
PANORAMA 8
„Ik benadeel haar niet 

door jou dit te geven»
Jimmy/’ zei hij. „’t Is 
maar een kleinigheid in 
vergelijking met wat een
maal het jouwe had kun
nen zijn. Neem dit aan, 
mijn jongen. Weiger ’t 
niet. Neem het in naarn 
van je moeder.”

Er waren tranen in zijn 
oogen, toen hij mij de 
chèque overhandigde.

Het was een groot be
drag dat erop was in
gevuld, honderdduizend 
gulden. Ik heb het hier 1” 

jimmy Neilston nam 
uit zijn borstzak ’n lederen 
taschje en haalde daar 
’n saamgevouwen chèque
uit te voorschijn.

„Ik was ten hoogste 
verbaasd,” zei hij. Dok
ter Wheatley strekte zijn 
hand uit naar de chèque
en keek onder het inzien veelbeteekenend naar den detective.

,,En ?” zei hij op vragen den toon.
„Er is weinig meer te vertellen.'’ ging Jimmy voort. „Ikbe 

greep dat ik mijn oom diep beleedigen zou als ik zijn groot
moedige gift niet aannam. Ik wil ook wel bekennen dat ze
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me niet onverschillig was. Er zijn weinig menschen die arm 
en berooid een chèque van een ton zouden weigeren. Noch
tans gaf het eerste motief den doorslag en ik nam het aan.

Hij wilde van geen dank weten. Hij was vermoeid zei hij. 
Hij vroeg mij dezen morgen terug te komen. Zoo verliet ik 
hem en hij liet mij uit. Ik ging onmiddellijk naar mijn kost
huis bij een oud-korporaal van
mijn vroeger regiment.

Van morgen kwam Bisschop 
bij mij met een brief, dokter! Hij 
vertelde mij ’t vreeselijke nieuws 
van ooms plotselingen dood. Ik 
kwam onmiddellijk. Waaraan is 
hij gestorven ?

„Aan verstikking,” zei dokter 
Wheatley kortaf. „Hij is gestikt 
met zijn eigen kussen, door een 
krachtig persoon.”

„Maar hoe? Door wien?”
„Om dat uit te vinden, ben ik 

hier,” zei de detective.
„Hij was nog volkomen wel, 

toen ik hem verliet,” verklaarde 
Jimmy.

„Dat weten we,stemde de
geneesheer in. „Bisschop ivas wat bevreesd om hem met 
jou alleen te laten. Hij zegt, dat je er wanhopig uitzag.”

„Wanhopig bedroefd, misschien,” zei Neilston.
„Bisschop opende de deur op een kier en zag je oom naar 

boven gaan, naar zijn «slaapkamer. Van uit het raam zag hij 
je door de straat sluipen.”

„U spreekt,” lachte'-Jimmy, „alsof ik ... ik niet gezien
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wilde worden. Bedoel je.... dat ik verdacht word.”
„Geen sprake van. Niemand verdenkt u.”
„Als dat zoo was, zou ik dubbel blij wezen met die chèque, 

waaruit blijkt, dat ik op den besten voet van oom afscheid 
genomen heb,” zei jimmy, „Is ’t wellicht deze heer, die ....

Hij wendde zich tot den detective. Deze schudde echter 
het hoofd. /

„Ik heb u in ’t geheel niet verdacht, mijnheer Neilston,” 
zei hij. „Om u de waarheid te zeggen, half en half verdacht 
ik Bisschop, den huisknecht.”

Jimmy Neilston knikte,
„Hij ziet er wel naar uit. Kon er niemand binnenkomen ?

Was soms een der ramen niet gesloten ?”
„Ja, een raam aan den achterkant.”
„Ah 1”
„En de voordeur was niet gegrendeld,” merkte de dokter 

op.
„Oom Roger zal vergeten hebben ze te grendelen,” zei 

jimmy. „Hij volgde mij niet tot aan de deur» alleen tot 
boven aan de trap.”

„Dat verklaart alles,” hernam dokter Wheatley, terwijl hij 
de chèque nog eens aandachtig beschouwde. „Mooie handtee- 
kening 1 . . . . Arme oude Roger 1”

Hij gaf de chèque aan den detective en wendde zich toen 
plotseling tot Jimmy met de vraag : „Zag je hem zelf de 
chèque teekenen ?”

„H^b ik dat niet verteld ? Ja, ik zag ’t 1”
„Was de heer Belgrave ambidexter 1)?’’ vroeg de detective.
„Neen zeker niet,” antwoordde de dokter.
„Ook niet links?” ging de detective voort. 
„Neen 1” zei Jimmy. x
„Hij teekehde dit dus met zijn rechterhand ?”
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„Ja, zeker,” bevestigde Jimmy, „en ik zag ’t ’ ïk begrijp 
niet waarom u deze vragen doet. Ze zijn een beleediging.
Mag ik vragen of er iets niet in orde is met de chèque ? Zoo 
ja, zeg ’t dan. Vooruit er mee !»lk zag mijn oom, Roger Bel
grave, volkomen bij zijn verstand en n>t zijn vrijen wil pa
pier en pen nemen en deze chèque schrijven, de pen zooals 
altijd (hier lachte hij spottend) in zijn rechterhand, terwijl 

zijn linker de chèque beethield. Is er dog 
iets dat u wenscht te weten ?”

Dokter Wheatley stond op.
„We zijn volkomen bevredigd,” zei hij, 

daarna plotseling streng tot den politie
beambte : „Apropos, mijnheer, waar zijn 
de sleutels van den Weer Belgrave gevon
den ?”

„Op den schoorsteenmantel,” zei dez$.
„Bisschop was zeer verbaasd. Zijn meester 
had ze steeds in den zak.”

„De moordenaar heeft ze daar neerge
legd,” ging de dokter voort. „Het open
geschoven raam had een blind. De dief 
moet dus in het bezit van den sleutel zijn 
geweest.

Mijnheer Neilston ... 1”
„Ja,” antwoordde deze.
De dokter liep de kamer door naar het 

bed aan den wand.

*) Ambidexter is iemand, 
den even vaardig is.

die met beide han-

Hierop zag men onder 
een laken de omtrekken 
van een man.

Wheatley sloeg ’t laken 
om? zoodat het gelaat en 
de borst van den doode 
zichtbaar werden.

Over de borst waren 
de armen gevouwen; de 
linker geelachtig wit van 
kleur, de rechter onna- 
tuurlijk rood.

„De heer Belgrave,” 
sprak nu dokter Wheat
ley op hoogst ernstigen 
toon, „had eenige jaren 
geleden een ongeluk bij 
het schoonmaken van ’n 
oude revolver, die hij 
meende dat ongeladen 
was.

Het wapen sprong uit 
elkaar en verbrijzelde zijn 
rechterhand.

Hij was zeer gevoelig 
over dit verlies en wist

dit zoo goed te verbergen, dat zelfs zijn beste vrienden 
het gemis niet opmerkten.”

Hij boog zich over den doode; om den rechter benedenarm 
en hand zat een lange handschoen.

Hij maakte deze los en den arm oplichtende zei hij :

VOOR ’N NED. HOSPITAAL. IN FRANKRIJK.
Ten bate van een Nederlandsch hospitaal, dat men binnenkort in Frank
rijk hoopt te kunnen oprichten, werd 2 juli in het Hotel de l’Europe te 
Amsterdam door Mejuffrouw A. Savelli en den heer Joseph Holiman een 
matinee rnusicale gegeven, waarbij veie civiele en militaire autoriteiten 

aanwezig waren;

„De heer Belgrave had geen rechterhand. Ik geloof.,.,” 
Zijn oogen ontmoetten die van den detective.
Deze knikte. ê
Hij tikte Jimmy Neilston op den schouder. De jonge man 

zag, dat het spel verloren was.
Zonder verzet bood hij zijn 

beide polsenfaan den politieman.
Men hoorde ’t geklik van hand

boeien.

Onse fotografie- 
Wedstrijd,

0e njpuwe wedstrijd schijnt het bij 
onze nbonné’s „te doen”. Nu 

reeds komen de inzendingen bij tien
tallen binnen.

Voor de nieuwe abonnes laten 
wij hieronder in hef korf de voor
waarden volgen.

Voor de volledige voorwaarden 
zie men Panorama No. 52 van 26 
Juni 1.1. De wedstrijd, die 15

Augustus sluif, bestaat uil kinderfojografieën: kleinste formaat 9 X 12.
Prijzen: Een le prijs van VIJF EN TWINTIG GULDEN. Een 

2e prijs van VIJFTIEN GULDEN. Een 5e prijs van TIEN 
GULDEN. Drie prijzen van VIJF GULDEN. Vijf prijzen van 
DRIE GULDEN. En tien prijzen bestaande uit fraaie boekwerken.

Bovendjen geven wij nog een extra prijs van FIEN GULDEN 
voor het aardigste en best geslaagde kinderportret, waarbij Panorama 
een rol speelt.

TE WATER LATEN „BARENTSZ”.
Het groote oogenblik: het schip glijdt van de helling. De doopplechtig
heid, waarbij talrijke genoodigden en belangstellenden tegenwoordig waren, 

geschiedde door Mevrouw G. A. Metzelaar-Venster.
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