
Een ras dat langzaam-aan verdwijnt. — De ontwikkelingsgeschiedenis van de automobiel-industrie. — De Haringvangst te Enkhuizen. — 
Koninklijk bezoek aan de bloemententoonstelling te Heemstede.

NEDERLAND-DUITSCHLAND 2-1

Voor een geheel gevuld Stadion werd Zondag 29 Maart de voetbalwedstrijd Nederland—Duitschland gespeeld, welke met een 2—1 overwinning voor de onzen 
eindigde. — Hierboven: het Duitsche elftal (links) en het Nederlandsche elftal (rechts) luisterend naar het spelen der Volksliederen.

Het Duitsche team komt, voorafgegaan door den voorzitter 
van den Duitschen Voetbalbond (x), het Stadion binnen.

De Feyenoordspeler v. Dijke tijdens 
een schermutseling voor het Hol- 

landsche doek

De Duitsche keeper Zölper (liggend) heeft de bal uit den 
rechterbovenhoek geslagen. Baer schiet daarna de bal 

hoog over het onbewaakte doel.

Een spelmoment voor het Duitsche doel. De Duitsche doel verdediger Zölper wordt door de Hollanders op de proef gesteld.
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EEN RAS, DAT LANGZAAM-AAN VERDWIJNT
DOOR C. VAN LANCKEN—VAN DOMMELEN

nder de rubriek ,,Telegrammen — Buitenland” 
trof mij het volgende bericht al bizonder. Het 
luidde als volgt:

„Het Indiaansche ras.
„Washington 23 Oct. (V. D.). Blijkens een 

„demografisch rapport van het Dep. van Bin- 
„nenl. Zaken heeft het totaal-aantal der Amerikaansche 
„Roodhuiden, dat thans 346.962 bedraagt, een vermeer
dering ondergaan van 2619. Het record der Indiaansche 
„bevolking-wordt geslagen door Oklahoma, dat 119.989 
„Roodhuiden herbergt. Het rapport constateert verder, 
„dat de Indiaansche bevolking der Ver. Staten in vroegere 
„jaren vermoedelijk nooit een dergelijk cijfer zou hebben 
„bereikt.”

’n Vermeerdering dus! In de Vereenigde Staten van 
Amerika! Maar .... in de andere rijken van dit werelddeel ? 
Vermeerderen zij daar ook ?

Terwijl ik las, was ’t mij, of in mijn herinnering een droeve 
klacht begon op te klinken, ’n Droeve klacht „uitgesproken 
door een droeve stem, ’n Klacht, klinkend met dat sympa
thieke zachte, eenigszins monotone stemgeluid, dat den 
Indianen eigen is, — zoo als het eigen is aan sommige hèèl 
oude rassen. Er is niets in van het brutaal klankrijke der 
jongere volkeren. En nu ook hóór ik die klacht, die tevens een 
aanklacht is.

’t Is me, of zat ik wéér in hun midden, dien zomeravond, 
toen wij rondom het groote open houtvuur geschaard zaten, 
in de rocking-chairs, aan den St. Laurence river!

Ik was gelogeerd bij mijne „Indiaansche” familie, die het 
farmersleven leidt, op hun „farmplace” nabij Caughnawaga.

Des zomers aan den St. Laurensrivier.

Maar — is dit wel ’n „farmplace” die reusachtige uitge- 
gestrektheid akkers, weiden, bosch en moeras, dit stuk 
„prairie” ? En is dit nog farmersleven te noemen, het 
leven zooals mijn zuster Anna het leeft met haren man, den 
Indianen-hoofdman Tewaniteneekee ? En.... zooals zij, 
zoo leven óók de meeste andere Indianen, daar in den Indian- 
Reservation op Canadeesch grondgebied I Het opperhoofd, 
(door het Engelsch gezag ook als zoodanig nog erkend) 
leeft met „de kinderen van zijn stam”, zooals zij zich noemen, 
het leven der Indianen ! — In schijn misschien gelijk aan 
het moderne groot landbouwersbestaan, — is hun leven 
in wezen nog gelijk aan de levenswijze hunner voorouders! 
Aan die Iroquois (Irokeezen), die nu vier eeuwen geleden 
voor het eerst „blanken” zagen verschijnen in hun land, 
dat hun van dat oogenblik af ontstolen werd. Hun land, 
waarin zij nu, na vier eeuwen van hopeloozen strijd van zelf
behoud, — nog geduld worden als een interessant, gevaar
loos overblijfsel van een ras, dat langzaam-aan verdwijnt!

Ja ; vier eeuwen is het geleden, sedert in 1524 Verazzano, 
’n Italiaansch zeekapitein in dienst van Frangois I, den 
Franschen koning, de golf van St. Laurence opvoer. En tien 
jaren later, op dezelfde plek waar nü nog de Indianen
nederzetting van Caughnawaga den weidschen naam van dorp 
draagt, — nabij de Lachine-rapids, waar wij dien zomer
avond bijeen zaten, rond het houtvuur in de vrije, open

Indiaansche vrouwen, den wonderdokter raadplegend.

Quebec, het „Stadacona” der Indianen in 1600, — Gezien van den St. Laurence af. Gezicht op fort en citadel.

lucht, — daar landde Jacques Cartier, de zeevaarder uit 
St. Malo, die driemaal de reis naar dit Nieuwe Werelddeel 
ondernam.

In September was hij de golf van St. Laurence ingestevend, 
en wél was hij ontvangen geworden door de Huron-India
nen, een stam, die zijn hoofdzetel had in het Indianendorp 
„Stadacona”, dat later zich zou ontplooien tot de metro
polis „Quebec”. Zöoals Hockelaga, zestig mijlen hooger 
de riviermonding op, in den loop der tijden zich vervormen 
zou tot Mont Real.

De eerste blanken ! Zij hebben zich waarachtig niet te 
beklagen gehad over de .ontvangst dezer Roodhuiden! 
Jacques Cartier schrijft in zijn dagboek, dat, als de eerste 
ontsteltenis bij de inwoners verdwenen is, de heele bevolking 
toegestroomd komt. „Agocazi” roepen zij den blanken toe. 
„Agocazi I” wat zooveel zegt als „welkom, vreemdeling I” 
Zij streelen hen, — houden de kleine kinderen voor om ge-

Indiaansche behendigheid in het schieten met pijl en boog, 

liefkoosd te worden. De vrouwen dragen matten aan, zelf 
gevlochten van prairiegras en boomvezels ; voor het „opper
hoofd” Cartier wordt een „deerskin” gespreid. Visch en 
brood van gerstekorrels zijn het welkomstmaal’ Daarna 
worden er dansen uitgevoerd; aan den eenen kant door de 

mannen, aan den anderen kant door de vrouwen en kinde
ren. De dans der calumet (vredespijp); de oogst dans; en 
de dans van den krijg, die met „tomahawk” en „club” 
gemimeerd wordt. En daarna trekken allen tezamen naar 
de „wigwams”, om er het feest voort te zetten.

Zóó is de éérste ontmoeting geweest tusschen blanken 
en roodhuiden! Want het is een edel en gastvrij volk, dat u, 
zoo ge hun gast zijt, nu nog op precies eendere wijze zal ont
vangen.

Brood van gerste-, of jonge maïskorrels, op patriarchale 
manier gebakken in heete asch, in gevlochten „vuurvrije” 
manden is nu nóg de welkomstbete. Het zal voor u neergezet 
worden op een van die prachtig-gevlochten platte korven,

Van links naar rechts: de pijlmaker, wonderdokter 
en boogmaker.

waaraan de geur van het fijne prairiegras nog is blijven 
hangen. Oh ! dit vlecht- en kralen werk 1 hoe is het nóg 
de trots en de pracht van iedere rechtgeaarde Indiaansche! 
Wat wonderen van handwerkkunst wrochten de meisjes en 
vrouwen, maar óók de mannen uit de simpelste natuur- 
ingrediënten. Een bron van inkomsten is dit handwerk, 
dat gretig afnemers vindt in de groote steden. Maar.... 
toch waardeeren zij zélf ook de vreemde, grillige schoonheid 
van hun scheppingen ! En .... ’s zomers, als zij hun tenten 
opslaan op een koele plek in ’t bosch, aan de rivier, om er 
gedurende een paar maanden het primitieve leven der natuur 
te leven, — zooals de ouders het deden, — dan tooien zij 
zich met kralen sierselen en vedertooi. Dan dragen zij het 
oude nationale kostuunj! Zooals de mannen ’s winters ook 
het kleed dragen van „deerskin I” — de huiden van kariboo 
of eland, waarop zij jacht gaan maken — weken lang. 
Dan trekken zij noordelijk, nstar de streek der groote meren. 
En niet alleen met de buks, maar met pijl en boog, zooals 
vroeger; héél vroeger. De geprepareerde huid van zoo’n 
zelf-geschoten rendier spreidt men nü nog den hoogen gast I 
en .... de mannen en jongens, de vrouwen en meisjes dansen, 
den vreemden vrienden ter eere, nü nog den calumetdans of 
den oorlogsdans! En precies éénder klinkt nu de muziek 
van den chichikoewee,de uitgeholde kalebas, waarin steentjes 

rammelen, en waarmee de kadans aangegeven wordt voor 
de stemmen en voor de bewegingen !

Zeker! ze zijn „katholiek” ! Van het begin der 17de eeuw af 
hebben missionarissen het Evangelie gepredikt en zijn de 
meesten bekeerd tot het christendom. Maar ook hier was 
het niet steeds de „blijde” boodschap, en de wrijving tus
schen al te grooten ijver en onwilligheid leidde tot veel 
narigheid. Het zijn vooral de Mohawks en de Iroquois 
geweest, die hun eigen god en godsdienst trouw bleven, 
want.... wat is hun „groote geest” anders dan óns begrip 
van „god”? Verwonder er u dus niet te zeer over, zoo ik 
u vertel, dat sommige Indianen, die’s Zondags naar de mis 
gaan, den nacht van Zondag op Maandag naar een open 
plek in het J^osch trekken, om er hün godsdienstoefening 
te houden, die niets „christelijks” meer heeft al is zij in
drukwekkend door heiligen eerbied, ü zeker, er is in het dorp 
een Engelsche dokter, die een drukke praktijk heeft, want 
.... „consumption” is de groote vernielster van het Indi
aansche volk. Ook is de R.-K.-ziekenverpleging aan de rivier 
steeds bezet, wat niet wegneemt, dat „de wonderdokter”
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grooter praktijk heeft dan zijn Engelsche collega! Terwijl 
de „witch”, de heks die in een eenzaam huisje woont, uren en 
uren ver van Caughnawaga, meer kruiden en balsem en ... . 
bezweringstalismans af levert, dan de nonnetjes.

Naar den schijn leven zij dus het gewone leven van den 
Canadees, zooals de moderne tijden dit den menschen oplegt. 
Véél jongeren vooral, trekken naar de groote steden, naar 
fabrieken, of bij groote openbare werken. Maar .... in hun 
hart, in hun ziel blijven zij „Indiaan’\ zoodat zij in de maat
schappij halfslachtige wezens worden, die zelden tot die mooie 
fiere zelfbewustheid komen, die eens een der schoonste ras
eigenschappen was !

En hierover klaagde Tewaniteneekee, dien zomeravond; 
over dezen achteruitgang 
van zijn stam I — Hij zou 
hen willen zien terug win
nen hun onafhankelijkheid, 
hun trots, en hun deug
den ! Maar — hoe is dat 
mogelijk, waar zij door 
vooroordeel en wetten 
steeds als „minderwaardig’ ’ 
worden behandeld ! — Ze
ker I bij groote feesten, 
waarbij allerlei hóóge func
tionarissen „paradeeren”, 
paradeert het Iroquoisop- 
perhoofd Tewaniteneekee 
óók mede! Dit maal, bij de 
reis van den Engelschen 
kroonprins, was het de 
derde „Prince of Wales” 
reeds, die hem, het stoere 
Indianen-Opperhoofd, de 
hand drukte ! — De „kin
deren van zijn stam” zijn 
er trots op, dat hun „Agou- 
hanna” hun „Vader en 
Heer” als zoodanig nog 
steeds erkend wordt. Maar 
hij, de zeventigjarige, hij 
glimlacht weemoedig en 
noemt het ,,a sad parade” 1 
— of zooals wij zouden zeg
gen : ’n treurige comedie.

En dat is het: in-treurig!
Omstreeks het midden 

der 17de eeuw telde zijn 
stam, de Iroquois, nog ze
ventien duizend strijdbare 
mannen ! — En nu ? — 
Nog slechts enkele duizend
tallen I Hoeveel juist ? 
Hij weet ’t niet ! — De 
Canadeesche regeering 

schijnt de laatste jaren 
geen officieele cijfers te 
verstrekken. — Ach I de 
tijd is zeker niet ver meer, 
dat wij ook kunnen spreken 
van „The last of the Iro
quois I” en dat zal dan ook 
de laatste zijn van een op
recht en ridderlijk, een 
moedigen nobel volk, waar 
„ras” in zat! Indianenras!

Vaderhart
door

J. C. W. Duncker

IQJT^ink en opgewekt, in 
Mt{ de volle kracht van 
j : zijn acht-en-veertig- 
) ' I jaren,stapte Corvink 
door de straten van den 
Haag.

Frisch en jeugdiggevoel- 
de hij zich nog; de ver
moeienissen van een langen 
middag en avond vol za
kenbeslommeringen oefen
den, zoo leek ’t hem, geen invloed uit op zijn sterk ge
stel. Hij gevoelde zich nog even frisch als toen hij om half 
één uit Zoetermeer was gegaan, om in den Haag een paar 
zaken te regelen.

Hij keek op zijn horloge en zag, dat hij nog ruim een half 
uur den tijd had om den trein te halen, denzelfden trein, 
waarmede zijn zoon Karei altijd huiswaarts keerde, wanneer 
hij des Dinsdags den avondcursus Boekhouden M. O. had 
bijgewoond.

Corvink overdacht, welk een prettige verrassing ’t zou 
wezen, wanneer hij Karei aan het station zou ontmoeten, 
om tezamen met hem huiswaarts te reizen.

Ze konden ’t best samen vinden, Karei en hij. Er heerschte 
een uitstekende verstandhouding tusschen vader en zoon ; 
jamMer was ’t alleen, dat ze zoo zelden gelegenheid hadden, 
eens prettig met elkaar te praten. Vader had ’t den geheelen 
dag in Zoetermeer en omgeving druk met zijn graanzaken en 
Karei, die op een effectenkantoor in den Haag werkzaam 
was, had des avonds zijn lessen en zijn studie.

Maar vanavond zouden ze in den trein en op weg naar 
huis eens prettig praten over zaken, waarin zij beiden belang 

stelden. Want om je kinderen te binden, moest je zorgen, 
op de hoogte te blijven van de stroomingen des tijds en oppas
sen, niet te verduffen in de alledaagsche zorgen en beslom
meringen. Corvink hield dan ook trouw zijn dagblad bij, 
verdiepte zich van tijd tot tijd in brochures ep tijdschrift
artikelen, las ook nu en dan een boek van een schrijver, 
waarover gesproken werd, alles om bij zijn zoon niet ten 
achter te geraken in ontwikkeling, om in staat te blijven,een 
frisch en belangwekkend gesprek te voeren.

Hij had nu kortelings een paar boeken gelezen van Dosto
jewski en daarover wilde hij vanavond een diepgaande 
gedachtenwisseling houden.

Corvink verheugde zich reeds bij voorbaat in de slagvaar-

TPls de £ente komt,,.
dige opmerkingen van zijn zoon — wel een beetje te een
zijdig soms, want Karei was nog jong — en daartegenover 
zijn eigen kalme, wèldoordachte oordeelvelling.

Nog even tijd had hij, om een paar sigaren te koopen en 
tegelijk voor Karei een doosje Simon Arzt, het geliefkoosde 
merk van den jongen. Corvink zelf rookte nooit sigaretten ; 
hij hield zich ’t liefst bij de sigaar, die pittig was en langer 
duurde, maar hij dacht er niet aan, om zooals andere vaders, 
die hij wel kende, stekelige aanmerkingen te maken op de 
voorkeur der jongelui voor de sigaret. Zulke aanmerkingen 
op het stuk van liefhebberijen deden niet anders dan kwetsen 
en vervreemden.

Toen hij aan het station kwam, was ’t nog tien minuten 
vóór het vertrekuur ; de trein stond nog niet voor. Daarom 
zette Corvink zich rustig en behaaglijk neder in de wacht
kamer, vanwaar hij het oog kon houden op de binnenkomende 
reizigers (want Karei wist niet, dat zijn vader aan den trein 
zou zijn) en tevens nog even een hoofdstukje kon lezen uit 
het boek van Dostojewski, waarover hij zich had voorge
nomen vanavond met Karei te praten.

Nauwelijks had hij zijn boek opengeslagen of hij hoorde 

reeds met vreugde den prettigen klank van Karel’s stem. 
Opkijkend, zag hij zijn zoon de wachtkamer doorloopen 
in gezelschap van een paar jongelui uit Gouda, die hij wel 
eens meer gezien had. Zij gingen rakelings langs, zonder hem 
op te merken en Corvink kon duidelijk verstaan, wat zij tot 
elkander zeiden.

„Zeg lui,” hoorde hij Karei zeggen, „laten we nu oppassen. 
Ik heb vanavond mijn ouwen heer in de stad zien rondkuieren. 
We hebben alle kans, dat hij ook met dezen trein naar huis 
gaat. Laten we daarom „niet-rooken” gaan zitten, dan loopen 
we geen kans, dat we hem ontmoeten. Je weet, de ouwe 
is zoo geweldig zwaar op de hand en ik voel er niets voor, 
al in den trein naar zijn gezwam te luisteren.”

de hij het doosje sigaretten 
zoon. Hij rookte immers zelf

Toen lachten de ande
ren en de jongelui gingen 
voorbij.

Corvink zat roerloos-stil; 
hij voelde zich bleek wor
den en koud, ondanks de 
warmte in de wachtkamer. 
Het boek van Dostojewski 
had hij, als onwillekeurig, 
dichtgeslagen.

Nog een paar minuten 
wachtte hij, gedachtenloos, 
toen ging hij naar den trein 
en stapte in een rook-coupé.

Terwijl hij met lange, 
diepe halen rookte aan zijn 
sigaar, begon langzamer
hand zijn denkvermogen 
weder meer geregeld te 
werken na den versuffen- 
den geestelijken klap, dien 
hij ontvangen had. ’t Begon 
nu tot hem door te dringen, 
hoe er toch bittere waar
heid moest schuilen in de 
bewering, die hij zoo dik
wijls reeds als dwaasheid 
had afgewezen, dat het 
voortbestaan van een gees
telijk contact tusschen va
der en zoon op den duur 
niet mogelijk* is, dat de 
zoon het gezelschap der 
vrienden van zijn eigen 
leeftijd voortrekt boven 
dat van den meest liefheb
benden vader.

Hij gevoelde nu, hoe de 
aangename verhouding, die 
hij altijd tusschen hem en 
Karei gedacht had, een
voudig een overblijfsel was 
van Karel’s kinderlijken 
eerbied, dat hem er van 
terughield, zijn vader open
lijk te kwetsen of af te stoo- 
ten.

Te Zoetermeer stapten 
zij beiden ongeveer gelijk
tijdig uit den coupé.

„Zoo papaatje,” begroet
te Karei joviaal zijn vader, 
„bent U voor zaken naar 
het Haagje geweest ? Jam
mer, dat we elkaar in den 
trein niet gezien hebben !”

Corvink knikte. Zwij
gend liepen zij naast el
kander door den uitgang. 
Heel veel moeite kostte 
’t den acht-en-veertigjari- 
ge, onderweg een gesprek 
over onverschillige zaken 
gaande te houden. Hij 
moest nog gewennen aan 
de nieuwontdekte waar
heid in hun verhouding 
van vader tegenover bijna 
volwassen zoon.

Vóórdat Corvink dien 
avond naar bed ging, leg- 

op de schrijftafel van zijn 
5ch geen sigaretten.

Puntdichten,
DE KANAALZWEMMER.

Terwijl èlk hem prijst om z'n durf en z'n kracht 
Nadat hij z'n zwem-wondertoer heeft volbracht, 
Wordt hem door zijn schoonma 7 verwijt vast gegeven : 
„Wat ben je weer lang onder water gebleven /”

AAN DE KU B IST E N!
Zeg, Jan Kubist, wees consequent, 

Gij vrind van de gebroken lijn ; —
Bestel een fiets, m'n waarde heer, 

Met wielen, die achthoekig zijn!
GRAFSCHRIFT VAN EEN FORENS.

’k Was altijd dol op buiten wonen, 
En trok het liefst de stilte in,

Maar in dit huis is 't, potverjapie, 
Wat dl te stil toch naar m'n zin I
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Amerika.
‘ZJTX eeds in onze eerste causerie deden wij uitkomen, hoe de Ame- 
( KX • rikaansche industrie zich in betrekkelijk korten tijd tot een 
jZ’Xj buitengewoon aanzienlijke hoogte heeft opgewerkt. Wij 
‘ 1 brachten daarbij speciaal naar voren het serie-fabriceeren,
dat de Yankees in staat stelde in een kwarteeuw zulk een ontel
baar aantal wagens te „confectionneeren”.

Want veel meer dan confectiefabrikaat is het niet, het werk van 
de meeste — wij zeggen met nadruk niet alle — fabrieken in het 
land van de Stars and Stripes. Zooals een confectiepak] e bijeen 
wordt gebracht uit de onderdeden, die de speciale broeken, vesten, 
mouwen en jassenmakers afleveren, gaat het in Amerika vaak 
met de automobielen. Natuurlijk heeft iedere fabriek haar eigen 
systeem. Terwijl de eene fabrikant alles op één plaats, in één 
gebouwencomplex laat vervaardigen, zijn er weer andere, die de 
verschillende onderdeden door het geheele land laten maken om ze 
in speciale montagewerkplaatsen tot een geheel te doen monteeren.

Veel nadeelen hebben deze systemen niet. De verschillende onder
deden worden door lieden, die steeds hetzelfde werk verrichten, 
met veel routine en kennis van zaken nauwkeurig afgewerkt. Ten
slotte zijn de monteurs, die het geheel samenstdlen niet minder 
handig in hun dagelijkschen arbeid.

Er zijn bij de Amerikaansche autoindustrie arbeiders, die den 
geheelen dag niets anders doen dan bijvoorbeeld telkens twee 
bepaalde moeren aanzetten !

Het moet voor de betrokken arbeiders een zeer vervelend baan
tje zijn, maar aan de fabrikanten geven deze werkmethoden de 
gewenschte uitkomsten.

De fabrieken, die de z. g. gedecentraliseerde methoden toepassen, 
hebben nog meer voordeelen. Zoo is het Henry Ford mogelijk 
geworden in elk land, waar hij op groote schaal zijn wagens 
importeert, montagewerkplaatsen op te richten waar de onder
deden „pasklaar” aankomen om na „afpassen”, dus afgemonteerd 
aan de koopers te worden afgeleverd. De Fordwerkplaatsen 
maken daartoe bovendien gebruik van speciale Fordgereedschap- 
pen en machines, waardoor het mogelijk wordt overal hetzelfde 
werk te leveren.

Dergelijke systemen worden door de meeste groote Amerikaan
sche en in navolging nu ook reeds door enkele Europeesche fabrie
ken (Citroen) vrijwel algemeen toegepast.

Hoe belangrijk deze Europeesche filiaal werkplaatsen van de 
Amerikaansche industrie kunnen zijn, moge op overtuigende wijze 
blijken uit eenige cijfers, die ons van het Antwerpsche Fordfiliaal 
ter oore kwamen. Naar verluidt geeft de groote Amerikaansche 
autokoning in die stad aan ruim 500 lieden werk en betaalt hij 
in België direct of indirect meer dan 50 millioen francs belasting! 
Om van te rillen !

Welke ontzagwekkende resultaten met confectionneeren kunnen 
worden bereikt, blijkt ook uit andere cijfers. Als we weten, dat Ford 
7000, Chevrolet 2000, Buick en Overland ieder 1000 wagens per 
dag kant en klaar afleveren, krijgen we wel de stellige overtui
ging, dat de Amerikaansche werkwijze geniaal is. De kleinere

De transportband, de z.g. „line”, in een Fordfabriek, waarop het chassis 
gemonteerd wordt, om als het gereed is aan het einde van de line ge

komen...........

De Hollandsche draverij om de Gouden Zweep, aan het Schouw van Duivenvoorde, gemeenlijk genaamd het Haagsche Schouw (1750). De gouden zweep ziet men hangen aan den gevël 
van het tweede huis van rechts,

*|R/' <4

Een schakelbord in de groote fabrieken van Ford teDetroit.

fabrieken die in serie vervaardigen, waartoe o.a. Packard en 
Cleveland bijvoorbeeld behooren, hebben nog een dagproductie 
van 100 auto’s 1

Dat serie-fabricage zeer wel samengaan kan met het leveren van 
goed en degelijk werk, hebben de Amerikanen ons met groote 
stelligheid aangetoond. De verschillende deelen, die eens tezamen 
een automobiel zullen vormen, worden met een accuratesse afge
werkt door arbeiders, die juist vanwege den geringen om vang van 
hun taak, door geen betere zijn te vervangen.

De afmonteering van de wagens geschiedt eveneens op geheel 
andere wijze dan bij de kleine fabrieken. Bij de laatste worden de 
motoren in het chassis geplaatst en daarna worden de auto’s op 
fabrieksbanen en op den weg door de z. g. coureurs ingereden. Na 
de proefritten worden de motoren weer uit het chassis genomen 
en gaan ze terug naar de fabriek om de geconstateerde fouten te 
doen herstellen, de leemten te doen aanvullen. Bij de in serie 
gefabriceerde automobielen daarentegen heeft zulk een proefrijden 
in den waren zin des woords althans niet plaats. De importeur of 
sub-agent, die de wagens aan de laatste gebruikers i. c. dus de 
particulieren aflevert, belast zich in den regel daarmede. Het 
zou natuurlijk te dwaas zijn als de motor ongecontroleerd de fa
briek verliet, daar in den regel toch wel enkele fouten te herstellen 
zijn. Dit is dan ook geenszins het geval. Het zou evenwel niet 
aangaan, als b. v. Ford iederen dag zijn 7000 wagens den weg op 
zond om proef te rijden. Maar er zouden ook kwalijk banen kunnen 
worden aangelegd, die groot genoeg zijn om zulk een stroom de 
ruimte te geven.

De practische Amerikanen zitten echter niet lang verlegen. 
Zij laten de motoren onder voortdurende nauwkeurige controle, 

.soms zelfs eenige uren door een electromotor aangedreven, pro- 
beeren. Het zijn de z. g. „testers” die dit dankbare werk verrichten. 
Na den noodigen tijd zoo te hebben gedraaid, wordt de motor, 
die afzonderlijk op een houten bok is geplaatst op een benzine
leiding aangesloten en loopt eenige uren op eigen kracht.

Het is evenwel niet voldoende,dat alleen de motor goed function- 
neert. Ook de beweegbare deelen van het chassis, dit zijn dus de 
wielen, assen, enz., moeten w’orden geprobeerd. En ook daarop 
weten de Yankees raad. Nu gaat het raam op een soort stellage 
en worden de wielen door een electromotor aangedreven. Na eeni- 
gen tijd wordt deze electromotor omgeschakeld, zoodat hij als 
dynamo werkt. De wielen worden dan aangedreven door den 
inmiddels in het raam (chassis) geplaatsten automobielmotór, 
terwijl de inrijders nauwlettend nagaan of er ook maar de gering
ste afwijking is. Zij stellen den motor dan verder zeer precies af. 
Dit is in den regel de z. g. „Final Test”.

In de Amerikaansche groote fabrieken wordt steeds gestreefd 
naar alles wat besparing kan geven. Zoo wordt daar reeds zeer 
ernstig rekening mede gehouden bij het optrekken van de fabrieks
gebouwen. Deze gebouwen, die in den regel op fabriekspaleizen 
gelijken, worden soms zelfs zoo ingericht, dat door de verschillende 
groote gebouwen zware transportbanden loopen, die de gedeelten 
van de verdiepingen en deze onderling verbinden. Daarvan gebruik
makende is het in sommige fabrieken mogelijk, dat geheele auto’s, 
van het eerste wiel af tot de gecarrosseerde, dus volkomen gereed 
zijnde, wagen op zulk een zich steeds langzaam voortbewegenden 
band, in luttele uren geheel klaar komt.

En nog gaat dit alles den Amerikanen niet snel genoeg. Het duurt 
alles nog veel te lang in hun oogen. Daarom zinnen zij zonder 
ophouden naar nieuwe verbeteringen, die een grootere dagproduc
tie kunnen bevorderen.

En het gelukt hun dan ook inderdaad die productie telkens weer 
te vergrooten. Zoo vindt de z. g. Duco-finishing meer en meer 

ingang. Het is een nieuwe methode, waarbij de koetswerken niet 
meer behoeven te worden geverfd en gelakt. Aangezien men een 
gelakten auto een aantal malen moet schilderen en uitschuren, 
hetgeen natuurlijk zeer tijdroovend is, bedienen de fabrikanten 
in de nieuwe wereld zich gaarne van het nieuwe systeem, dat bij 
groote tijdbesparing goede resultaten geeft. Het schijnt een soort 
celluloïde te zijn, dat met speciale apparaten op de wagens wordt 
gespoten ! — Time is money !

Dat weten blijkbaar ook de ingenieurs van de bekende Reo- 
fabrieken in Lansing (Michigan), die een afzonderlijke afdeeling 
hebben waar taxi-automobielen in grooten getale worden klaar
gestoomd. Een taxi, zoo redeneeren de ingenieurs van die fabrieken, 
staat in het drukke stadsverkeer, waar zij gedwongen is den gehee
len dag dienst te doen, onophoudelijk aan botsingen bloot. Het 
schaderisico is voor deze automobielen veel grooter dan voor par
ticuliere wagens, die immers niet steeds gedwongen zijn in de 
city te verkeeren.

Als bij zoo’n botsing, het doet er niet toe waar, in den wand van 
het koetswerk een deuk komt, kan die door den smid eerst worden 
verwijderd nadat er een bekleeder aan te pas is gekomen, die de 
stoffen of lederen binnenbekleeding, welke met tallooze nageltjes 
is bevestigd, heeft losgëmaakt. Hij — deze bekleeder dus — moet 
wachten tot de smid klaar is, en bovendien is de taxi, waaraan het 
ongeval is over komen op z’n gunstigst toch altijd D/g uur buiten 
dienst; als alles meeloopt.

Dat gaat niet aan in Amerika ! Zulk een tijdverlies ! En de 
chauffeur, die onderwijl niets kan verdienen ! Beo maakt — het 
is simple comme bonjour — de lederen bekleeding op de carrosserie 
met groote drukknoopen vast. Is er nu een deuk, wel, de chauffeur 
maakt even de drukkertjes ter plaatse los, en met een hamer heeft 
hij zelf het onheil in minder dan geen tijd bezworen.

Maar niet alleen de fabrikanten in de V. S. zijn er steeds op uit, 
elk oogenblik uit te buiten.

Ook de gebruikers doen mee aan de in onze oogen ietwat zenuw
achtige jachtpartij,die men daar gewend is van den vroegen ochtend 
tot ’s avonds laat te houden. Zoo bestaan er inrichtingen om de 
auto’s te laten reinigen a la minute. Voor enkele dollarcenten is de 
wagen in een ommezien glimmend als een spiegel.

De auto wordt in een lange tamelijk smalle gang gereden en 
rijdt die zonder stoppen in uiterst kalm tempo door. Zoodra de 
wagen binnen is, wordt hij aan alle kanten kletsnat gespoten met 
water dat uit den grond, uit de zijwanden en van het plafond komt. 
Een eindje verder komen er, terwijl de auto nog steeds langzaam 
voortgaat, een aantal mannen, waarvan ieder een bepaald gedeelte 
heeft te drogen of te poetsen. De groote snelheid, de groote kracht 
dus, zit ook hier in het feit, dat elk hunner slechts één, niet te 
omvangrijke, zich steeds herhalende taak heeft.

üit al hetgeen wij van de automobielindustrie vertelden, zult 
u zonder txvijfel eenig respect hebben gekregen voor w'at Amerika 
ons ook op dit gebied brengt. Als we ten slotte bedenken, dat bij 
die industrie na een kwarteeuw reeds meer dan drie millioen men- 
schen werkzaam zijn, dan kunnen wij begrijpen waar de ruim 3 mil
lioen wagens vandaan komen, die de V. S. alleen in 1924, in één 
jaar dus, maakten ! Dan begrijpen en rechtvaardigen we gelijk
tijdig waarom in dat jaar slechts voor 745 Europeesche automo
bielen plaatsing was te vinden.

Het ware zand naar het duin kruien’
(Slot volgt) MIS JOUR

...... de carrosserie erop te krijgen, die. eveneens al voortgaande, op een 
andere „line” werd opgetrokken. Deze interessante foto's danken wij aan 
de firma H, C. L. Sieberg, een van de Amsterdamsche Official Ford Dealers. 
Bij het zien van deze fabriekskieken kunnen we ons eenigermate indenken 

hoe Ford het klaarspeelt 7000 wagens per dag af te leveren.
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Van Heinde er? Verre

De begrafenis van brandwacht Kooy.
Dinsdag IJ. had op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam de teraardebestelling plaats van den brandwacht T.Kooy, 
die tijdens een jadderoefening om het leven is gekomen. Links: Kameraden dragen het stoffelijk overschot grafwaarts.

Rechts: De Commandant der brandweer, de heer Gordijn (x), spreekt aan de groeve.

De draverijen te Heemstede,
Zondag 22 Maart door de' Sportclub „Oude-Slot” gehouden. 

Een snapshot tijdens de races.

De Van Vlijmen prestatie rit,
die de vorige week verreden is. Links: in het Limburgsche heuvelland. Midden: Een moeilijke bocht te Slenaken: éen moddermassa. Rechts: In de Peel. 

Een der auto’s werkt zich full speed in het moeras.

Een merkwaardig jubileum.
Den eersten April a.s. is het 50 jaar 
geleden dat de heer H. G. Smaling, 
onderwijzer aan een St.-Vincentius- 
school te Amsterdam zijn aanstelling 
kreeg als kweekeling aan deze school. 
Een merkwaardig feit is, dat de heer 
Smaling als jongen van 6 jaar op deze 
school in de banken plaats nam en 
alle klassen doorliep, waarna hij er 

kweekeling en onderwijzer werd.

Een giftsiang,
De kop van de ratelslang, waarin men duidelijk de gift- 
tanden zitten ziet. Een beet van het dier, dat in Amerika 

inheemsch is, is absoluut doodelijk.

G. Bruna.

De geestelijke vader der kruiswoorden.
Mr. Michael Dawes, die de kruiswoordraadsels bedacht 

heeft, zinnend op nieuwe combinaties.

Den eersten April herdacht de 
heer G. Bruna, redacteur van 
het Dagblad „Het Centrum”te 
Utrecht, den dag waarop hij 
vóór 25 jaar aan deze courant 

verbonden werd.

Het Zilveren Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik.
De vorige week kwamen te Utrecht de verschillende Oranje-Vereenigingen bijeen ter bespreking van het aan H.M. de Koningin en Z. K.H. Prins Hendrik aan te bieden huldeblijk ter 

gelegenheid van Hün vijfentwintigjarig huwelijk. De vereenigingen werden officieel ten Stadhuize ontvangen, (x) De burgemeester van Utrecht, Dr. J. P. Fockema Andrese.
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I y—ysewummus . . ..” sprak de heer Jesaya van
■ r \ Vooren nadenkend, terwijl hij de drie schepjes

/Lil suiker, die op den bodem van zijn kopje te
1/ wachten lagen, bedachtzaam door drenkte met

i | een bleek straaltje slappe koffie ........ asse- 
I ’ I I wummus.... naar de stoomerij stuurden.... 
Amalia .. ..”

„Um” was de zomerhoed, de beste, de eenige, die het 
vleezige hoofd van mevrouw van Vooren reeds drie zomers 
hopeloos ontsierd had ....

„De s-s-s-stoomerij ....!!” siste mevrouw diep veront
waardigd over een dergelijke mate van mannelijke kortzich
tigheid gepaard aan een zoo wreede harteloosheid .... 
„’k Heppum al vier jaar !” griende ze haast.

„Zóó - - ó - - ó - aarzelde meneer tusschen borrelende 
koffie-slurpjes door.

Hij meende zich een dergelijk gesprek te herinneren, dat 
hem nog zeer versch in het geheugen lag en dat onmogelijk 
een jaar —-- gezwegen van vier I — geleden kon zijn.

„La-we nou vanmiddag us in de stad kijke . ...” vleide 
mevrouw ongrammaticaal.

„Kijke kost ommers niks . . . .” voegde zij er listig bij.
„Tja .... hm .... da’s goed . . . .” stemde meneer 

afwezig toe, met een verliefden blik op’het glibberig spiegelei 
op z’n bord.

Enne .... dan drinke we in de stad thee hè ? . . . .” 
probeerde mevrouw.

„Zawwezien,” mompelde meneer met vollen mond.
Mevrouw was liefst maar dadelijk gegaan .... Snel bere

kende zij : het middagdutje .... dat was tot drie uur .... 
dan een half uur loopen .... dat was half vier pas in de stad 
.... net als de drukte op z’n ergst was . . . . ’t was Zaterdag 
.... „Hoe laat gaan we ? ... .” vroeg ze na een poosje.

„Géan ....?.... wanatoe ? . . ..” deed de heer van 
Vooren onnoozel.

„Nou .... e ... . om die hoed netuurlijk . . ..” driftigde 
mevrouw.

Mannen konden ook zoo gek doen . . . . ’t was compleet 
of ze het omspres deejen ....

„O - - o - o .... nou .... sawwesien . ...” geeuwde de 
heer van Vooren.

Mevrouw zat zich op te winden.
„’t Werd weer niks. . . dat zag je zóó al. . . as zij ereis wat 

wou dan konnet nooit nie .... toen Jes verlejen zomer dat 
kippehok op ’t achterbelcon getimmerd had, toen had zij 
ommers ook net gedaan of ze het machtig interessant vond?... 
En nou hadde ze nog g’neens kippen .... Wat ha-je-nou 
anne kippehok-zonder kippe . . . . ? Kon je ’n kippehok ope
ten ? nee ommers .... Kon je ’n kippehok antrekke of 
opzette ? nee ommers evenmin .... en ’n handvol geld dattet 
gekost had .... daar had ze nog niet van werom .. ..! Maar 
netuurlijk .... ’n hoed .... dat kon d’r niet af ... . dat 
bestond gewoon niet ....

Ze vroeg g’neens om wat anders .... d’r andere kleeren 
waren nog knap .... en meer as knap hoefde niet niew&ar ? 
. . . . Maar die ouwe-verregende kiep van vóorverlejen jaar 
. . . . dat vertikte ze nou us om die weer op te zette .... 
En nou die neef van ’r man in de straat was komme te wonen 
met z’n jonge vrouw, die op ha&r, Amalia van Vooren, neerzag

as of zijlui d’r ’n haar beter ware .... nou 
verkoos zij heelemaai niet meer as juffrouw 
zoetekost d’r bij te loope. ... Ze zou .... ze 
zou .. ..”. Met verdwaasde blikken het boter
vlootje bestarend droomde mevrouw Ama- 
lia van Vooren een zoeten droom van weelde 
en rijkdom, waarin kostbare kleedingstukken 
zich op onverklaarbare wijze om hare om
vangrijke gestalte plooiden....

De porceleinen bloemetjes schenen tot 
kleurrijke zijden guirlandes ineengevlochten 
met machtige strikken op haar forsch hoofd 
samen te komen .... Mevrouw Amalia van 
Vooren sliep .... en begeleidde met zachte 
snurkjeshet sonoor neusgeluid van haren echt
genoot ....

Rillerig en ontevreden wakker geschrok
ken door een oneerbiedig harden klap van 
Sofie, het dagkind, viel mevrouw kribbig uit: 
„Wat is er ... . wat sta je daar te lachen . . . 
Sefie ....?”

„Ik lach niet,” loog „Sefie”, moeite doend 
ernstig te blijven.

’t Was ook zoo kemiek .... ze leke wel 
, kepleet mal .... die twee halleve gare . . . wie zat ter nou 

tegenover mekaar an de tafel hard te snurke .... Vast moei 
van ’t niks doen 1

Innerlijk blij met de stoornis, die haar wakker gemaakt 
had, jachtte mevrouw met drukke gebaartjes om de tafel 
.... nou gingen ze ... . om dien hoed .... „Toe Jes .... 
Jes wor us wakker . . ..” porde ze.

„Hè wa - at ?” gaapte meneer ....
„Toe nou .... we zouwe toch uit ... .” drong mevrouw. 
„Och .... ’t is al zoo lddt . .. geeuwde meneer lui, 

„zouwe - we - nou maar niet thuis blijve ....?”
Mevrouw zag haar schoone illusie in rook vervliegen .... 

zoo ging het nou altijd . . . zij moest maar eei^ wat willen....
„As .... as jij niet m-meegaat .... dan .... dan gaan ik 

alleen !” hakkelde ze boos.
In een onpleizierige stemming werd de tocht aangevangen.
„Nou .... wa mówe nou vroeg meneer van

Vooren ontevreden nog vóór ze de straat uitwaren.
„Weet-ik-et!” gemelijkte mevrouw, wier pleizier d’r 

allang afwas.
„En .... jij mot ’n hoed ....!” dee meneer veront

waardigd.
„Nou as-je-net weet .... vróég dan niet . . ..” kribbigde 

mevrouw.
Voor den eersten hoedenwinkel van de Utrechtschestraat 

bleef mevrouw stokstijf staan, „’s Effe kijke . . . .” vond ze.
Meneer floot zachies ....
Alles an mevrouw kéék . . . van ’r trillende kwab-wange

tjes tot de punt van ’r verzonken mopsneus toe scheen in 
aandachtige beschouwing verdiept ....

„Kè-je-ze >jnou uitteekene?” plaagde meneer na vijf mi
nuten.

Hij begreep ten volle dat deze weg voor hem een lijdensweg 
zou worden. Onwillekeurig omklemde zijn vleezig renteniers- 
handje de degelijke kalfslederen portemonnaie in z’n zak .... 
Dat vrouwvolk ....

Honderd meter verder hield men wederom halt....
„’s Effe kijke . . . .”
In dit tempo naderde men de Kalverstraat ....
De humeuren stonden onder nul ....
Bij Rotert Mack in de Kalverstraat kon mevrouw haast 

niet van het raam wegkomen ....
„O-ö-ó-óh, gutteguttegut .... watte dotje .... Jes .... 

Jes dan toch .... en daar .... kijk die d’r es ... . en die d’r 
naast .... en die van dat andere raam is óók lief hè ? .. . . 
Hoe make-ze-net .... kijk met die bloempies .... zou die 
mij staan . . . . wa vin jij ... . zou ’k ’n gekleurde neme .... 
of maar ’n zwarte ....?” Opgewonden ratelde mevrouw 
Amalia van Vooren ....

„Mensch zanik niet .... je zou ommers alleenig maar 
kijke . . . .” zette ipeneer een domper op de feestvreugde ....

Onthutst bestaarden mevrouw’s zwemmende oogjes 
meneer’s welgedaanheid........

„Kijke .... nou ja ... . kijke èn kóópe netuurlijk . . . I”
Met een onbeschrijflijken blik monsterde zij het dikke 

mannetje aan haar zijde ... . Dan overschreed zij den drem
pel van het hoedenmagazijn met een gebaar als van iemand, 
die zich iederen anderen uitweg ziet afgesneden ....

De heer Jesaya van Vooren volgde onwillig ... . .
Instinctief klemden zich zijn voorste vingertjes steviger om 

de kalfslederen portemonnaie....
Een wilde hoeden-orgie nam dadelijk een aanvang....
Een kittig verkoopstertje, éen en al beminnelijkheid en 

dienstvaardigheid, haalde den eenen hoed na den anderen...
Mevrouw Amalia zwom in zaligheid ....
Geen hoed was haar te extravagant, geen prijs te hoog, 

geen model te exclusief om .... op te passen .... Zij zwelgde 
.... bij iederen hoed scheen haar smaak exquiser en haar 
verlangen naar iets nóg bijzonderders grooter te worden ....

Tule torens......... gitten doozen.........kwieke mutsen,
jolige dopjes en gewaagde Fransche modellen rustten beurt 
om beurt hoog boven den massief gevulden kuif van mevrouw 
van Vooren ....

„U moet de modellen diep in de oogen drukken .. . . U 
moet den hoed over ’t hoofd trekken . ...” onderwees het 
verkoopstertje . . . „Kijk zóó . .. .” Een-schuin opgeslagen 
kleinen toque trok zij zich half over éen oog, schikte de krul
len over de kleine oortjes en keek schelmsch naar den heer 
Jesaya van Vooren, die béte lachte .... Hij kreeg ’t er warm 
van .... oef.... zoo’n winkel.... daar was ’t benauwd. . . !

Juist wiebelde een zwart-wit helmachtig hoofddeksel

...en keek schelmsch naar den heer Jesaya v. Vooren...

tamelijk onvast op het dikke hoofd van mevrouw van Vooren.
„Jij zet die dingen allemaal verkeerd op . . ..” wees meneer 

van Vooren terecht .... „zooals de juffrouw hier doet .... 
zóó moet je het doen...... I”

Amalia had den blik gezien .... ze was woedend over 
de terechtwijzing .... alsof zij niet oud en wijs genoeg was 
om zelf ’r hoeden op te zetten zooals zij verkoos ....

Met den moed der wanhoop trok ze het ding omlaag met 
zoo’n kracht, dat het kraakte ....

Hulpeloos stond ze met den over ’r oogen gezakten hoed 
en zag er uit als Dikkie Bigmans bij een van z’n vele onge
lukken ....

„Nou zien ik heelemaai niks meer . . ..” pruttelde ze boos. 
Lachend hielp de juffrouw. . . . gaf een vriendelijk duwtje 

aan de valsche crêpé, die nieuwsgierig uit ’t warrige kapsel 
gluurde .... Mevrouw geneerde zich .... in ’r confuusheid 
nam ze den eersten den besten hoed uit den stapel....

„Dan deze maar . .. ,” dee ze onverschillig of ze iederen 
dag hoeden kocht....

„Wilt u even'a&fctöfe cassa betalen ?” verzocht de verkoop
ster .... De hoed bleek 19 gulden te kosten ....

Even later stonden ze buiten.
Meneer was sprakeloos .... „A-asjemenou .. ..” stotterde 

hij ....
„Had dan ook us wat gezegd inplaats van met dat mensch 

te staan ginnegappen. . . .” giftigde mevrouw, die hoofdpijn 
begon te krijgen van den zwaren hoed.

Ze kwamen op gevaarlijk terrein ....
Meneer zweeg in alle talen ....
Mokkend liep men naar huis ....
Bij ’t omslaan van den hoek van de straat, waar zij woon

den, liepen ze het nichtje tegen ’t lijf . ..
Mevrouw van Vooren glom zichtbaar van trots .... 

Dat ze nou net dien duren hoed op had ....
Ze zag ’t nichtje kijken .... nou zou ze wat zeggen .... 

vragen netuurlijk .... hoevéél.... en dan zou zij.... 
ze kon ’r makkeluk ’n paar gulde bijliege ....

Nichtje praatte over koetjes en kalfjes .... vroeg niks.
„Akelige kat .... dat is omspres .... treiter ....!” 

dacht mevrouw van Vooren giftig.
Eindelijk kon ze ’t niet meer verkroppen ....
„Wat zeg je vamme nieuwe hoed?” vroeg ze blomzoet. 
„Keurig!” prees ’t nichtje, en toen stekelig: „waarhebt

U hem laten opknappen tante ? .... hij is leuk geworden ..” 
„Op .... op .... k ... . knappen . . ..” stotterde tante, 

geheel in de war, „’t is . . .. ’t is ’n nieuwe .... zóó uit den 
winkel.... twintig gulde heppie gekost.... waar Jes ? .... 
toe .... laat nou us ’t pampiertje zien . . ..”

„Och mensch .... dat hé ’k allang niemeer . . ..” bromde 
de heer van Vooren, wien het gezanik geducht begon te ver
velen. — ’t Nichtje lachte valsch.

„Och .... da’s jammer .... nou, ’t zal wel zooweze. . . . 
maar ik dacht secuur dattet die van verlejen jaar was .... 
hij lijkt er heusch op . . . .” Hiermee nam ze afscheid ....

„Wat ’n serpent!” griende mevrouw, „’n echt stuk femilie 
van jou ... . !” — AMY VORSTMAN—TEN HAVE.

„Twintig gulden , . . heppie gekost ... waar Jes?’’



9 PANORAMA

roeger dan gewoonlijk is dit voorjaar de vloot ter haring
vangst uitgetrokken op de Zuiderzee. Evenals het vorige 
jaar verspreidde zich reeds in Januari het gerucht, dat 
de vroege voorjaarsharing de Zuiderzee was „binnen - 

geloopen”. En toen enkele visschers het geluk hadden met vrij
bevredigende vangst huiswaarts te keeren, namen spoedig tal 
van visschers aan de „haringteelt” deel. In allerijl werden de 
haringnetten aangestoken — zooals men dit noemt — en in de 
Zuiderzeeplaatsen werd het na stillen wintertijd levendig, ja 
druk aan de haven, nu daar alles voor de haringvangst in ge
reedheid moest worden gebracht. De schepen en vletten werden 
zeevaardig gemaakt, touwwerk, netten, ankers, stokken en vlag
getjes aangesleept.... en langs de kade was\*t een druk gedoe 
van heel de bedrijvige visschersbevolking.

Schilderachtig vind ik altijd die gezellige drukte aan de Enkhui- 
zer haven, waar de talrijke schuiten zoo aardig uitkomen in die 
rustieke, schoone omgeving. Oe Dromedaris te Snkhuken, gezien van het Havenhoofd af

©e haven van önhhuisen.

vervallen daar als het ware flui
sterend vertellen uit het roemrijk 
verleen.

En daar tusschen al die inti
miteit van oud stedenschoon de 
bezige visschers in hun eenvou
dige kleedij, druk in de weer om 
de „beug” in orde te maken, 
bestaande uit zw’aar touwwerk, 
60 tot 100 afzonderlijke fijnge- 
maasde netten.

Is eindelijk alles gereed —- 
netten en stokken, ankers en 
vlaggen in de boot geborgen — 
dan zeilt de vloot uit: de E.H.23, 
de E.H. 58 en hoe ze verder zijn 
genummerd. Prachtig gezicht 
van de stadzijde af, wanneer 
daar de haringvloot door het 
bekende Krabbersgat, die breede, 
diepe vaargeul langs Enkhuizen, 
zee kiest, om in het Noordelijk 
of Zuidelijk bekken der „wasch- 
tobbe” de beste vischgronden uit 
te kiezen.

Wisselvallig bedrijf, waarvan 
de Genestet zoo terecht zegt:

8en uitzeilend vissc’nersscheepje: Op hoop van zegen.
Machtig en grootsch troont daar ter zijde die massale Drome

daris, de verdedigingstoren uit ver verleden tijden, toen hij de 
havens der stad moest beschermen tegen de aanvallen van den vij
and, belust op buit in de rijke koopstad. Nu staat hij te droomen 
aan den zeekant, de monumentale reus in de nabijheid van talrijke 
historische huisjes aan den Dijk en den Bocht, welke verweerd en

©ij het herstellen der netten.

„En om nu die stip van zegen 
Juist uit te vinden, in den mist, den killen regen, 
Te winternacht en op die bolle woestenij — 
Dat is geen kindenverk 1”

Tot men op de uitgekozen geluksplekken is aangekomen. Dan 
wordt de beug „geschoten” — in zee uitgezet — en om de vijf 

netten stevige ankers gelegd, teneinde het kost
bare wTant vast te zetten. Stokken met vlaggetjes, 
waarop naam en nummer van het vaartuig, be
palen de plaats waar het netwerk in zee staat.

Dan keert men huiswaarts. Bij ’t krieken van 
den morgen, vier uur of nog vroeger, trekt de vis- 
scher weer naar zee om bij de netten gekomen, te 
kijken wat het „nachtschot” heeft opgeleverd. 
Dan w'ordt het want bij gedeelten, meestal vijf 
tot tien netten tegelijk, uit zee gehaald: waarna ze 
onmiddellijk worden „gedopt”: de haring, welke 
met de kieuwen tusschen de fijne mazen is geloo
pen, wrordt er uit gehaald, in manden in de boot of 
vlet gestuwd, waarna de beug weer onmiddellijk 
wordt „geschoten”. Zoo nu en dan moet het net
werk uit zee worden gehaald om opnieuw getaand 
te worden in de zoogenaamde „taanderijen”,waar
door het kostbare vischwant beter bestand is tegen 
de nadeelige inwerking van het zilte zeewater.

Zoo keert de vloot in de morgen- of bij tegen
wind in de middaguren huiswaarts met de vangst, 
w'elke wordt vervoerd naar den gemeentelijken 
vischafslag — het gebouwtje aan de havenzijde, 
waar de handelaars de haring voor export of 
binnenlandsch gebruik „opkoopen”.’t Meerendeel 
der vangst wordt gezouten, een ander deel in de 
rookerij tot Zuiderzeebokking verwerkt. Alge
meen klinkt in den tegenwoordigen tijd dan ook

in de steden de zangersroep van den bokkingventer : 
Stroo-bok-kem als zal-lem, 
Zee-banket, zal-lem. 
Van die fijne waar !------ *

Moge de haringvangst dit voorjaar ruim worden ; onze moedige, 
werkzame visschers verdienen het ten volle. D***.

©ij de haven hangen de netten te drogen

TUINSTIJLEN
(TVe stijl van aanleg en beplanting van siertuinen kan naar 

gelang van de lijn der paden en groepeering der be
planting onregelmatig of regelmatig genoemd worden. 
Tot den onregelmatigen stijl behoort de aanleg en be
planting van de tuinen, welker geheel een imitatie van den 
natuurlijken plantengroei voorstelt, o.a. de rotstuinen en 
eveneens de tuinaanleg in den zg. landschapstijl. Het 
hoofdkenmerk van den onregelmatigen stijl is de vrije, 
ongedwongen groepeering van heesters, hoornen, bloem
planten enz. Deze ongedwongen stijl streeft dezelfde mooie 
verscheidenheid van tint, vorm en afmeting na, welke de 
ongerepte natuur biedt. Deze onregelmatige tuinstijl is van 
veel lateren oorsprong dan de regelmatige.

Onze voorzaten beschouwden tuinkunst enkel als een 
begrip van kunstmatige lijnen en figuren, waarin zooveel 
mogelijk symmetrie. De oude, beroemde parken van Ver- 
sailles, Weenen enz. hebben alle een aanleg in een zuiver 
regelmatigen stijl. Ten onrechte wrordt de regelmatige stijl 
dikwijls als de „Engelsche”-stijl genoemd. De eigenlijke 
Engelsche tuinaanleg is de methode van losse,ongedwongen 
plantengroepeering, waarvan dè Engelsche tuinarchitect 
Repton (1752—1818) de grondvester was. Later word deze 
beplantingsmethode vervolmaakt door den Duitscher 
Gustaaf Meijer (1816—1877), die haar als „landschapstijl” 
alom toepaste. Zeer talrijke parken en tuinen werden

overal in dezen stijl aangelegd. Hoewel zijn toepassing 
zich hoofdzakelijk leende voor de parken en groote villa- 
tuinen, vormt een kleine tuin in dezen stijl ook een 
aanlokkelijk geheel (fig. 2). Het is eigenlijk jammer, dat 
deze landschapstijl in de kleine tuinen thans dikwijls wordt 
verdrongen door den regelmatigen Franschen stijl (fig. 1). 
Eenerzijds moge de toepassing van den regelmatigen stijl 
een gevolg zijn van de aesthetische gevoelens der tuin- 
bezitters, anderzijds speelt echter de omstandigheid, dat 
de rechtlijnige perken en paden zich beduidend gemakke
lijker aanpassen aan de beperkte, vierkante, omheinde 
ruimte van een stadsachtertuin, ook gewoonlijk een over
wegende rol.

Gedachtig aan de spreuk „over den smaak valt niet’ 
te twisten” is de eene stijl niet minder mooi dan de andere 
te noemen.

Ter verkrijging van een mooi aesthetisch aspect in den 
tuinaanleg is vakkundige ervaring alleen niet voldoende, 
doch is een goede smaak in de keuze en groepeeringen der 
beplanting evenzeer onmisbaar.

Dit laatste wordt al te zeer over ’t hoofd gezien.
Ten slotte dient het architectonisch karakter van een 

huis zich zooveel mogelijk voort te zetten in den stijl 
van den siert uin.

Tuinstijl en bouwstijl zijn de twree factoren, welke in 
nauwen samenhang het toekomstig aesthetisch aspect der 
huizen of huizencomplexen ten zeerste kunnen doen ver- 
hoogen.

S. S. L.
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18)
oen het gordijn vöor de laatste maal viel, 

r / | gunde ze zich niet den tijd zich af te
• ( - schminken, trok haar straatkleeren aan,

NJ—en stond een paar minuten later op straat. 
’ ' ' Even voor elven bereikte ze Ivy’s flat, en 

bemerkte, dat Brookwood juist zijn sleutel in het 
slot stak.

„Goedenavond,” zei hij, toen hij Tilly ontdekte. 
„Kom je Ivy bezoeken ? We wilden juist gaan sou- 
peeren.”

„Weet U, dat ze vanavond niet in het theater was ?” 
vroeg Tilly angstig.

Brookwood scheen verbaasd te zijn. „Nee, ik ben 
vandaag niet thuis geweest. Vergis je je niet ?”

„Natuurlijk niet. Ze heeft opgebeld, dat zij niet 
kon optreden.”

„Misschien had ze hoofdpijn. Ik zal haar vragen 
je morgen bericht te zenden, hoe ze het maakt.”

Bij deze woorden ging Brookwood naar binnen en 
groette Tilly. Zij stapte echter kalm den drempel 
over en zei : „Ik ga naar boven, want ik wil haar 
zelf zien.”

„O, uitstekend.”
Tilly spoedde zich door de kleine hal en trad den 

salon binnen. Niemand was er te bekennen. Toen ging 
ze naar de eetkamer en daarna naar de badkamer. 
Geen spoor van Ivy te ontdekken. Brookwood was 
nu ook in de flat gekomen.

„Ze schijnt uit te zijn,” merkte hij op. „Dat is 
eigenaardig. Waarheen kan zij in ’s hemelsnaam zijn 
gegaan ?”

Er lag iets van onrust in zijn stem. Tilly wendde 
zich tot hem en wees op de slaapkamer.

„Kijk, alles ligt daar onderstboven, en het ziet er 
uit, alsof ze niet wist, wat ze dèed. Wanneer heeft U 
haar het laatst gezien ?”

Er kwam een diepe blos op zijn gelaat.
„Gisterenavond.... Ik ging vroeg weg.”
„Heeft U. met haar gekibbeld ?”
„Nee, ik heb haar slechts de waarheid medegedeeld. 

Ze wilde een afschrift van haar trouwacte naar huis 
sturen, en nu moest ik natuurlijk zeggen, dat die 
heelemaal niet bestond.”

„En .... hoe heeft U haar achtergelaten ? Wat 
vreeselijk ongélukkig moet zij zich hebben gevoeld. 
Den heelen nacht en dag is zij dus alleen geweest, 
met niemand om zich heen om haar te troosten. Als 
ik het maar geweten had ! Kijk eens, wat is dat ?” 
Tilly’s scherpe oogen hadden een briefje op de toilet
tafel ontdekt.

„Lees het gauw,” drong zij aan. „Het is voor U.”

"Ivy’s brief
Toen Brookwood de enveloppe opende, stond er 

met Ivy’s groot, kinderlijk handschrift slechts één 
enkel woord op het velletje papier en dit was : 
„Vaarwel!”

Ze moest dit reeds uren geleden geschreven hebben, 
en waar was ze nu, vroeg Tilly zich angstig af. Met welk 
vreeselijk doel was zij uitgegaan ?

Brookwood begreep, welke gedachten er in haar 
omgingen, en hij stamelde : „Denk je, dat het te laat 
is ? Wat.... moeten we doen ?”

Ze keek hem vol minachting aan.
„Ik weet niet, wat U van plan is, maar ik ga naar 

haar zoeken, al is dejieele nacht er ook mee gemoeid. 
Als het te laat is, dan bent U haar moordenaar, 
en dergelijke dingen zullen niet ongestraft blijven.”

„Ik heb niets gedaan/' trachtte hij zich te verde
digen. „Ik heb haar alleen maar de waarheid gezegd 
en haar tevens verteld, dat zij altijd op mij kon blijven 
rekenen. Zij had geen financieele zorgen, en geen enkel 
motief . . . .”

„Om een einde aan haar leven te maken.” Tilly 
vulde de woorden aan, die hij niet durfde uitspreken. 
„Ja, in Uw oogen misschien niet, maar wanneer een 
meisje door en door goed is, en op een stijve manier 
is grootgebracht, zooals zij, dan is, hetgeen U haar 
gisterenavond verteld heeft, voldoende om haar totaal 
overstuur te brengen. Goede hemef ik zou niet graag 
in Uw schoenen staan. Maar laat ik geen tijd verbeu
zelen met praten, ik moet nu weg.”

„Ik ga mee,” bracfit Brookwood in het midden.
„Geen kwestie van, zoek maar alleen, ofschoon 

ik bang ben, dat ze, als ze U in de gaten krijgt, nog 
veel meer achterop is, want ze heeft voor goed met 
U afgedaan.”

„Je .... je gaat toch niet naar de politiebureaux ?” 
vroeg hij zenuwachtig.

„Ik zal doen, wat ik zelf verkies.”
„Denkdan aan mij,” smeekte hij. „Noemin ’s Hemels 

naam geen namen, want het is mijn schuld niet. Ik 
vond het meisje aardig en zooveel mannen hebben ...”

„Houd me niet op met alle mogelijke excuses, 
bewaar die als U voor de rechtbank moet verschijnen. 
U hoort op het oogenblik in de gevangenis thuis en ik 
hoop van harte, dat U er in terecht komt.”

Ze rende de gang door en botste tegen den portier 
aan. Plotseling kreeg ze een idee. „Ken je juffrouw 
Devereux,. . . . ik bedoel mevrouw Brookwood van 
gezicht ? Ze woont op flat No. 22.”

„Die mooie, donkere dame ? Zeker, juffrouw. Wilt 
U haar spreken ?”

„Ja, maar ze is niet thuis. Weet je misschien ook 
om hoe laat ze vertrokken is ?”

,,O, ja juffrouw, want ik was juist aan het werk. 
Ik denk, dat het zoowat tien uur is geweest.”

„Had zij haast ?”

Van het föoemeensche Vorstenhuis.
Een mooie foto van Koningin Maria van Roemenië met haar 
dochter Prinses Ileana, in de poëtische nationale dracht van 

haar land.

„Nee, juffrouw, ze liep integendeel heek langzaam. 
Ik zei nog dat het een mooie avond was, maar een 
beetje koud, en ze vertelde me, dat ze een wande
ling wilde maken, omdat ze hoofdpijn had.”

„Is dat alles ? Weet je ook welke richting zij is 
uitgegaan ?”

„Ze ging naar de Embankment, beweerde ze, en ze 
had het er over, hoe koud het nu in de rivier moest 
zijn. We praatten een poosje met elkaar en ik zei haar 
ook, dat ik eens jaren geleden een meisje gered had, 
dat zich wilde verdrinken.”

„Dank u wel,” antwoordde Tilly, terwijl ze zich 
wegspoedde.

Brookwood kwam juist de trappen afi en hij zag 
er heel mistroostig uit. De portier volgde hem naden
kend met de oogen.

„Er is wat aan de hand,” mompelde de man bij 
zichzelf. „En h ij is er in betrokken. Ik zal blij zijn, 
als ik dat aardige, jonge vrouwtje weer terug zie komen 
maar het zal me niet verbazen, als dat niet gebeurd.”

„O, goede Hemel,” bad Tilly intusschen. „Laat 
me haar vinden.”

Schipbreuk,
Toen Brookwood de deur achter zich gesloten, en 

Ivy vier en twintig uur geleden alleen in de flat had 
achtergelaten, kreeg het jonge meisje een onweerstaan
baar verlangen om te gillen, lachen en huilen, waardoor 
haar nachtmerrie waarschijnlijk verstoord zou worden. 
De vreeselijke ontgoocheling was zoo vlug gekomen . .

Kon dit dezelfde man zijn, aan wien ze vol ver
trouwen en liefde haar geheele leven had gegeven ? 
Had ze niet gedroomd, eri zou z<e niet dadelijk weer 

ontwaken ? Nee, duidelijk zag ze de restjes van zijn 
sigaar op het aschbakje liggen, en het leege glas....

In haar oogen. lag de uitdrukking van een gewond 
dier, terwijl ze haar blikken door de kamer liet gaan, 
die zij zoo lief had gehad, en die zij als haar tehuis had 
beschouwd. Ze dacht aan haar ouders over wier hoofden 
zij deze schande had gebracht, en in gedachten zag 
ze hun bedroefde gezichten voor zich. Op een gegeven 
oogenblik ging ze zitten om in een brief aan haar 
moeder al dat vreeselijke op te biechten, doch ze kon 
geen hand op het papier zetten. Alles was zoo verward 
in haar hoofd. Evenals de nacht was voorbijgegaan, 
verliep ook de dag. Ze wist ternauwernood, hoe 
laat het was, toen ze zich plotseling herinnerde, 
dat ze naar het theater moest gaan. Ze schelde Faulk- 
ner op en vertelde hem, dat ze onmogelijk kon op
treden.

Weliswaar gingen nu en dan haar gedachten naar 
Tilly, doch ze voelde zich zoo wanhopig, dat zij er niet 
aan dacht troost bij haar te zoeken. Tilly zou natuurlijk 
altijd even vriendelijk en hartelijk zijn, onverschillig 
wat er gebeurd was. Tilly zou haar moed inspreken, 
doch Ivy had het gevoel, alsof er geen greintje weer
standsvermogen meer in haar over was.

Neen, ze kon niet langer blijven leven. . Daarna kwam 
eensklaps het idee bij haar op zich te verdrinken, en 
had zij haar schreden naar de Embankment gericht. 
Er waren daar echter nog veel menschen op de been, 
en toen Ivy zich op een stil gedeelte over de brugleu
ning boog, begaf plotseling al haar moed haar. Het 
water zag er zoo donker en zwart uit, en ofschoon ze 
naar vergetelheid smachtte, begreep ze toch intuïtief, 
dat menschen, die op het punt zijn te verdrinken, 
wanhopig om hun leven vechten.

Ze was hierop.een andere richting ingeslagen, en het 
kwam haar voor, alsof ze uren en uren geloopen had. 
Plotseling zag zij in de verte een bus aankomen.... 
Dichter en dichter kwam het monster naderbij. Zou 
ze zich er onder gooien ? Nu moest ze niet laf zijn ....

Ze was op het punt er naar toe te loopen, toen plot
seling een hand op haar schouder werd gelegd en een 
welbekende stem haar in de ooren klonk :

„Nee, dat zal niet gebeuren.”
Naast haar, haar arm vast omklemmend, stond 

Tilly. . . : Tilly wier roode mond scherp afstak tegen 
haar lijkbleek gezichtje, Tilly, die goddank nog bijtijds 
was gekomen.

„Wat was je in ’s hemelsnaam van plan te doen ?” 
vroeg ze op beschuldigenden toon.

„Niets, ik wilde juist den weg oversteken, om naar 
huis terug te keeren. Ik had een wandeling gedaan. 
Laat me nu alsjeblieft gaan.”

Ze beefde thans over haar geheele tengere lichaam.
„Ik zal je naar huis brengen,” zei Tilly kalm. Ivy 

trachtte zich los te rukken, en riep angstig uit:
„Nee, nee .... Daar ga ik nooit meer heen 1... 

Je weet wel, waarom niet. Ik zou die flat.... of 
h^e.m-^.. nooit meer kunnen terugzien.”

„Natuurlijk niet,” zei Tilly troostend. „Dat weet 
ik. Je gaat met m ij mee, lieveling.”

8en gekwelde siel,
Veilig en wel gekomen in de kleine kamer, die de 

vriendinnen zoo lang samen hadden gedeeld, viel 
Ivy flauw in Tilly’s armen. Niemand zou geloofd 
hebben, dat de altijd vroolijke en soms bittere Tilly 
tot zulk een groote teederheid in staat was. Toen Ivy 
eenige oogenblikken later bijkwam en in wanhopig 
snikken losbarstte, fluisterde ze het meisje de liefste, 
zachtste woordjes toe, zooals gewoonlijk een moeder 
alleen aan haar kind kan zeggen.

Alsof ze nog slechts een heel klein meisje was, begon 
ze haar te ontkleeden, maakte een sterken kop bouillon 
voor haar klaar, en bleef daarna bij haar bed zitten.

Een zachte kleur kwam geleidelijk weer op Ivy’s 
wangen terug.

•,i,Voel je je nu wat beter ?” vroeg Tilly.
\rija, Til, dank je wel. Ik had den heèlen dag niets 

gegeten.”
„Daar was ik wel bang voor. Ben je aldoor alleen 

in de flat geweest ?”
„Ja, en ik had geen flauw idee, hoe de uren voorbij

gingen. Til ik ... . ik geloof, dat ik krankzinnig was.”
Tilly knikte.
„Dat begrijp ik. Je was natuurlijk je heele hoofd kwijt, 

maar je zult gauw genoeg weer beter zijn, hoor kindje. 
Als je geslapen hebt, ben je een ander mensch.”

Ze boog zich tot Ivy over en kuste haar. Eensklaps 
sprongen de tranen weer in haar oogen en snikkend 
stamelde ze:

„Oh, Tilly, hoe kun je zoo lief tegen me zijn, terwijl 
je weet .... dat ik werkelijk .... dat ik niet behoorlijk 
getrouwd was.”

(Wordt vervolgd).
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In den draagstoel de booze broeder Detlev (Rudolf Forster). Lil Daqover als Barbe. Dc stervende Barbe (Lil Dagover); de goede broeder Hinrich (Paul Hartmann);v a o Moeder Matrem (Gertrud Arnold).

„£>e ‘Kroniek van Grieshuus,”
In het Rembrandt-theater gaat „De Kroniek van Grieshuus” 

naar het manuscript van Thea von Harbou, een uitstekende speel
film (Nordisk. U. F. A.), waarin groote acteurs en actrices spelen, 
o.a. Paul Hartmann, de vroegere „jonge rol” bij Reinhardt 
en dien ik later in het „Deutsches Schauspielhaus” zoo mooi 
heb zien spelen in een historisch stuk van von Unruh.

In bovengenoemd filmwerk is hij de zoon van een edelman, 
die Barbe, de schoone dochter van een lijfeigene uit de handen van 
mannen, die haar belaagden weet te redden. Als het waar is dat 
liefde op het eerste gezicht de ware is, dan was dit hier het geval. 
Hun beider hart klopte dadelijk warm voor elkaar (een mooie zin 
voor een goede speel-film). In galop rijden zij voort en Hinrich 
— dat is de naam van den braven, jongen edelman — brengt haar 
naar huis. Maar hij bezocht haar daarna vaak en verklaarde haar 
zijne reine liefde en vroeg haar zijne wettige gemalin te worden. 
Hinrich’s vader, de oude edelman, zou nooit zijne toestemming 

geven tot deze verbintenis en als Hinrich toch met Barbe zou 
trouwen, dan werd hij onterfd. Hij zou namelijk de universeele 
erfgenaam zijn, omdat hij edel was. en zijne broeder Detlev (de 
acteur Forster speelde deze rol) boos. Hinrich trouwt Barbe; 
Detlev, thans universeel erfgenaam, huwt eene schoone, doch 
snibbige edelvrouwe. De broeders haten elkaar en conflicten waren 
onvermijdelijk. Hinrich leeft gelukkig in het toren-vertrek met Bar
be, waarheen deze door den ouden edelman was verbannen, en 
reeds op hunnen trouwdag gebeurde het volgende : Hinrich had 
de schoone Barbe gekleed in het trouwgewaad zijner moeder en 
zij waren in de kerk in vroom gebed verzonken, toen de toekomstige 
heer van Grieshuus met zijne gemalin kwam en groot gerucht 
maakte, omdat zijn broeder vóór hem de kerk was binnengegaan. 
Een poos later — Barbe droeg een kind onder het hart — komt 
Detlev bij haar binnen en laat haar een familiekroniek lezen, 
waarin staat, dat hij, die de dochter van een lijfeigene trouwt, 
zelf lijfeigene zal worden. En nu moest zij maar maken dat zij 
wegkwam, zei de onverlaat. Hij was namelijk bang, dat zijn broe

der, als deze vader van een zoon zou zijn, voor dezen toch rechten 
op het landgoed Grieshuus zou doen gelden. Barbe wordt van 
den schrik doodziek en sterft. Wanhopig zoekt Hinrich door velden 
en beemden zijn broeder en steekt hem dood. Zelf verdwijnt hij. 
Moeder Mattem, eene oude getrouwe legt het pas geboren kindje 
van Barbe en Hinrich op den drempel van Grieshuus : hij is thans 
de universeele erfgenaam.

Jaren later. Het kind is nu een aanvallige knaap. Een arm man 
met een verweerd gelaat komt op Grieshuus. Hij blijkt Hinrich 
te zijn en hij weet nog juist te voorkomen, dat Detlev’s gemalin 
het kind ontvoert, want dan zou zij de eigenares van Grieshuus 
worden.-Het spel eindigt met de ontvoering ; vader en kind hebben 
elkaar gevonden.

Voor Barbe speelde Lil Dagover heel mooi. Goed mimisch spel, 
trouwens van allen, ook van de talrijke figuranten, Paul Hart
mann gaf als één mensch twee goede creaties. Eerst den dapperen 
ridder, dan den door droefheid geslagen man.

Edmond Visser.

Watt (1) en Haif Watt (2)
de beide bekende deensche komieken, tijdens een fuifje, een dezer dagen 

te Berlijn door hen aan collega’s gegeven.

ONS PAASCHNUMMER
dat 8 April a.s. verschijnt, zal wederom op bij
zonder fraaie wijze zijn uitgepoerd. O.a.zal het een 
schitterende reproductie in drie kleuren bevatten, voor
stellend een bloemen stilleven, terwijl in het nummer 
zelf boeiende verhalen, interessante artikelen, mooie, 
groote foto's, muziek, spelen enz. zullen worden op
genomen. Onzen abonné‘s wórdt dit nummer 
zonder eenige verhooging geleverd. In dien er onder 
hen zijn, die dit nummer als een Paaschgroet 
aan familieleden of kennissen willen zenden, zal 
onze administratie zich gaarne met de expeditie 
belasten. Voor *t binnenland zijn de kosten per 
exemplaar 25 ets; voor ’t buitenland 30 ets.,porto 
en emballage inbegrepen. Wij verzoeken beleefd 
tegelijk met de adressen het verschuldigde bedrag 
te willen zenden.

H.M. de Koningin-Moeder
in het Roode-Kruis Ziekenhuis te ’s-Gravenhage, dat 25 dezer door 

Haar geopend werd.

„Oiivier Twist”
In den Plantage-Schouwburg te Amsterdam ging de vorige week de première van 
„Oiivier Twist”, een tooneelspel naar Dickens’ bekende gelijknamige meesterwerk. 

Een scène uit de 2e acte. (X) Wiesje Bouwmeester.

Ds.. D. A. v. Haselen, „De Joodsche Invalide”
De vorige, week werd de vlag geheschen op het nieuwe, in aanbouw zijnde gebouw 

van „De Joodsche Invalide”, daar het huis onder de kap werd gebracht.
die 19 April a.s. zijn 40-jarig jubileum hoopt 
te vieren' als Ned. Herv. Predikant te Charlois 

bij Rotterdam.

Het koninklijk bezoek aan de bloemententoonstelling te Heemstede
Z. K. H. Prins Hendrik op het expo

sitieterrein.
H.M. de Koningin wordt door den heer Krelage (X) H.K.H. Prinses Juliana begeeft zich naar Een schitterende bos rozen, een inzending voor de
aan de verschillende bestuursleden voorgesteld. het tentoonstellingsgebouw. tweede expositie.
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Jongemeisjesjapon van 
roestkleurig épingié.

V oorjaarshoëden,
Eenvoudige cloche-hoedjes van taf zijde zullen veel 

gedragen worden in dezelfde kleur als de japon.
Ook combinaties van tafzijde met stroo zullen veel 

gezien worden.
Glimmend gelakt grof stroo met een eenvoudig rips* 

lint of een nikkelen gesp is een flatteuse dracht voor een 
jong gezichtje.

Peau de Suède hoeden zijn meer in den smaak dan 
ooit tevoren.

Voornamelijk in heldere levendige kleuren, somtijds 
met arabesken van fijn goud
draad geborduurd, vormen deze 
hoeden vaak een zeer gelukkig 
geheel met de tamelijk breede 
peau de Suède ceintuurs, die 
zoowel op de meer eenvoudige 
als op de gekleede middag- en 
ochtendtoiletjes gedragen wor
den.

Eén eigenschap hebben vrij
wel alle voorjaarshoeden ge
meen : en dit is uiterste een
voud. De rand van achteren is 
heel dikwijls niet aanwezig en 
de rand van voren heeft vaak 
een ongelijk verloop, d.w.z.,dat 
deze niet overal gelijk van 
breedte en gedeeltelijk opge
slagen is.

Oppervlakkig beschouwd zijn 
de hoeden heel erg hetzelfde 
gebleven, maar bij nadere be
schouwing ontdekt het scherp
ziend vrouwelijk oog, dat ze 
eigenlijk heel erg ,anders’ zijn. 

De hoeden waren klein.
De hoeden blijven klein . . 

dat is de (eenige) gelijkenis.
De wel is waar hooge maar 

platte en rechte bol heeft plaats 
gemaakt voor den hoogen, 
eenigszins puntigen ronden bol. 

Inplaats van een strik bo
ven op (och arme 1 — het is' 
nog pas zoo nieuw bij ons !) 
draagt modepopje nu een ter
men bos bloemen—liefst rozen 
,in top’.

Men fluistert .... we dur
ven het bijna niet oververtel
len .... dat er van den zomer 

groote hoeden zullen zijn .... met breeden iets afhan
genden rand en gegarneerd met.... schrik niet !.. . . 
met.... zeewier 11

Niet maar zoo gewóón .... o neen .... schitterend 
goud en bronsgroen zal het .... van ons afdruipen 1 — 

„Weest bereid 1” is de leuze van de padvindsters en 
. . . . aarzelend stamelen wij het na ... .

Jongemeisjesjapon van witte katoenen of zijden crêpe 
marocain met blauwe en zwarte figuren bedrukt. Hierbij 
een groote hoed met zachtgele rozen en afhangende 

blauw-wit-gele linten.
(Foto: Binder, Berlijn).

Gekleede zwarte stroohoed met rijke reigeraarneering’-

Gen aardig handwerkje.

Het hierboven afgebeelde gevederde vriendje is op een 
bruin takje gezeten en wordt gewerkt met hardgroen, 
blauw en rood met een zwart kraaltje voor het oog.

De teekening — r. natuurlijke grootte — laat voldoende 
zien hoe de steken moeten gelegd worden.

Men trekt den vorm óver op vloeipapier en knipt dezen 
na van stevig linnen.

Wanneer men dit opgeregen heeft werkt men met 
kunstzijde of wol het figuur op met lange steken.

Op een beige zijden hoedje staat het vogeltje ook 
alleraardigst in verschillende tinten bruin.

Wenken voor de Schoonmaak.
Negatieve geboden.

Sta niet laat op : een extra uur voor het ontbijt is 
meer waard dan twee uur na de middagthee als ge ver
moeid zijt.

Overschat uwe krachten niet en probeer niet te veel 
werk op een dag te doen: neem als vasten stelregel aan, 
dat ge na vijf uur des middags slechts afmaakt waar reeds 
aan begonnen is ; doch begin na dien tijd niet meer aan 
iets nieuws.

Vergeet niet om de noodige poetsmiddelen e.d. van te 
voren te bestellen : het kost onnoodig veel tijd om mid
den onder het werk even om dit en dat en nog wat te 
hollen.

Begin niet’met de groote schoonmaak alvorens al 
uw kasten, planken en laden een geduchte beurt gehad 
hebben : het doen van kasten op den dag, dat de kamer 
een groote beurt krijgt, is vaak de oorzaak dat het werk 
niet klaar komt.

Veronachtzaam nimmer uw maaltijden gedurende de 
schoonmaak : extra hard werk vraagt om extra degelijk 
voedsel (en de huisgenooten houden ook wel van een lek
ker hapje als schadeloosstelling voor den rommel en 
de ongezelligheid).

Wist tl dat...
.... de Gezondheidsdienst in de Ver. St. van Noord- 

Amerika een onderzoek heeft ingesteld naar het voor
komen van de gewone verkoudheid?

.... daartoe oogenlijsten ter invulling zijn gegeven 
aan de studenten van een 12-tal hoogescholen en aan de 
huisgezinnen van de medische ambtenaren van leger, 
marine en gezondheidsdienst ?

.... er in April en Mei 1925 te Weenen een internatio
nale hygiëne-tentoonstelling zal plaats hebben, waaraan 
Nederland zal deelnemen ?

©e sorg voor het kind in Zwitserland.
Meermalen is in onze tijdschriften gewezen op de 

groote sommen gelds, die de stichting Pro Juventute 
jaarlijks in Zwitserland weet bijeen te brengen door 
kaartenverkoop, feesttelegrammen, weldadigheidspost- 
zegels e.d.

In het jaarverslag van 1923—1924 is vermeld, dat de 
laatste kaarten- en zegelverkoop een bedrag van 599030 
Zwitsersche francs opbracht. Voor het grootste deel kwam 
dit geld ten goede aan de districten, waar het geld werd 
geïnd, en waar het is besteed voor allerlei maatregelen 
en inrichtingen in het belang 
van het kind.

Een groot deel is besteed voor 
het zenden van kinderen naar 
vacantie-kolonies, voor school- 
voeding, tandverzorging van 
schoolkinderen, open-lucht- 
kuren, toezicht op uitbesteede 
kinderen,voor inrichtingen voor 
abnormale kinderen e.d.

Bijzondere vermelding ver
dient het feit, dat in 
ruim 5000 kinderen in 
canties in gezinnen zijn 
gebracht.

totaal 
de va- 
onder-

Studeeren zonder denken is 
ijdel; denken zonder studeeren 
is gevaarlijk.

dien vóór

Oostersche Wijsheid.
Verwerf nieuwe kennis door 

het denken over de oude, dan 
kunt ge een onderwijzer van 
anderen worden.

Als gij iets weet, te weten 
dat gij wat weet, en als ge 
niets weet, te weten, dat gij 
niets weet — dat 
kennis.

is ware

U te onttrekken 
plicht, wanneer ge 
u ziet, toont gebrek aan zede- 
lijken moed.

Middagjapon van grijze crêpe 
marocain met garneering van 
veelkleurig kralenborduursel.Het is nutteloos over vol

dongen feiten te redetwisten, 
protest aan te teekenen tegen 
meer te veranderen valt, aanmerking te maken op dingen, 
die voorbij zijn.

dingen, waaraan niets

Door te letten op iemands fouten kan men zijne deug
den leeren kennen.

Gekleed complet van wit kasha met kleurig borduursel 
op mantel en japon met vedergarneering aan kraag er 
manchetten. Eigenaardig zijn hierbij ae gebruikte bor ;r.ur- 

motieven: gestyleerde bloempotten en huisjes 
(Foto: Binder, Fe n).
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L<r*Y-*oen tater graaf Clemens Abercron zich liet 
\J (I aandienen, hadden de beide mannen een lang- 
| , i| durig onderhoud. Met een stevigen handdruk 
j l/j scheidden zij, maar de jonge graaf verliet de 
' * ’ Casa de Tendilla niet zoo zeker van zijn over
winning, als hij ze betreden had. Zorgelijke gedachten 
waren op zijn gelaat te lezen.

Hij had den Conde moeten beloven, Isabella vóór 
het feest niet meer te zien, en Don Miguel’s verkla
ringen over zijn familieomstandigheden wierpen in 
de ziel van den jongen man een donkere schaduw, die 
hij niet kon verdrijven, toen hij later tegenover zijn 
vader stond en dien mededeelde, dat de Conde in 
verband met allerlei familieomstandigheden eenige 
dagen bedenktijd had bedongen.

De onderzoekende blik van zijn vader kon hij moei
lijk ondergaan, en het deed hem pijn, toen de oude 
man zachtjes bromde: „Nou, dan hadden wij ons 
die opwinding ook wel kunnen besparen. Men schijnt 
je niet eens graag te willen. Ja, trotsch zijn die Span
jaarden !”

Clemens antwoordde niet. Hij wilde Isabella, 
daar hij haar niet zien mocht, een brief schrijven. 
Misschien zou hij op deze wijze zijn ontstemming te 
boven komen.

De oude graaf schudde echter zijn hoofd en bromde : 
„Die verduivelde liefde ! Waar dient die heele onzin 
toe ? En daar moet je nog voor naar Andalusië komen ! 
Neen, heil dan maar ónze lente!”

Toen hij echter eenige oogenblikken later het terras 
betrad en neerkeek op al die lentepracht aan de voeten 
van de Siërra Nevada en de kostelijke lucht inademde, 
die geheel en al van rozengeur vervuld was, toen 
kwam er toch iets als verlangen in zijn oude hart, 
verlangen naar de jeugd, verlangen naar de lente en 
de liefde. En ook hij onderging de Andalusische lente 
in al haar betoovering.

Op de schrijftafel van Gisbert von Hohenwald 
lag een brief.

Hij zat voor zijn bureau en staarde maar steeds op 
de elegante, rechtop-staande letters. Af en toe drukte 
hij ook den brief, die een fijnen geur van Iris om zich 
heen verspreidde, aan zijn lippen.

En steeds weer las hij : „Wanneer hedenavond over 
de „Roode Burcht” de maan glijdt, zou iemand, die 
in den daaropvolgenden nacht Granada voorgoed ver
laat, graag afscheid van u nemen.”

De brief droeg geen opschrift, hij was ook niet 
onderteekend, maar Gisbert wist toch van wie hij 
kwam. Er had zich een roes van hem meester gemaakt 
omdat Madame de Maravet hem uit haarzelf uit- 
noodigde haar op den „Roode Burcht” te ontmoeten. 
Wat maalde hij erom, dat zij van afscheid-nemen 
Sprak ? Hij zou haar immers toch weer vinden, al zou 
ze ook naar het einde der wereld voor hem vluchten. 
Maar dit keer zou ze hem niet ontkomen, dit maal 
zou zijn liefde haar dwingen, ook hèm te zeggen dat 
zij van hem hield.

Nog eenmaal drukte hij den brief aan zijn lippen, 
toen verborg hij hem op zijn borst.

Toen hij naar de Abercrons ging, die in de eetzaal 
waren, was hij een en al beminnelijkheid. De oude 
graaf straalde van plezier over Gisberts humeur en 
ook Clemens scheen tevreden over zijn zwager. Gerta 
alleen, die gekheid maakte met von Reedern, merkte 
op, hoe opmerkzaam Reedern haar zwager gadesloeg, 
en dat hij meer dan eens zijn hoofd om Gisbert schudde. 
En toen ontging het haar ook niet, hoe Rolfs en Josa’s 
blikken elkaar over de tafel heen met bezorgdheid 
ontmoetten, en hoe Josa stil en droef werd.

Wat was er dan aan de hand met Gisbert en Josa ? 
Zij zou het zoo graag aan Reedern gevraagd hebben, 
maar die was vandaag ook heel anders tegen haar, en 
zij durfde het niet goed.

Overal had men het over het feest bij de Tendilla’s, 
dat den volgenden dag gegeven zou worden. Het zou 
inderdaad schitterend worden.

De oude graaf schold op de heele „Klimbin” en zei 
dat hij veel te oud was voor zulke grappen. Clemens 

dacht verlangend aan Isabella en glimlachte stilletjes 
voor zich uit en Josa luisterde geduldig naar Gisberts 
beschrijving van alle verrassingen die er gedurende 
dezen oosterschen sprookjesdroom te berde gebracht 
zouden worden.

Gerta was verrukt over haar wonderfijn kostuum 
en probeerde van von Reedern te weten te komen, in 
welk kostuum hij verschijnen zou.

Toen zei plotseling de oude graaf Abercron : „Heb
ben jelui reeds gehoord, kinderen, dat zelfs de dame met 
het roode masker op het bal van de Tendilla’s zal 
dansen ?”

Kletterend liet Gisbert zijn mes en vork vallen.
„Dat is niet waar,” viel hij uit.
„Als ik u verzoeken mag, mijn zoon, een klein 

beetje meer respect ! Ik heb het uit zeer goede bron.”
Gisbert zweeg een oogenblik beduusd, toen zei hij 

echter snel: „Neem me niet kwalijk, papa, ik was 
werkelijk te zeer verrast. Ik kon het niet gelooven.” 
En toen hij Josa’s oogen vast op zich gericht voelde, 
vervolgde hij: „Daar wordt het feest nog een sen
satie rijker door.”

Josa hief de tafel op. Den haar door Gisbert aange
boden arm zag zij niet. Trots liep zij hem voorbij, 
en terwijl de anderen een vertrouwelijk hoekje opzoch
ten om zooals gewoonlijk in de wonderlijke in moor-

Kietterend liet Gisbert zijn mes en vork vallen.

schen stijl gehouden hall hun koffie te drinken, ging 
zij alsof zij haast had de groote glazen deur door naar 
het terras.

Gisbert volgde haar op den voet.
„Heb ik je pijn gedaan ?” vroeg hij, terwijl hij haar 

nonchalant zijn zilveren sigarettenkoker voorhield.
Met een bedankje nam Josa de sigaret aan, evenals 

het vuur, dat hij haar aanbood, en nadat zij een paar 
diepe trekken gedaan had, vroeg zij verbaasd: 
„Gekwetst ? Waarom ? Omdat je van Madame de 
Maravet spreekt ? Papa gaf er toch aanleiding toe ! 
Wanneer iets mij ontstemd heeft, dan was het je 
heftige manier, waarop je tegen papa uitviel. Misschien 
wil je mij het genoegen doen, je gedurende de laatste 
dagen, dat wij nog hier bij elkaar zijn, een beetje 
te beheerschen. Overmorgen vertrekken wij.”

Gisbert verschoot van kleur, hoewel hij toch op 
de scheiding was voorbereid.

„Is dat al zeker, Josa ?”
„Ja. Wees maar niet bang, dat ik de moeite van je 

verlangen zal, je anders voor te doen dan je bent en hier 
een rol te spelen, die je niet ligt. Ik heb papa reeds 
medegedeeld, dat je ons tot aan Algeciras zult verge
zellen, om dan, voordat je ons naar Duitschland volgt, 
een reisje van Algeciras naar Madeira te maken voor je 
studie. Papa vond het heel verstandig van je, de 
gelegenheid waar te nemen, ook Madeira nog grondig 
te leeren kennen. Ik heb hem gezegd, dat wij je onge
veer vier weken later in Duitschland verwachten 
kunnen.”

Het kalme gezicht van zijn verloofde, die op haar 
gemak de sigaret rookte en op het terras heen en weer 
liep, irriteerde Gisbert.

„Dat heb je allemaal voortreffelijk gearrangeerd,” 
zei hij bitter.

„Zou jij een beteren uitweg geweten hebbén zonder 

dat het opzien verwekken zou ? Je behoeft natuurlijk 
niet, zoodra ons schip naar Genua is af ge varen, naar 
Madeira te vertrekken. De heele wereld staat dan voor 
je open, dan ben je vrij ! Laat het aan mij over, papa 
onderweg voor te bereiden, opdat de slag, als wij een
maal thuis zijn, hem niet al te zwraar treft. Geloof mjj, 
het is beter zoo, dan wanneer jelui de zaak persoonlijk 
bespreken.”

Een donkere blos steeg er op in Gisbert’s gelaat.
„Ik moet bekennen, Josa, dat je de heele geschie

denis met een onverschilligheid behandelt, die me ten 
opzichte van je gevoelens heelemaal op een dwaalspoor 
brengt.”

„Zoo,” zei Josa koel, „zou het dan misschien beter 
zijn geweest, als ik had geklaagd en gejammerd, 
omdat jij ... .” zij hield even op ,,. . . . niet meer 
van mij hield ?”

Gisberts lippen beefden. Hij perste ze een oogenblik 
zoo stevig op elkaar, dat het leek, alsof hij de heftige 
woorden wilde verstikken, die in hem opstegen. Toen 
zei hij echter met een half verachtelijk lachje: „Ik 
begrijp niet, waarom je niet den moed hebt, geheel en 
al waar te zijn. Ik geef gaarne toe, dat het je eigenliefde 
moet kwetsen, als je bedenkt, dat de neiging van je 
verloofde naar een andere vrouw uitgaat. Maar je zult 
toch ook moeten toegeven, dat dit alles je niet zoo 
geheel ongelegen komt, omdat onze gemeenschappe
lijke vriend Reedern een volkomen vervanging biedt 
voor alles.... wat je verliest.”

Josa keek Gisbert een oogenblik ten zeerste ver
schrikt, als in een ongeloovige verbazing, aan. Toen 
zei ze, terwrijl ze Gisbert eenvoudig haar rug toe
keerde : „Dat is gemeen van je, Gisbert. Maar toch ben 
ik je nog dankbaar, omdat je mij op het laatst nog zoo 
duidelijk toont, wie je eigenlijk bent.”

Voordat Gisbert het verhinderen kon, was zij door 
de glazen deur naar de anderen in de hall gegaan.

Verschrikt keek Gisbert haar na. Waartoe had hij 
zich weer laten meesleepen ? Hoe kon hij haar en Rolf 
zoo beleedigen ? Hij kende reeds jaren lang Rolf’s 
trouwe, onbaatzuchtige liefde voor Josa. Nóóit was 
de gedachte in hem opgekomen, dat Rolf Josa kon 
begeeren. Thans echter, sedert een paar dagen, 
nu hij de zekerheid had^Josa te verliezen, nu had hij 
steeds weer het vermoeden, dat in Rolf von Reedern 
doodgewaande wenschen opkwvamen, en met een 
pijnlijke jaloerschheid bespiedde hij Josa, die Rolf 
altijd zoo hartelijk begroette.

De toestand was onverdraaglijk. Wanneer hij zijn 
verloving met Josa verbrak, wat ging het hem dan 
aan, van wien zij hield ? Integendeel! Moest hij niet 
blij zijn, het meisje, waartegen hij zich eigenlijk 
onhebbelijk gedragen had, in de armen van Rolf veilig 
te weten, behoed en beschut voor het leven ? Waarom 
maakte zich bij de gedachte, dat Rolf Josa voor zich 
zou kunnen winnen, een ontzettende, onbeschrijfelijke 
woede van hem meester?

„Dat is mijn brutale egoïsme,” brandde het in zijn 
ziel. „Ik wil alles naar mij toetrekken, alles moet van 
mij zijn, ik wil niets ontberen.”

Hij slingerde zijn uitgegane sigaret in den tuin, en 
als een hoon kwam het over zijn lippen : „En nu heb 
ik me in het eerst nogal voorgesteld, hoe het zijn zou, 
als Josa mijn vriendin bleef. Wanneer ik als een wilde 
jongen, die was uitgeraasd, naar haar toe kon gaan en 
haar mijn zondèn vertellen ! Ik dacht dat zij dan haar 
koele, zachte hand op mijn heet voorhoofd zou leggen 
en met haar lieve -stem tegen mij zou zeggen : ,Mijn 
wilde jongen, je moet nu eens uitrusten en kalm zijn’.”

Gisbert staarde naar omlaag in het bloeiende dal 
van de Vega, en zijn lippen trilden zachtjes.

„En ik heb nog wel gedacht,” ging hij weder in 
zichzélf voort, „dat ik haar zou vertellen, dat ik 
Madame de Maravet zou weerzien, want ik wilde niet 
heimelijk, zonder dat Josa het wist, vannacht naar den 
„Roode Burcht” gaan. Josa is er zelf de schuld van, 
indien ik haar verzwijg, wat haar recht is te weten.”

Een oogenblik bleef hij nog staan, toen sloot hij 
plotseling als in een roes de oogen.

Wat ging hem Josa aan, die hem zoo onverschillig 
opgaf, nu hij zijn geluk zocht ? Waarom moest hij 
maar steeds aan haar denken ? Waarom wilde hij haar 
niet met Rolf von Reedern zoo gelukkig laten worden 
als zij maar kon ? Gunde hij Josa aan geen ander, 
ofschoon hij haar toch zelf pijn deed, en haar opgaf 
ter wille van een ander, die hij niet eens kende ?

Nu schrok Gisbert toch tot in het diepst van zijn 
ziel. Een afschuw voor zichzelf kroop in hem omhoog. 
Het leek wel alsof hij waanzinnig werd, zoo gek werd 
het in zijn hersens. De afstand tusschen Josa en hem, 
dat voelde hij met een helderheid die hem verschrikte, 
werd hoe langer hoe grooter. En toch had hij het 
gevoel, alsof hij haar moest vasthouden met heel 
zijn ziel. (Wordt vervolgd)
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Schaken,
PROBLEEM No. 18 (driezet). 

Auteur: J. DOBRUSKY, te Praag.
Zwart 6 stukken.

Oplossing no. 16.
Witte koning op e 1 
Zwarte koning op f 3 

1. 0—0 =f=.

In het volgend num
mer zullen de bijzon
derheden bekend ge
maakt worden om
trent een door ons uit 
te* schrijven wedstrijd 
in het oplossen van 
schaakproblemen.

Correspondentie
adres : J. V erstoep J zn., 
Fred. Hendrikstraat 
37, Delft.

Zij: „De waarzegster zegt dat ik oud word ..”
Hij: „Dat is geen voorspelling, dat is slechts het constateeren van 

een feit!"

©ommen,
Eene bloemlezing uit het internationale damleven.

GEORGES A. RAYMOND,St. Jean—Iberville(Quebec—Canada).

Deze compositie is 
van den bekenden 
Canadeeschen speler 
en problemist Ray- 
mond. De oplossing 
van dit moeilijk pro- 

15 bleem is zeer lastig te 
vinden en vereischt 
eene serieuze studie. 

25 De afwikkeling is 
daarbij zeer ongemeen 
wat het vinden van 

35 den winstgang niet ge
makkelijker maakt.

Ook uit dit pro- 
bleem blijkt weer, dat 
toch de probleem
componisten van ieder 
land ’n specialen trant 
van systemen hebben,

waardoor nieuwe nuances aan het licht komen, die het mogelijk 
maken het peil der problematiek zoo hoog mogelijk op te voeren, 
wanneer wederkeerig van elkanders werk een nauwgezette studie 
wordt gemaakt.

Men zou onderstaande oplossing feitelijk in drie gedeelten kun
nen splitsen, na ieder gedeelte ontstaat een nieuw vraagstukje. 
Zie maar :

Wit: 24-20,20X9,1 31-27’, 41-37’, 33X13, |13—9, 44-40,50X17!’ wint 
Zwart: 17X26,13X4, | 26X28, 22 X 42, 42X38, | 4 x 13,35X44, op

* tempo,
v. D.

No. 42.

12 3 45

Kellner: „Wenscht u een diner van een gulden of 
éen-vijftig?”

Bezoeker: „Wat is het verschil?”
Kellner: „Drie aardappelen, twee asperges en een 

aardbei!”

„Morgen, dokter, hoe gaat het?”
„Hm! Niet al te best!”
„Maar u geniet toch een uitstekende gezondheid!?”
„Ja, maar dat is met al m'ijn patiënten ook het geval.”

A: „Mijn vrouw wil nooit naar mij luisteren. Zou 
daar niets aan te veranderen zijn?”

B: „Zeker, begin maar eens met in je slaap te praten. 
Moet je eens zien hoe ze naar je luistert!”

Hij: „Ik heb eens van e^n meisje gehouden, dat ge
woonweg een dwaas van mij gemaakt heeft...”

£/ƒ.* „Wat kunnen sommige meisjes toch een lang- 
durigen indruk maken, hè?”

Advocaat: „Uit hetgeen U mij vertelt, mevrouw, leid ik af, dat uw 
man absoluut een schurk is..."
Cliënte ^woedend): „Ik kom hier om advies te krijgen om te kunnen 

scheiden, maar niet om mijn armen man te hooren belasteren!*’

„Je hebt mij van verdrinken gered,” zei de jonge man 
terwijl hij de hand van zijn redder drukte. „Je mag met 
mijn zuster trouwen!”

De redder keek het meisje aan.
„Hé!” riep de jonge man uit, „wat ga je doen?”
„Je weer in het water gooien!”

Avicultura. — Wij ontvingen van den Uitgever het 18 
Maart verschenen nummer van „Avicultura”, dat een propa- 
ganda-nummer en Dragoon-speciaalnummer is. Het bevat vele 
interessante bijdragen en mooie bijlagen, waarvan twee in kleuren. 
Voor dierenvrienden is het een nummer om er zich vaak in te 
verdiepen.

DE SPOKEN VAN BR AZI D EC. ”ïk was nauwelijks gaan liggen, toen ik voor mij in de en doorkruisten de ruimte ! . . .. Wat een rondedans ! Soms 
diepe duisternis, twee vurige oogen gewaar werd die mij verloor ik ze uit het oog en een behaard lichaam raakte mij 

II. (Slot). strak aankeken, twee oogen als vurige stukken steenkool in
zeker, ging Brazidec voort, ik wil het wel den donkeren nacht, twee afgrijselijke oogen!
bekennen, ik was werkelijk verbazend
vroolijk!

„Ik sprong dus rond, zoo blij als een 
vink, terwijl ik links en rechts schopte, 
dan weer stilstond, gebaren maakte, 

redevoeringen hield of luidkeels zong :
Digadenno Digadig

Digado 
Digadig 

Digadig, Digadenno!
„Om naar het dorp terug te keeren, nam ik den 

dwarsweg, die het beukenbosch doorkruist. Het begon 
al tamelijk donker te worden en ik stond niet erg 
vast op mijn beenen, maar ik wist den weg wel van 
buiten. O ! Heilige Thomas, mijn beschermheer, 
waarom hebt ge mij dat laten overkomen? Ik was 
bijna in het midden van het bosch, toen plotseling uit 
alle boomstammen om mij heen kleine feeën te 
voorschijn kwamen, die begonnen te dansen, rond 
te dwarrelen en kunsten te maken, terwijl zij door
dringende kreten uitstootten en mij scheldwoorden 
toevoegden als:

„Hij heeft gedronken, hij heeft te veel gedronken} 
ha, ha, ha, ha! O ! wat is hij leelijk, Brazidec, dec, 
dec, dec, dec...”

„Zij gaven elkaar de hand en dansten om mij 
heen .... Zij zongen versjes op mij, die schurken ! 
En de kring naderde mij en sloot mij in.... De kleine, 
booze feeën raakten mij aan, zij trokken aan mijn 
kleeren, zij lieten mij als een ton ronddraaien.

„Ik was duizelig. ... ik zag niets meer . . . „ ik 
voelde het koude zweet op mijn lichaam: ik werd 
meegetrokken, ik weet niet waar naar toe, en ... . 
plof!.... daar rolde ik in een modderpoel met doode 
bladeren .... En toen, niets meer ! . . . . stilte!

„Ik ging op mijn knieën liggen, trok mij met 
horten en stooten uit den modderpoel en sleepte mij 
op handen en voeten verder. Eindelijk kwam ik aan 
den ingang van het dorp; daar liep ik. langs den 
tuin van Olivo, den voddenraper aan de hut waar hij 
het hooi voor zijn ezel verzamelt; ik kon niet meer, 
ik werd bang, want het was nacht geworden . ..; ik duwde 
de deur open, deed haar vlug achter mij dicht en liet mij 
neervallen op een bos stroo.

„De booze feeën waren nog niets, vergeleken bij wat mij 
nu nog wachtte !

en .... plof.... daar rolde ik in een modderpoel met doode bladeren

even aan en ik zag klauwen die naar mijn hoofd grepen I 
„Dat was vast en zeker de booze duivel! Ik raapte al mijn 

moed bijeen, haastte mij naar de deur en ik heb tot 
hier toe hard geloopen; meer dood dan levend !.... 
Heb medelijden met mij, ik kan niet meer !”

Er waren enkelen, die diep bewogen waren door 
dit verhaal; maar er waren ook anderen die het ge
heel niet eens waren met de weduwe Marie-Anne, 
die zei: „Brazidec, menschen, die te veel gedronken 
hebben zien alles verkeerd ; de booze feeën waren mis
schien kleine kinderen die uit school kwamen en die 
zich vermaakt hebben met een dronkaard zooals jij. 
Wat den duivel in de hut betreft, dat zal heel goed 
de kat van den voddenraper, Olivo, geweest kunnen 
zijn ....!”

Hoe het ook zij, men is nooit te weten gekomen 
of het de duivel of de kat, de kleine kinderen of de 
feeën geweest zijn; maar zeker is het, dat Brazidec 
nooit meer.... of bijna nooit meer dronken is geweest.

BLADVULLING.
EEN EIGENAARDIG PLEEGKIND.

Onlangs hoorde ik van een leeuw, die in een 
menagerie geboren was en die door een honden
moeder werd grootgebracht! Toen het leeuwtje dan 
ook zes maanden oud was, bleek het al reeds grooter 
en sterker te zijn dan zijn voedster en droeg die in 
zijn muil rond! Moeder en kind speelden samen en 
al sloeg het pleegkind onwillekeurig door zijn sterk 
ontwikkelde klauwen — ook wat hard toe, de hond 
kwam nooit uit haar humeur en kon van den 
jongen leeuw meer verdragen dan van haar eigen 
kindertjes!

„O ! plotseling verdween de rest van mijn dronkenschap ; 
ik gaf een harden gil en stond in een oogenblik op mijn 
beenen en mijn armen vlogen als windmolens in de rondte !. .

Toen begonnen de reusachtige oogen in alle richtingen te 
draaien ; zij gingen naar boven, kwamen weer naar beneden

ONS BABBELHOEKJE.
Uien Gouweloos. — Uw Moeder heeft niet geheel en al 

ongelijk. Ik geloof echter dat er heel weinig menschen 
zullen zijn, die geen enkele vrucht lusten. Ik zelf heb 
slechts eenmaal in mijn leven iemand ontmoet, die van 
de heerlijkste vruchten een af keer had en alleen....

•• rauwe wortelen lustte. Maar dit is zoo’n hooge uitzon
dering, dat het woord ieder nog juister is dan velen. Wat 

je met je postwissel van £ 5.— bedoelt is mij een raadsel.
Wies. — Ik ben blij dat je mijn geheugen hebt opgefrischt, 

want ik was glad vergeten, dat ik nog een plicht te vervullen 
had. Ik heb er na ontvangst van je brief geen gras over laten 
groeien. De rest van je brief heb ik heel goed begrepen en ik 
ben ’t volkomen met je eens. OOM TOM.
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