
Het diner, door H. M. de Koningin ten paleize gegeven ter gelegenheid van Hare eere-promotie te Leiden. — Een jonge Koning in ballingschap. — 
De merkwaardige brand te Hoorn op 10 Maart 1750. — Het paleis te Versailles. — De winkelgalerij te Zandvoort uitgebrand.

Na het overlijden van Duitschland's eersten President

De vorige week Woensdag is het stoffelijk overschot van President Ebert onder groot rouwbetoon van zijn paleis overgebracht naar den Potsdamer Bahnhof, vanwaar het per 
trein naar Heidelberg werd vervoerd waar het den volgenden dag plechtig is teraardebesteld. — Op deze pagina een serie interessante foto’s, die een uitmuntenden indruk 
geven van de laatste eer, die het rechts geregeerde Duitschiand aan zijn overleden eersten president gebracht heeft. — Hierboven links: Het derde eskadron van het vierde 
regiment huzaren, arriveert als voorhoede van den langen rouwstoet op de Potsdamerplatz.Op den acntergrond de van den Brandenburger Tor komende, bijna eindelooze stoet. 
Rechts: Het stoffelijk overschot, getrokken door in zware rouwkleeden gehulde paarden, passeert den Brandenburger Tor, op weg rraar het gebouw van den Rijksdag. De lantaarns 

langs den weg waren met rouw-crêoe omhuld.

Voor het Rijksdaggebouw werd stil gehouden, en hield president Loebe (x) een korte 
toespraak. Op de trappen üe leden van den Rijksdag.

De stoet op den Pariser Platz. — Hier waren zwarte obelisken opgericht. Vereenigingen 
stonden met hun vaandels langs den weg, en brachten den overledene hun laatsten groet.

De teraardebestelling te Heidelberg.
Links: De lijkstoet wordt voor het station‘geformeerd. Rechts: De burgemester van Heidelberg, Dr. Waltz (x), houdt een rede. Zittend Mevroiw Ebert (xx). 

Achter deze staan haar zoons en de familieleden van den overledene.
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DE PLUNDERING VAN DE PACHTERSWONINGEN 
TE AMSTERDAM IN 1748

DOOR J. SCHUITEMAKER Cz.

P ® Maart van ’t jaar 1748 werd in den Haag 
ƒ A ’n jong prinsje geboren, dat later, als Stad-
( 1 houder, Willem V zou heeten. Groot was de

vreugde van z’n ouders, Willem IV en Prinses 
jj Anna van Hannover. Ook de Oranjegezinden 
‘ ’ onder de inwoners van ons land waren ten 

zeerste verblijd. Op luidruchtige wijze en door allerlei 
feestbetoon gaven zij hun hart lucht. De opgewondenheid, 
ontstaan door de feestvreugde, gaf aanleiding aan het volk 
om hun haat tegen de regenten opnieuw te kennen te geven. 
Vooral tegen het verpachten der belastingen was de burgerij 
gekant. Het innen van de belasting 
namelijk geschiedde door particuliere 
personen, die het recht daartoe 
voor ’n zekere som gepacht hadden. 
De rijkdom van de pachters en de 
kwade practijken, waaraan sommigen 
onder hen zich schuldig maakten, 
was al jaren lang ’n doorn in ’t oog 
der belastingbetalers geweest.

Ze wisten dat Prins Willem IV ook 
tegen deze wijze van belastinginning 
gekant was.

Ze beweerden, dat de pachters uit
zuigers waren, die zich vetmestten ten 
hunnen koste. In de provinciën bui
ten Holland gaven de Staten aan den 
eisch van ’t volk toe en schaften de 
pachters af. Maar de regenten van 
Holland wilden aan den zoo alge- 
meenen aandrang niet voldoen. Op
roerige tooneelen in Haarlem, Leiden 
en ’s-Gravenhage waren er ’t gevolg 
van. Maar nergens liep het zoo hoog 
als in Amsterdam.

Op 24 Juni was ’t ongemeen druk 
op de Botermarkt. Het Stedelijke 
Bestuur scheen er de lucht van ge
kregen te hebben, dat er onweer 
broeide. Daarom waren er veertig 
schutters in de Waag gelegerd. De 
bedienden van de boterpacht zaten in 
hun kantoor om pachtceelen uit te 
reiken aan allen, die tegen betaling van ’n paar stuivers zoo’n 
biljet verlangden. Er waren er, die zooals gewoonlijk, het bil
jet kwamen halen. Maar anderen vroegen het permissiebewijs 
niet aan en verkochten toch hun waar op de markt. De be
dienden, die wel wisten, dat de atmosfeer beladen was met 
electriciteit, lieten dit oogluikend toe. Maar dit was nu juist 
niet naar den zin van ’t volk, ’n Zekere Piet van Dort, die 
met groenten op de markt stond, gaf ’n mand vol verrotte 
sla en andijvie aan ’n straatjongen en haalde hem over, om 
voor ’n zesthalf !) de slijmerige bladen tegen de ruiten van 
de waag te'gooien. De jongen voldeed natuurlijk met graagte 
aan ’t verzoek, en de menigte, die er om heen stond, begon luid 
te juichen, ’n Gerechtsdienaar wou den straatbengel bij den 
kraag pakken, maar ’t volk trok partij voor hem en de 
man van ’t gerecht werd uitgejouwd ; het volk schold op de 
pachters, en de glazen van het kantoor werden ingesmeten. 
Nu kwamen de schutters aanzetten, maar die werden met 
steenen begroet. De kolonel van Loon gelastte hun daarop, 
om te schieten. Drie personen werden gedood, ’n aantal ge
kwetst en de anderen maakten dat ze • egkwamen. Maar 
weldra stond ’n geweldige hoop menschen voor de woningen 
van Adriaan en Pieter de tyooij op de Keizersgracht, bei
den schatrijke pachters. Pieter van Dort was de aanvoerder 
en naast, hem liep ’n vrouw, die altijd met gerookte visch 
liep te venten en die Trijn Bokking genoemd werd. De deur 
wordt opengehamerd en ’n brooddronken gespuis verspreidt 

Het ooroer op den Nieuwen Zijds Voorburgwal te Amsterdam. 
26 Juni 1748.

zich door alle vertrekken. Kostbare schilderijen worden van 
den wand gerukt, vertrapt en verscheurd. Het huisraad wordt 
verbrijzeld of uit de ramen gesmeten, de geldkisten geopend 
en ’t goud en zilver in ’t water gesmeten.

Als hier alles vernield is, gaat ’t onzinnige volk zich in 
ploegen verdeelen en, met ’n lijst van pachters gewapend, 
gaat ’t verder. Geen pachterswoning blijft ongeschonden. 
Kostbare vazen, prachtige meubelen liggen in scherven of 
stukken op straat. Alles geschiedt met zóó veel haast en 
woede, dat menig handlanger gekwetst of zelfs gedood wordt 
door meubelen, die uit de lucht komen vallen.

Piet van Dort en Trijn Bokking op den Dam te Amsterdam. — 28 Juni 1748.De executie van

In verschillende wijken wordt de trom geroerd om de 
schutters op te rqepen, maar ’t gepeupel neemt de tamboers 
de stokken af en verhinderd hen voort te gaan. Slechts enkele 
schutters staan voor de pachterswoningen, maar ze beletten 
het plunderen niet. Piet van Dort heeft ’n statiepruik van 
één der regenten opgezet en wordt nu tot burgemeester uit
geroepen.

• Na de pachters der belastingen kwamen de Directeuren 
van den impost op de wijnen aan de beurt. Ook daar werd 
alles vernield. Maar, dorstig geworden door het harde 
werken, opent ’t grauw de kelders, en de wijnvaten worden 
stukgeslagen. Er vloeide weldra zooveel wijn over de straten 
en in de grachten, dat het water er rood door gekleurd werd. 
In één pakhuis alleen werden meer dan 30.000 flesschen wijn 
leeggedronken of vernield, ’s Avonds en den geheelen nacht 
door liepen ’n groot aantal dronken kerels, wijven , jongens 
en meiden, zingend, tierend en vloekend langs grachten en 
straten. Anderen lagen op stoepen en bordessen hun roes 
uit te slapen.

Den volgenden dag, inplaats van krachtige maatregelen 
te nemen om de orde te herstellen, kondigden de burgemees
ters bij trommelslag af, dat zij kennis genomen hebbende van 
den wensch der burgerij om de pachten af te schaffen, daarvan 
kennis gegeven hadden aan Heeren Staten en dat ze nu alle 
burgers ernstig aanmaanden den uitslag van die kennisgeving 
met geduld af te wachten.

Maar het gepeupel had den 
smaak van rooven en vernie
len zoo beetgekregen, dat ze 
onder den uitroep: Oranje 
boven! opnieuw begonnen. 
Zelfs werd menige woning van 
ambtelooze burgets * leegge
plunderd.

Nu vond eindelijk de Regee- 
ringf dat ’t tijd werd om toe 
te tasten. De bedienden van 
de Waag, de bier- en turf dra
ngers werden van geweren voor
zien, de schutters vereenigden 
zich, de gegoede burgers ver
dedigden zelf hun huizen en 
als nu nog oproermakers ’n 
huis trachtten binnen te drin
gen, werden ze met geweld 
verdreven. De orde werd ein
delijk hersteld; de waanzin
nige menigte stoof uiteen en 
met de belhamels maakte de 
Regeering korte metten.

Piet van Dort en Trijn Bok
king werden ter dood veroor

deeld. Reeds den volgenden dag werd het vonnis uitgevoerd. 
Trijn schreeuwde als ’n razende en riep haar kornuiten te 
hulp, toen ze naar ’t schavot werd gevoerd. Maar niemand 
kwam opdagen.

Onder de toeschouwers ontstond echter zulk ’n geweldig 
gedrang, dat velen onder den voet werden geloopen en 
gev ond of gedood werden. De schutters die op den Dam 
de wacht hielden, verkeerden in de meening, dat er verzet 
kwam en schoten met los kruit op de menigte. Dit ver
meerderde de wanorde in niet geringe mate. Allen zochten 
’n goed heenkomen. Velen w rden in ’t water terugge

drongen of kwamen om ’t leven in 
’t gedrang. Dat kostte al weer veertig 
menschenlevens 2).

De Staten van Holland besloten 
nu om de verpachtingen der belas
tingen af te schaffen. Hadden ze ’t 
maar eerder gedaan ! Het zou veel 
ellende en bloedvergieten voorkomen 
hebben.

1) Vijf en halve stuive;
2) Zie de illustratie.

De Sollicitatie
Cr
£^aul van Gogh is een oud studie- 
> vriend van mij.

Ofschoon wij elkaar wat uit het oog 
verloren , loop ik soms nog wel eens 
bij hem op ; zoo ook eenige dagen 
geleden, toen het toeval en een oogen- 
blikje vrije tijd mij langs zijn huis 
voerden.

Nu waren zijn financieele omstan
digheden nooit van de gunstigste, 
zoodat ik niet weinig verbaasd was, 
toen een soort van huisknecht mij de

deur opendeed, maar dit veranderde bepaald in ontsteltenis, 
toen deze mij, op mijn vraag, of mijnheer van Gogh thuis 
was, zonder veel plichtplegingen in een wachtkamertje duw
de, waar zich zeker wel een twintig menschen verdrongen.

Gelukkig verscheen op dit oogenblik mijn vriend zelf, 
met een ernstig, zakelijk gezicht, terwijl hij een bezoeker uit
liet; en vragend, wie aan de beurt was, viel zijn oog op mij.

„Zoo, Dick: toch niet voor zaken hier ?”
Terwijl ik, zoo weinig mogelijk verwonderd doende, mij 

haastte, dit te ontkennen, nam hij mij, onder hevig protest 
van de achterblijvenden, die meenden, dat ik vóór mijn 
beurt ging, met zich mee naar zijn werkkamer.

Vóór ik echter gelegenheid zag, hem ook maar één enkel 
woord van opheldering te vragen, had de knecht al een 
nieuwen bezoeker binnengelaten, die zich eerst, diep ver
ontwaardigd over mijn „vóórdringen”, in een stortvloed van 
woorden tot mij wendde, maar weldra toen hij geen ant
woord kreeg, verlegen zijn mond hield.

Paul stelde hem nu eenige vragen, en voor zoover ik daar
uit kon opmaken, kwam de man op een advertentie.

Zeer nauwkeurig en tot in de kleinste bijzonderheden werd 
hij ondervraagd over zijn bekwaamheden en over vorige 
diensten.

Mijn vriend scheen hierover wel tevreden, vooral, toen 
hij (tot mijn groote verbazing) vernam, dat de sollicitant 
momenteel nog in betrekking was bij den bekenden financier

Het plunderen van het huis van A. M. van Arssen op den Singel bij de 
Huiszittensteeg te Amsterdam. — 24 Juni 1748.
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Goldstadt op een salaris van / 500.— per maand, waaraan hij 
zich echter niet gebonden voelde.

Thans volgde een nog scherper ondervraging; getuig
schriften werden overgelegd en onderzocht, enkele menschen 
opgebeld, en ten slotte eischte mijn vriend een onderteekende 
verklaring, dat de man zich eventueel tegen den eersten van 
de volgende maand overeen
komstig de in de advertentie 
genoemde voorwaarden voor 
ten minste één jaar zou be
schikbaar stellen.

„En nu, mijnheer,” eindigde 
Paul, terwijl hij opstond, „nog 
enkele bijzonderheden van mijn 
kant, en in de allereerste plaats 
mijn gelukwenschen; u voldoet, 
mijns inziens, in alle opzichten 
aan de eischen. Ik kan u dan 
nu tevens meedeelen, dat u in 
mij slechts een tusschenpersoon 
ziet, maar dat u reeds over 
tien dagen met uw toekom- 
stigen meester kunt kennis
maken ; momenteel is deze nog 
buitenslands, van waar hij mij 
met de keuze belastte, en in 
dit opzicht zoo goed als „plein 
pouvoir” gaf, doch bij zijn 
terugkomst kunt u zich als 
aangenomen beschouwen, daar 
hij nog maar zelden met mijn 
beslissing geen genoegen nam, 
en u wel zult inzien, dat ik er 
niets aan zou hebben, u met 
een ijdele hoop te vleien. Meer 
valt er niet te zeggen, en nog
maals mijn gelukwenschen. 
Zonder tegenbericht (wat dus 
bijna is uitgesloten) tot over 
tien dagen.”

De man verliet ons onder 
vele dankbetuigingen.

Ik meende, dat thans de 
anderen zouden worden wegge
zonden, maar reeds was weer een nieuwe bezoeker binnenge
laten, die daarenboven, tot mijn nieuwe verwondering, 
eveneens werd aangenomen.

Dit raadsel werd mij echter spoedig opgelost, daar 
ik uit dit onderhoud vernam, dat het ging om een betrek-

king als secretaris, en dat er liefst drie werden gevraagd.
Begrijpelijkerwijs had ik geen lust in deze omstandigheden 

mijn vriend nog langer op te houden, en ziende, dat deze 
vooreerst mijn nieuwsgierigheid toch niet zou kunnen bevre
digen, ging ik weg, na hem te hebben doen beloven, mij alles 
eens spoedig te komen uitleggen.

6en jonge honing in ballingschap. 
Een aardige foto van Koning Otto (x) van Hongarije, den 13 jaar ouden zoon van den overleden Keizer Karei van 
Oostenrijk-Hongarije, omgeven van zijn broertjes en zusjes, met wie hij te Lequitio (Spanje) in ballingschap leeft. 
De jonge koning, die officiéél als wettig koning van Hongarije wordt erkend en eveneens Keizer van Oostenrijk wordt 

genoemd, verbeidt met zijn Moeder, ex-Keizerin Zita, het oogenblik waarop hij naar Hongarije kan terugkeeren.

„Nu, je voelt het, hè? Het 
salaris is abnormaal hoog, maar 
toch mogelijk bij een excen
trieken wereldreiziger; het aan
lokkelijke tevens van de mooie 
reis, maar ook plaats voor 
iemand, die liever hier blijft; 
op alle omstandigheden zal 
worden gelet, dus ieder heeft 
een kans: kortom,hierop kwam 
dé geheele markt van secreta
rissen naar mij toe, niet enkel 
zij, die geen betrekking hadden, 
maar ook velen, die hiervoor 
een betrekking in den steek lie
ten (de ondankbaren). Ik nam 
ze allen zoo goed als zeker aan 
(enkele getrouwden spaarde ik), 
en had voor den tijd van tien 
dagen niet alleen geen last van 
concurrentie, maar,zooals reeds 
gezegd, vele plaatsen waren 
open gekomen. Tevens had ik

Vanavond is hij bij mij geweest. geleerd, hoe men het beste solliciteert, want ik was thans
Eerst liet hij mij een schrijven zien, waarbij hij was aan ge- • eens in de plaats van den aannemer geweest.

nomen als particulier secretaris van Minister X, op een sala- Na eenige dagen had ik een ruime keuze, en bij X. leek het 
ris van / 10.000. mij het beste. Mijn eigen sollicitanten zal ik straks even af-

Daarna vermaakte hij zich een tijdje met mijn verwonderd schrijven.” J. B. C. v. B. S.

gezicht, en ten slotte legde hij mij de zaak als zijns inziens 
doodeenvoudig uit.

„Kijk eens hier, beste jongen ; ik had nu al een jaar lang 
naar zooiets gesolliciteerd, maar steeds gingen anderen, 
mogelijk niet eens beteren, mij voor. Dat begon mij te ver
velen. En toen plaatste ik de volgende advertentie :

Reis om de wereld.
Zelfstandig heer vraagt drie 
bekwame secretarissen .waar
van twee voor de reis, en een 
voor correspondentie thuis, 
salaris voor één jaar / 25.000. 
Zoowel op bekwaamheid als 
op andere omstandigheden 

• zal worden gelet. Bij geble
ken geschiktheid mogelijk
heid van verlenging der 
dienstverhouding. Zich te 
vervoegen, enz.

'Nieuwe öehangsels van 
ftath en ©oodeheefver, 
naar ontwerpen van Nederlandsche kunstenaars.

Van alles, waarmede men bij de meubileering en 
stoffeering van vertrekken de verhooging van 

het decoratief aspect beoogt, is het behangsel, 
hoewel doorgaans het minst kostbare, misschien 
wel het belangrijkste. Dit vindt zijn oorzaak 
hierin, dat het doel van het behangsel uitsluitend 
aesthetiBch is, en dus niet practisch. Het meeren- 
deel der voorwerpen, welke dienen ter verfraaiing 
van onze interieurs, beantwoordt, behalve aan 
decoratieve eischen, ook nog aan die voorwaarden, 
die door het dagelijksch gebruik der voorwerpen 
worden gesteld. Met die voorwaarden nu, heeft de 
ontwerper van behangsels niet te rekenen. Hij kan 
hier uitsluitend decoratief te werk gaan, en zijn 
opvatting van de sierkunst ten volle uitleven!

Wij wilden hierop wijzen, teneinde den juisten 
nadruk te kunnen leggen op de belangrijkheid van. 
de omwenteling, die zich in de behangselpapier- 
branche heeft voltrokken. Deze omwenteling zal 
niet aan de aandacht van onze lezers zijn ontgaan, 
want zij is in de kunstrubrieken van vrijwel alle 
groote bladen aan de orde geweest, waarmede haar 
belangrijkheid voldoende in het licht is gesteld.

Inderdaad was de tijd rijp voor dezen ommekeer. 
Holland heeft op elk gebied van zijn voortvarenden 
geest blijk gegeven. Om ons tot het terrein van de 
Beeldende Kunst, speciaal de schilderkunst te be
perken, heeft Holland zijn Van Wijngaardt, Toorop, 
Sluyters e.a. Er is geen gebied te noemen, waarop 
ons kleine land niet zijn groote mannen heeft, en 
hierdoor komt in een schril licht te staan de onge
rijmdheid, dat wij * voor de moderne behangsel- 
ontwerpen geheel van buitenlandsche kunstenaars 
afhankelijk waren !

Na jaren van ernstig streven is het eindelijk aan ■ 
de N. V. Rath en Doodeheefver’s Behangselpapier- 
handel gelukt, een assortiment van uitsluitend 
Hollandsche ontwerpen samen te stellen. De taak, 
die deze firma op zich genomen had, en thans 
volbracht heeft, was allerminst een gemakkelijke. 
In de eerste plaats stelde zij zich bloot aan een 
financieel risico, dat men steeds loopt wanneer men 
met bestaande smaak- en kleur-opvatting wil bre
ken, en iets geheel nieuws gaat brengen, terwijl in 
de tweede plaats de sierkunstenaars, die zich daar
voor interesseerden, zich slechts zeer ongaarne aan 
deze, uiteraard riskante onderneming wilden wagen. 
Echter kan zij thans met groote voldoening* op 
haar pogen terugzien, want de resultaten hebben 
werkelijk alle verwachtingen overtroffen. Haar 
verzameling Hollandsche ontwerpen toont aan, dat 
ops land ook op dit gebied voor geen enkel ander 
land behoeft onder te doen, terwijl deze verzameling 
bovendien nog dit voordeel heeft, dat het nationale 
karakter, dat toch op elk terrein der Kunst tot 
uiting komt, min of meer bewaard is gebleven.

Ontwerp van Draaö.

Ontwerp 'Jaap (Bidding.

Ontwerp ©e Winter.

BH ■
Ontwerp Tflbert “Klein.

De ontwerpers van deze circa vijftig geheel 
nieuwe dessins, zijn de heeren : Architect Rutgers, 
Grimmon, en de kunstschilders, resp. sierkunste
naars : De Winter, Jaap Gidding, Van Praag, van 
Kuyk, Alb. Klein en Frans Oerder.

De Winter, de‘ expressionist, die zich reeds een 
goeden naam verwierf, teekende, ietwat naturalis
tisch, zeewier- en zeester-motieven in een vagen 
Chineeschen stijl. Zij zijn met losse hand door- en 
naast elkaar gezet. Daarin ontbreekt de strengheid 
van lijn, gelijk wij die aantreffen in de ontwerpen 
Rutgers en Gidding. Rutgers past als ’t ware de 
mozaïek-idee in het behangsel toe, terwijl ook Gid
ding zijn opvatting heel systematisch geeft; zijn 
ontwerp is minder fantastisch dan dat van Winter, 
en zal zich dus meer voor vertrekken leenen, waar 
men iets stemmigs, iets „deftigs” noodig heeft. Iets 
geheel andersoortigs vinden wre bij het ontwerp van 
Van Praag. Hier is het de cirkel-beweging, die do
mineert. Ook hier wèl het systematische, doch in 
veel mindere mate dan bij Gidding en Rutgers, 
terwijl bovendien de kleurstellingen, waarin het 
uitgevoerd is, sterk sprekend zijn!

Het is opmerkelijk, welk een verschil één dessin 
in twee uitvoeringen maakt. Men kan één ontwerp 
zien in het scherpst contrasteerende kleurengamma, 
en in de zachtste, teerste teinten. Het onder
scheid in effect is van dien aard, dat men de eene 
uitvoering kan gebruiken, waar de andere volstrekt 
zou ontsieren. Resumeerende kunnen wij zeggen, 
dat de verzameling van Hollandsche ontwerpen van 
zeer groote artistieke waarde is, en daarin voor alle 
smaken iets wordt geboden ’

Wij danken het dus aan de voortvarendheid 
van genoemde Firma, dat thans de mogelijkheid 
geschapen is, dat wij bij onze Hollandsche meube
len, gordijnen etc. ook behangsels van Hölland- 
schén oorsprong kunnen toepassen. Wij hopen dan 
ook, dat de verdere resultaten van dien aard zullen 
zijn, dat de firma aan haar plan, om hare collectie 
„Hollandsche Kunst” van jaar tot jaar met nieuwe 
ontwerpen te verrijken, gevolg zal kunnen geven !

Ten slotte wordt hiermede voor H. H, Sierkun
stenaars de gelegenheid geopend van hun decora
tieve talenten blijk te geven ; zij kunnen daartoe 
thans reeds bij genoemde firma de condities ver
nemen, waartegen de nieuwe ontwerpen even
tueel door haar worden aangekocht. H. M.

HUISVADERS VERZUCHTING.

Ik dacht, dat ik gezinshoofd was, 
Maar 'k heb finaal abuis;

Die functie heeft, sinds 'n week of wat 
De baker in m'n huis !

BOKSWEDSTRIJDEN-OVERDRIJ VING..

Eén man is er op deez' aarde,
Die den knokwaanzin niet laakt;

't Is de brave medeburger,
Die de kunstgebitten maakt!
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De Kunst van Fotografeeren
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DAGLICHT-AFDRUKKEN.

Cr wordt tegenwoordig zeer veel op gaslichtpapier ge- 
werkt en dit is in den winter vooral een practische en 

aangename manier van werken, die bij de groote keuze inx 
meer of minder hardwerkende kunstlichtpapieren een enorme 
tijdbesparing mag heeten. Toch blijft voor sommige, vooral 
krachtige, negatieven het daglicht papier te prefereeren. Voor 
portret b.v. doen de warme toonen het beter. Het werkt 
Weeker, geeft zachtere overgangen. Wanneer de schaduwen 
schijnbaar geheel op kracht zijn, kan men de details nog een 
poos doordrukken zonder gevaar voor overcopieeren.

Het werken bij daglicht gaat veel langzamer dan bij kunst
licht, tenzij we over een groot aantal drukramen beschikken ; 
om aan een mogelijk tekort tegemoet te komen, kunnen we 
ons behelpen met een eigengemaakte inrichting. We nemen 
daartoe een goed vlak plankje van de grootte van het nega
tief, zagen het middendoor, plakken de helften met een reepje 
leer of linnen aan elkaar en klemmen het met een paar 
houten fotoklemmetjes achter het op het negatief liggende 
gevoelige papier vast. Inplaats van hout kan men ook een 
oud negatief doorsnijden, wat men dan voor het schuiven met 
een lapje flanel beplakt. Vooral voor kleine formaten gaat 
het zeer goed. Men kan bij het afdrukken de resultaten veel 
beïnvloeden door te donkere partijen tegen .te houden met 
een papiertje, waarvan de rand fijn ingeknipt is en iets naar 
boven omgebogen en dat men op kleinen afstand boven het 
negatief legt, d.w.z. niet vlak op het glas. Dit, en het inknip
pen, is om scherpe afscheiding te voorkomen. Als het licht 
sterk genoeg is, houdt men het schermpje het best in de hand. 
Op dezelfde wijze kan men partijen doordrukken door de 
rest af te dekken. Om b.v. een lucht af te drukken, houdt men 
een schermpje over het landschap en beweegt dit bij den 
horizon heen en weer totdat het bovendeel voldoende kracht 
heeft. Zoo kan men bij een negatief met een geheel leege 
lucht vóór het in het drukraam te leggen het bovendeel der 
lucht zacht laten aanloopen, wat een veel beter effect maakt 
dan een witte lucht. Bij portretten krijgt men vaak een 
aangename zachtheid door tusschen negatief en papier een 
blaadje celloidin of een uitgefixeerde film te leggen. Hoe 
langzamer men. afdrukt, hoe dieper het beeld in de gevoelige 
laag schijnt door te dringen en hoe minder het in de baden 
aan kracht verliest. Daarom drukke men nooit in de zon. 
Om van een slap negatief betere afdrukken te krijgen, kan 
men belichten door een rood glaasje of stukje rood papier van 
het soort waar de papieren in verpakt zijn of wel een spe
ciaal daarvoor in den handel gebracht papier b.v. Rembrandt- 
papier gebruiken. Voor het verkrijgen van uitvloeiende 
achtergronden bij portret kan men een z.g. vignet maken. 
Men knipt in een stukje zwart papier een opening van den 
gewenschten vorm, knipt de randen in, buigt ze op en legt 
het zoo verkregen vignet op het drukraam (niet dicht op 
het glas). Er zijn aardige vignetten in den handel met be
weegbare plaatjes die men eiken vorm kan geven.

De amateur drukt meest op gelatine of collodionpapier; 
het albuminepapier is heel mooi, maar eischt krachtige 
negatieven en is moeilijker in de behandeling. Het collodion
papier heeft vaak dè onaangename eigenschap te krullen ; 
men droogt het daarom het best in eeh^droogboekje, dat 
bestaat uit velletjes vezelloos filtreerpapier. Men kan zelfs 
onder lichten druk drogen zonder dat de laag kleeft. Bij 
gelatinepapier kan dit niet, maar als men de foto’s niet vast
prikt voor het drogen en ze daarom wat opgekruld zijn, kan 
men ze vlak maken door ze onder den rand van een boek of 
liniaal door te trekken en ze daarna onder druk te leggen. 
Bij collodionpapier gaat dit niet, daar dan de beeldlaag 
barst.

Voor het kleuren en fixeeren van de afdrukken geeft 
iedere fabrikant aanwijzing bij het papier. In het algemeen 
kan men zeggen dat gescheiden kleuren en fixeeren de best 
houdbare resultaten geeft. Het gebruik van een gecombi
neerd kleur- en fixeerblad is echter wel aanlokkelijk door het 
gemakkelijker werken. Men moet echter voorzichtig zijn het 
bad niet le lang te gebruiken omdat uit het fixeetzout zwa

ONZE KRUISWOORD-FÜZZIES
Aan ons verzoek, ons kruiswoord-puzzles toe te zenden, 

(zie „Panorama” van 11 Februari) hebben een groot aantal 
onzer abonnés voldaan. Wij hebben uit de eerste serie — 
die betrekking moest hebben op het jubileum der Leidsche 
Hoogeschool — de o.i. beste uitgezocht, en geven deze 
hieronder. Ze is van den heer A. A. Visser te Blaricum, 
aan wien wij den prijs van fl. 10.— bereids toezonden. — 
Aan onze abonnés nu het verzoek ze op te lossen. Onder 
de goede oplossers verloten wij Oprijzen van een rijksdaalder 
elk en eenige troostprijzen. De oplossingen moeten vcor 31 
Maart a.s. in ons bezit zijn. — Wij gaan thans de beide 
andere series — betrekking hebbend op ons Vorstenhuis en 
„Panorama” — schiften, en zullen spoedig de beste publi- 
ceeren. Dan volgt weer een verzoek om nieuwe kruiswoorden- 
puzzles. Onze abonnés kunnen dus steeds aan den gang blijven.

HORIZONTAAL.
1 viervoetig dier
4 nauw
7 beroep
9 kasteel

11 heideplant
12 water keering
14 buitenl. munt
16 lichaamsdeel
17 buitenl. munt
19 verscheurend dier
20 voorzetsel
21 vormt met 43 de aan

vulling van een titel
23 verkorte meisjesnaam
24 fouten
26 hoofdstad in Europa
28 slede
29 landbouwwerktuig
30 verzamelwoord voor 

schepen
34 dorp op Cuba
37 voorzetsel
38 een der Salomo-eilanden
40 lengtemaat
41 verkorte jongensnaam
43 zie 21
44 bodem eener rivier
45 signaal
47 klap
48 mythologische vrouw
49 smal en lang .
51 talrijk
52 nieuw in samenstellingen
53 waterplant

VERTIKAAL.
1 wapen
2 riviertje in Utrecht
3 daar ' 4 getij
5 cijfer 6 luim
7 bloedverwant
8 vaartuig

10 kleur
11 gebak
12 vrouwennaam
13 bijbelsche vrouwennaam
15 vrouwennaam
17 prop
18 verplaatsing per as of te 

paard
21 vrouwenverblijf
22 land, bekend door zijn 

vorstin
25 snel
27 aangetrouwd familielid
32 komt in Schotsche

namen voor
33 land in Azië
34 dorp in N.-Holland
35 uitgang van veel meisjes

namen
36 ankerplaats
39 plaats aan de Adige en 

riviertje in O. Pruissen
42 tuinproduct
44 inwoner van ’n Eur.Staat
46 ontkenning
48 deel van een lichaamsdeel
50 rivier in Italië
51 bloedverwant

vel wordt afgescheiden, dat zich met het zilver verbindt en 
zoo zwavelkleuring veroorzaakt, die heel mooi maar niet 
houdbaar is. Voor het baden spoelt men de afdrukken eorst 
in water, waardoor ze een overmaat van zilververbinding 
afstaan. Het wordt door het chloorzilver melkachtig en 
men spoelt totdat het water helder ziet (gedempt licht); een 
weinig keukenzout verhoogt de werking en geeft warmer 

tinten. Op matte copieerpapieren kan men krachtige af
drukken krijgen, die vooral in platin-bad mooie tinten ge
ven, door ze eerst aan ammoniumdamp bloot te stellen. 
Men prikt ze op den bodem van een kartonnen doos en keert 
deze om over een schoteltje vloeibare ammonia.

De tegenwoordig veel gebruikte zelftintende papieren 
zijn wel het gemakkelijkst in de behandeling en geven uit
stekende resultaten. Ze behoeven alleen gefixeerd te worden 
in hypo ; de concentratie van de oplossing beïnvloedt de 
kleur, waarover in de verpakking bijzonderheden voorkomen. 
Bij het spoelen van afdrukken evenals bij het baden, zorge 
men dat ze niet op elkaar kleven. Men legt ze een voor een 
in het bad, met de volgende wachtende totdat de voorgaande 
gelijk verkleurd is, en houdt de schaal in beweging terwijl 
men telkens de afdrukken wisselt, zoodat de onderste boven 
komt. Om te spoelen kan men ze ophangen in een emmer met 
water door ze aan kleine stukjes kurk te prikken ; men zet 
den emmer onder de kraan en laat het water liefst door een 
slang onderin loopen, terwijl het dan over den rand wegloopt. 
Een ronde kom waar het water door een schuin pijpje aan de 
kraan tegen den rand in spuit en een kolkbeweging vormt, 
is ook zeer goed. Men moet er voor zorgdragen onder de be
werkingen nooit de gevoelige laag met de vingers aan te raken, 
daar dit vlekken veroorzaakt. V.

OPLOSSING
„SPELLETJES EN KUNSTJES” 

Hieronder laten wij de oplossing volgen van de in ons Kerst
nummer geplaatste „Spelletjes en Kunstjes”.

In het midden van het dubbelkruis komt het cijfer 8.

De prijzen (van een rijksdaalder elk) vielen ditmaal na loting 
ten deel aan: 
den heer J. L. M. Zeegers, van Speijkstraat 237, Den Haag;
„ „ B. Stolz, Doezastraat 35, Leiden ;
„ „ F. J. W. Dirksen, Balthasar Floriszstraat 28, A’dam;
,, „ K. Porton, J. D. v. d. Waalsstraat 4, Utrecht;
„ „ H. Timmerman, Rozengracht 6, Vlissingen;

mejuffrouw T. van Hassel, Stationsweg, Óss;
den heer H. van Dongen, Gerrit v. d. Lindestraat 24b, R’dam; 
„ „ J. Verheul, Rhenanialaan 5, Alphen aan den Rijn;
„ „ S. W. Keikes, Pieter de Swartstraat 8, Leeuwarden;
„ „ P.,J. de Vroome, Raamstraat 3911, Den Haag;

mejuffrouw S- Land, 2e Daalschedijk 115, Utrecht; 
den heer S. de Boer, Rusthoflaan 15, Rotterdam.

Een troostprijs, bestaande uit een fraaie gravure 
gedrukt op oudhollandsch carton, kregen: 
de heer W. Reedijk, Roodenburgermaatstraat 74, ’s-Gravendeel;
„ D. Ingerman, B. Wuytierslaan 35, Amersfoort;

mejuffrouw H. Roeterd, Boschstraat 67, Arnhem; 
de heer H. van Dijk, Bilderdijkstraat 27, Heerlen;
„ ,, J. Heijn, Cromvlietplein 101, Den Haag ;
„ „ C. Koning,. Singel 4, Den Helder. \
Alle prijzen zijn tegelijk met dit nummer verzonden.

'TON V OORDEE LIG E BARBIERSVAK.
Hij „schraapt" wat hij kan, alle dagen, 
Want zonder dat kan hij niet slagen ;
Toch gaat hij, 't is waarlijk geen mop, 
Elk oogenblik „over den kop".

DE VROUW EN DE SPORT.
De vrouwtjes doen ook druk aan sport thans! 

Ze hebben, als 't zoo doorgaat, vast
Inplaats van stapels linnengoed straks 

Stapels. . medailles in haar kast.

pandoeren.
Redacteur K. C. de Jonge, v. Woustraat 112H, Amsterdam. 

Verzoeke alle mededeelingen deze rubriek betreffend, 
aan bovenstaand adres te richten.

CORRESPONDENTIE.
J. v. d. P. te A. ’t Gevraagde Aas mag altijd afgetroefd 

worden. U mag ook nimmer op den eersten slag’t Aas vragen. 
Trouwens dan zou dit altijd een winnende slag zijn. N. M. S. 
te S. De tegenspelers mogen altijd den roem vragen en wan
neer hun roem hooger is dan van den speler dezen af keuren.

Oplossing probleem no. 73.
Ie Slag A KI. 8, B KI. H., C KI. 10, D KI. 7. 
2e „ B S. 9, C H. A., D K. 9, A S. 10.
3e „ D KI. B., A H. 9, B H. B., C H. H.
4e „ D S. A., A S. 8, B S. B., C H. V.
5e „ D S. V., A S. 7, B S. H., C H. 10.
6e „ B H. 6, C R. H., D R. 10, A H. 8.

PROBLEEM No. 82.
Ingezonden door den Heer G. Diepgrond, Amsterdam. 

Piccolo Misère Ouverte Impériale (Piccolo praatje).

Klaveren 8, Boer, Vrouw. Schoppen Vrouw, Heer. 
Schoppen Aas.

Troef : Klaveren. Kijkkaart: Klaveren Heer. 
A speelt Klaveren 7 en verliest.

PROBLEEM No. 84.

A B
Harten 6. Harten 8, 10, Heer.
Ruiten 8, Boer. Ruiten 9.
Klaveren 7, 8, 9. Klaveren 10, Vrouw, Aas.
Schoppen 8, 9. Schoppen Heer.

C . D
Harten 7, Vrouw, Aas. Harten 9, Boer.
Ruiten Vrouw, Heer. Ruiten 7, 10.
Klaveren Boer, Heer. Schoppen 10, Boer, Vrouw,
Schoppen 7. Aas.

Troef: Ruiten. Kijkkaart: Ruiten Aas.
A speelt Ruiten 8 en verliest.
Ook kan A spelen Schoppen 9 en verliest dan eveneens.

PROBLEEM No. 83.

Ingezonden door den Heer H. Zijlstra, den Haag.
Misère Ouverte Impériale (praatje)
A B

Harten 6, 7, Boer. Harten 9.
Ruiten 7. Ruiten 9, Boer.
Klaveren 7. Klaveren 9, 10, Aas.
Schoppen 7, 9, Boer. Schoppen 8, 10.

C D
Harten 8, Heer. Harten 10, Vrouw, Aas.
Ruiten Vrouw, Aas. Ruiten 8, 10, Heer.

Ingezonden door den Heer N. de Graaff, Rotter4am. 
Misère Ouverte Impériale (praatje)

A
Harten 6, 9, 10.

B
Harten 8, 9.

Ruiten 8. Ruiten 7, 9, Vrouw.
Klaveren 7, 8, Boer. Klaveren Aas.
Schoppen 10. Schoppen 7, 9.

C D
Harten Boer, Vrouw. Harten 7, Aas.
Ruiten 10, Aas. Ruiten, Boer.
Klaveren 9, Heer. Klaveren 10, Vrouw.
Schoppen 8, Boer. Schoppen Vrouw, Heer, Aas.

Troef: Schoppen. Kijkkaart: Ruiten Heer,
A speelt Schoppen 10 en verliest. 

A
' Volgorde der spelers D B

C
Oplossingen kunnen binnen 4 weken ingezonden worden 

aan het adres van den redacteur dezer rubriek.
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Een interessante foto 3. 3. v. Wicheren f
van H. M. de Koningin en H.K. H. Prinses Juliana, wandelend op een 
der golfbrekers te Scheveningen. — De foto wercT de vorige week 

genomen.

Een grootmoeder, die zal trachten het Kanaal over te zwemmen.
Op 67-jarigen leeftijd is te Groningen over
leden de heer J. J. v. Wicheren, oud-directeur 
der indirecte belastingen, invoerrechten en 

accijnzen.

De Winkelgalerij 
te Zandvoort uitgebrand.

De vorige week brandde te Zandvoort 
de z.g. Winkelgalerij totaal uit, waar
door 26 huizen in de asch werden ge
legd. Talrijke gezinnen zijn door deze 
ramp volkomen geruïneerd: er zijn 
zelfs personen, die de meest noodige 
kleerén missen. Ten einde hun eersten 
nood een weinig te lenigen, heeft zich 
een comité gevormd. Het is samen
gesteld uit den heer Beekman, bur
gemeester van Zandvoort; den heer 
Molenaar, Wethouder, en de heeren 
Zijdeman, Elfers, Muller, De Jong en 
K. v. d. Meije. Er zijn veertien ge
zinnen, die bepaald gebrek hebben. 
Wie dus iets te missen heeft, doet 
een goed werk door iets naar het 

comité te zenden.

Mrs. E. Craven uit Weymouth (Queensland) zal een poging wagen het Kanaal over 
te zwemmen. Zij is reeds vijftig jaar, en... grootmoeder, maar nog altijd is zwem

men haar lust en haar leven. Soms blijft zij twee uren achtereen in het water.

Een 25-jarlg jubileum.
Den 2en Maart 1.1. vierde de N. V. Hees & Co., Fabrikanten van 
Muziekinstrumenten te Delft, haar 25-jarig bestaan.— De directie en 

familieleden temidden der haar gebrachte bloemenhulde.

Regisseur Pimentel 80 jaar.
De heer E. M. Pimentel te Amsterdam, de bekende 
regisseur en kapelmeester, vierde 3 Maart l.l. zijn 
80en verjaardag.— De . krasse oude beer poseerde 

welwillend voor onzen fotograaf.

Per buitenmodel fiets de wereld rond.
De heer Herman Kolb, die in Juni 1924 van Helsingfors vertrokken is voor een 
wereldieis, was de vorige week in Amsterdam, waar oVize fotograaf hem kiekte. 

,Kolb heeft reeds 8 landen bezocht en hoopt over drie jaar weer thuis te zijn.

welke de vorige week Zaterdag in „De Witte Brug’’ te ’s-Gravenhage plaats had. (X) Z. K. H. Prins Hendrik.



PANORAMA 8

*|*et zal ongeveer half elf geweest zijn, toen John 
S» 1/; Manners dien avond in een landerige stemming 

ƒ naar huis wandelde. Zijn weg leidde door een
IrfX «> » stil-deftige straat,*waar op dit uur geen levend 

I i wezen te bekennen was. Misschien was hij nog 
I I I I maar een paar honderd meter van zijn woning 
verwijderd, toen hij in het licht van een lantaarn de ineen
gedrongen figuur van een jongen man zag naderen.

De man was haveloos gekleed en droeg zijn pet diep in de 
oogen. In het licht van de lantaarn kon Manners het gezicht 
van den man goed zien, en het viel hem op, hoe slecht hij er 
uitzag. Hij had diep-zwarte kringen onder zijn oogen, en een 
stompje uitgedoofd sigaret bengelde tusschen zijn bloedlooze 
lippen. Het kon niet anders, oi de man moest in deze buurt 
verdacht aandoen. Gehoor gevend aan een plotselingen drang, 
zei Manners tegen hem : „Wil je misschien vuur hebben?”

Verrast hief de man het hoofd op en keek met zijn kool
zwarte, doordringende oogen den onberispelijk gekleeden 
heer vóór hem aan.

„Neen, dank je,” zei hij toen. „Ik wil graag langer dan een 
paar minuten van dit eindje profiteeren.” — Er was onte
genzeglijk een cynische klank in de overigens sympathieke 
stem.

Manners haalde zijn gouden sigarettenkoker uit zijn zak, 
deed hem openknippen en hield hem den man voor.

„Neem er een van deze,” zei hij joviaal, en stak een lucifer 
aan. „Je zult zien, dat ze goed zijn 1”

De man keek hem een oogenblik wantrouwend aan, toen 
stak hij het stompje achter zijn oor en nam een sigaret uit 
den koker.

„Je schijnt nogal vertrouwen in de menschen te hebben,” 
zei hij met een grijnslach. „Als ik dien koker nu eens had 
af genomen en er mee vandoor gegaan was ?”

Manners lachte. „Als .... maar je hèbt het niet gedaan,” 
zei hij. „Nou, kijk eens,” ging hij voort, „ik.verveel me een 
beetje, heb je idee met me mee naar huis te gaan en wat te 
eten ? — Neen, ik houd je niet voor den £ek,” voegde hij er 
glimlachend aan tóe, toen de ander hem ongeloovig aankeek. 
„Ik. woon hier vlak bij. En met z’n beiden is het veel gezelli
ger soupeeren dan alleen.”

De man gaf niet direct antwoord. Een oogenblik had hij 
het plan om botweg te weigeren. Doch toen zei hij : „Ik had 
zooiets niet verwacht daarnet. Maar ik sla het natuurlijk niet 
af. -Eten beteekent heel wat voor iemand die honger heeft.”

„Ga dan mee,” zei Manners hartelijk, en hij liep met den 
haveloozen kerel op zijn woning toe.

De tafel, waarop het zilver en het kristal onder het licht 
der electrische lampjes schitterde, was voor twee personen 
gedekt. Op een buffet stonden eenige koude schotels, waar
onder een kip en een schaaltje met compote.

„Ik geloof dat ik met mijn neus in de boter val,” zei de 
man, terwijl hij met begeerige oogen naar de gerechten keek.

Manners glimlachte. Om de een of andere reden, die hij 
zelf niet wist te verklaren, had hij sympathie opgevat voor 
den man, dien hij van de straat had meegenomen.

„Ik ben blij dat je meegegaan bent,” zei hij gastvrij, ter
wijl hij voor zijn gast een stoel bij de tafel schoof. „Je moet 
namelijk weten dat een vriend mij had beloofd vanavond te 
komen soupeeren. Maar op het laatste oogenblik liet hij me 
weten dat hij niet kwam.”

Terwijl hij sprak, had hij de kip voorgesneden en legde nu 
een flink stuk op het bord van den man. „Neem er zelf wat 
compote bij,” zei hij. „Tusschen twee haakjes, zullen we ons 
even voorstellen? Mijn naam is Manners, John Manners.”

„En ik ben algemeen bekend als Wilde Jack,” antwoordde 
de ander. „Ik geloof, dat ik uw naam al eens eerder gehoord 
heb, maar ik kan me niet meer herinneren bij welke gelegen
heid. Maar den mijne zult u in geen geval gehoord hebben.” 
Hij lachte kort, en begon daarna te eten. Met enkele korte, 
afgebroken zinnen werd het gesprek voort gezet. Het leek 
wel alsof de beide mannen trachtten elkander met hun vragen 
te doorgronden. Maar tegen het eind van den maaltijd sprak 
Wilde Jack meer en sneller? De wijn had kleur op zijn gele 
wangen gebracht. Hij leek een heel andere verschijning, en 
terwijl hij met kleine teugjes van zijn zwarte koffie en de 
sterke likeur dronk, keek hij tevreden om zich heen.

Manners schoof een doos met sigaretten naar hem toe.
„Dus je hebt geen werk?” vroeg hij ineens.
„Neen. En u is juist op het laatste nippertje naar mij toe 

gekomen.” Hij keek Manners aan met een schuwe uitdrukking 
in de oogen. ,,Ik ben bang dat u mij de deur zult uitgooien 
als ik het u vertel, maar ik was er op uit om ergens in te bre
ken vanavond, toen’ u mij aanhield.”

„Is het waarachtig?”
Manners keek zijn gast snel aan, maar de vriendelijke uit

drukking in zijn oogen was er niet uit verdwenen. „Dan moet 
je er beroerd a?n toe zijn,” voegde hij er sympathiek aan toe.

De man haalde zijn schouders op. en er verscheen een harde 
trek om zijn mond.

„Er zit soms niet anders op,” zei hij langzaam. ,,De hemel • 
weet, dat ik moeite genoeg gedaan heb om werk te krijgen. 
Maar het is steeds hetzelfde .-— niemand kan je gebruiken. 
Dus moet je het wel oneerlijk nemen, als je niet van honger 
wilt omkomen?’

„Kijk eens,” zei Manners plotseling. ,,Ik wil je helpen. 

Als je wilt, kun je morgen aan het werk gaan. Ik heb een 
baantje voor je, ergens in de omgeving hier, op het land.” 

„Wat is het voor een baantje?” vroeg Wilde Jack snel. 
„Op een boerderij, hoofdzakelijk om voor de paarden te 

zorgen. Iemand, dien ik ken, zal je zeker aannemen als ik je 
aanbeveel. Ben je bereid om de stad te verlaten voor zoo'n 
baantje ?”

„En of !” viel de man gretig uit. „Ik zou er alles voor willen 
opofferen voor zoo’n kans. En ik beloof u, dat u er geen spijt 
van zult hebben, dat u me geholpen heeft.”

Manners glimlachte. Er was geen reden om aan de oprecht
heid van den man te twijfelen.

„Afgesproken. Morgen kun je aan het werk gaan. Ik ver
trouw je. Morgenochtend zal ik je er heen brengen. — En 
vannacht kun je als je wilt hier blijven slapen. Ik heb een ka
mer vrij voor je.”

Een oogenblik leek het alsof er angst uit de oogen van den 
man blonk. Het leek wel alsof hij wilde weigeren. Maar dan 
stemde hij toe.

©e merkwaardige brand te Hoorn op 
1O TAaart 1750.

Den lOen Maart 1750 barstte boven Hoorn een geweldig onweder los, 
waarbij de bliksem in den Hoofdtoren sloeg. De toren geraakte in brand, 
en hoewel alle denkbare pogingen tot blussching direct werden aange
wend, mochten deze in den aanvang niet slagen en opperde men het 
plan om door middel van een kanon het brandende gedeelte van den 
toren om te schieten Op aandringen van verschillende bewoners uit de 
buurt die vreesden dat door het dreunen hun huizen zouden instorten, 
werd echter van dit plan afgezien. Enkele rappe gasten slaagden er ten 
slotte in het bovenste gedeelte van den toren te bereiken en den brand 
te blusschen. — Van dezen interessanten brand kunnen wij hierboven 
een zeer zeldzame gravure reproduceeren, dank zij de welwillendheid van 

een onzer abonné's, den heer H. G. Bom Jr. te ‘s-Gravenhage.

„Het is al over twaalven,” zei Manners, even later. „Wat 
denk je ervan, óm maar te gaan slapen? Ik zal je even je 
kamer wijzen.”

Toen Manners de deur had gesloten, inspecteerde Wilde 
Jack de kamer. Het bed was zacht, en hij bemerkte dat zijn 
gastheer een pyama voor hem had gereed gelegd. Hij trok 
zijn jas uit en deed zijn boordje af, en zijn jas oprollend tot 
een bundeltje, legde hij het op den grond en strekte zichzelf 
ook voor het bed op den vloer uit. Zóó sliep hij liever dan in 
een bed.

„Eindelijk geluk,” mompelde hij in zichzelf. Maar plotse
ling kwam er een uitdrukking van schrik Op zijn gelaat. „Als 
het tenminste niet voor me bedorven wordt,” voegde hij er 
toen nadenkend en halfluid aan toe.

Ofschoon hij met gesloten oogen lag, sliep hij toch niet,. 
Hij dacht na. In de kamer ernaast kon hij zijn weldoener hoó- 
ren loopen. Een oogenblik later werd het stil. John Manners 
— waar had hij dien naam meer gehoord ? Maar hoe hij ook 
nadacht, hij kon het zich niet herinneren. Meer dan een uur 
had hij reeds gelegen, en nog was de slaap even ver van hem 
als ooit. En toen sprong hij ineens overeind.

Een geluid had zijn oor bereikt — een geluid, zoo zwak, 
dat zeker niet één van de tien menschen het gehoord zou 
hebben. Maar zijn geoefende ooren hadden het opgevangen ; 

misschien had hij er wel op liggen wachten. Zonder eenig 
geluid te veroorzaken stond hij op. Lenig en voorzichtig 
als een kat sloop hij naar de deur.

De knop ging geruischloos om. Hij stond nu in de donkere 
gang, en zonder eenig gerucht te maken, liep hij naar de hall.

Voor de eetkamer bleef hij staan en luisterde. Het raam van 
deze kamer kwam uit op de straat, dat wist hij.

En toen hoorde hij wèèr dat geluid. Er was iemand in de 
kamer. Zijn voorzichtig tastende hand vond den deurknop. 
Heel zacht opende hij de deur. Er werd niet het minste geluid 
vernomen, toen hij de kamer binnensloop en zijn oogen een 
zwak lichtschijnsel bij het buffet waarnamen.

Zijn lippen bewogen zachtjes. /
„Sam,” fluisterde hij.
Een uitroep van schrik, en het licht verdween....
Wilde Jack stond bij de deur, bewegingloos, terwijl zijn 

vingers zochten naar het knopje van het electrische licht.
„Ik ben het, Sam,” fluisterde hij.
Een gesmoorde vloek was het antwoord. „Ik dacht dat ik 

gesnapt was,” fluisterde daarna dezelfde stem. Het licht 
verscheen weer, en dit keer viel het op het gezicht van Wil
den Jack. Op hetzelfde oogenblik vonden de vingers van 
den laatste het knopje van het licht en baadde de kamer 
in een zee van licht. De twee mannen, ieder aan een kant van 
de kamer staand, keken elkaar aan.

Het verschil tusschen hen was opvallend groot. Sam had 
in het geheel niet de open gelaatsuitdrukking yan Wilden 
Jack. Zijn mond was hard, bijna wreed, en zijn oogen, die 
slechts eventjes door de nauwe spleetjes van zijn oogleden 
zichtbaar waren, hadden een gemeene uitdrukking.

„Draai het licht uit,” fluisterde hij snauwend. „Wou je 
den boel soms bederven hier ?”.... Je wou zeker den buit 
alleen hebben, hè?” ging hij voort. „Maar ik heb je wel in 
de gaten gehouden,.hoor, toen je met dien sjieken mijnheer 
meeging, en ik ben je gevolgd . . . .”

„Je zult hier niets wegnemen,” zei Wilde Jack grimmig. 
„Maak je tasch weer leeg en zet alles waar je het gevonden 
hebt. .. .”

De oude boef staarde hem verwonderd aan.
„Doe het licht uit,” zei hij toen. „Ik weet niet wat je van 

plan bent,.maar als je denkt dat je dit alles voor jezelf kan 
houden, heb je het mis.”

„Geen van ons beiden zal er iets van nemen,” antwoordde 
Wilde Jack. „Ik had beloofd je te helpen vannacht, omdat ik 
geen werk had, maar nu is alles anders. Ik heb een baantje 
gekregen.”

„Een baantje ?” hoonde de ander. „Nee kerel, mij hou je 
niet voor den gek met dien onzin. Waarom ben je dan nu 
hiér?”

„Hij zal zorgen dat ik morgen werk krijg, en ik heb zijn 
aanbod aangenomen,” antwoordde Wilde Jack kort.

„Ik ben te oud om zulke smoesjes te gelooven,” zei Sam 
ongeloovig. Hij draaide zich weer om naar het buffet en deed 
een zilveren wildschaar in zijn tasch verdwijnen.

„Raak nog eens iets anders aan, en de politie komt hier,” 
zei Wilde Jack, en zijn stem klonk hard.

Snel als de gedachte had Sam zich omgedraaid.
„Dat zal je wel laten,” zei hij, een kleine, gevaarlijk-uit- 

ziende revolver op den ander richtend. „Eén woord van je, en 
dat dingetje gaat af. Zulke apestreken moet je met mij niet 
uithalen.”

Mechanisch liet hij zijn revolver zakken. Toen ging hij weer 
kalm voort de waardevolste dingen in zijn tasch te doen.

„Het is anders geen slechte smoes van je,” zei hij met een 
hoonlach. „Alleen maar jammer dat ik het doorzag, hè? 
Nou, ik ben klaar hier. Ik hoop, dat je werk je bevallen mag 1” 
Hij liep achteruit naar het raam, toen draaide hij zich snel 
om, en verdween achter de gordijnen. Met één sprong was 
Wilde Jack bij hem. En toen stiet hij plotseling een kreet 
uit. Sam was weer terug de kamer ingekomen. De Zware 
gordijnen gingen vaneen en twee heeren werden zichtbaar, 
terwijl zij met hun opgeheven revolvers Sam en Wilden 
Jack in bedwang hielden.

„Ziezoo,” zei een der heeren, de kamer inkomend, „jullie 
moeten we net hebben.” In een oogenblik tijds waren de beide 
anderen geboeid.

Sam keek woedend naar Wilden Jack.
„Dat heb jij geflikt,” zei hij met een zwaren vloek, „maar 

ik zal het je betaald zetten.”
Wilde Jack antwoordde niet. Hij kon wel huilen, toen hij 

naar zijn geboeide polsen keek.
„Hierheen — en een beetje gauw!” zei een van de recher

cheurs, naar de deur wijzend. Waggelend, als was hij dronken, 
liep Wilde Jack naar de deur. .
Maar op dit oogenblik werd deze geopend en kwam Man

ners binnen, een sjamberloek over zijn pyama.
Qe twee rechercheurs groetten hem beleefd. „We hebben ze, 

mijnheer,” zei een van hen. „U telefoneerde net op tijd.”
En op dit oogenblik herinnerde Wilde Jack zich ook den 

naam van Manners : hij was inspecteur bij de recherche, en 
hij had hem in deze val gelokt.

„Kranig gedaan,” zei Manners, tegen den man die gespro
ken had. „Maar jelui moeten alleen dien ééne maar hebben 
. . . . Sam Hokkink. Hij werd allang gezocht. Maar hier. Wilde 
Jack behoort niet bij hem. Hij is mijn gast.”

„Uw gast, mijnhepr ?” riep de rechercheur uit. „Maar hij
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is de medeplichtige van Hokkink 1” — „Hij wasset. Maar 
hij is het niet meer,” antwoordde Manners kalm. „Er is geen 
bevel tot inhechtenisneming tegen hem. Hij hoort niet lan
ger tot het gilde. Ik weet het, omdat ik hem persoonlijk 
heb leeren kennen.”

„Uitstekend, mijnheer,” zei de rechercheur. En het was 
Wilde Jack alsof hij droomde, toen hij voelde dat men hem 
de handboeien weer afnam.

„Maar wat beteekent dat allemaal?” vroeg hij, toen de 
rechercheurs met hun gevangene vertrokken waren.

Manners lachte.
„Dat zal ik je vertellen,” zei hij. „Toen ik je vanavond 

zag, herkende ik je direct. Ik wist uit de rapporten, dat je 
een ander leven wilde beginnen, en ik vroeg mezelf verbaasd 
af, wat je in deze buurt te zoeken had. Ik verwonderde me 
des te meer, omdat ik even tevoren Sam Hokkink, dien we 
juist zochten, in de omgeving gezien had. Daarom hield ik je 
aan. I k kreeg sympathie voor je, J ack,en ik bood je dat baantje

Prof, ^ohannes 'Itten,
de bekende Zwitsersche schilder en paedagoog, die de vorige week in 
ons land in verschillende plaatsen lezingen hield, gekiekt bij zijn aan

komst te.Amsterdam.

Het poleis te Versailles,
Er was eens een koning, een echte vooroorlogsche koning, een 

Roy, die zich de zon als symbool koos en omdat hij een fransche 
koning was en meende dat hij zich te’Parijs te veel encanailleerde, 
besloot om zich op een uur of vier af stands van de hoofdplaats 
een eigen paleis en omgeving te creëeren.

Toevallig stond op de plaats wTaar zijn toekomstige schepping 
een plaats moest vinden, een dorp, het plaatsje Versailles, maar 
dat werd eenvoudig gesloopt en op het vrij gekomen terrein togen 
op last van den koning, die Lodewijk XIV heette, de beste archi
tecten, schilders, sierkunstenaars, beeldhouwers, tuinarchitecten 
aan het werk om met een jachtkasteel van ’s konings vader Lode
wijk XIII als kern, een vorstelijke woning en park te scheppen, 
zooals nooit te voren gebouwd was en zooals geen staatshoofd 
meer in het hoofd zal krijgen om te bouwen.

Dank zij de onbepaalde beschikking over ’s lands financiën, lukte 
dit plan na dertig jaar arbeid zoo volkomen dat elk achttiende- 
eeuwsche despootje, die zijn naam in een bouwwerk wilde ver
eeuwigen, niet beter w,ist te doen dan dit paleis, zooverre zijne 
geldmiddelen reikten, te copieeren.

Het is onmogelijk om zich dadelijk een voorstelling te' maken 
van de afmetingen van paleis en park. Aan de voorzijde is de 500 M. 
lange gevel in het geheel niet te overzien en wrat het park betreft, 
moet men stelselmatig dit wekenlang doorkruisen om zich ook 
maar eenigszins een idee te maken van de uitgestrektheid en de 
sprookjesachtige schoonheid van dezen trotschen koningshof.

Van de oorspronkelijke inrichting van het paleis is niets meer 
over. Nadat de tweede opvolger van den stichter, Lodewijk XVI, 
met vrouw en kind onschuldig geboet had voorde zonden der vade
ren en daarmede de waarheid van de sombere bijbelsehe uitspraak

,,©e 54eld van Westerland".
Bij het „Vereenigd Tooneel” ging de vorige week in den Stadsschouw
burg te Amsterdam de première van „De Held van Westerland”, blijspel 
in drie bedrijven van John. M. Synge.— Mevrouw v. Kerckhoven als Pegeen 

en de heer C. v. Kerckhoven als Christy.

TJREU1SWULO.
We schijnen beiden nauw verwant: 

Vroeg oud voor onze jaren:
Gij neigt reeds nu, zijt pas geplant....

Mij kon de tijd niet sparen ....

Heeft de ouderdom nog niet gevoerd 
Zijn schepter bij ons leven ?

Wat heeft ons beiden dan ontroerd,
Om schijn van oud-zijn te geven ?

Gij bukt als zijt ge verontrust.
Als kent ge reeds ellende.. . .

Ik ben mijzelf er van bewust
Dat weedom kent geen ende.

R osa’ Corthauts.

Een kijkje in het prachtige Park van ‘net Paleis.

bewezen had, dat de zonden der vaderen bezocht worden tot in het 
derde en vierde geslacht, werd het gebouw’ ontruimd eii zooverre 
het meubilair niet geroofd was ten voordeele van hetland verkocht. 

aan, dat je nog Steeds kunt krijgen, als je het hebben wilt.”
Wilde Jack trachtte te antwoorden, maar de woorden ble

ven hem in de keel steken.
„Van hetgeen je me vanavond onder het eten vertelde,” 

ging Manners voort, „wist ik dat Hokkink er op uit was om 
ergens in te breken. Ik dacht dat ik ha'd gezien dat hij ons 
hierheen volgde, en dat wilde ik juist hebben ’ Ik telefoneerde 
naar het bureau toen je naar bed was gegaan. Begrijp je nu 
alles?”

Jack knikte. „Maar hoe weet u, dat ik niet met Hokkink 
in het complot was, terwijl u ons toch alle twee in de kamer 
zag....?” vroeg hij.

„Omdat ik niet was gaan slapen 1 Ik volgde je en hoorde 
alles wat je tegen hem zei. — Maar laten we nu naar bed 
gaan.”

„Ten slotte heb ik toch mijn kans gekregen,” mompelde 
Jack in zichzelf, toen hij zich andermaal op den grond uit
strekte, en ditmaal om te slapen.

( Vrij naar het Engelsch).

©e Seipxiger 7Aesse.
Een kijkje in de Petersstrasse, die door de talrijke reclame-vlaggen en 
-affiches en het drukke verkeer een ongewoon opgewekt beeld te aan

schouwen geeft.

Honderd jaar geleden had de toen weer regeerende koning Lode
wijk Philips uit het Huis Bourbon-Orleans het goede idee om het 
paleis tot museum te doen inrichten en het te wijden : a toutes les 
gloires de la France. Hiermede was het gebouw gered. Door reus
achtige muurschilderingen op alle wanden aangebracht, vormt 
het thans een reusachtig prentenboek aan Frankrijks militaire 
geschiedenis. De prachtige spiegelgalerij aan de achterzijde van 
het paleis is bovendien merkwaardig, omdat hierin in Januari 1871 
het Duitsche keizerrijk uitgeroepen werd en omdat —- ’t kan ver- 
keeren zeide Breedero, — in 1919 de Duitsche gemachtigden aldaar 
het vredestractaat van Versailles hebben moeten teekenen. De 
sierlijke Louis XV schrijftafel, waarop dit geschiedde, staat er nog 
steeds in een der zijsalons. 5

Het park onder Lodew-ijk XIV aangelegd omstreeks 1670 en toen 
uit jonge boompjes bestaande, wras eerst honderd jaar later wer
kelijk een park geworden. Thans, 250 jaar na den aanleg, is het 
vermoedelijk op zijn hoogtepunt gekomen. Men zal, wil men geen 
onheilen beleven als bij ons eenige jaren geleden in het Haagsche 
Bosch, bijtijds moeten kappen. Dit kan gerust geschieden, zonder 
dat de schoonheid en verscheidenheid van dit wonderpark er 
eenigszins onder lijden zullen.

Het behoort onder de zegeningen waaronder de Parijsche bevol
king leeft, dat de stad aan alle zijden omringd is door ruime 
prachtige rijke bosschen, waarheen zomer en winter eiken Zondag 
een gróót gedeelte van de nauwbehuisde bevolking trekt om er 
den geheelen dag zich te vermeien in de frissche lucht.

Wie dan de duizenden bezoekers zich ziet spoeden van de sta
tions te Versailles'naar de omgeving van het kasteel, begrijpt, dat 
dit park w’el tot de lievelingsplekjes hoort van den Parijzenaar 
en dat zelfs de phantasie van een ouden koninklijken despoot 
tenslotte nog tot een zegen van de bevolking kon worden. V. B.

De voorzijde van het Paleis. Het Paleis, gezien van het Park uit.
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.71 IJ MEISJE
J DAT DE llEFDE BDITEN5I2ST J 

door OLIVER SANDYS ƒ 
vertaald door DICKY WAFELBAKKER J

15) 
f f*"*! r za^ n*et vec^ meer aan veranderen zijn, want

.... het is al te laat! En ik weet heusch niet, 
ƒ. wat er zal gebeuren, als ze het te hooren 
j y-y krijgt.” Ze vouwde haar handen krampachtig 

tezamen, en later herinnerde Tilly zich, dat 
dit de eenige maal in haar zorgeloos bestaan was 
geweest, dat er een gebed in haar was opgerezen, 
want Ivy’s geluk lag haar heel na aan het hart.

‘filly ontmoet Brookwood.
„Daar is een dame om U te spreken, mijnheer.” 
Brookwood keek van zijn lessenaar op : hij kende 

zooVeel jonge dames.
„Waar is haar kaartje ?” vroeg hij.
„Dat gaf de dame me niet, mijnheer. Ze zei, dat 

U haar naam kende, want dat zij een vriendin van 
mevrouw Brookwood was.”

„O, in orde. Laat haar maar binnenkomen.”
Kort daarop trad Tilly, die Brookwood onmiddellijk 

van de photo herkende, het vertrek binnen. Ook zag 
hij, dat zij in werkelijkheid veel bekoorlijker was, en 
hij kon niet nalaten haar een bewonderenden blik toe 
te werpen. Lieve hemel, dat meisje had meer chic 
in de veters van haar schoen dan Ivy in haar heele 
lichaam! Ze had even goed met haar ‘ hautain air 
voor de een of andere prinses kunnen doorgaan, als 
voor een danseresje van het Hall-Mark theater. Ze 
was niettemin doodeenvoudig gekleed, doch alles 
zat haar als aan het lijf gegoten. Haar gezichtje was 
niet opgemaakt, en hij herinnerde zich niet ooit een 
mooier paar oogen gezien te hebben. Ze was een ras- 
paardje en honderd maal verleidelijker dan Ivy, 
wier charme hem reeds veel minder aantrekkelijk 
voorkwam. Ze was natuurlijk een allerliefst persoontje, 
doch veel te puriteinsch naar zijn smaak, en in zijn 
hart voelde hij iets van minachting voor een meisje 
van het tooneel, dat zich zoo gemakkelijk zand in 
de oogen had laten strooien. Hij stond op en strekte 
zijn hand uit.

„Het is me buitengewoon aangenaam U te ont
moeten,” begon hij. „Ivy heeft veel over U gespro
ken en ze vertelde me ook, dat U vandaag bij ons zou 
komen lunchen. Ze had U al vanmorgen vroeg ver
wacht en was buitengewoon teleurgesteld, dat U 
niet kwam.”

Hij bood haar een cigaret aan, terwijl hij zich ver
baasd afvroeg, wat zij eigenlijk kwam uitvoeren.

„Nee, dank U,” antwoordde ze kortaf. „Ik wil niet 
rooken, of zelfs plaats nemen, want dit is geen vriend
schappelijk bezoek.”

Even keek ze hem recht in de oogen en toen zei ze :
„Ik ben hier gekomen om U te vragen, hoe U het 

gedurfd heeft — gedurfd heeft — mijn vriendin te 
bedriegen ?”

Brookwood verschoof eenigszins onrustig in zijn 
stoel.

„Ik begrijp niet, wat U bedoelt,”- zei hij toen brutaal.
„Dat weet U heel goed,” zei Tilly, terwijl een kleur 

van opwinding haar naar de wangen steeg. „U be
hoorde door de Wet gestraft te worden voor hetgeen U 
gedaan heeft, en ik geloof ook, dat dit gebeuren zal, 
als het geval bekend wordt gemaakt. U heeft Ivy rament! 
bedrogen en om den tuin geleid, en is een schijn
huwelijk met haar aangegaan, waarbij twee van Uw 
mooie vrienden als getuigen moesten fungeeren. U 
heeft eenvoudig gespeculeerd op haar onschuld en 
vertrouwen in U en .... ik heb nog nooit in mijn 
leven zulk een ploert ontmoet. O, tracht me maar 
niet te overbluffen, want al ben ik pas negentien, ik 
ben heusch geen kind meer. Ik zou er natuurlijk nooit 
zijn ingevlogen, maar zij is anders. Ze kent de wereld 
niet, zooals ik.”

Zonder hiertoe permissie te vragen, stak Brookwood 
doodkalm een sigaar op.

„Ik heb niet het flauwste idee, wat U bedoelt, 
mijn beste jonge dame,” merkte hij op. „U schijnt 
zich over iets buitengewoon op te winden.”

„Ja, dat is zoo. Ik kwam hier om U te vertellen, 
dat U niet wettelijk met Ivy getrouwd is en ... . 
en ... . dat U alles goed moet maken.”

Hij leunde achterover in zijn stoel, en het was dui
delijk merkbaar, dat hij niet langer plan had te ont-

kennen. Wat zou het hem ook geven ? — „En hoe 
stelt U zich voor, dat ik $it kan doen ?” informeer
de hij uit de hoogte.

„Door haar thans inderdaad te trouwen,” 
'antwoordde Tilly. „Maak haar voor mijn part alles 
wijs, en zeg; dat U om haar genoegen te doen, de cere
monie nog in een kerk wilt laten plaats hebben. Alles 
is beter, dan dat zij zou weten, wat U in werkelijkheid 
gedaan heeft. «Maar doe het zoo gauw mogelijk, want 
ze houdt van U. U weet dat.... evengoed als het 
U bekend is, dat zij ... . rein was.”

Er verscheen een cynische, harde glimlach om zijn 
lippen, en hij scheen zich weer volkomen op zijn gemak 
te voelen.

„Ik zou U ernstig willen aanraden zich niet in 
andermans zaken te mengen, want we zijn onder de 
gegeven omstandigheden volmaakt tevreden.”

„Dat is U misschien, doch zij zal dit allesbehalve 
zijn, als ze de waarheid te hooren krijgt.”

„Nu .... ze hoeft het toch nog niet te weten.”

54et jubileum van den heer TT. v. d. 2ee, 
De heer A. v. d. Lee, lector voor de architectuur aan de 
Technische Hoogeschool te Delft, vierde Maandag 2 Maart 
zijn 25-jarig jubileum. — Een foto van den jubilaris met zijn 

echtgenoote, temidden der bloemenhulde.

„Nu zie je dus,” herhaalde hij, „ik kan tot mijn 
spijt niet aan je verzoek voldoen. Als je het mij vraagt 
weet Ivy er alles van af, want ik geloof niet, dat zij 
inderdaad zoo onschuldig is, als zij zich voordoet. 
Een meisje, dat aan het tooneel is en met een Belle 
Seymour omgaat. . , dan begrijp je de rest wel. Boven
dien is ze volkomen tevreden.”

„Ja, omdat ze het niet weet,” antwoordde Tilly. 
„Dacht U soms, dat ze een dag langer bij U zou blijven, 
als de werkelijke toestand haar bekend was ?”

Brookwood keek haar met een uitdagenden blik aan:
„Als ik het wilde, zou ze nooit meer van me weggaan. 

Je moet niet vergeten, dat ze heel, heel erg verliefd 
op me is.” Toen ging hij op quasi-gemoedelijken toon 
voort : „Wees nu verstandig en stuur alles niet in 
de war. Ik zal haar heusch niet mishandelen en ik 
beloof je plechtig, dat ik haar t’ avond of morgen 
de werkelijke waarheid zal vertellen. Ik heb die dingen 
alleen gedaan, omdat zij nu. eenmaal buitengewoon 
op die ceremonie gesteld scheen te zijn. Je bent tocbi 
zelf ook aan het tooneel en het moet je toch be
kend zijn . . . .”

„Het heeft er absoluut niets mee te maken, waar
van ik wel of niet op de hoogte ben,” gaf Tilly hem 
minachtend ten antwoord. „Eén ding weet ik in elk 
geval, en dat is, dat ik nog nooit van een dergelijke 
gemeene daad heb gehoord. Ik heb Ivy van te voren 
voor U gewaarschuwd, doch ze wilde het niet geloo- 
ven.... ze dacht, dat U een gentleman was, wat ik 
haar onmiddellijk tegensprak, en het blijkt, dat ik 
volkomen gelijk had.”

Dit laatste gezegde trof maar al te goed doel, 
want diep in zijn binnenste was deze man er van over
tuigd, dat hij op een dergelijken titel allesbehalve 
aanspraak kon maken, en het deed Tilly genoegen te 
zien, dat zij hem eindelijk woedend had gemaakt.

„Nu is het genoeg !” zei hij. „Het is wel een 
beetje al te erg, dat een danseresje van de laagste 
afkomst m ij zou durven becritiseeren. Ik zou je 
aanraden wat op je woorden te passen.”

„Natuurlijk is het allesbehalve prettig voor U dit te 
hooren, omdat U zelf begrijpt, dat het de onomstoote- 
lijke waarheid is. Ik heb het al van het begin af aan ver
moed en dit werd nog bevestigd door de wijze waarop 
U mijn vriendin behandelde. Er zijn grenzen, zelfs ten 
opzichte van danseresjes van minne afkomst, en die 
heeft U overschreden. Nu ga ik weg.”

Bij de laatste woorden liep ze op de deur toe.
„Je hebt zeker de bedoeling de poppen aan het 

dansen te brengen ?” merkte hij nog op. „Je bent 
een buitengewoon oorlogszuchtig persoontje.”

Plotseling richtte zij zich in haar volle lengte op, 
wendde zich om én ging vlak voor hem staan .... 
Met een stem, die trilde van onderdrukte woede 
sprak zei : ^Ik wou, dat ik een man wa§, want dan zpu 
ik je als een hond afranselen .... Nu ga ik regelrecht 
naar Ivy. Laat me door !”

©eng om de waarheid te vertellen/
„O, Til, ik ben blij, dat je nog gekomen bent. 

Ik was erg teleurgesteld, dat je niet bij me kwam 
lunchen, doch ik las uit je briefje, dat je verhinderd

„Daar zal ze achter komen, als U den een of anderen 
dag .... genoeg van haar heeft.”

„Dan kunnen we altijd nog zien. Beste kind, neem 
een sigaret, en maak je niet zoo druk. In elk geval 
is het jou niet overkomen.”

„Dat zou ik geprefereerd hebben!” riep ze harts
tochtelijk uit. „Mij had het geen kwaad gedaan, doch was. Je blijft nu bij mij thee drinken en dan kunnen 
als Ivy het te weten komt, kan het haar dood zijn.” wij daarna samen naar het theater gaan. Vind je mijn 
Haar stem werd zachter en klonk thans bijna smee- 
kend. „Misschien zult U later — als dit tenminste 
nu al niet het geval is — heel veel van haar houden. 
Ze is nog zoo jong en lief. Er is nog tijd om de fout 
te herstellen. Toe, doet U het.”

„Het spijt me, dat ik aan Uw verzoek niet kan vol
doen,” zei Brookwood, terwijl hij een langen trek 
aan zijn sigaar deed. Door de rookwolken heen bleef 
hij Tilly bewonderend aankijken : wat een tempe-

„Maar waarom dan niet ? Er is toch niets, dat U 
verhindert ?” bleef Tilly aandringen.

Toen stond Brookwood op, en ging recht over haar 
staan*.

„Integendeel. Kunt U dat niet raden ? Ik kan niet 
met Uw vriendin trouwen, om de eenvoudige reden, 
dat ik geen Mohammedaan ben.”

„Wat heeft dat er mee te maken ?” vroeg Tilly 
verbaasd.

Toen, antwoordde Brookwood valsch lachend:
„Een Mohammedaan, mijn beste is het veroorloofd 

er vier vrouwen op na te houden, terwijl wij En- 
gelschen er slechts één mogen hebben. Je moet na
melijk weten, dat ik al getrouwd ben. Wat heb je 
hierop te antwoorden ?”

cjïlly’s beschuldiging;
Wanneer Tilly's minachtende blikken hem op,dat 

moment hadden kunnen dooden/dan was hij zonder 
twijfel levenloos aan haar voeten gevallen.

flat niet snoezig ?”
„Ik heb er nog niet veel van gezien,” zei Tilly. Ze 

stonden nog in de hall.
„Ja, dat is waar, kom maar mee naar binnen. Ik 

houd alles zoo'n beetje zelf schoon, daar de dienst
boden van de verschillende flats niet bepaald veel 
uitvoeren. Ik ga morgenochtend het houtwerk wat 
zeemen en dan zul je eens zien, hoe prachtig het glimt/’

Ivy was een geboren huismoedertje en dol op werken. 
Brandend van verontwaardiging was Tilly naar haar 
vriendin gegaan om haar alles te vertellen, doch toen 
ze in het gelukkige gezichtje van Ivy keek, raakte 
haar besluit aan het wankelen. Hoe kon ze haar 
den vollen beker van het geluk uit de handen rukken ?

Zou het misschien niet beter zijn nog wat te wachten, 
en waar had zij zich eigenlijk per slot van rekening 
mede te bemoeien ?

Ze leefde nog in een tooverwereld, waarin ze alles 
even mooi zag. In haar oogen kon Brookwood geen 
kwaad doen. Volgens haar was hij haar echtgenoot 
en ze aanbad hem.

Nadat Ivy haar vriendin alles vol trots getoond had, 
gingen ze naar de zitkamer terug, waar een helder 
haardvuur brandde. De beide meisjes zaten in de 
schemering en eensklaps vroeg Tilly op zachten toon :

„Ben je ... heel erg gelukkig hier ?”
Ivy knikte peinzend.
„Dat zou ik overal zijn... met h e m,” antwoordde 

ze
(Wordt vervolgd).
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Het elftal, dat den 15en Maart a.s. te Antwerpen onze nationale kleuren 
zal moeten verdedigen.

Zaterdag 1.1. werd door de Vereeniging „Ons Huis”(afd. Spaarnaammer kwartier) in het Paleis 
voor Volksvlijt te Amsterdameen opvoering gegeven van de Kinderoperette„ De Drie Kabouters’’

Het nieuwe Roode-Kruls-Ziekenhuis
aan de Segbroeklaan te ‘s-Gravenhage. — Buitenaanzicht van het 

geheel naar de eischen des tijds ingerichte gebouw.

Het Huis „De Zaanen
te Haarlem, dat door den heer C. J. A. Bredius aan de gemeente ten 

geschenke is gegeven.

Den 2en Maart was de heer Joh. de Vos Az. 
25 jaar werkzaam als bedrijfsleider ' in de 
N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v.h.A. Hobbel 

te Ooltgensplaat.

De Inhuldiging van Coolidge.
Den 4en Maart 1.1. is Coolidge ingehuldigd als presi
dent van Amerika. Naast hem (rechts) generaal Dawes, 

de nieuwe vice7pi;esident.

Mgr. Dr. Seipel,D H.G—V.O.C. 0-2
Van dezen te Delft gespeelden projnotie-wedstrijd hierboven een interessante foto, ge

nomen op het oogenblik dat de eerste bal het doel van D. H. C. doorboorde.

de voormalige bondskanselier van Oostenrijk, vertoeft 
op ’toogenbiik in ons land. Op onze foto zien wij hem 
(X) met Dr. Adolf Duffek, den Oostenrijkschen zaakge
lastigde vóór het Gezantschapsgebouw te 's-Gravenhage.

Naar aanleiding van Haar promotie tot doctor honoris causa in de rechtswetenschappen ter ! Leiden, curator der Hoogeschool; Prof. Mr. A. J. Blok (2), rector magnificus, promotor van H. M., 
gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Leidsche Universiteit gaf H. M. ten paleize Koordeinde eenige andere hoogleeraren benevens vooraanstaande personen uit de Studentenwereld. Na afloop van 
een diner, waaraan o.a. genoodigd waren Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar (1), burgemeester van I dit diner werd bovenstaande foto gemaakt, waarop men de KoninklijkeFamilie ziet met Haar gasten.
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- Onder Redactie van Amy Vorstman ~ Ten Have

cKinderzorq in Oostenrijk,
In het Zentral-Kinderheim te Weenen worden alle 

kinderen, die om de een of andere reden een beroep moe
ten doen op de bescherming der gemeentelijke overheid,, 
ondergebracht. Nergens nog schijnt ons de principieele 
afgrenzing van de kinderbemoeiing zóóver in de practijk 
doorgevoerd als hier. In de laatste jaren heeft zich overal 
een streven kenbaar gemaakt om de sociale en sociaal- 
hygiënische voorzieningen ten behoeve van het opgroeiend 
geslacht als een afzonderlijke eenheid in het maatschap
pelijk leven te beschouwen en dit ook daadwerkelijk tot 
uitdrukking te brengen. Men krijgt weliswaar den indruk, 
dat het daarbij in de eerste plaats gaat om de verwaar
loosde en crimineele kinderen en dat daarbij vooral een 
regeling van de voogdij vooropstaat, doch de bedoeling 
heeft ongetwijfeld voorgezeten, om een scheiding te 
maken tusschen de jeugdbemoeiingen en die voor de vol
wassenen. Het is gped gezien, dit onderscheid te; maken, 
zoowel uit een medisch-hygiënisch als een sociaal oogpunt. 
Het kinderlijk organisme bevindt zich in een toestand 
van ontwikkeling, en pogingen om door maatschappelijke 
hulp de kleinen tegemoet te komen en op te heffen moeten 
geheel verschillend zijn en beloven, mits goed georgani
seerd, een onevenredig betere uitkomst dan bij volwas
senen. Zij moeten bovendien meer een preventief karakter 
dragen, terwijl anders het curatief karakter meer op den 
voorgrond komt. Besmettelijke ziekten hebben een groo- 
ter beteekenis en een veel ernstiger verloop, naarmate 
het individu jonger is. Tuberculose bij zuigelingen staat 
vrijwel gelijk met een doodvonnis. Mazelen en kinkhoest 
bij kinderen beneden de 2 jaar hebben een uiterst beruchte 
reputatie, vooral wanneer deze kinderen met kunstmatige 
voeding zijn grootgebracht. Daaruit volgt direct, dat men 
door tal van maatregelen een sterk prevëntieven invloed 
vermag uit te oefenen. De school en de schoolbevolking 
nemen wederom een zeer bijzondere plaats in de maat
schappij in, uit een oogpunt van sociale hygiëne. De 
bemoeiingen, die hieruit resulteeren, ademen naast een 
curatieven, een uitgesproken preventieven geest. Wat 
men voor de maatschappelijk ongeschikten moet doen, 
is als evenzeer van denzelfden tendenz doortrokken. 
De scholen voor buitengewoon onderwijs hebben de be
doeling, de minderwaardige kinderen zooveel mogelijk 
geschikt te maken voor een zelfstandige taak in het maat
schappelijk leven en ook het speciale ambachtsonderwijs 
voor deze groepen heeft die bedoeling. Gewezen zij nog 
op het belangrijke preventieve element, dat in de zorg 
voor crimineele kinderen gelegen is, op welke wijze men 
tracht, door deze bemoeiingen misdaad tegen te gaan. 
En ten slotte maken wij melding van het onderscheid, 
dat men tusschen kinderen en volwassenen moet maken 
bij het Instituut van Armenzorg. Volwassen gedeclas- 
seerden zijn dikwijls niet meer te reclasseeren, terwijl 
de pogingen, om door allerhande maatregelen het kind 
uit de handen van het pauperisme te halen, in heel wat 
meer gevallen resultaten belooft. Alles, wat de over
heid ten koste légt aan de opvoeding van weezen en stads- 
bestedelingen, d.z. kinderen, die door de ouders zijn ver
laten of hulpeloos achtergebleven zijn, gaat ongeveer in

Middageten. Zuringsoep. Kabeljauw met botersaus en 
aardappelen. Gebakken eieren met tomatensaus. Wen
telteefjes.

Middageten. Uiensoep. Ansjovisbroodjes -met harde 
eieren. Kabeljauw met Parmezaansche kaas. Sinaasappe- * 
len, pinda’s en bananen.

Lunch. Bloemkool met Parmezaansche kaas. Gebakken 
wijting met dikke witte saus en aardappelen. Vruchten
salade.

Lunch. Gerookte zalm, radijsjes en boter. Omelet met 
peterselie. Garnalencroquetjes. Appelmoes.

Servetten worden altijd uitgespreid of opgevouwen 
over de knieën gelegd zoowel door een heer als door een 
dame.

De waarheid is onwaarschijnlijk soms.

Neen, praten geeft zoo weinig en het is^maar het beste 
je kleine plichtjes .te doen, dat wat vlak voor de hand ligt.

Gezegden van Couperus.
De smart is uit de ziel, de smart is om de ziel, maar de 

ellende is om het lichaam.

Voor de Vastendagen.
Lunch. Eieren met roomsaus in pasteikorst. Champig- 

nonbroodjes. Wit lof met gewelde boter en harde eieren. 
Beschuitjes met kaas.

Middageten. Magere rijstsoep. Gevulde tomaten met 
vischgehakt. Gebakken paling met groentensla. Kaas met 
beschuit.

Kindermanteitje van beige velours de laine mét ingezet 
lang vest, kraag met slip en manchetten van geel- blauw- 

en-zwarte-ruitstof.

,©rie aardige veorjaarscostuumpjes.
De drie hierboven afgebeelde aardige voorjaarscostuumpjes troffen 
wij aan in „Record”, het fraaie modeblad dat iedere maand in een 
mooi gekleurd omslag verschijnt en een keur van de nieuwste en 
sjiekste modellen bevat. De gewone prijs van dit modeblad, dat bij 
iedere afbeelding een beschrijving geeft in de nederlandsche taal, be
draagt fl 5.— per jaargang van 12 nummers. Voor onze abonnees is 
de prijs echter slechts fl 2.50 per jaar. Proefnummers zendt onze ad

ministratie gaarne na ontvangst van 10 cents.

dezelfde richting, zoodat men met recht de sociale bemoei
ing ten behoeve van kinderen en de sociale kinderhygiëne 
tot afzonderlijke gebieden van overheidszorg heeft ge
stempeld. En het is te hopen, dat allerwege dit schema 
tot voorbeeld zal worden genomen.

De stad Weenen heeft in dit opzicht baanbrekend werk 
verricht. In dit Zentral-Kinderheim zijn weliswaar niet 
alle • groepen van hulpbehoevende kinderen onderge
bracht, maar toch een respectabel aantal. Zoo vindt men 
er — en dikwijls met de moeders, wanneer het zuigelin
gen betreft — behoeftige kinderen, wier vader is gestor
ven of verdwenen, onze z.g. gasthuiskinderen, waarvan 
de moeder in een ziekenhuis is opgenomen en verder die
genen, waarvan de vader, door werkloosheid of andere 
sociale oorzaken, tijdelijk niet in staat ïs, in het onder
houd van het gezin te voorzien.

Wat men in deze gecentraliseerde verzorgingsinrichting 
mist, zijn afdeelingen voor zwakzinnigen en andere maat
schappelijk ongeschikten; voorts ook een observatie- 
gelegenheid voor verwaarloosde en crimineele kinderen. 
De redenen, waarom men dit heeft nagelaten zijn ons niet 
bekend ; misschien zou de omvang van deze complexen 
wel te groot zijn geworden en is om practische redenen 
deze beperking aan gebracht. Doch hoe dit zij, men komt 
onder de bekoring van deze paviljoens, die een getuigenis 
afleggen van het hooge cultuurniveau en van de ont
wikkeling van het sociaal-bewustzijn in deze interessante 
stad, die niet alleen imponeert door haar schoonheid en 
gezelligheid, maar ook door de doelmatigheid van haar 
sociale instellingen. En daaronder neemt dit Kinderheim 
wel een zeldzaam voorname plaats in.

Wat parijs zegt,
De voorjaarstoiletten zullen niet meer dezelfde strenge 

soberheid van lijn en kleur bezitten als tot dusver het 
geval was met de rechtlijnige strakke japonnen.

Meer fantasie .... meer vrijheid van opvatting .... 
een ruimere keuze in modellen en kleuren.

De ideale voorjaarsdracht is de driekwart lange mantel 
met de bijbehoorende japon waarvan het ondergedeelte, 
dat te zien komt, van dezelfde stof is als de mantel.

Vroeger ... in den goeden ouden tijd, kenden we serge, 
popeline, laken, barège en cachemir, behalve dan nog1 
fluweel en zijde.

Thans worden ieder voorjaar en ieder najaar nieuwe 
stoffen geboren uit de vindingrijkheid der hedendaagsche 
industrie, gepaard 'aan de luxe-behoefte en den weelde- 
smaak van het huidige publiek.

Uit Parijs bereiken ons berichten van een lijstje namen 
van nieuwe stoffen.

Let wel: ‘van nieuwe stoffen voor mantelkcstuums 
en middagjaponnen alléén ....

We noteerén : „Cottamoussa”, „Burafil”, „Fillaine”, 
„Poplakasha”, „Kashatoil” enz. 1

Dit zijn dan nog alleen maar de allerlaatsten ! — Vel- 
laine, duvetine, crepalga e.d. zijn al niet eens meer 
nieuw 1

s

StiQuette.
Het is geen gewoonte, dat een jongmensch, dat niet 

aan een dame is voorgesteld door een wederzijdsche 
kennis (of door den gastheer of de gastvrouw) deze dame 
ten dans vraagt.

Wanneer men voorgesteld wordt, kan men met een 
buiging-zonder-meer volstaan.

Tegenwoordig wordt vaak de meer joviale Engelsche 
handdruk gewisseld. Doch wanneer men aan een ouderen 
of hooger in rang- staan den persoon wordt voorgesteld, 
dient men af te wachten of deze het eerst de hand uit- 
steekt.

Toespijs wordt zooveel mogelijk met een vork gegeten. 
Behalve natuurlijk vloeibare geleien en sausen ,e.d.

Een heer laat een dame bij het de trap afgaan voor
gaan, doch bij het bestijgen van de trap wordt dit voor 
onbeleefd gehouden.

Meisjesmanteltje van reebruin zijcfer. pluche met bijbehoorend mutsje. 
Het manteitje is afgezet met iichtbruin bont en heeft ingezette 
reepen van bruin- en-witte-lèedergarneering, die eveneens .op het 

mutsje voorkomt.
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Roman van ANNY WOTHE * 
Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch. .
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izTN achend keken zij elkander- in de oogen, en ter- 
K L) wijl zij de stijle trap afdaalden, kwam plotse- 
11; * ling overweldigend het bewustzijn over Rolf, 
i hoe mooi het kleine gravinnetje was. In haar 
1 I I oogen glansde hetzelfde licht van een groote, 
mooie ziel dat hem steeds in Jósa zoo bekoord en 
geboeid had, zoodat hij niet kon ophouden haar te 
beminnen.

Gerta hing den panama, dien zij met rozen vulde 
welke zij van den muur trok, aan haar arm. De wind 
speelde met haar jkrullende blonde haren, en in 
haar groote, blauwe oogen kwam reeds weer de schalk- 
sche trek toen zij, voor Rolf uitloopend, opgeruimd 
tegen hem zei: „Kom eens gauw, Rolf, ik zie daar 
Clemens en Isabella al. Denk je, dat ik hun mijn rozen 
mag geven ?"

Weer wisselden zij een veelzeggenden blik, en toen 
grepen zij elkaar bij de hand en liepen op een drafje 
het jonge paar tegemoet, dat gelukkig, arm in arm, 
vanuit den tuin De los Adarves, naar hen toe kwam.

Ja, Isabella mocht men vandaag rozen geven, want 
zij was een stralend-gelukkige verloofde !

De „Roode Burcht "met zijn geheimzinnige betoo ve
ring, die had ook haar het geluk gebracht!

De oude graaf Geza von Abercron voer niet weinig 
uit, toen nog voor de lunch zijn zoon Clemens hem in 
zijn kamer opzocht en zijn vaderlijken zegen vroeg 
voor zijn verloving met Donna Isabella. Maar alle 
pogingen van den ouden heer om zijn zoon tot andere 
gedachten te brengen, leden schipbreuk op de stand
vastigheid van den jongen officier. „Isabella heeft 
mijn woord, vader," zei hij ernstig, „en ik houd van 
haar. U zult niet verlangen, dat ik mijn woord breek. 
Reeds toen, toen Isabella bij ons in Duitschland was, 
heb ik van haar gehouden, en haar tot de mijne te 
maken was het hoogste doel van mijn leven. Wat heeft 
u tegen Isabella ?"

„Heelemaal niets, jongen. Ik bewonder zelfs je 
smaak. Zij is mooi, zij heeft temperament en gevoel, 
zij is rijk, heel rijk zelfs, maar zij is geen vrouw voor 
een duitschen edelman, voor een pruisisch officier. 
Het verschil tusschen jelui natuur zal steeds tusschen 
jelui staan. Ik weet niet, wie mij verteld heeft, dat de 
moeder van Isabella een Duitsche geweest is, en dat 
juist het verschil van levensopvatting, van nationali
teit, zelfs van allerlei uiterlijkheden, conflicten in het 
leven geroepen hebben, die zich nooit meer lieten over
bruggen."

„Dat zal die geheimzinnige spion, die Tamagno, 
U wel verteld hebben," stoof Clemens op, „hij probeert 
altijd op iedere mogelijke wijze te verhinderen, dat ik 
zelfs maar met Isabella praat. Als die kerel mij nog 
één keer in den weg komt, daag ik hem eenvoudig uit 
op het pistool."

„Dat zul je wel uit je hoofd laten, jongen. Wij zullen 
liever probeeren op een. kalme, tactvolle manier den 
knoop te ontwarren, dien jij, neem me niet kwalijk, 
Clemens, met een onverantwoordelijke lichtzinnigheid 
gelegd hebt. Mijn hemel, is dat ongeluk met Josa dan 
nog niet genoeg ? Moet jij dan ook nog, jij, dien ik juist 
te hulp geroepen heb, met je vervloekte liefdesgeschie
denissen aankomen ?"

„Maar vader, ik smeek u, drijf de zaak toch niet 
zoo op de spits. Ik houd van Isabella, en zij heeft mijn 
woord, en nog vandaag zal ik bij haar vader om haar 
hand vragen."

„Ook tegen mijn wil ?"
„Het zou mij erg pijn ^ioen, Papa, als ik tegen uw 

wenschen zou moeten handelen, maar het gaat hier 
om mijn en om Isabella's levensgeluk."

„Je loopt je ongeluk tegemoet, dwaas ! Vertrouw 
je vader toch, die het leven kent. Èén jaar zeg ik je,, 
en dan is het ongeluk er al. Die andalusische bloem 
kan niet groeien in onze noorsche koelte, reken daar 
maar op."

„Een enkel jaar dan, vader, laat het zoo zijn. Voor 
dit jaar geef ik graag een heel leven vol leed."

„Je staat dus tegen me op ? Je zult dus tegen mijn 
wil in dat meisje als vrouw nemen ?"

„Ik zal er erg onder lijden, vader, dat ik u niet 
overtuigen kan, ik zal niet ophouden u te smeeken niet 
boos op mij te zijn, maar uw verbod zal mij niet doen 
wankelen in mijn besluit. Ik neem de verantwoording 
op mij voor hetgeen eer, plicht en liefde mij gebieden."

„Loop dan je ongeluk in ! Maar dat zeg ik je, ik 
onterf je, ik trek mijn handen van je af, en dan kun je 
eens kijken hoe jij met je verwende prinses het reeden 
zult."

Clemens werd heel bleek. „Isabella is rijk genoeg, 
om uw hulp te kunnen ontberen."

Graaf Geza richtte zich trots op. Zijn heldere, blauwe 
oogen schoten bliksems. „En dat zeg jij ? Jij, een 
duitsch officier ? Jij schaamt je niet, je door je vrouw 
te laten onderhouden, en nog niet eens door een van 
je eigen land ? Telt je eer als man dan niet meer mee ?"

„Nou, of de vrouw, die een duitsch officier, zooals 
u het uitdrukt, „onderhouden" moet, nu een duitsche 
of een spaansche is, dat zal toch wel tamelijk hetzelfde 
zijn. Het ligt echter niet in uw hand, vader, de zaak 
te veranderen. Op het erfdeel van moeder, dat ik te 
goed heb, kan ik wel geld krijgen, en daar kan ik wel 
bescheiden van leven, zoodat u niet de gedachte behoeft 
te hebben, dat uw zoon afhankelijk is van zijn vrouw."

De oude graaf werd vuurrood van toorn. Hij wilde 
juist tegen Clemens uitvaren, toen zich achter zijn rug 
een jonge, frissche meisjesstem liet hooren: „Dacht

„Ga heen, laat ons alleen ... .’*

ik het niet, dat jelui twistten om dat ellendige geld ! 
Hij wil je zeker niet het erfdeel van moeder geven, 
ons goeie oudje ?" vroeg Gerta aan haar broer, droevig 
naar hem opziend.

„Ga heen, laat ons alleen," bromde de oude graaf, 
zijn dochter, die haar armen om zijn hals wilde slaan, 
ruw van zich afduwend, „ikmoet met Clemens praten."*

„Weet ik wel, lief vadertje. U heeft vandaag weer 
uw kwaden dag. U schreeuwt zoo hard, dat ik woord 
voor woord in de kamer ernaast heb kunnen hooren. 
Weest u toch wijzer, om dat beetje geld. Clemens kan 
gerust ook geld opnemen op de erfenis die ik tegoed 
heb. De volgende maand‘word ik al achttien, en dan 
kan ik dus al vrij over het geld beschikken, dat uw 
zuster voor mij als bruidsschat heeft weggezet." 
. Graaf Geza keek zijn jongste dochter verbaasd 
aan. „Bruidsschat ?" riep hij uit. „«Noem je dat een 
bruidsschat, als je het geld aan hem geeft ?"

„Natuurlijk Pa, al is het dan ook niet de mijne.” 
En zich tot Clemens wendend, die zijn jongste zuster 
ontroerd in zijn armen sloot, zei ze, haar hoofdje aan 
zijn borst drukkend : „Neem het maar, Clemens, en 
wees met Isabella gelukkig, want ik — ik — zal nooit 
trouwen."

Nu brak er een stroom van hartstochtelijke tranen 
uit haar oogen, zoodat haar vader en broer verschrikt 
en radeloos voor haar stonden.

„Wat kijken jelui mij dan toch aan ?" snikte zij, 
moeite doend om te lachen. „Jelui denken zeker dat ik 
in het water zal loopen omdat iemand mij niet wil ? 
Ik denk er niet aan. Onze Clemens echter, die moet in 
ieder geval gelukkig zijn. ’’

Toen ontmoetten de oogen van de beide mannen 
elkaar begrijpend, en in hun liefde en angst voor-het 
jonge meisje, dat zij beiden zoozeer beminden, vonden 
zij elkander innerlijk weer, ofschoon er tusschen hun 
harten reeds een diepe kloof ontstaan was. Graaf 
Geza drukte zijn jongste dochtertje innig aan zijn hart, 
en terwijl hij teeder haar van tranen natte gezichtje 

streelde, zei hij : „Wees toch kalm, gekkinnetje, hij 
zal het geld hebben als het dan zoo zijn moet, en hij 
het meisje niet wil laten loopen. Maar ik wasch mijn 
handen in onschuld wat die vervloekte geschiedenis 
aangaat. En jij, kleintje — jij bent mijn dappere 
Gerta, die altijd met haar vader door dik en dun gaat, 
nietwaar ? En onder die voorwaarde wil ik hem, al is 
het dan ook zooals ik zei, ongaarne, mijn zegen niet 
langer onthouden. ’'

Gerta keek door haar tranen heen lachend haar 
vader aan.

„U maakt het mij gemakkelijk, vadertje, dapper 
te zijn."

Clemens wilde dankbaar zijn vader de hand kussen.
„Neen, neen, jongen," bromde de oude heer, „dat 

moet je met Gerta uitmaken, want ik — ik heb mijn 
standpunt niet veranderd. Terwille van dat meisje 
wil ik je vermeend geluk niet in den weg staan. Zorg 
er echter voor, dat ik vandaag alleen blijf. Morgen 
zal ik dan probeeren je verloofde en haar familie zóó 
te ontvangen, als je het van je vader verlangen kunt." 
Hij wenkte met zijn hand en verliet met zware passen 
de kamer.

Clemens stond met gefronst voorhoofd voor zijn 
jongste zuster, die zich innig tegen hem aanvlijde. 
„Nu is er direct reeds iets als een schaduw op mijn 
geluk gevallen. Vaders toegeef lijkheid is alleen maar 
schijnbaar en alleen maar ter wille van jou. Het be
droeft mij meer dan ik zeggen kan — ik durf Isabella 
nauwelijks in de oogen te zien."

„Wees niet sentimenteel, Clemens. Frisch, vroolijk 
en vrij ! Alsof een eik reeds met éen houw valt! Je 
moet jezelf vaders liefde en sympathie en vóór alles 
zijn vertrouwen in jelui verbintenis waardig maken. 
Dat zal misschien niet zoo gemakkelijk zijn, maar ik — 
Clemens — ik zal je helpen !"

„Omdat jezelf niet trouwt, Gerta ?" vroeg haar 
broer teeder, ontroerd het meisje aankijkend.

„Neen, omdat ik hét gevoel heb alsof ieder geluk 
verworven en verdiend moet zijn, en alsof wij het door 
dapperheid dwingen kunnen. Dus dapper, Clemens, 
dapper !"

Toen wierp de luitenant overmoedig zijn hoofd in 
den nek en zijn zuster stralend toeknikkend, riep hij 
geestdriftig uit : „Je bent een fameus meisje, en als ik 
je broer niet was, zou ik op staanden voet met je 
trouwen."

„Nou, neem me niet kwalijk, maar Isabella dan ?"
„O, ja, nu, dan wensch ik je den knapsten, den 

besten en den edelsten man toe!"
„Ach, onzin, ik wil er geeneen."
„Komt nog wel, zusje !"
„Neen, passé," zei ze met een lachje, dat hem door 

zijn ziel sneed. Toen scheidden zij met een stevigen 
handdruk.

Clemens ging stralend naar zijn verloofde, Gerta 
naar haar kamer om eens goed uit te huilen. Dat was 
het eenige, wat haar nog goeddeed....

Don José y J'amagno zat tegenover den Cónde 
in diens werkkamer. „Ik begrijp nog steeds niet, 
beste Don José," vervolgde de Conde het gesprek 
dat eenige oogenblikken gestokt had, „wat u eigenlijk 
wilt. Eerst scheen u zoo zeker van uw zaak, ja, u gaf 
mij zelfs den raad madame de Maravet op ons feest 
uit te noodigen, en nu gelooft u dat het beter is de 
uitnoodiging niet te doen ? Hoe stelt u zich dat dan 
voor, mijn waarde ? Ik heb de toezegging van de 
dame reeds in handen."

Don José wierp geërgerd zijn pas aangestoken sigaret 
in het aschbakje. „Dat is toch heel eenvoudig. Stel 
het heele feest, om een of ander voorwendsel, dat toch 
gemakkelijk genoeg te vinden is, uit. Ik waarschuw 
u, Conde. Luister naar mij, het zou u anders heel zeker 
spijten, mijn waarschuwing in den wind geslagen te 
hebben."

„Maar dat is toch het toppunt! U was de aanstichter 
van de heele zaak. Het kost mij bijna een vermogen, 
alles voor’te bereiden, en nu, nu wij klaar zijn,verandert 
u van gedachten. Heeft u dan onze afspraak vergeten ?* ’

„Neen, Don Miguel, waarachtig niet. Er hebben 
zich echter intusschen omstandigheden voorgedaan, 
waarmee ik geen rekening heb kunnen houden, en 
die mij noodzaken voorzichtig te zijn."

„LT denkt dat madame de Maravet niet zal ver
schijnen?" vroeg de Conde.

Geen spier in zijn Napeleonskop vertrok, alleen in 
zijn oogen schitterde een vreemde glans.

(Wordt vervolgd)
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Schaken,
PROBLEEM no. 15. (Excentriciteit).

Auteur: J. J. COLPA („Fern vom Alltag”).

a. Bord in gewonen stand: mat 1 zet.
b. Bord 90° n. rechts gedraaid : mat in 2 zetten.
c. Bord 180° n. rechts gedraaid: mat in 3zetten.
d. Bord 270° n. rechts gedraaid: mat in 4zetten.

Een aardige opgave, 
die waarlijk niet mee 
valt.Het benieuwt ons 
dan ook,wie dat nootje 
op de juiste manier zal 
kraken. Wanneer het 
ü gelukt, zend U ons 
natuurlijk de oplos
sing. Bij een excen
trisch of zoo ü wilt 
excentriek probleem,is 
alles geoorloofd!!

Oplossing probleem 
no. 14:
1. Lf 2—c5, Tf4xf 3.
2. L c 5—d f -F , enz.

Namen der oplos
sers en corresponden
tie in de volgende 
rubriek.

Correspondentie-adres : J. Verstoep Jzn., Fred. Hendrik
straat 37, Delft.

„Als een man verliefd is, ziet hij alles heel anders.” 
„Ja, dat is ook het geval als hij zijn hoofd stoot aan 

een gas-arm.”

„Je stelt nooit belang in hetgeen' ik doe,” klaagde het 
pas getrouwde vrouwtje.

„Wees niet zoo onredelijk,” antwoordde haar man. „Ik 
heb vannacht nog pas geen oog dichtgedaan, zoo heb ik 
liggen denken aan de cake die je gisteren gebakken hebt.”

De kapitein is bezig den nieuw-aangekomen remonte- 
paarden namen te geven. „En hoe zullen we dit akelige, 
magere scharminkel noemen?’ vraagt hij den hem ver
gezellenden wachtmeester.

„Wat denkt u ervan, kapitein,” is het niet-zoo-bedoelde 
antwoord, „als we die ter eere van Uw vrouw eens Lucy 
noemden ?”

„Ik heb in geen drie maanden nog een woord'tegen mijn vrouw ge
sproken.'*

„Allemachtig! Waarom niet?"
„Ik heb haar niet in de rede willen vallen.”

Nu we eenmaal het Rotor-schip hebben, verwachten sommigen ook 
sDoedig den rotor-hoed met zijn gevoigen.

„Denk jé dat je geschikt bent voor de betrekking van 
nachtwaker?”

„O ja, mijnheer. Ik slaap erg slecht. Het minste ge
luid maakt me reeds wakker.”

©ammen,
Eene bloemlezing uit het internationale damleven.

G. J. A. VAN DAM, te Apeldoorn.
In dit karakteristiekeNo. 39.

25

^5

46 47 48 49 50

probleem van den te- 
genwoordigen pro- 
bleem-redacteur van 
het maandblad „Het 
Damspel”,het officieel 
orgaan van den Ned. 
Dambond, worden niet 
minder dan drie en 
daarbij tevens zeer 
verrassehde motieven 
gedemonstreerd !

Op de volgende ori- 
gineele wijze wordt in 
dit vraagstuk de winst 
blootgelegd: Wit 34— 
29, Zwart 23x43, Wit 
32—27’., Zwart 50x 
28, en nu wit 37x 17!! 
gevolgd door 26x 46 

van zwart, waarmede het 1ste motief is gevormd n.1. destelling 
wit 17, 27 en zwart 21 en 22 ; op 4 manieren kan wit nu slaan, 
doch hij is verplicht tot 17x48 !, zwart 21x32. Nog steeds moet 
wit winnen! Thans komt de 2de acte : Wit 48—37 ! !, Zwart 
32x41 ! en het slotbedrijf: Wit 25—20 ! ! ! waardoor zwart zich 
kan overgeven, daar op 10—15 (20—14) en 15—20 (14x25), wit 
precies op tempo wint!!

Eene zeldzaam ingenieuze combinatie. v. D.

„Wat kijk je bedroefd?”
„Ik verloor net een half millioen!”
„Wat zeg je daar?”
„Ja, mijn engagement is afgeraakt.”

Zij: „Heb je al met vader gesproken?”
Hij: „Ja-eh-ik ,heb „goeden avond” gezegd toenik 

hem in de gang tegen kwam.”

„Wat is memorie?” vroeg de onderwijzer tijdens de 
leesles.

„Het ding waarmee je vergeet,” antwoordde Jantje na 
eenig nadenken.

D

PRETTIGE TIJDPASSEERING.
EEN DRAAITOLSPEL.

eer onderhoudend is dit spel, waarvan we hier
onder een afbeelding geven. Zooals men hierop 
ziet, heeft men daarvoor noodig een rechthoekig 
bord of stuk bordpapier, waarop men 56 vier
hoeken trekt, en deze naar het hier gegeven 
voorbeeld beschrijft, tweemaal met de cijfers

1 tot 4-|- en 1 tot 4—, benevens met eenmaal het cijfer 
7 -f- en 7 —. De overige vakken laat men wit. (Men kan 
dit spel ook met krijt óp een gladden houten of steenen 

vloer teeke- 
nen). Heeft 
men ditklaar, 
dan kan met 
het spel be
gonnen wor
den. — Het 
aantal deel
nemers is on
bepaald. Elk 
der medespe
lenden werpt 
tien kaakjes, 
peperneuten, 
of waar men 
om spelen wil, 
in het pot, 
terwijl hij er 
zelf evenveel 
voor zich be
houdt. — Nu 
neemt men 
een klein tol
letje en 
draait

7 + 2— 3 +

1 + 4 +

3 + V 3 —

1 — 4^-

7 — 2 — 2 +

1 + 3 —

4 —

1 —

4 + 2+

dit met den vinger en duim over het bord. JH 
Als de tol is uitgedraaid, ziet men, waar- 
heen het met de punt wijst. Ligt de tol 
met de punt naar een vakje, waarop 2 B 
staat, dan ontvangt men 2 stuks uit het ^BR 
pot, staat op het vak 4—, dan betaalt 
men 4 stuks. Wijst de punt van de tol naar fc 
een leeg vak, dan heeft men niets gewonnen 
of verloren. Iedere speler draait op zijn beurt 
eenmaal .Wiens peperneuten verdwenen zijn verliest.

gt

HET VERANDEREN VAN ZEMELEN 
I N SUIKER.

Leerden wij jullie kort geleden op welke 
eenvoudige wijze men water in wijn en 
wijn in water veranderen kan, een zelfde 
soort kunststukje is’ het veranderen ^B
van zemelen in suiker. Hiervoor heeft 
men eenige hulpmiddelen noodig. 9^Bgd

I n een doos vol zemelen dompelt 
men een glazen tumbler onder, 
vult deze met den inhoud der 
doos (afb. 1), en plaats het glas ^BH
op tafel. Daarna bedekt men 
het glas met een koperen 
of papieren klok of 
hoed en als men die 
onmiddellijk daarna . 
verwijdert, zijn de 
zemelen in suiker 
veranderd.

De truc bestaat 
hieruit, dat het glas 
niet gevuld was met 
zemelen, 
maar 
een

. *

/

f.

i

w

ïhv
te

I kartonnen of meta-
w *en huls hévat, die
■k • juist in het glas past

B en aan den buiten-
B kant vol zemelen be-

,/; plakt is. De losse huls
hgt in de doos en wordt 
hij het vullen onge- 

merkt in het glas ge- 
schoven (zie afb. 2), 
waarna het glas verder 

met suiker wordt gevuld. 
Plaatst men nu den metalen klok op het 
glas (afb. 3), dan grijpt dit den top van 
de huls en blijft deze bij het afnemen .in 
de klok zitten, waarna het glas 
suiker overblijft (zie afb. 4).

met

f EEN FOPSTUKJE.

Hiermede kunt ge uw vriendinnetjes of 
vriendjes aardig foppen. Je zegt: v

Verdeel een vierkant in vier kleinere vier
kanten en plaats hierin drie guldens en een 

kwartje zóó, dat ze horizontaal, verticaal of diago
naal steeds hetzelfde getal weergeven.

‘(lue^ioiA q;s;ooi2 ioq uea uoppiui ;oq ui 
k ppdEiso^do uopjoM uaqqn;spp3 jota oq)
B : Sui^ojdo

VERBORGEN SPREEKWOORD.

De architectonische voltooiing van de hoofd
stad van het Apenijnsche Schiereiland ver- 
eischte meer tijd dan onze planeet behoeft 
voor de omwenteling om 

•pMnoqo^ 3ep u?? ui |oiu
haar as. 
sem auio^

:3uissoido

XLVIII.Oplossing Prijsraadsel
Ons Prijsraadsel XLVIII was niet moeilijk en het was dan 

ook te verwachten dat ik hierop tal van goede antwoorden zou 
krijgen. Jammer genoeg beschikken we thans niet over zooveel 
prijzen als de vorige maai en hebben daarom er maar een paar 
troostprijzen aan toegevoegd.

De prijzen zijn ditmaal ten deel gevallen aan Gerard Zwiers, 
Zutfen; Willem Joosse, Rotterdam; Gree Ort, Leiden en Catha- 
rina v, d. Linden, l trecht.

Prijsraadsel II_
Mijn eerste deel 
Hangt aan ’t geheel 

En wordt door ieder graag gegeten.
Deel twee geplant 
In stad en land 

Wordt als ’t oud is vaak verbrand 
Wie ’k ben kunt gij nu makk’lijk weten.

Oplossingen worden ingewacht tot 25 April a.s., bij Oom Tom, 
Redactie „Panorama”. Doezastraat, Leiden.

Ons Babbelhoekje.
Louis van Loog, — Ja, ik begrijp dat nu je broer zoo’n 

aardigen prijs gewonnen heeft, je ook wel een kansje wagen 
wilt. Jammer, dat ik nu zoo weinig prijzen heb en er zooveel 
goede oplossingen zijn, zoodat je kans niet groot is. Maar laat 
je dat niet ontmoedigen, de aan
houder wint.

C.‘ Lazonder, — Neen, het is 
natuurlijk uitgesloten, dat men 
telkens even gelukkig is. Maar 
waarom heb je je niet opgegeven 
voor een troostprijs?

Nellie Waaier. — Je oplossing 
heb ik* genoteerd. Met mij gaat 
het goed. Ja, dat huiswerk is een 
noodzakelijk kwaad, waarvan de 
onderwijsheeren de jeugd maar 
eens moesten verlossen. Doch 
daar is niet veel kans op.

OOM TOM. Oplossing Prijsraadsel XLVIII.


	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251103.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251104.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251105.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251106.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251107.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251108.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251109.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251110.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251111.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251112.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251113.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA251114.jpg

