Vlaande-
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„Breng hem bij
kassier en geef
hem 't geld," zei
hij klankloos. Toen
liep hij met haperende schi
■le tafel eu liet zi' h
/.waar op een stoe'
"akken.

geld toch uiet, cri

den

wie weet zou die
probeeren, om me
met een kluitje in 't
riet te sturen. Maar
dio Van Fleteren,
dacht ik, is een mnl:
van zijn woord: di(
zal wel over de brug
komen!"
Dries; ISemcliua'iDe directeur wannuchten
achteruit,
kelde
tot
nachtwaker; fantasii
hij legen don mum
st iet, en daar bleet
had hij niet. Dus
hij staan, met, zijn
toen hij dien avond
eene hand tegen zijn
in het leege gebouw,
in dt
onder
keel on met uil puilende oogen. De
een bank, een vuilen
vond, met, twee
zwijgzame Jef van
i:,-iins zak
ronde voorwerpt n "i
Gent was opgestaan, J-.t ttUutt hoofden.' betoogde
plechtig.
in, sneed hij kalm
(■enigszins overstuur.
Dij stond alsof hij niet wist, waar hij het rijgkoord door. waarmee do zak
heen wou, ab 'n opgeschrikte eekhoorn. was dichtgehouden, eu schudde hij den
Bertus scheen niets te beseffen van dc inhoud in ecu papierbakske'.
ontsteltenis, die hij had verwekt.. Hij
Dries vond zoo vaak rare dingen, als
knipmes
zijn
hij
opruiming hield.
haalde een
uit
zak, opende
het. en stak zijn handen uit. nis wilde
„Die of die heeft zeker die savoyt
hij het koord doorsnijden.
kooien cadeau gekregen van iemand, en
„'t Waren tweelingen." stond hij to ze vergeten mee te nemen," verouder
praten. „1" zult er van opkijken, zoo- stelde hij, terwijl hij naar de geelachtige
veel als ze weghebben van hun vader. bollen keek. Toen vouwde hij den zak
Jan had een litteckcn op zijn neus. en rietjes op en legde hem op de bank
Polle beeft..."
een zak komt altijd nog weleen- te
„Halt!" riep Van Fleteren heescli, pas. „Zonde dat ze zoon smerigeii zak
zijn hand opheffend. „Ik wil die dingen hebbeo genomen
die leelijke rooie
niet zien! Man.... stomincrik dit; ge verfvlekken krijg ik er nooit uil."
zijt
Ge hebt een uitdrukking van mompelde de nachtwaker.
Hij waa niet zoon bekwame reehor
de gazet letterlijk opgenomen! Ga....
ga weg. uit. mijn oogen, schurk!"
oheui zooals die in moordzaken te hulp
„Vyfduizend franks," stond oude wordt geroepen; anders had hij beel
Bertus te mompelen.
kunnen getuigen, dat de vlekken geVan Fleteren keerde zich naar den maakt varen met het bloed vaneen
bloeken, bevonden Van Gent.
zwervend konijn.
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ONZE FAMILIENAMEN
L. t. lt Tit-l. lic naam Unverzaal is een echte
soldatounaam en werd, sooals de schrijfwijze
kan aanduiden, wellicht in onn land gebracht
(ioor ecu militair, die deel uitmaakte van een
huurleger, zooals die meestal in den vreemde
worden aangeworven. i>c naam beteekent
letterlijk iiurt-rmtttilit. ittthirirtstl en is te verg©lijken met de eveneens voorkomende geslachts-

namen:

Dapper, Coen, enz.

.lf. 11. lt Rotterdam. De te Berkel en Rodenrijs
opgegraven steen is. sooals uw schets laai /ien,
deerlijk beschadigd, zoodat liet zeer moeilijk is
de beteekenis dorfiguren re verklaren. De kroon,
■lic de verminkte figuur bedekt, kwam Inderdaad boven familiewapens voor. Wij wagen
echter de veronderstelling, dal wc hier te doon
hebben met een ouden gevelsteen, betrekking
hebbende op een huls, dat „De gekroonde loer"
heette, een naam, die meer voorkwam. De door
a geschetste figuur hoeft namelijk veel weg viw
een dubbele ladder.
c //. te Klitiiilrrl. Hij -1011 naam Ilermue moet
wellicht worden gedacht aan -len Griekschen
bandelsgod Uoriucs. die uiteraardvoorkwam op
gcvelstecncn en uithangborden vau koopmanshuizon. Vaak ging dc naam van een huis op den
bewoner over. Ook ai stamt uw voorgeslacht uit
Frankrijk, blijft deze mogelijkheid bestaan.
11. lt. ii Enacltede. Ken stamhoomondorzoek,
waarvoor wij binnenkort gegevens verstrekken,
zal stellig ook de verklaring brengen van uw
naam. Dn.- is de herkomst niet duidelijk.
,'. /.. e. L.-ti. li. lt Ii Ut. Inderdaad kan ook dc

en 1684 kocht hh' huizen, zooals te /ien i.het Klein Oonsentlioek der stad Leeuwarden.
Al deze archivalia kunt n inzien op her stedelijk
archief aldaar. (Archivaris is mr. A. vau dor
Kis:,
in

Minne.)

ir K. ii l/ii,ti,tfc/li. De uitgang in.l. geeft u

vele

ilverijsclsr he namen inderdaad het begrip
„zoon vau" aan. IJ vergelijkt «Ut met dc FriOHche
uitgang ti. Deze bestaat nlet, de Friesche vadersnamen eindigen op Uitga (oude vorm) en
ma (nieuwe rotin). Daarnaast komen namen
voor. eindigend op stro, die aangeven vanwaar
de dragerafkomstig was. Zoo komt Stienstra ran
Stiens, Joustra van Joure, /.iilslra vnn een zij!
'sluis), enz.
Wat nu den naam Kraiderink luingiuit, in dit
geval is ittl: een vervorming vau rui,, waai-mcdi
iv 't oosten vau ons land bouwland wordt- aangeduid, meestal hooger gelegen dan het omringende land. J>e naam van zulke gronden
(Kruvla-mk, Hüi/er-enk, iMir-tut, enz.) ging
vaak over op dc hoeven, die ergobouwd worden,

r

en vervolgens op dc bewoners. Dese wis

/
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king tnsschen huis- en familienamen komt in 't
Saksische gedeelte van ons land veelvuldig voor.
Uw tweede vraag betreft don naam 1
Deze behoort wél tot de painoiyniiea of \
namen want hij beteokont: zoon van Vólkcrt,
een -mdc mansvoornaam, die ln dit gova_
loop der jaren een t verloor.'t Kolfde ven
-ot vertoont hamers, afgeleid vau Lamert.

.

(.'.

If. V. li- Vhtttliiiiii.li n■■ I i-i-liili.it i

-amcnsmeltiuLi van den oorspronkelUken vorm
uitgang rn het begrip „zoon van" aanduiden. Van 'ttr lluhi, vergelijk i
Mn'.r. Verstoot Van 'ln- Sloot, Verkadi Vnn
U ziet dat in namen zooals Joosten .'.
Ih-itirn, Korsten, Kersten, enz. Als u zoon ■ln- Kade. Dc, Inlichting, dat uw familie uit /.ceduidelijk,
naam eens nauwkeurig bekijkt, is
land stamt, doet ons dit Uulst in /.ccuwseh'< De naam Vlaaudcrcn
zoeken. Kr js echter ook een gewaarom de afleiding zoo is geworden.
Dcdems
Kersten hi.lv. is afgeleid van den ouden nians- meente Den Buist iv Overijsel nabij de
vooruaam Kerst, dien u ook terugvindt in den vaan. De naam Van HuUl ontstond op dezelfde
familienaam Ktrslitt,/, die eveneens „zoon van wijze.
Kerst" beteekent. Was nu dc gebruikelijke
i. A. ./. it- Midd, U-iitti. Groen wordl
vorm met den uitgang sm gevolgd, zooals hii heraldiek sinoitel genoemd, l.lauw. rood en
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. Jongen, enz., dan was een naam
Krrstaen ontstaan. De moeilijke uitspraak
leidde op den duur tot 't wegvallen van de s.
//. I. O. '.. tliirl'tlujitt. De naam Dijkstra geeft
aan dat <!c oorspronkelijke drager op of nabij
""en 'lijk woonde, lic oudste Dijkstra, die tt
Leeuwarden voorkomt, is Claes Thonis Dyekstra,
die 12 April 1669 nut Ke.lck.icn .lans trouwde en
afkomstig was uit Hallam. HU wafi burgervaandrig on centmeester dei wachtgelden, fn
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aangegeven met dc namen
,','. 1ia;unaast komen nog
metalen voor, n.l. goud en zilver.
eon heraldische wet dat nooit kleur op
kleur wordt geplaatst of met-aal op metaal.
.1. <1. 11 U. te. 1). i. Hmiii. Beekoer is 'j
onderde schrijfwijze voo, hoeucr. liet «oord.
dat onze oosterburen gebruiken voor beker.
Inlichtingen over stamboomondersock volden.

zwart

worden

twoOj z.g.

PANORAMA. Geïllustreerd weekblad met de bijbladeu ..Humorist". „Sjors" en .H.
en breien". Verschijnt Donderdags. Hoofdredacteur : J. A M. Douwes. Heems
13 oent per week :
Plaatsvervanger : W. N. Stuif bergen. Haarlem. Abonnementsprijs
per kwartaal ! 1.69. franco per pust i 1.80 per kwartaal bij vooruitbetaling; lospt
nummers 16 cent, (prijsverhooging toegestaan door het Departement van Handel.
Nii.erheid en Scheepvaart onder nr, 17796 NP, d.d. 23 April 1941.) Voor postabonnementen en adreswijzigingen van postabonnementen gelieve men zich uitsluitend te
wenden tot het bureau te Haarlem. Bureaus : HAARLEM : Nassaulaan SI, Telef. Int.
1386G. Giro nr. 142700. AMSTERDAM, Singel 263. Telef. Int. 33170. Giro ur. 97946
ROTTERDAM Proven ierssingel 27. Telef. Int. 47133. Giro nr 101981. 's-GRAVENHAGE.
insweg 95 Telef. Int. 111666, Giro nr. 43141. UTRECHT. Biltstraat 142". Telef. Int.
Giro nr 149597. ENSCHEDE. Oldenzaalschestraat 56. Teief. Int. 2188. Giro nr. 38377: i
ARNHEM Nieuwe Plein 42. Telef. Int. 24825. Giro nr. 383772. 's-HERTOGENBO:
129750. MAASTRICHT, Stationsstraat 20
insweg 27. Telef. Int. 4286. Giro nr.
K 1311
tnt 5851. Giro nr. 124690. VLISSINGEN. Badhuisstraat 5. Telef. 81
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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
tandsteen!
dispergon
met

HEERLIJK SCHUIMEND

-

tegen

MAAKT DEN MOND FRISCH EN DE TANDEN PARELBLANK
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