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DE HOLLANDIA-ROEIWEDSTRIJDEN

Zaterdag zijn onder begunstiging van fraai zomerweer nabij Alphen a. d. Rijn onder groote belangstelling de jaarlijksche Hollandia-roeiwedstrijden gehouden. 
Hierboven: „De Laak”, de winnende ploeg in het nummer damesstijlroeien juniores.

De strijd tusschen de oude vier. 1 Nereus, 2 Laga, 3 Willem III.
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DE WITTE MIEREN EN HUN 
WOLKENKRABBERS

x*ï^n Noord-Australië, in het Kimberley-district, ligt een 
n* vreemde stad, welker huizen gebouwd zijn van kleien 
I ’ ! hout en die haar inwoners bij millioenen telt. Het is er

I J stil, geen geraas van voertuigen, geen geschuifel van 
| de voetstappen der talrijke burgers, geen stemmen

I I verstoren er de rust. Maar al die stilte is slechts 
schijn, want diep verscholen in de donkere kamertjes van 
hun door de zon geblakerde huizen werken en zwoegen de be
woners van de millioenenstad, een merkwaardige insecten
soort, de termieten of witte mieren. De laatste naam is 
eigenlijk onjuist, want met de mieren hebben de termieten 
niets anders gemeen dan de eigenschap, in groote staten 
bijeen te leven-. Hun lichaamsbouw verraadt verwantschap 
met de sprinkhanen.

Waarschijnlijk zijn ze ontelbare jaren geleden tezamen 
met de tegenwoordige kakkerlakken uit een gemeenschappe- 
lijken stamvorm ontstaan.

De Kimberley-stad is gebouwd door Eutermes, een termie
tensoort, die het in nestbouw het verst heeft gebracht: 
haar kleiheuvels kunnen een hoogte bereiken van zes meter 
(fig. 2). Andere witte-mierensoorten zijn bescheidener, wat 
de afmetingen van hun nesten betreft, maar alle termieten
woningen hebben de eigenschap gemeen, dat ze verwonder
lijk stevig zijn geconstrueerd : regen noch wind noch de

Termietennest.
verschroeiende hitte van de zon zijn in staat het bouwsel te 
vernietigen.

De Eutermesnesten zijn aan de buitenzijde voorzien van 
een laag klei, terwijl de intérieurs der woningen ,,betimmerd” 
zijn : daarvoor gebruiken de knappe bouwmeesters hout, 
dat ze met hun sterke kaken fijnkauwen'en met speeksel 
vermengen. Volgens Escherich is het bouwen van een ter
mietennest onze bewondering ten volle waard : uit gangen, 
die de diertjes in de aarde hebben gegraven, brengen de 
,,arbeiders” stukjes klei, welke ze netjes naast elkaar plaat
sen en met speeksel aaneenmetselen.

Eerst ontstaan zoo een aantal zuilen, net als bij een gebouw 
' dat uit beton wordt opgetrokken, en pas later worden dan de 

tusschenruimten opgevuld met hout of klei, totdat een 
stevig geheel is ontstaan.

Niet altijd vergenoegen de diertjes zich ermee, het ruwe 
materiaal met hun speeksel te vermengen. Vaak slikken ze 
het in en gebruiken het pas voor het bouwen van hun nest, 
wanneer het als een langwerpig klompje het 
darmkanaal heeft verlaten. Er bestaan ook 
nesten, die geheel van hout zijn gemaakt. In 
Afrika leeft een termietensoort, die dikke 
boomtakken uitholt, de uitgebeten hout
deeltjes naar buiten brengt en er ronde 
nesten van maakt, met een groot aantal 

. kamertjes, waarin ze hun broed grootbrengen, 
r Dit zijn de z.g. negerkoppen, welke in de

Afrikaansche oerwouden lang geen zeldzaam
heid zijn.

In de enorme termietensteden is het na
tuurlijk van het grootste belang, dat de lucht 
steeds ververscht wordt. Om dat te bereiken, 
bouwen de diertjes een stelsel van buizen, 
die vaak als schoorsteenen aan de oppervlakte 
van den nestheuvel uitmonden en de lucht
circulatie voldoende regelen.

Hoe interessant echter de bouwwerken ook

Termietensoidaat.
zijn — de grootste uit het heele dierenrijk — toch maken de 
inwoners zelf en de inrichting van hun maatschappij nog onze 
grootste bewondering gaande. Wanneer we na veel moeite een 
opening hebben gemaakt in den steenharden nestwand, zoekt 
oogenblikkelijk een krioelende insectenmassa haar heil in de 
vlucht of tracht te redden wat er te redden valt aan eieren of 
larven. Al dadelijk kunnen we opmerken, dat er meerdere soor
ten individuen zijn. Die daar, met zijn abnormaal groeten kop, 
gewapend met venijnige kaken, verraadt door zijn uiterlijk 
zijn kracht en geschiktheid tot vechten : het is een strijd- 
termiet of soldaat (Fig. 1). De meerderheid van de bevol
king wordt gevormd door de arbeiders, vrouwelijke of man
nelijke dieren zonder eenig voortplantingsvermogen : op 
hun schouders rust de plicht, alle werkzaamheden te ver
richten, die noodig zijn, om het millioenenvolk te voeden 
en te verzorgen.

De instandhouding van het termietendom is toevertrouwd 
aan speciaal daarvoor geschikte dieren : den koning en de 
koningin. De eerste is een forsch insect, zoo groot als een 
soldaat, maar zonder diens gevaarlijke vecht kaken. Twee 
paar kleine stompjes aan het borststuk wijzen erop, dat de 
koning vroeger vleugels heeft bezeten. Veel heeft onze mo
narch niet in te brengen : de uitvoerende macht in het reus
achtige rijk berust bij de arbeiders. Zijn eenige plicht is, 
een trouw echtgenoot te zijn voor het dier, dat misschien het 
kostbaarste bezit uit maakt van den staat: de Koningin.

Ergens diep in het nest, in een naar verhouding vrij groote 
kamer (Fig. 4), huist een gedrochtelijk wezen. Kop en borst
stuk zijn niet afwijkend gebouwd en twee paar stompjes 
leggen, evenals bij den koning, getuigenis af van verdwenen 
gazige vleugels, waarmee het jonge koninginnetje in haar 
jeugd gevlogen heeft, hoog in dé zwoele avondlucht. —

Het achterlijf is wanstaltig gezwollen, door de aanwezig
heid van duizenden en nog eens duizenden eieren in allerlei 
stadia van ontwikkeling en is zóó misvormd, dat de koningin 
geheel in haar bewegingen belemmerd wordt. Ze moet blij
ven liggen waar ze ligt, lange jaren achtereen. ♦

In een regelmatig tempo legt de volksmoeder haar eieren : 
elke twee seconden één, dat is ongeveer veertigduizend per 
dag. Als we bedenken, dat ze ook ’s nachts daarmee door
gaat en haar levensduur op ongeveer 8 jaar te schatten is, 
moeten wij erkennen, dat hier de natuur zichzelf heeft 
overtroffen.

Zulk een groot aantal eieren is nog bij geen ander dier 
aangetoond, uitgezonderd bij den lintworm.

Zoodra een ei gelegd is, maakt een der werktermieten er 
zich meester van en brengt het naar een ,,kinderkamer”, 
waarvan het nest er een groot aantal bevat. Daar wordt 
het overgegeven aan arbeiders, die met het opvoeden der 
jonge larven vertrouwd zijn. De koningin is natuurlijk voor 
het volk van zeer groote waarde: als ze sterft loopt de gemeen
schap gevaar, ten onder te gaan. Het spreekt echter vanzelf, 
dat niettegenstaande alle zorgen, aan haar besteed, de dood 
van de koningin een kolonie kan treffen. In dat geval weten 
de witte mieren raad : bijzonder gebouwde individuen, met 
korte vleugelstompjes, worden dan tot koning en koningin 
geproclameerd. In den uitersten nood, als zelfs deze „ersatz- 
dieren” ontbreken, neemt de kolonie haar toevlucht tot het 
kweeken van nieuwe koninginnen uit arbeidsters. Deze zijn 
echter niet in staat zulk een overstelpende eiermassa te 
produceeren als de geboren koninginnen.

Eenmaal per jaar heerscht er groote opwinding in de stad 
der termieten. De eene zwerm na den anderen verheft zich 
in de avondlucht en alle dieren vereenigen zich tot een don
kere zoemende, gonzende massa, die ver boven de aarde 
het lied zingt van het leven. Duizenden en nog eens duizen
den witte mieren vinden daarboven een snellen dood door de 
hongerige kaken van vogels en vleermuizen, ontelbaar velen 

Termietenkoningin, omgeven door werktermieten en soldaten.

vallen als slachtoffers van ratten en spinnen, wanneer ze, 
moe van ’t vliegen, in snellen val zijn teruggekeerd naar de 
aarde. Enkele paren weten echter te ontkomen aan den 
loerenden dood en zoeken zich een plaatsje, waar een nieuwe 
termietenstad zal moeten verrijzen. Na eenigen tijd begint 
het wijfje dat haar vleugels verloren heeft eieren te leggen 
en wanneer de eerste arbeiders zijn ontstaan, wordt een begin 
gemaakt met den bouw van het wondernest, dat na eenige 
jaren als een sprekend bewijs van de macht van het kleine 
den mensch tot denken zal stemmen.

Niet alle termietensoorten leven in staten met een tot het 
uiterste doorgevoerde arbeidsverdeeling en lang niet alle 
koninginnen zijn zoo groot als het Eutermes-wijf je. De geel- 
halstermiet b.v. die in de landen rondom de Middellandsche 
Zee voorkomt, vormt kolonies van ongeveer vijfhonderd 
individuen, heeft een koningin, wier achterlijf door het kleine 
aantal eieren zeer bescheiden afmetingen vertoont en telt 
onder haar burgers geen arbeiders : alle dieren behooren tot 
den soldatenstand.

De termieten kunnen zeer schadelijk zijn voor den mensch. 
Herhaalde malen komt het voor, dat de witte mieren hou

ten balken van bruggen of huizen geheel uithollen, zonder 
dat dit aan de buitenzijde te zien is.

Ernstige ongelukken kunnen dan natuurlijk het gevolg 
zijn.

Behalve door hun statenvorming doen ons de termieten 
nog in andere opzichten aan de mieren denken : aan de in
gangen van hun meterhooge nesten staan soldaten op wacht 
en waarschuwen hun medeburgers bij het minste teeken van 
onraad voor het naderend gevaar. Ook gasten ontbreken

4.
Boven: (gevleugeld jong Termietenwijfje. Beneden; Vol

wassen Termietenkoningin sonder vleugels.

niet in de nesten van de witte mieren : vooral enkele kever- 
soorten worden graag als zoodanig ontvangen, omdat 
zij zoete stoffen afscheiden en een termiet een geboren 
lekkerbek is.

De uitwerpselen van de tallooze dieren, die in de kamers, 
vooral in de larvenkamers, zijn opgehoopt, vormen een 
uitstekenden voedingsbodem voor schimmels. Eén schim- 
melsoort, de z.g. Volvaria, wordt slechts geduld, alle andere 
worden door de termieten ,,gewied”. Als het mycelium, de 
zwamdraad, den voedingsbodem doorwoekerd heeft, zwellen 
bepaalde cellen op tot eigenaardige bolvormige organen, 
sphaeren of ambrosiacellen geheeten, die voor de witte 
mieren een geliefkoosd voedsel zijn.

De phenomenale voortplanting maakt het uitroeien der 
termieten onmogelijk en dat kan de natuur
liefhebber niet al te zeer betreuren, want 
niettegenstaande hun misschien wel wat te 
groote vitaliteit, die het hun b.v. mogelijk 
maakte dat ze eens een Engelsch schip, de 
Albion, zoozeer vernielden, dat het gesloopt 
moest worden, leveren ons de termieten
staten een overyloed van stof tot overpein
zingen en studie en is de organisatie van 
hun millioenenvolken een der raadselen van 
de aan wonderen zoo rijke natuur.

Afer.

RAAD.

Kunstenaar, word steenenbikker, 
En ge 2ijt tevree, gewis,

Daar voor u in 'n dubbel opzicht 
Steeds dan wat te bikken is.
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6en “ftettner-lRotorjacht
Het eerste met een Flettner Rotor uitgerus'e jacht in de race met een zeil
jacht ter gelegenheid van de Algemeene Watersporttentoonstelhng, de 

vorige week te Potsdam gehouden.

nret ranke, slanke figuurtje van het voornaam ge- 
r-l/l I kleede meisje wiegde gracieus door de straat, die

ƒ I I aan beide zijden begrensd was door een lange
i/ ’l 1 w rij eenvormige étagewoningen. Af en toe keek zij 
r F eens naar de nummers der 
’ huizen. Toen ze, blijkbaar
onverwacht, nummer zevenenzeven
tig bereikt had, bleef ze met een schok
je staan en keek naar boven, naar de 
ramen .... Dus hiér woonde hij nu 1 
Het viel haar niet mee. Ze had zich 
een heel andere voorstelling gemaakt 
van het milieu waarin „hij” leefde. . .

Een oogenblik bleef ze in gedachten 
verdiept staan. Toen keek ze op het 
kleine platina, met bril jantjes bezette 
horlogetje aan haar pols. De wijzers 
wezen half drie. Nog éénmaal wierp 
zij een blik naar boven, toen liep zij 
de trappen op die naar de deur van 
het huis voerden, waarin John Born, 
de knapste en misschien tevens wel 
de beste acteur van zijn tijd woonde. 
Terwijl de electrische schel over ging, 
dacht zij aan den brief, dien zij van 
hem in haar taschje had.

„Waarde mejuffrouw,” had hij ge
schreven, „Indien uer werkelijk zoo 
zeer prijs op stelt, als u schrijft, wel, 
kom dèn naar mij toe. Er was iets 
eenvoudigs, iets natuurlijks in uw 
briefje, dat het voor mij onderscheid- . 
de van de vele die ik gewoon ben te 
ontvangen. Ik ben, dat spreekt van
zelf, blij, dat mijn spel u zoo bevalt. 
De grootste en mooiste voldoening die 
een acteur kan hebben is de overtui
ging dat hij anderen genot schenkt. 
Ik hoop thuis te zijn Woensdagmid
dag óm half drie.

Hoogachtend,
Uw

John Born.”

Oogenschijnlijk duidde dit briefje 
op de heel gewone episode van de 
kaars en de mug, waarbij J ohn Born 
voor de kaars, het meisje, dat overi
gens in het geheel niet dien indruk 
maakte, voor de mug zou spelen. 
Maar niemand, die John Born kende, 
zou dit maar éen oogenblik hebben 
durven aannemen. Jaren lang was hij 
in plankenland de ,,romantische held” 
geweest, die het steeds voor de be
laagde en verdrukte onschuld had op
genomen, en door duizenden vrou
wen en meisjes was hij daarom be
wonderd en gevierd geworden. Maar 
hij was die romantische held niet al
leen voor het voetlicht. Hij was op 

end’ op een gevoelsmensch. En al verborg hij zijn gevoel, 
zijn sentimentaliteit vaak achter een cynisch masker, diep 
in zichzelf bleef hij wie hij was: iemand van de goede soort, 
die den „romantischen held” ernstig opnam en die idealis
tisch genoeg was om het ook in het dagelijksch leven te 
zijn tegenover de vele vrouwen en meisjes, die hem adoreer
den om zijn spel....

Het meisje, waarvan men echter niet vermoeden zou, 
dat zij behoorde tot het type, dat direct uit het evenwicht 
geslagen is, wanneer zij op het tooneel een edelmoedige rol 
ziet uitgebeeld» door een acteur met een knap uiterlijk, 
behoefde niet lang te wachten voor zij op haar bellen gehoor 
kreeg. De deur werd geopend door een huisknecht: een oude 
man met grijze haren, kalm en statig in al zijn bewegingen.

„Is mijnheer Born thuis?” vroeg het meisje.
„Neen mevrouw, mijnheer is niet thuis:”
„Maar ik word verwacht!” zei ze verwonderd.
„Het spijt me zeer, mevrouw, maar mijnheer Born is 

niet thuis.” Zijn stem klonk effen en het leek wel alsof het 
geheele geval hem totaal onverschillig bleef, alsof hij slechts 
automatisch zijn antwoorden gaf.

„Zou hij spoedig terugkomen?”
„Mijnheer kan ieder oogenblik komen.”
„Dan zal ik, als u het goedvindt, even wachten 1”
De oude man ging opzij om haar door te laten. Met plech

tige bewegingen sloot hij de deur, opende een andere aan 
den linkerkant van de hall.

„Neemt u plaats, mevrouw!”
Mevrouw 1
Het meisje keek den ouden, deftig-doenden man glim

lachend aan.
„Wat eigenaardig, dat mijnheer niet thuis is,” mompelde 

zij. „Ik heb een brief van hem, waarin hij schrijft mij om half 
drie vandaag te zullen ontvangen.”

„En nu is het vijf minuten óver half drie. Precies, me
vrouw !”

„Wat bedoelt u daarmee?”
„Dat hij zijn afspraak vergeten heeft. Dat is een betreu- 

renswaardige gewoonte van mijnheer.”
„Vergeet hij het ook zoo vaak wanneer het dames betreft?” 
„Ook dan vergeet hij het vaak.”

©e Verval *70113 in het yosemite ^National park (Californié), de mooiste 
waterval in Californié.

“Kleinduimpje in de zevenmijlslaars
Een Amerikaansch circus trekt heel wat bezoekers met „den kleinsten en 
den grootsten Yankee”. Zooals men ziet, kan de Lilliputter gemakkelijk 

staan in den schoen van zijn vriend.

Er was een oogenblik stilte.
„Voor zoover ik hem van het tooneel ken, zou ik het voor 

onmogelijk gehouden hebben.” Het meisje was klaarblijke
lijk bedroefd, dat zij vergeefs gekomen was.

„Het tooneel, mevrouw, is slechts 
een illusie.” De man bedoelde het 
goed : Hij wilde het meisje duidelijk 
maken dat men een acteur nooit moet 
beoordeelen naar de rollen die hij 
speelt, maar dat nam voor haar niet 
weg, dat zij het als een teleurstelling, 
bijna als een beleediging voelde, dat 
hij een afspraak met haar zoo gauw 
vergeten was.

„U heeft gelijk,” zei ze na een 
oogenblikje, „ik zie het nu ook in. 
Het is eigenlijk dwaas om, zelfs maar 
voor éen oogenblik, te denken, dat 
het niét zoo is.”

Ze zei het zoo dapper en zoo be- 
heerscht mogelijk.

De oude man keek het meisje aan. 
Toen zei hij met een zucht : „Een 
held op het tooneel, mevrouw, is niet 
altijd een held .... wanneer hij.... 
eraf is.”

„Maar de brief dien hij me schreef 
was zoo aardig,” protesteerde zij.

„Mijnheer kan uitstekend brieven 
schrijven, dat heb ik als eens meer 
gemerkt.”

„U gelooft dus dat ik onverstandig 
deed door hier te komen ?” Er klonk 
iets verschrikts in haar stem, dat 
men bijna angst had kunnen noemen.

„Dat dééd u, mevrouw, dat deed 
u.” De oude man werd plotseling ver
trouwelijker, en terwijl zijn stem daal
de, zei hij: ,,U heeft uzelf in zijn macht 
gegeven .... zooals ze allemaal doen. 
En u schijnt niet in te zien, wat u 
gedaan heeft.... Dat zien ze nooit 
in.. . totdat het te laat is.”

„Andere vrouwen?”
Ze zei het bijna fluisterend, en het 

was duidelijk merkbaar dat dit heele 
gesprek een ontgoocheling voor haar 
was.

„Juist.... andere vrouwen, vrou
wen even mooi en onschuldig als 
u . . . .”

„Hoe .... wreed .. ..”
„Het leven is nu eenmaal wreed.. . 

Als ik een kind zie, zooals u — u zult 
het een ouden man niet kwalijk ne
men — maar wanneer ik een Jdnd 
zie dat zichzelf zoo in gevaar brengt... 
dan bloedt mijn hart. Dank den he
mel, dat ik u heb kunnen waarschu
wen. Doch als hij de afspraak met 

(Zie vervolg op pag. 8)
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BUITENOPNAMEN IN DE LENTE.
Met de lente is de mooiste tijd voor natuurfotografie 

aangebroken. Het jonge groen laat nog ruimte voor de 
zon om haar spel van licht en schaduw te spelen, de he
mel heeft een steeds wisselend aspect. Nu eens pakken 
dichte wolken zich samen en ontlast zich een donder
bui uit de met electriciteit oververzadigde atmos- 
pheer, terwijl van onder de zware wolkenmassa’s een 
geheimzinnig geel licht schuin over het' landschap 
valt, dan weer hoopen zich de helder witte cumulus
wolken op tegen den donkerblauwen hemel, de zon 
gelegenheid gevende om er achter verstoppertje te 
spelen. Dat geeft variatie aan het landschap; hel
verlichte partijen wisselen af met tonige schaduw
plekken, die zachtjes uit doezelen naar waar het vroo- 
lijke zonnetje als ’t ware den aether in zichtbare tril
ling brengt.

De natuur ontwaakt en overal springen bloemen 
en bloesems op en vormen heerlijke bouquetten, die 
het oog bekoren. Als we buiten komende, al die 
pracht aanschouwen, wordt onwillekeurig het verlan
gen geboren dat mooie, dat heerlijke, dien indruk van 
jong ontwakend leven vast te leggen.

Een lenteopname is een moeilijke opgave voor den 
fotograaf en wel daarom, dat het voor een groot 
deel de kleuren zijn, die ons oog boeien, terwijl onze 
camera slechts toonwoorden kan weergeven en we 
moeten dan ook alle mogelijke voorzorgen nemen, 
willen we den indruk benaderen, dien ons oog ont
vangt. Laat ons nagaan wat we daartoe moeten 
doen. Nog even zij opgemerkt, dat we het best kun
nen constateeren wat de plaat ongeveer zal geven 
door het landschap door een blauw (violetblauw) 
glas te beschouwen. We schakelen dan vrijwel de 
kleureffecten als zoodanig uit. Om te beginnen met 
de weergave van de lucht, die zulk een groote rol 
speelt in het landschap hetzij op schilderij of foto. 
Een zware donderlucht, afwisselend van donkerlood- 
grijs tot hel wit, een toonschaal dus in één kleur, 
is zonder veel voorzorgen te treffen.

Een goede, gebackte plaat of een film kan bij 
niet te lange belichting en voorzichtige ontwikkeling 
goede resultaten geven. Anders wordt het echter als 
wij willen trachten de zoo aantrekkelijke cumulus
wolken (de stapelwolken), die zich helderwit tegen 
het blauw van de lucht afteekenen, op de plaat vast 
te leggen. De oorzaak hiervan is dat het blauw meer 
indruk maakt op de gevoelige plaat dan eenige andere 
kleur, waaruit het witte licht bestaat en dus blauw 
en wit als één massa zullen worden weergegeven.

Hierbij wil ik even in herinnering brengen, dat een 
bundel wit licht, die door een spleet in een donkere 
ruimte valt en opgevangen wordt in een glazen pris
ma, ontleed wordt in de samenstellende kleuren, die 
men de kleuren van het zonnespectrum noemt. Het 
spectrum verschijnt als een gekleurde band op den 
muur en de kleuren zijn van links naar rechts: 
rood, oranje, geel, groen, blauw, violet. De tinten 
nu; die het meest naar rechts in het spectrum liggen, 
maken den meesten indruk op de gevoelige plaat en 
de inwerking van het licht vermindert, naarmate we 
het rood naderen. Helderrood b. v., dat voor ons oog 
een sprekende kleur is, wordt bijna als zwart weerge
geven, tenzij we er in slagen de kleurverhoudingen te 
verbeteren, doordat we door het voorzetten van een 
doelmatig filter de inwerking der verschillend gekleur
de stralen om zoo te zeggen regelen.

Het zou mij te ver voeren de werking van het filter 
precies uit te leggen, ik kan alleen zeggen, dat een 
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Nijmegen.

THORBECKE 
Amsterdam.

jn 1BB® BI
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Hoorn.
M. Azn. DE RUIJTER 

Vlissingen.
BOERHAAVE 

Leiden.

Hierboven geven wij de oplossing van onze Standbeeldenprijsvraag (zie ons 
Paaschnummer).

Den prijs van f 25.— kreeg : de heer J. L. M. Zeegers, v. Speijkstr.235. Den Haag. 
De prijs van f 15.— viel ten deel aan : mej. D. v. Arnhem, Amstelstr. 74, Utrecht. 
Een prijs van f 5.— kregen: de heer W. F. v. d. Leeuw, Beukeisweg 70b, Rotterdam; 

de heer J. L. Frissen, Tramkade 17, s Bosch.
Een prijs van f 2.50 kregen: mej. L. M. v. Kleef, Staringstr. 46, Arnhem; mej. 

H. v. d. Bijll, Arnhemscheweg 198, Amersfoort; mevr. E. v. d. Bosch, Eiandstr. 46, 
Den Haag ; de heer S. de Boer, Rusthoflaan 15, Rotterdam.

Een reproductie van de schilderij Bloemenstilleven, voorkomende op den omslag 
van ons Paaschnummer, opgeplakt op houtcarton, gevernist en geëncadreerd in fraaie 
lijst kregen: mevr. Scheites, Servaes-Noutstraat 12, Amsterdam; mej. Roeloffs, 
Zuid Einde 52, Oude Wetering; de heer J. A. Kooiman, Robert Schumannstr. 2, 
Utrecht; mevr. Meyboom-Bakker, Kruissrr. 40, Meppei;de heer P. A. Siep.Java- 
straat 107, Arnhem.

Een troostprijs, bestaande uit een fraaie gravure op oudhollandsch carton 
zonden wij aan: den heerG.Rosier,Voldersgracht 2a, Leiden ; den heer E.‘M. E. ten 
Kate-Coevoet, Broerdijk 3, Nijmegen; den heer J. Verkerk, C. Buskenstraat 56, 
Vlissingen : mevr. J. Tjabring-Tendijck, Jacob Catsstr. 129a, Rotterdam; den heer 
L. Snoei. Frans Halsstraat 61, Den Haag.

Alle prijzen zijn tegelijk met dit nummer verzonden.

filter van een bepaalde gele tint de beste resultaten 
geeft. Deze filters zijn in den handel in verschillende 
dichtheid verkrijgbaar. Natuurlijk wordt door het 
gebruik van een dergelijk filter de belichtingstijd 
verlengd; bij elk filter wordt dan ook aangegeven 
hoeveel maal langer men belichten moet. In den 
regel zal een filter, dat 4 a 5 maal verhoogt, zooals 
men dat noemt, Se gewenschte resultaten geven. Een 
groot bezwaar is dit niet in een tijd, dat het licht bij
zonder sterke actinische kracht heeft („actinische” 
wil zeggen de chemische werking op de gevoelige 
plaat), zooals in de lente het geval is, meer dan in 
eenig anderen tijd van het jaar. Zelfs met de vertra
ging kan de belichtingstijd betrekkelijk kort zijn. 
Men gebruikt dan kleurgevoelige platen en zal dan 
niet alleen de lucht doch ook het groen en de bloe
men in de juiste toonwaarden weergegeven krijgen.

Ik zei hierboven, dat de plaat ook gebackt moet 
zijn, d. w. z.; dat ze aan de glaszijde moet afgedekt 
zijn met een dofzwarte of roode stof. Wanneer dit 
niet het geval is, zullen de schuin invallende stra
len, die gedeeltelijk door de gevoelige laag heen gaan, 
tegen den achterwand van het glas teruggekaatst 
worden en de gevoelige laag nogmaals van achteren 
treffen en daarop inwerken. Het gevolg hiervan is, 
dat de afscheidingen tusschen licht en donker onscherp 
worden en het détail verloren gaat. Een bloeiende 
vruchtboom op een ongebackte plaat zal een witte 
massa lijken, op een gebackte zal hij werkelijk op zich
zelf staande bloemen vertoonen. A propos van vrucht- 
boomen : deze moeten zóó worden opgenomen, dat 
het licht van terzijde valt, niet recht er bovenop 
(midden van den dag) of pal van voren. Als men 
een bloeienden struik of boom op zijn voordeeligst wil 
fotografeeren, bestudeere men eerst op welken tijd 
van den dag de zon in een richting staat, dat, als 
wij onze camera zóó plaatsen, dat we een goeden 
afstekenden, rustigen achtergrond hebben, ons on
derwerp onder den gewenschten hoek wordt belicht. 
We stellen dan in op den boom of struik en die 
achtergrond mag in lichte onscherpte wegdoezelen. Is 
de achtergrond een muur of huis dan kan somtijds 
de camera zóó geplaatst worden, dat een deel van de 
bloemen tegen de schaduw, die daarop geworpen 
wordt, afsteken. Dit geeft een mooi relief. Het 
loont steeds de moeite een kleine camera in den 
zak te dragen, waarmee men, als een schilder, stu
dies maakt. Dikwijls genoeg vindt men onder de 
kleine studiebeeldjes zooveel moois, dat het de moeite 
van vergrooting meer dan loont. Die kleine foto’s 
moeten van dichtbij genomen worden, omdat ze anders 
te veel aan detail verliezen en, waar dit voor som
mige onderwerpen een vergrooting van artistieke 
werking moge beteekenen, kan dit voor lente-opna- 
men, waarin we juist het jonge, nieuwe leven willen 
teekenen, niet bevredigen.

Neem de belichting niet te schraal, een juist be
lichte en zacht ontwikkelde plaat geeft de mooiste 
resultaten. Dit neemt niet weg, dat men bij gron
dige kennis van de ontwikkeling niet licht een slecht 
negatief behoeft te verkrijgen, aangezien de niet over
snelle kleurgevoelige plaat heel wat speling in den 
belichtingstijd toelaat. V.

ONS KLIMAAT,

Laat u toch nimmer misleiden door 't weer ! 
Is het des ochtends fijn warm,

Gaat dan van huis met uw stro o-hoedje op 
En ’n winterjas over uw arm !

Westerhoutsrr. 3, Haarlem; de heer J. A Schaefer, Fageistr. 8II, Amster
dam; de heer G. J. v. Leersum Jr., Winkel (N.-H.); mej. M. Visser, Em-

De Oplossing van den Fouten wedstrijd (zie ons Paaschnummerj.
carton, ontvingen: de heer H. J. v. Ooy, Gr. Beerstr 35, Amsterdam-Nrd; 
mevr. S. A. J. Knoppers-Dieleman, v. A. v. Wyckstr. 15, Amersfoort; de 
heer W. A. C. M. Gevers, Bleekstr. 31, Eindhoven ; de heer J. v. d. Boogert, 
Rietveld 155, Delft; de heer J. Verheul, Rhenanialaan 5, Aiphen a. d.Rijn. 

Alle prijzen zijn tegelijk met dit nummer verzonden.

Op deze foto hebben wij de door ons aangebrachte fouten, ten getale Westerhoutsrr. 3, Haarlem; de heer J. A Schaefer, Fageistr. 8II, Amster-
van twaalf, van een cijfer voorzien, zoodat alle inzenders kunnen contro- dam; de heer G. j. v. Leersum Jr., Winkel (N.-H.); mej. M. Visser, Em-
leeren in hoeverre hun oplossing juist was. De prijzen zijn bij loting als mastraat 52, Den Haag; de heer H. Keereweer, Boschlaan 25, Bloemen-
volgt toegewezen: .. daal; mevr. Roeppel-Koek, 3e Kostverlorenkade 23, Amsterdam.

een prijs van een rijksdaalder kregen: de heer G. v. d. Wall-Bake, Een troostprijs, bestaande uit een fraaie gravure op oudhollar.dsch
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De Christelijke H.B.S. te Hoogeveen
die een dezer dagen officieel geopend en in gebruik 

genomen zal worden.

Het nieuwe Ziekenhuis te Katwijk aan Zee
Den 3en Juni werd te Katwijk aan Zee in tegenwoordigheid van veie autoriteiten, genoodicden en het personeel (zie de 
linker foto) het* nieuwe Ziekenhuis geopend, waarvan wij rechts een extérieur-foto geven. Het gebouw ziet er ook in

wendig keurig uit, en vormt een belangrijke aanwinst voor deze gemeente.

Brandmeester Schötker
van de hoofdwacht aan de-Nieuwe Ach- 
«ergracht te Amsterdam, is benoemd 

tot adjunct-hoofdbrandmeesier.

Duitsche dankbaarheid
Uitgenoodigd door de ouders van Duitsche kinderen, ziin de laatste week van Mei 254 pleegouders uit Holland de gast geweest 
van verschillende families in Barmen en Elberfeid. Zij werden o a. officieel ontvangen door den burgemeester der stad Barmen, 
Dr. Hartmann, en hartelijk verwelkomd. Er zijn zeer veei mooie tochten door het Bergische Land gemaakt, waarbij de Hol
landers de groote gastvrijheid in dit gebied leerden kennen. Door deze reis zijn vaste banden gelegd tusschen families van 
beider nationaliteit. Men ziet od bovenstaanae foto het gezelschao op de trapüen van het nieuwe Raadhuis te Barmen met op 
den voorgrond het Hollandsche Comité voor Kinderhulp: 1. A. van Goor jz. leider van het gezelschap. 2. D. Geerligs, secre

taris. 3. W. Koetsier, 4. C. Visser, leden, allen uit Meppei.

Ds. E. Buurma,
pred. der Gereformeerde Kerk te Ach- 
lum, herdacht 31 Mei 1.1. het feitvan 

zijn 40-jarige ambtsvervulling.

Een 60-jarige echtvereeniging Mr. H. M. Witsen, Het nieuwe Sportterrein van Blauw-Wit,
aan het Nieuwe Diep bij Amsterdam, is de vorige week door den 
wethouder J. ter Haar officieel geopend. — De heer Ter Haar (x) 

snijdt het lint door.
de bekende en humane vice-president der 
Rechtbank te Amsterdam, is aldaar overleden.

Jan Braber Sr.,oud 84 jaar, enjacoba Houtman,oud 86 jaar,te Renesse, 
Zeeland, vierden onder groote belangstelling hun óO-Jariae echtver
eeniging. Beide oudjes genieten nog een uitmuntende gezondheid.

Het Rijks Serologisch Instituut van Prof. Dr. Aldershoff te Utrecht 
is de vorige week door Z. Exc. Min. Aalberse geopend. — Groep autoriteiten. 

(1) Minister Aalberse, (2) Prof. Dr. H. Aldershoff.

Het Bijbelsche Museum te Amsterdam
Den 4en Juni heeft Z. Exc. Min. de Visser (1) officieel het Bijbelsche Museum op de Stadhouderskade te 
Amsterdam geopend. In de belangwekkende verzameling bevindt zich o.a. ook de Tabernakel waarmede 

Ds. Schouten ons iand doorgereisd heeft. (2) De heer J. ter Haar, wethouder van Amsterdam.
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u niet had vergeten, zou ik het niet hebben kunnen doen, 
en dan. . . . U is jong en mooi. . . . U mag alleen maar goed 
en gelukkig worden ! En u moet oppassen .... want de 
wereld is vol mannen van de soort als John Born.”

Zij zocht in haar handtaschje en vond eindelijk haar zak* 
doekje. Zij bette een paar tranen uit haar oogen ....

De oude man ging voort: „Ga, mijn dochter,” zei hij, en 
zijn stem klonk nu vol en forsch, „ga... . en later zult u 
denken aan een ouden man, die eens in de gelegenheid was 
u te waarschuwen en u te helpen, een oude man, die de geva
ren zag die op den weg van de jeugd liggen, die ze kón zien, 
duidelijker dan u . . . . omdat u toen nog te jong was . . ..”

„U is een goede man,” fluisterde zij, „heel goed .... 
Inderdaad,” ging zij glimlachend voort, „ik heb u nog nooit 
zoo goed zien spelen, mijnheer Born. Indien u niet de beste

8en merkwaardige gebeurtenis in de 
tooneelwereld.

Den lOen Juni herdenkt de populaire tooneelspeler Henri Morrien in den 
Grooten Schouwburg te Rotterdam het feit, dat hij 35 jaar tooneeispeler, 
en dat hij 25 jaar aan het Rotterdamsch Tooneel verbonden is, van welk 

gezelschap hij tevens afscheid nemen gaat.

„held” van ons land was, dan zou u toch zeker de beste 
huisknecht zijn. En uw poging om mij voor mijn toekomst 
te waarschuwen was werkelijk prachtig.”

Het vaderlijke air had mijnheer John Born verlaten. Hij 
scheen plotseling een stuk kleiner geworden.

„Ik herkende u direct, ondanks uw prachtige grime. Uw 
stem kwam mij reeds direct verdacht voor. Maar toen u uw 
speech begon af te steken, was ik er zeker van. U bedroog 
wel mijn oogen, maar met mijn ooren is het u niet gelukt. 
Maar toch, ik geef toe, het was schitterend. En natuurlijk, 
alles wat u zei was waar. Over het algemeen gesproken 
is het gaan naar het huis van een jongen man, zich in gevaar 
begeven. En uw methode van waarschuwen toont wel, wat 
een uitmuntende man u is.”

„Ik weet werkelijk niet wat ik zeggen moet. Ik dacht 
natuurlijk, dat de waarschuwing van een ouden huisknecht 
meer indruk op u zou maken dan ik zou hebben kunnen doen, 
te meer daar ik dacht dat u vol vereering was voor „roman
tische helden”. Maar daar ik gelukkig genoeg eergevoel heb, 
om .... enfin, ik kan u met de hand op mijn hart verzekeren, 
dat u zich door hier te komen niet dwaas hebt aangesteld 
of u in gevaar begeven hebt.”

BM ’T KOREN
Door een diep verborgen voren 
Van het hooge rui schend' koren 
Zou ik uren kunnen gaan, 
Luist'rend naar het teer geritsel, 
Naar 't ge frommel en 't gefritsel 
Van het wieg'lend, golvend graan.

Langzaam schrijdend als een vrome, 
Wijl de golfjes gaan en komen
Van die zingende arenzee,
Zie ik hoog den leeuwrik tiegen, 
Juub'lend in het luchtruim vliegen .... 
Zacht, heel zacht zing ik dan mee.

Op den boord waar rozen gloeien, 
Hemelsblauwe bloemen bloeien 
En de klokj eskrui dj es staan, 
Waan ik mij aan stille stranden 
Waar de golfjes rustig landen 
Rui schend als het deinend graan.

Rosa Corthauts.

„Het was niet mooi van mij,” zei ze, lachend. „Ik wist 
alles reeds van u, voordat ik hier kwam, anders zou ik niet 
gekomen zijn. Ik wist, dat ik volkomen veilig was. Maar, 
om tot het doel van mijn komst te geraken, wat zegt u 
van mijn talent als tooneelspeelster?”

„ . . . Als tooneelspeelster? Wat ter wereld bedoelt u?” 
vroeg hij verbaasd. „Ik moet u eerlijk zeggen, dat ik een 
beetje verlegen ben met de heele geschiedenis,” voegde hij 
eraan toe.

„Och kom,” glimlachte ze. „Durft u werkelijk te zeggen 
dat u niet bemerkt hebt, dat ook ik tooneelgespeeld heb?”

„Werkelijk niet 1” deed hij verbaasd.
„Een grooter compliment zoudt u mij nooit hebben kun

nen maken. Ik heb dus een werkelijk meesterlijke uitbeelding

Tiet buis van Tiugo de Groot
Door een bijzondere relatie zijn wij in staat hierboven een afbeelding te 
brengen van het buis, dat Hugo de Groot bij zijn ontvluchting uit het 

slot Loevestein gedragen heeft.

gegeven van een jong, onschuldig meisje, dat zich onwetend 
in gevaar begeven had. Ik beken, dat ik geluk had, omdat 
u zoo prachtig met mij samen gespeeld hebt, maar zooals u 
weet, zijn die eenvoudige, kleine rollen toch juist verbazend 
moeilijk.”

„Maar waar wilt u in ’s Hemelsnaam heen?”
„Dat zal ik u zeggen. U hebt een paar dagen geleden een 

tooneelstuk gekocht, dat mijn man geschreven heeft. . .
„Is u heusch zijn vrouw .... mevrouw Tonans?”
Zij knikte.
„Ik ben inderdaad mevrouw Tonans. Ik houd van het stuk 

dat u gekocht hebt. Er is een gedeelte in, dat letterlijk voor 
mij geschreven is. Ik weet het, want ik heb er mijn man aan 
geholpen. Hij durfde u niet te vragen mij die rol te geven 
van het onwetende jonge meisje, maar daar ze zoo precies 
ligt in de lijn van de rol die ik daareven gespeeld heb, ben ik 
ervan overtuigd dat u mijn man dwaas zult vinden. Ik moet 
goed gespeeld hebben, want anders zou ik een acteur van 
uw ervaring niet zoo om den tuin hebben kunnen leiden.” 

„Ik beken eerlijk dat ik erin gevlogen ben,” zei hij lachend.
„Ik herinner mij het gedeelte dat u bedoelt heel goed .... 
Jeanne, een jong meisje, die zichzelf ’s avonds laat alleen 
met Dankers aan boord van een verlaten jacht bevindt. 
Ik herinner het me heel goed. Het moet een heel onschuldig • 
n^isje zijn . . . .”

„En u wilt het met mij probeeren? Ik heb u getoond,

TAr. TA. CI, ©uparcf
De chef van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen aan het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Mr. M. I. Duparc, die 
in verband met de Parijsche Kunstnijvsrheidstentoonstelling in de Fransche 
hoofdstad vertoefde, is aldaar plotseling overleden. Mr. Duparc heeft den • 

55-jarigen leeftijd bereikt.

dat ik die rol best spelen kan. Ik heb wel eens meer tooneel
gespeeld, maar u weet zelf wel hoe moeilijk het is een 
plaats bij een goed gezelschap te krijgen . ..

Hij knikte.
„Natuurlijk,” riep hij opeens opgetogen uit, „natuurlijk 

moet u die rol spelen .... ik zou niemand beter weten...
„Dank U wèl,” zei ze verrukt. „En nu geloof ik, dat ik 

met het oog op dat lesje van uw bewonderenswaardigen 
huisknecht maar beter doe weg te gaan?” voegde ze er 
glimlachend aan toe.

„U heeft gehoord, wat hij gezegd heeft van mij, die aarts
leugenaar,” lachte hij ook.

„Ik heb er geen woord van geloofd I Maar ik zal u eens 
wat zeggen. Gaat u met mij mee ! Mijn man is thuis. Hij 
zal het zoo prettig vinden. Hij heeft er geen vermoeden van 
dat ik naar u toegegaan ben. En u krijgt heerlijke rhumcake. 
Ik weet dat u daar erg van houdt.”*

„Hoe weet u dat in ’s hemelsnaam?”
„Ach,” antwoordde ze lachend, „u ziet er echt naar uit, 

dat u er veel van houdt. Alle aardige mannen doen het trou
wens. Maar kom meel Ik verlang er zoo naar, om het mijn 
man te kunnen zeggen !”

vliegdemonstraties op het vliegveld te Berlijn
Links: de ex-kroonprins laat zich door een mecanicien den kleinen Junkermotór verklaren. Rechts: Een aardige scène op het vliegveld: De meegebrachte lunch 

wordt onder het genot van een glaasje bier verorberd.
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Cyj-ret regent. Eerst heel zachtjes, maar een oogenblik 
j rTj later begint het te klateren. Het is even na twaal- 
] |||* ven en alle kerken zijn gesloten. Gelukkig zijn 
verscheidene custodes zoo welwillend, ons hun kerken 
binnen te laten. Maar de Dom, — zegt men ons reeds — is 
tot halfvier ’s middags gesloten — en om halfvier moeten 
we weg, want dan gaat onze trein. Misschien is ook de 
custos van den Dom over te halen.

Na lang zoeken vinden we hem. Eerst is hij niet te 
vermurwen, maar als ik hem een „tessera” (vrij toegangs
bewijs tot alle musea) getoond heb, wordt hij vriendelijker 
en opent ons den Dom. Hij gaat zelfs met ons mee en 
leidt ons rond.

De kerk is geheel donker, een prachtige oude Romaansche 
basiliek. In het koor zijn de beroemde fresco’s van Fra 
Filippo Lippi, voorstellend aan den eenen kant de ge
schiedenis van Johannes den Dooper, aan den anderen 
kant die van den H. Stephanus. De gestalten zijn slecht 
te onderscheiden in het halve licht, maar de prachtige 
matte fresco-kleuren komen daardoor des te beter tot hun 
recht. Toch ziet men genoeg van de figuren om op te 
merken, met welk een plezier deze monnik geschilderd De Dom te prato.

uit de 15de eeuwr hebben iets achtergelaten van hun 
genie in den Dom van Prato. De preekstoel is van 
Mino da Fiesoli, geheel in wit marmer, dat door den 
ouderdom de kleur heeft gekregen van oud ivoor; 
Michellozzo heeft den voet gehouwen, de bas-reliefs 
van het ronde bovenstuk zijn van Mino. Het is typi
sche kunst uit de 15de eeuw, niet overladen, maar zuiver 
schoon.

In den Dom is een solide zilveren gedreven kist, met 
drie onzichtbare sloten. Daarin wordt de kostbare reliquie 
bewaard : de gordel van O.L.V. De legende verhaalt, hoe 
Maria dezen gordel aan den H. Thomas gaf, vóór zij ten 
hemel voer; later hebben de kruisridders haar meegebracht 
uit het H. Land.

Nu ligt de gordel in den Dom van Prato, en ééns in het 
jaar, met Paschen, wordt deze reliquie den volke vertoond 
van den preekstoel af, die zich aan den buitenkant van 
de Cathedraal bevindt. De custos ging ons voor, en daar 
stonden we op dien preekstoel, in wit en donkergroen 
marmer met basreliëfs van Donatello, en we kijken uit 
over het plein, dat nu koud en nat en guur is, maar dat 
prachtig moet zijn in de zon, als de priesters in vol

Tiet Gastmaal bij Herodes
(Naar de fresco van Fra Filippo Lippi).

Tra Tlippo Eippi: ©e ©ood van S. Girolamo,

heeft, en hoe hij er 
vermaak in schepte, 
de menschen zoo 
realistisch mogelijk 
voor te stellen. Voor
al treft ons dat bij 
zijn meesterstuk „de 
dood van S. Giro- 
lamo.” Men ziet de 
menschen schreeuwen 
en weeklagen, en on
der aan de baar, ge
knield, is de gever in 
forsche, waarschijnlijk 
zeer goed gelijkende 
trekken. Heel boven
aan troont God de 
Vader, te midden van 
engelen. De kleuren 
zijn van een warme, 
weelderige pracht, met 
veel blauw en schar
lakenrood.

Alle groote artisten

©e begrafenis van S. Stefano
(Naar de fresco van Fra Filippo Lippi).

ornaat de reliquie 
vertoonen aan het 
volk.

We gaan terug naar 
binnen, en staan een 
oogenblik stil op de 
galerij, die naar den 

buit en -preekstoel 
voert. De Dom ligt 
stil en verlaten. In 
de verte flikkert een 
eenzame kaars voor 
een donker altaar.

Als we buiten ko
men, regent het, re
gent het, en de koude 
slaat ons tegemoet.

Florence, Mei 1925.

©e preekstoel. De ©uitenpreekstoel.

Maandag, den tweeden Pinksterdag, heeft de Vereeniging v. Vreemdelingenverkeer te Nunspeet een openluchtspel opgevoerd, getiteld: „Maya’s Wraak”, een episode uit het zigeunerleven door
Mevrouw Amy Grothe-Twiss. — Een groep der medespelenden.



PANORAMA 10

28)
ank je wel, mijn kind, en dat wensch ik zelf 

ook. Doch ik denk, dat dit nog slechts een 
paar jaar, opgevroolijkt door jouw heerlijk 
gezelschap, zal kunnen zijn. En nu zullen 
wij die saaie, droge documenten opbergen.

Als je ze noodig .mocht hebben, dan kun je ze altijd 
in de linker lade van mijn bureau vinden, waarvan 
ik je den sleutel zal geven. En nu heb ik nog een ver
rassing voor mijn lieve vrouw.”

Hij haalde uit een kast een fluweelen kistje te voor
schijn hetwelk hij Tilly overhandigde.

,,Ik heb al zooveel van je gekregen,” zei Tilly aar
zelend.

Hij opende het kistje voor haar, waarna er, op een 
zijden kussen, een diamanten collier te voorschijn 
kwam, dat oogverblindend schitterde.

„O!” riep ze uit.
,,Ik hoop, dat het je zal bevallen,” zei de professor. 

,,De andere sieraden, die ik je gegeven heb, waren meer 
geschikt voor een jong meisje, doch dit is een geschenk
voor een getrouwde vrouw. Mag ik je den ket
ting om doen ?”

Hij kwam achter haar staan en ze voelde, 
hoe zijn gehandschoende vingers het diamanten 
slot dichtmaakten.

„Kijk nu in den spiegel, en vertel me, of 
je het collier mooi vindt.”

Ze stond op en liep op den spiegel toe, 
waarin ze zichzelf in haar groene japon van 
het hoofd tot de voeten weerkaatst zag. Dia
manten ! Diamanten, die denken deden aan de 
reinste dauwdruppels of ... . glinsterende tra
nen ! Ze zag haar eigen bekoorlijke, jonge 
verschijning en daarachter. . . . den ouden grij
zen man .... haar echtgenoot ! Geen gevoel 
van geluk voer door haar heen : ze kreeg plot
seling een onweerstaanbare behoefte in een scha
terlach uit te barsten ... of in tranen.

Het laatste gebeurde echter, en ze stond 
daar voor hem als een hulpeloos kind, terwijl 
dikke druppels langs haar wangen liepen.

„Mijti beste kind, wat scheelt je ? Voel je je onge
lukkig ? Heb je verdriet ?”

„Niets,” stamelde ze, doch ze kon niet ophouden met 
snikken. „Niets.... en het is zulk een prachtig 
cadeau. Ik ben heusch heel erg gelukkig. Ik denk, dat 
het komt, omdat ik zulk een hoofdpijn had .... Ik 
huil anders nooit en het is erg kinderachtig.”

De professor legde zijn arm om haar schouders, en 
ze voelde, hoe hij beefde.

„Ik begrijp het,” zei hij zachtjes. „Het isjehuwelijks- 
avond, en het is allemaal zoo vreemd, omdat je zulk 
een grooten stap hebt gedaan. Je bent zenuwachtig 
en bang, maar in werkelijkheid is niets veranderd, 
kindje. Je zult mij altijd hetzelfde vinden, en je behoeft 
je nergens ongerust over te maken. Ga maar naar bed, 
want ik ben zelf ook moe.” Hij boog zich tot haar over, 
en raakte even haar voorhoofd met zijn lippen aan. 
„Goeden nacht.” Hij opende de deur voor haar. „Wel 
te rusten, kindje.”

De werkelijkheid,
Tilly draaide het electrisch licht uit. Het was pas 

elf uur, en ze wilde zich nog niet ontkleeden of naar bed 
gaan, daar zij den geheelen middag geslapen had.

Een ondraaglijk gevoel van onrust had zich van 
haar meester gemaakt. Ze had verscheidene boeken 
op haar kamer, doch deze handelden allen over het
zelfde onderwerp: liefde.... iets, wat zij uit haar leven 
had gesloten.

Ze opende de deur en ging op het balcon staan. Het 
was den geheelen dag buitengewoon drukkend ge
weest, doch thans woei er een nog bijna onmerkbaar 
koeltje. De geur van duizenden bloemen bezwangerde 
de fluweelen avondlucht. Het was, alsof alles daarbui
ten haar riep en Tilly kon het in haar kamer niet 
langer uithouden. Ze liep de steenen trapjes af, en 
nam plaats op de bank in den tuin, waar ze met Trench 
had gezeten, toen Brandon hem had meegebracht 
van uit Helouan.

Haar gedachten gingen naar hem uit, en haar ver
langen was zóó heftig, dat ze zich bijna verbeeldde, 

dat hij hier naast haar zat .... Ze kon zich niet voor
stellen, dat ze een dergelijk gevoel voor hem had, 
terwijl toch uit alles maar al te duidelijk bleek, 
dat hij dit in geen enkel opzicht beantwoordde. Hij 
had zich zelfs niet eens verwaardigd haar zijn ge- 
lukwenschen te doen toekomen.

En toen herinnerde ze zich plotseling weer dat 
moment, waarop ze in de kerk geknield had .... en ze 
haar belofte van trouw had geschonken aan den man, 
die zoo goed voor haar was.

Het was zwak van haar om hier te gaan zitten, want 
zelfs in gedachten mocht ze haar echtgenoot niet on
trouw zijn . . . . Maar waarom voelde ze zich dan 
zoo verdrietig ? Alles was toch uit haar eigen, vrijen 
wil geschied . . . . Kwam het, omdat een oude man 
rustig als een kind in het hotel sliep, terwijl zij in haar 
jeugd en eenzaamheid in den tuin zat ? O, nee, ze 
was heel blij, dat Methusalem slapen kon, daar hij door 
zijn hoogen leeftijd natuurlijk alles .... zelfs zijn huwe
lijksdag . . . . kalm opnam.

Ze schudde ongeduldig met haar dikke krullen, en 
zei bij zichzelf, dat ze zich niet zoo bespottelijk moest 
aanstellen. Ze wilde naar binnen gaan, de lakens over 
zich heentrekken, en weigeren aan iets anders te denken 
dan het groote geluk, dat haar ten deel was gevallen.

Een enorm bedrag was voor haar op de Bank vast
gezet : ze had de prachtigste kleeren en sieraden, en 
ze zou zich nooit meer over haar toekomst ongerust 
behoeven te maken.

Ze was juist op het punt op te staan, toen haar oogen 
plotseling een klein lichtje te midden van de dichte 
duisternis ontdekten. Iemand was 2eker naar buiten 

J. rotgans.
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gekomen om nog rustig van een sigaar te kunnen 
genieten. Ze onderscheidde niets anders dan het bran
dende puntje van een sigaar en een wit front. De man 
kwam toe op de bank, waarop zij gezeten was. Mis
schien zou hij wel kalm voorbijgaan : ze moest in elk 
geval even blijven zitten.

Dichtbij gekomen, wierp de vreemdeling zijn sigaar 
weg.... Toen merkte ze plotseling, dat het geen vreem
deling was, doch niemand anders dan . . . . Wilfred 
Trench. Haar hart klopte met zulke wilde slagen, dat 
het haar voorkwam, alsof hij het moest hooren bonzen.

„Goedenavond, Tilly Maakhaast,” zei hij op iro- 
nischen toon. „Ik dacht wel, dat ik je hier zou vinden. 
En hoe maak je het ?”

Trouw
Voor een kort oogenblik kon Tilly geen woord uit

brengen. Ze was zoo verbaasd door zijn plotseling ver
schijnen, dat ze als aan den grond genageld zat.

Het kwam haar voor, alsof ze hem als het ware door 
haar intens verlangen alleen reeds naar zich toege
trokken had.

Zonder echter haar antwoord af te wachten, nam hij 
naast haar plaats.

„Ik.... ik dacht, dat U mijlen ver weg was,” 
stamelde ze. „Waarom is U vannacht hierheen geko
men ?”

„Waarom niet ?” vroeg hij op luchthartigen toon. 
„Verschilt deze avond dan van de andere ? Ik kwam 
een vriend bezoeken.”

„Was U in de eetzaal ? Ik heb U niet gezien.” 
„Misschien dineerden we, nadat jij weg was.” 
„Maar waarom is U niet bij den Professor geweest ?

Hij verwachtte iets van U te zullen hooren .... en ik 
ook,” voegde zij er aan toe.

„Dat was ook mijn plan, doch ik vernam,dat hij zich 
al in zijn slaapvertrek had teruggetrokken. Daar ik 
straks naar Helouan ga, wil je zeker zoo vriendelijk 
zijn hem mijn groeten over te brengen ? En hoe maakt 
de oude heer het en kun je nog al goéd met hem 
overweg?”

„Ik heb U in mijn brief daarop geantwoord,” zei 

Tilly. „Dat was ongeveer tien dagen geleden, en ik 
vind, dat U ons wel geluk had kunnen wenschen.” 

„Dat spijt me, maar ik heb je epistel niet ontvangen. 
Ik ben op reis geweest, zoodat ik wel een stapel corres
pondentie op me zal vinden wachten. Moet ik je dan 
feliciteeren ? Heeft de visch toegehapt en ben je ver
loofd ?”

„Praat niet op die manier,” protesteerde ze. „We 
zijn .... al getrouwd.”

Trench liet een uitroep van verbazing hooren. 
„Wat zeg je ? En wanneer is dat gebeurd ?” 
„Vandaag. We gingen weg met een taxi en kwamen 

getrouwd terug. Niemand weet er iets van, en zoolang 
we hier zijn, maken we ons huwelijk ook niet bekend. 
U is de eenige, die er van op de hoogte is, en mijn 
vriendin Ivy in Engeland.”

Ze voelde, hoe zijn oogen strak op haar gericht waren.
„Dus nu ben je mevrouw Wilfred Hibbs,” zei hij 

cynisch. „Mag ik je van harte gelukwenschen ? Ik 
hoop dat je den ouden man draaglijk gezelschap zult 
vinden.”

De verachting in zijn stem maakte haar woedend. 
„Dat i s hij ook,” zei ze. „Een van de beste mannen, 

dien ik ooit ontmoet heb, en ik houd van hem. Ik zal 
heel lief en hartelijk voor hem zijn, omdat hij zoo goed 
voor mij is. Ik mag hem zoowel om zijn geld als zijn 
persoonlijkheid.”

„Natuurlijk,” zei Trench schamper. „En vanavond 
kwam je in den tuin een luchtje scheppen ?”

„Ja, ik had hoofdpijn, heb den heelen middag gesla
pen, en ik ben nu klaar wakker, zoodat ik naar buiten 
ging.” 

„Dat spreekt vanzelf,” zei hij.
Hierop viel er een stilte, en ze begreep, dat 

zij die tot eiken prijs breken moest.
„Hoe staat het met Uw boek ?” infor

meerde ze.
„Het is bijna af.”
„Het heet „Tilly Maakhaast”, is het niet ? 

Ik heb U zelf den titel gegeven ! Wat voor 
soort meisje is de heldin ?”

„O, een heel aardig persoontje — zooals 
jij me indertijd vroeg te willen uitbeelden/’ 
antwoordde hij.

„Dus geheel verschillend van „Diavaleen”?” 
„Absoluut, want zij was een kleine duivelin.” 
„Ik hoop het nieuwe werk gauw te lezen. 

Wanneer komt het uit ?”
„In het najaar. Ik vertrek binnenkort naar 

Engeland, waar ik tot den winter blijf. Verlang 
jij niet naar Engeland terug?”

„Austin heeft een huis in Londen,” vertelde
ze hem. „We gaan een lange reis maken, want de 
volgende maand neemt hij me mee naar Japan. Ik 
kan me niet voorstellen, dat er menschen bestaan, 
die op een en dezelfde plaats kunnen blijven wonen, 
terwijl de^heele wereld voor hen open staat.”

Even dacht Trench na, en toen zei hij :
„Ik kan me dat tot op zekere hoogte wèl indenken, 

want sommige plekken kunnen voor twee menschen 
de heele wereld uitmaken, en ze verlangen dan niets 
anders meer.”

„O, U bedoelt menschen, die van elkaar houden,” 
viel ze hem in de rede. „Die leiden een heel afzonderlijk 
bestaan.” Ze aarzelde en vervolgde : „Austin heeft me 
van Uw verloofde verteld, mijnheer Trench. Hij zegt, 
dat het geen wonder is, dat U zooveel van haar houdt. 
Is U bij haar geweest ? ”

„Ja,” klonk het kortaf.
„En gaat U gauw trouwen ?”
Het kwam haar voor, alsof er een mes in haar hart 

werd gestoken, toen zij deze vraag deed.
„Mijn plannen .... onze plannen zijn nog niet 

vastgesteld,” zei Trench. „Ze is heel jong, en .... 
ik wacht nog. Maar praat liever over jezelf. Ben je 
tevreden ?”

„Natuurlijk, en daartoe heb ik alle mogelijke 
redenen.”

Trench keek haar onderzoekend aan.
„Het is een beetje moeilijk je te begrijpen,” zei hij 

ten slotte. „Je bent jong en naar ik vermoed buiten
gewoon levenslustig. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik 
er aan twijfelde of je meende, wat je me indertijd zei 
over een huwelijk met een ouden man. Ik vind .... 
de gedachte alleen daaraan reeds.... hinderlijk. 
Denk je, dat je trouw aan jezelf bent gebleven ?”

In zijn woorden lag een beschuldiging, en ze was 
trotsch genoeg om zich te verdedigen.

„Meer, dan wanneer ik met een jongen man was 
getrouwd, dien ik niet lief kon hebben,” antwoordde 
ze. „U moet niet vergeten, dat ik nog volkomen mijn 
eigen baas ben, zoodat ik niets te betreuren heb, 
nietwaar ?”

(Wordt vervolgd).
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^Van Heinde er? Verrel

Camille Flammarion,
Ook de Bisschopsstad heeft thans zijn zweminrichting

Een overzicht van de nieuwe zweminrichting aan den Krommen Rijn te Utrecht, die een der grootste 
en fraaiste is van ons land.

Ds. H. H. Barser
Nederlandsch Hervormd predikant te 
Utrecht, herdacht onder veel hartelijke

de wereldberoemde Fransche Sterrenkundige, 
wiens fantasierijke werken in Neaerlandsche 
vertalingen ook in ons land duizenden lezers 
gevonden hebben, is op 83-jarigen leeftijd 

overleden.

Nepal autonoom
Nepal, een der rijkste staten van Britsch-Indië, is een dezer dagen tot autonome mo
narchie verklaard als erkenning van de vele en groote diensten die het Engeland in 
den wereldoorlog bewezen heeft. Het opperhoofd van Nepal, die in Engeland gestu
deerd heeft, wachtend in de troonzaal op den Enceischen gezant, die hem het besluit 

van den koning, van wien hij tevens het recht gekregen heeft den titel van 
„Majesteit” te dragen, zal komen mededeelen.

Prof. J. A. v. d. Kloes, 
oud-hoogleeraar aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, vierde de vorige 

week zijn 80sten verjaardag.

belangstelling zijn 70sten verjaardag.

De moord op den Sirdar
Abdel Faltah Enayat, die ervan beschuldigd wordt den Sirdar van Egypte 
vermoord te hebben, wordt van de gevangenis naar het Gerechtshof 

overgebracht om aldaar terecht te staan.

Het Concours hippique te Hilversum,
Zaterdag en Zondag Li. gehouden. Links: Luitenant Robert Baarnhielm uit Göteborg, Zweden, de eerste prijswinner in het internationaal concours voor het beste rijpaard. Midden: 
Mejuffrouw Mary Lungen uit Berlijn, die de medaille van de Koningin won in het concours voor het schoonste rijpaard. Mejuffrouw Lungen is een der bekendste amazones van Europa. 

Rechts: Luitenant A.T. Coienbrander uit den Haag, winnaar van „den beker van Laren”.

De beide nationale helden van Italië in den tuin van _ . . , ,, , ,
d’Annunzio’s villa. Een overzicht tijdens het vullen der ballons.

Commandant X A. H. Povisen
leider van het Leger des Heils in Nederland, is op 57- 

jarigen leeftijd te Amsterdam overleden.
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ONZE OAMESsRUBRffiK
ONDER REDACTIE VAN AMY VORSTMAN-TEN HAVE

Wat moeten we met oude 
meubelen doen?

Geen raadgeving moet U van mij verwachten 
hoe U wormgaatjes moet verzorgen ....

Neen, ik wil u echter eens vertellen, wat ik 
zou doen met oude meubels als ik deze zou 
hebben.

Oude meubelen zijn zeker in sommige moderne 
intérieurs als decoratief voorwerp goed toe te 
passen.

Verkeerd lijkt het mij echter om de (van 
buiten) moderne woning van binnen een „oud” 
aanzien te geven.

Zelfs als we mooie oude meubelen hebben 
geërfd (waarvan de geschiedenis verbonden is 
met de geschiedenis van ons voorgeslacht) en 
we daarom dien meubels een eereplaats willen 
geven, dan nóg is het onjuist om de kamer als 
„oud” te gaan vermommen. Allerminst lijkt mij 
dat de manier om de kamer in overeenstemming 
te maken met de mooie voorwerpen.

We brengen dan een echt oud cultuur docu
ment in een omgeving van namaak, van zinlooze 
maskerade. Onwaardig l

Op het tooneel, in een historisch stuk, kan 
een oud decor, een oud intérieur op zijn plaats 
zijn (hoewel we ook hier toch de gestyleerde 
opvatting ervan als aanduiding de voorkeur 
geven), als vertrek om werkelijk in te wonen ge
tuigt zoo’n vermomming van geestelijke armoede. 
Een dergelijke omgeving is beleedigend voor een 
kunstvoorwerp.

Als we het mooie van zoo’n oud voorwerp echt 
met ons innerlijk aanvoelen, dan moeten we ook 
tegelijkertijd aanvoelen het gemis aan schoonheid 
bij die in elkaar geflanste kwasi-ook-oude-om- 
geving. Dan moeten we er geen genoegen mee 
kunnen nemen.

We dienen een achtergrond te zoeken, die 
wat beschaafder gezelschap biedt aan onze oude, 
voorname gasten !

Want deze oude meubels zf/w gasten. Ze heb
ben een wezen, als al wat geschapen is.

De meeste oude meubels zijn echter niet verkregen 
uit een nalatenschap en zijn niet de dragers van de ge
schiedenis van ons voorgeslacht. Er zijn menschen die 
oude familieportretten opkoopen en voorzien van hun 
eigen familienaam. Het is grof bedrog en lachwekkend 
als men den gefingeerden adel doorziet I

Met oude meubels die opgekocht zijn bij een antiquair 
is dit niet geheel hetzelfde. Maar toch eigenen we ons 
méér toe dan te koopen is.

Een titel is niet te koopen, een waardigheid is niet te 
koopen. En het is ook niet te koopen. Als een baron 
zijn titel aan een rijkaard verkoopt — dan bedriegt hij. 
Want de rijkaard wordt toch geen baron, geen werke
lijke baron, door die betaling.

En als wij een waardig mooi geschiedkundig meubel
stuk koopen komt toch die waardigheid niet in ons bezit. 
Want er is ook iets geestelijks bij dit bezit . En daarmede 
is het alsof we in een sprookje leven. Die waardigheid 
komt alleen maar in het bezit van den echten eigenaar.

Ik zou daarom oude meubels willen beschouwen als 
hooge gasten. Ik zou niet vergen dat ze zich met mij 
moesten encanailleeren.

Geef ze een eigen, rustig plekje, plaats ze op een kleine 
verhooging, zooals een precieus sieraad ook 
toekomt. Hang er een fijnen lap effen 
brocaat achter — toon dat je de afkomst 
weet te waardeeren.

Als ik vertrekken zie, ingericht in een 
of anderen antieken „stijl”, dan vraag ik 
me telkens weer af hoe het toch mógelijk 
is dat menschen uit onzen tijd daarin 
zich op hun gemak kunnen gevoelen !

Maar oude meubelvormen kunnen in een 
kamer met moderne vensters en deuren, 
met een modern verwarmingsapparaat, 
met een moderne lamp en zelfs bij andere 
moderne meubelstukken,een harmonischen 
indruk teweeg brengen. Het zijn dan oude 
meubels waar de latere menschen van 
zijn blijven houden.

Elke poging echter om onze omgeving 
z.g. „oud” te willen maken (het geheele 
vertrek dus in dien overeenstemmenden 
ouden trant in te richten) moet een misluk
king worden als wij zélf waarlijk menschen 
zijn, die dit leven leven!!

Paul Bromberg.

Onxe Tluisdieren.
Een mensch kan als vegetariër zeer 

welvarend zijn, een hond daarentegen heeft 
behoefte aan vleeschvoeding.

Dit wil niet zeggen, dat een hond uit-

Links: Avondjaponnetje van zwart satin met overrokie dat bovenaan boogvormig aangezet 
en wat wijder is, en afgezet met de doffe kant der crêpe satin, doch vleeschkleurig, evenals 
de lange in draperie hangende chabot. Rechts: Avondtoiietje van rosé crêpe satin. Geheel 
recht van achteren. Van voren zijn drie klokvormige stukken kant of van dezelfde satin, 
op ongelijke hoogte aangebracht. De lange shawl is eveneens met kant afgewerkt en 

losjes om den hals geslagen.

sluitend vleesch moet eten zonder iets anders, of dat 
meelkost nadeelig is voor honden.

Sommigen meenen, dat vleesch het hoofdbestanddeel 
moet uitmaken van de voeding van den hond ; weer 
anderen beweren, dat de hond sedert hij tot huisdier 
geworden is en zijn oorspronkelijke leefwijze eenigszins 
veranderd heeft, geen behoefte meer heeft aan vleesch. 
Al heeft de hond als huisdier andere gewoonten als de 
hond, die in het wild voorkomt, toch zijn zijn organen en 
constitutie vrijwel dezelfde gebleven.

Zooals men weet is het gevolg van vleeschvoeding 
vermeerdering van de hoeveelheid vezelstof, waaruit de 
spierweefsels ontstaan. Vleeschvoeding maakt het bloed 
rijker zonder de hoeveelheid vet abnormaal te laten 
toenemen. Plantaardig voedsel heeft bij den hond dit 
nadeel, dat het niet alleen vet aanzet, maar dat de voor 
het organisme van den hond noodige voedende bestand- 
deelen hierin in zoo andere verhouding voorkomen, dat 
men om het noodige resultaat te bereiken den hond een 
hoeveelheid zou moeten voeren, die hij onmogelijk ver
zwelgen kan.

Men heeft proeven genomen met honden die maanden
lang uitsluitend met vleesch gevoed werden en die niet 
noemenswaard in gewicht waren toegenomen.

De allernieuwste canapé-kussens zijn niet maar zoo gewoon rond of vierkant, maar hebben allerlei 
buitenissige vormen waarin „roombroodjes”, zeesterren en vooral waaiers domineeren. De jongedame op 
ons plaatje heeft zoo’n waaiervormig kussen in de hand, dat van boven uit fijn ingerimpelde tafzijde 

bestaat, die bevestigd is aan een met de hand beschilderd onderstuk.

Tegen een uitsluitend plantaardige voeding zijn 
daarentegen honden niet bestand gebleken. Een 
hond, die niets anders krijgt, zal natuurlijk gulzig 
aanvallen op het vegetarisch voedsel omdat hij 
door honger gedreven wordt, doch dit wil niet 
zeggen,dat een vegetarische voedingswijze geschikt 
is voor den hond. Men hoort wel eens beweren, 
dat rauw vleesch de honden valsch maakt; dit 
is beslist onwaar : een hond, die kwaadaardig is 
na het eten van rauw vleesch zou het anders even 
goed zijn.

Het is een verkeerd idee, een hond iederen dag 
hetzelfde eten te geven, altijd op dezelfde wijze 
toebereid ; ook bij den hond geldt het: verande
ring van spijs doet eten.

Een hond mag gerust melk drinken, verder geve 
men een hond : afgetrokken gelei van schapen- 
pooten, gedroogd en gemalen ossen- en paarde- 
vleesch, dat veel goedkooper is dan versch vleesch. 
Met kokend water maakt men er een sterken 
bouillon van, dien men met oud brood aanmaakt, 
hondencakes met groenten geweekt in melk vor
men eveneens een goed voedsel. Een theelepel 
bloem van zwavel per week (dit voor zomers; 
’s winters om de andere week) door het eten ge
roerd geldt als bestrijding tegen huidziekte.

Ook een weinig zout mag in het hondeneten 
niet vergeten worden. Eén maaltijd per dag is 
voldoende, meestal ’s avonds en dan ’s morgens 
wat geweekt brood. Helder drinkwater moet ech
ter ten allen tijde voor den hond gereed staan.

‘Tramgeneugten.
DE NEUS.

I n de overigens leege tram zaten we tegenover 
elkaar. Neen, — ze zat niet, — ze tróónde — 
breed uit — in dikte van rokken-val.... naast 
haar op de bank de karbies in buikige volheid . . 
Boven het dof-zwart van de bloes-met-gitten 
stond bol het goedige vollemaansgezicht, door- 
ploegd van de vele rimpeltjes als een over-jaarsche 
pippeling. Het dunne grijze haar, strak glad weg

getrokken eindigde in de gelige knoedeltjes ergens in d’r 
hals. Op den enormen blauw-bonten schoot rustten stil 
vermoeid de grove handen, en stevig neergeplant reden 
de groote platvoeten rustig mee half onder den ruimen rok. 

Tot zoover was ér niets bizonders aan haar.
Het bizondere aan haar was d’r neus, d’r oolijke, 

jolige neus, die als met vaardige vingers uit vette klei ge
kneed als ondersteboven stond in d’r dwaas goedig-breed 
gezicht. Die neus leek te schitteren van stil-glundere pret, 
omdat ie er zoo raar tegenaan gekwakt scheen en kleine 
lach-fuifjes doorbibberden z’n kolossalen omvang.

Een moeder met een drie-jarig jongetje zetten zich 
tegenover haar.

„Moes,” kwam het hooge stemmetje zenuwachtig van 
heldhaftig verknepen angst, „Moes, die juffrouw kan mij 
niet meenemen, hè?”

„Welnee, vent!” stelde de moeder gerust met een 
lachje naar de karbies.

De pientere oogjes knipperden eens geruststellend naar 
het jongetje — de neus lachte in uitbundige goedheid.

Meer naar de stad toe liep de tram vol. Winkelende 
dames, een paar schoolkinderen, een oud heertje, een 
bleeke jonge vrouw in een verschoten-groenen-mantel, 
die een zwaar uitpuilend pak in krantenpapier droeg, 

dat rinkelde als ijzer, toen ’t met een zucht 
van verlichting neergezet werd ....

De juffrouw van-de-karbies schikte niet 
op, ging geen haarbreed op zij, ze troonde 
muurvast in d’r volle breedte op ’r plaats, 
die ze voor d’r tien centen eerlijk gekocht 
had .... Massaal van goeiige dikte zat ze 
te zitten.

Twee dames aan den overkant vertelden 
een ijselijk verhaal van een operatie.

Een meewarige trek gleed over het bolle 
gelaat, dat scheen te verstrakken rondom 
den neus, die zachtjes lachte .... quand 
même. Rumoerig stoof een troepje kin
deren de tram uit in lawaaiig gestoei. Bij 
de volgende halte ging pijnlijk stram het 
oude heertje.... Toen we het eindpunt 
naderden, zaten we weer alleen tegenover 
elkaar.

Ze genoot d’r volle tien centen — ze 
reed, — ze rustte, ze keek. Aandachtig 
bekeken de oude oogen stiekem de re 
dames tegen het glas .... De neus scha
terde, —• stil vergenoegd.

Oud Hollandsche Wijsheid. 
Wijsheid in mans, geduld in vrouwen 
Dat kan het huis in ruste houen.
Kwaede beenen eh goede wijven 
Dienen wel in huis te blijven. Cats.
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36) (Slot)

/**^i | qreen, Marion ! Nu ik je eenmaal gevonden 
I ƒ NI heb, nu weet ik ook wat mij te doen staat.
I 1 ' Alleen met jou wil ik maar leven. Ik weet
LX | l reeds sinds langen tijd welk een bitter on-
1 ‘ I I recht ik je heb aangedaan, omdat ik je
door mijn schandelijk wantrouwen uit mijn huis 
g^jaagd heb. Ik wist toen evenmin als jij, dat wij het 
slachtoffer waren van een gemeenen bedrieger, en dat 
onze schuld slechts bestond in gebrek aan vertrouwen 
in elkaar.”

„Ik was toentertijd bijna waanzinnig,” zuchtte 
Marion, moeilijk ademhalend. „Don José, dien ik 
hield voor mijn besten vriend, hielp mij toen om te 
vluchten. Hij was er van het begin af aan op tegen dat 
ik Grazia meenam, maar ik kon niet besluiten het kind 
achter te laten. Het was reeds erg genoeg, dat ik Isa- 
bella nooit meer zou terugzien. Wekenlang doolden 
wij rond. Vaak was je ons vlak op de hielen, maar 
steeds gelukte het aan Don José nog een uitweg te 
vinden. Ik voelde mij doodziek, en Grazia had zoo’n 
hooge koorts.dat ik ieder oogenblik bang was haar dood 
in mijn armen te zullen houden. Zoo kwamen wij 
bij die zigeuners aan. Van uitputting sloot ik mijn 
oogen, toen ik wist dat Grazia goed bezorgd was. 
Toen ik wakker werd, legde men een klein lijkje in 
mijn armen en zei me, dat dit mijn kind was. Wat ik 
dien nacht heb geleden, kan ik niet beschrijven. Don 
José drong er echter op aan, verder te vluchten, en 
plotseling bemerkte ik, dat Don José niet de onzelf
zuchtige vriend was, waarvoor ik hem altijd gehouden 
had, maar dat hij mij als vrouw begeerde. Toen ben 
ik ook voor hem gevlucht, en het gelukte me mij 
te verbergen voor jouw en zijn speurders. Nu is het 
spel uit, Miguel. Wij hebben het duur betaald.”

„En zou alles nog niet kunnen goed worden, Marion? 
Ter wille van Isabella zouden wij ten minste moeten 
probeeren uit de ruïnes van ons geluk een nieuw geluk 
op te bouwen, ook al houd je dan niet meer van me. 
O neen, zeg maar niets ! Ik weet, dat je hart toebehoort 
aan dien jongen baron von Hohenwald, maar ik weet 
óók, dat je hem niet wilt toebehooren, en daarom 
vraag ik je, Marion, probeer het nog eens met mij. 
Ter wille van ons kind dat nog leeft en het andere dat 
dood is, want ik, Marion, ik heb hooit opgehouden van 
je te houden en te bidden dat je mocht terugkeeren.”

Marion huiverde. Haar oogen dwaalden naar den 
„Roode Burcht”, die in den gloed van den jongen

Hef Overtelegrafeeren van Foto s
De snelste wijze om persfoto’s te verspreiden is wel het over

telegrafeeren zooals dit vooral in Amerika gebeurt. Ik .wil hier in 
korte trekken vertellen volgens welk principe dit gaat, zonder 
daarbij in bijzonderheden te kunnen treden wat betreft de vele 
finesses van de machine.

Het zendapparaat is een electrisch bewogen cylinder of liever 
twee platte ringen, die met een smallen metalen band vereenigd 
zijn, zoodat een fotografische film, die er om gewonden wordt, eèn 
transparanten cylinder vormt. Binnen in dien cylinder bevindt 
zich een z. g. foto-electrische cel. Dit is een luchtledige buis, waarin 
een stuk zuiver potassium aan het einde van een daar inkomenden 
draad geplaatst is, terwijl daar tegenover de draad weer uitge
voerd wordt. Deze door de film gevormde cylinder nu wordt 
door een doelmatig geplaatste 20 Watt electrische lamp zoodanig 
verlicht, dat maar een heel klein plekje tegelijk beschenen wordt. 
Het licht nu schijnt door de celluloid film en werkt in op het stuk 
potassium met een sterkte evenredig aan de dichtheid van het 
fotografische beeld op de film. De hoeveelheid of sterkte van het 
licht nu maakt een evenredige hoeveelheid electronen vrij, die 
overschieten naar het tegenover gelegen draadeind en een elec- 
trischen stroom verwekken, weer evenredig aan het aantal aan
komende electronen. Hoe meer licht er dus op een plek doorge
laten wordt, hoe meer vrijkomende electronen en hoe sterker 
stroom. De cylinder draait met een bepaalde snelheid, terwijl hij 
nog een beweging heeft evenwijdig aan de as, die wordt geregeld 
door een schroef, die micrometrisch zuiver 100 trekken op een 
inch (2,5 cM.) heeft.

De ontvangmachine is een doorschijnende cylinder, waarom een 
onbelichte film is gewonden, en die precies met dezelfde snelheid 
draait, terwijl de micrometrisch zuivere schroef wederom voor de 
heen- en weergaande beweging zorgt.

Nu de werkwijze. Een foto wordt op de gewone wijze genomen 
en ontwikkeld, waarna men er een diapositief van maakt, d.i. 
wat men op glas een lantaarnplaatje of een transparant zou 
noemen. Dit diapositief is echter op een film. Deze positieve film 
nu wordt op de zendmachine geplaatst, vormt dus den trans
paranten cylinder. De machine wordt in beweging gebracht, en het 
licht valt op de film, heel kleine plekjes tegelijk, en dóór de film 

morgen glansde, en toen, op de roode torens wijzend, 
zei ze : „Ginds beproef ik een rijken lentedroom. Hij 
was heerlijk als een gedicht. De werkelijkheid echter, 
Miguel, verlangt haar rechten. Wij hebben alle twee 
gedwaald, Miguel. Wij zullen niet over*onze schuld 
praten, maar probeeren goed te maken wat wij kunnen.

. , . Don José vond men met een verpletterden schedel in 
het dal.

Als ik nog iets voor je kan zijn en als je de praatjes 
van de wereld niet schuwt die natuurlijk zullen worden 
rondgestrooid wanneer je de weggeloopen danseres 
weer in je huis neemt, dan wil ik bij je blijven, voor 
altijd.”

„Mijn vrouw, mijn innig-geliefde vrouw,” zei de 
Conde, plechtig het hoofd van Marion aan zijn borst 
drukkend en haar op haar blanke voorhoofd kussend. 
„Kom nu mee naar ons kind.”

En zij gingen naar het doodsbed van Allietta. Als 
een bleeke bloem, met een lachje om haar lippen, 
sluimerde de kleine Grazia vredig en kalm. De eerste 
stralen van de ochtendzon schilderden rozen op haar 
bleeke wangen.

ONS NIEUWE FEUILLETON
Onze lezeressen en lezers, die indertijd zoozeer genoten 
hebben van het boeiende feuilleton „De Lokstem van 
het Noorden", dat onze gevierde romancière Thérèse Hoven 
speciaal voor „Panorama" geschreven had, zullen stellig

ONS NIEUWE FEUILLETON
Onze iezeressen en lezers, die indertijd zoozeer genoten 
hebben van het boeiende feuilleton „De Lokstem van 
het Noorden", dat onze gevierde romancière Thérèse Hoven 
speciaal voor „Panorama" geschreven had, zullen stellig 
met voldoening vernemen, dat deze schrijfster weder
om speciaal voor ons blad een schitterend en boeiend 

verhaal geschreven heeft, getiteld:

„UIT HET GEDRANG”
Reeds in ons volgende nummer zal men het eerste ge

deelte ervan aantreffen.

Een overgeseinde foto.

op het stuk potassium. Hier wordt om zoo te zeggen het zicht
bare beeld op de film omgezet in electrische energie. De opgewekte 
stroom nu wordt langs gewone telegraafdraden geleid naar het 
ontvangstation, terwijl onderweg op de tusschenstations door ver
sterkers enz. zorg wordt gedragen, dat hij op dezelfde kracht blijft. 
Als die stroom het ontvangstation bereikt, wordt daar een lamp 
ontstoken, die daar door een kwartslens op de gevoelige film 
schijnt, en wel door een heel nauwe spleet, zoodat maar een mini
maal gedeelte van de film tegelijk verlicht wordt. Als de cylinder 
nu ronddraait en het licht zwak of sterk schijnt al naarmate van 
de electrische energie, die er op werkt, of uitgaat*als er geen energie 
aankomt, wordt de emulsie (gevoelige laag) eveneens beïnvloed als 
achter een lens in de camera, met dien verstande echter, dat daar

In de gang stond Isabella en zij keek stilletjes de 
kamer in, waar haar doode zustertje onder de bloemen 
sliep. En zij zag hoe haar vader en moeder hand in 
hand stonden bij het bed van Allietta, en zij voelde 
plotseling hoe er in haar jonge hart een nieuwe wereld 
ontwaakte, die zij tot nu toe niet gekend had.

Boven den „Roode Burcht” ging vlammend de 
zon op.

Toen weer in Andalusië de lente heerschte, werd 
Isabella de vrouw van Clemens, en de Conde en zijn 
vrouw hadden aan de Riviera een nieuw en groot geluk 
gevonden. Brunner, die de man van Jeanne geworden 
was, was met hen meegegaan.

Rolf von Reedern had op Isabella’s trouwdag de 
hand gevraagd van Gerta von Abercron en zij was 
nu zijn gelukkige verloofde.

Don José vond men eenige dagen na het feest ten 
huize van den Conde, met een verpletterden schedel 
in het dal van de Darro liggen. Niemand is ooit te weten 
gekomen, of hij zichzelf van het Albaycin gestort heeft 
of dat een ander hem eraf gegooid heeft.

Van Pano heeft men nooit meer iets in het zigeuner
kamp gehoord. Hij was en bleef verdwenen.

Boven den „Roode Burcht” en zijn toovertuinen 
gloeide het avondrood. In den Heiligen Hof sloegen de 
nachtegalen. Op het terras van de „Generalife” stond 
een slanke, in het wit gekleede jonge vrouw en keek 
naar den „Roode Burcht” met zijn torens. En zij werd 
niet moede te genieten van het prachtige uitzicht, 
en nu zag zij van den Velatoren af een man nader- 
komen, die recht op de klaterende fontein toeliep. 
En zij kende dien man en zij wachtte op hem. Het was 
Gisbert von Hohenwald, die Josa op dezen lentedag 
in Andalusië wilde weerzien. En hij kwam steeds 
nader. Flink en hoog-opgericht liep hij, zeker en doel
bewust. Reeds van verre zonden zijn stralende oogen 
een groet naar haar ^oe. En even later hielden zij elkan
ders handen vast, en kuste hij haar op haar mond en 
vroeg hij innig : „En je bent niet meer boos op me, 
liefste, hoewel ik je zoo diep gegriefd heb ?”

Josa lachte tegen hem. „Ik ben dankbaar voor den 
moeilijken tijd, dien wij hebben doorgemaakt, Gisbert. 
Want zonder dien hadden wij elkander nooit zoo goed 
gevonden en zoo goed leeren kennen. De vrouw met het 
roode masker was een beeld van je fantasie, de prinses 
Marion, de gravin Tendilla is je vreemd gebleven, al 
verbindt de hartelijkste vriendschap jelui ook. Niemand 
zal gelukkiger zijn dan zij, als zij verneemt dat wij 
nu voorgoed samen onzen levensweg zullen bewandelen 
tot aan het einde der dagen. Papa is in het hotel. Hij 
zal je wel verraden dat alles voor onze bruiloft gereed 
is. En kom nu mee, liefste, de „Roode Burcht” wacht. 
Laten wij daar nog een uurtje gaan wandelen.”

En arm in arm liepen de gelukkigen erheen.
De Alhambra hulde zich in een diep-violetten sluier, 

en uit den Tuin de los Adarves steeg bedwelmend 
de geur der rozen op. En overal ruischten fonteinen.

En boven den „Roode Burcht” schitterde de eerste 
ster, groot en plechtig, als een sterre der hoop....

de geheele film in :ens belicht wordt terwijl ’t hier onder het draaien 
van de machine plekje voor plekje geschiedt. De zoo behandelde 
film wordt weer gewoon ontwikkeld en afgedrukt en geeft een 
getrouwe copie van het door het zendstation overgetelegrafeerde 
beeld. Wanneer het beeld met een vergrootglas beschouwd wordt, 
is daarop een soort raster waarneembaar afkomstig van de tallooze 
kleine belichtingen. De anders door den fotograaf zoo gevreesde 
ha’latie (overstraling van sterk verlichte deelen op donkere, ook 
wel lichtkring genoemd) doet echter in dit bijzondere geval goede 
diensten door de afscheiding tusschen de verschillende vakjes te 
verzachten, zoodat men werkelijk zeer zuivere beelden krijgt, 
zooals men uit nevensgaande foto, overgenomen uit een ameri- 
kaansch blad, zal kunnen zien.

De geheele werking komt in volgorde dus hierop neer :
1. Een persfoto van een of andere gebeurtenis wordt genomen, 

op de gewone wijze ontwikkeld en gefixeerd.
2. Van het verkregen negatief wordt een filmpositief gemaakt.
3. Dit positief wordt op de ringen geplaatst zoodat een trans

parante cylinder wordt gevormd met een foto-electrische cel 
als kern.

4. Een 20 Watt licht schijnt door een kleine opening en verlicht 
telkens het stukje potassium in de electr. cel naar verhou
ding van het licht, dat door de deelen van verschillende 
dichtheid van het diapositief valt.

5. De electronen, die worden vrijgemaakt, veroorzaken een 
electrischen stroom en brengen energie over in verhouding 
van het doorgelaten licht.

6. Deze energie wordt langs telegraafdraden geleid naar het 
ontvangstation en onderweg op tusschenstations op dezelfde 
sterkte gehouden.

7. De electrische energie, die aankomt aan het ontvangstation 
wordt opgevoerd tot voldoende sterkte om een 20 Watt-lamp 
te ontsteken, waarna het licht valt door een kleine opening 
en een bepaalde lens* 1 2 3 4 5 6 7 8 en een gevoeligen cylinder verlicht in 
verhouding tot de aankomende energie.

8. De beweging van den cylinder is precies gelijk aan die van 
het zendstation.

0. De aldus belichte film wordt op de gewone wijze ontwikkeld, 
gefixeerd en afgedrukt.

Een dergelijke machine heeft natuurlijk ettelijke ingenieus 
gevonden bijzonderheden en is niet zoo eenvoudig als deze beschrij
ving mocht doen vermoeden, doch ik hoop, dat uit het voorgaande 
het principe iedereen duidelijk zal zijn. V.
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Schaken,
PROBLEEM No. 28 (driezet).

Tiende Wedstrijdprobleem.
F. SACKMANN, Kaiserslautem.

Ie prijs, Duitsche Schaakbond 1924.
Zwart 8 stukken Oplossing probleem 

No. 26 (driezet):
1. D a 4—d 1 (dreigt 

2 Lf 5), f 7, f 6.
2. e2—e 3 f, enz. 

of 1 . .. ., f 7—f 5, 2 
e2—e4 j*;

1...., L g 8—h 7.
2. Ld 3 X h7.
L. v. d. S. te E. (De 

oplossing van no. 23 is 
niet meer geldig. U zult 
begrijpen, dat we, eer
lijkheidshalve tegen
over de andere oplos
sers, ons strikt aan de 
bepalingen van den 
wedstrijd moeten hou
den). J.S.teG. (Tot nog 
toe geen gelegenheid 
gehad aan Uw v<*rz.oek

Conducteur: „Kom nou, mevrouw! 
U moet heusch voor uw zoon be
talen — hij is niet onder de zeven.*4

De dame: „Neen, maar ais hij zijn 
goede pak niet aan had, zou hij 
onder de bank gezeten hebben!**

„Kijk. Hier zijn we heelemaal ge
weest. Het land van de middernacht
zon. Vierentwintig uur zonnescnijn 
iederen dag “
„Maar dan heb je nooit gelegenheid 

gehad je avondtoiletten te dragen 1 ?“

©ommen,
Eene bloemlezing uit hei internationale damleven. 

MARIUS FABRE, Parijs.
Marius Fabre, de 

kampioen van Frank
rijk, is behalve een 
der sterkste spelers 
van Europa, tevens 
een der beste proble- 
misten. Zijn composi
ties geven echter mee- 
rendeels het practische 
spel weer.

Dit thans gepubli
ceerde vraagstuk is 
daarop een der weinige 
uitzonderingen. Het is 
een bekend systeem, 
dat o.i. in dit probleem 
door Fabre zoodanig is 
belichaamd, dat het 
tot een der moeilijkste 
problemen van deze
soort wordt gerekend', terwijl door Isidore Weiss, te Parijs, den 
ex-wereld-kampioen, daarop de mooiste bewerking werd geleverd, 
welke wij vroeger reeds eens op deze plaats opnamen.

De ontleding is zeer diep verborgen hier; als volgt:
Wir: 46—41, 39—34, 22—18, 47—41, 44—39’, 48—42!!, 42 x 33!!!, 45X1! 

Zwart: 37 x 46, 46 x 23, 23x12, 36 x 47, 33 x 35, 12 x 40, 47 x 29, wint!
Ge o.

12 3^5

^7 ^8 ^9 50

te voldoen. Komt echter in orde). E. v. d. M. te A. (U hebt den 
moed nog al gauw opgegeven. Een volgenden keer beter!). 
Correspondentie-adres: J. Verstoep Jzn., Fr. Hendrikstr.37, Delft.

Van ons boekenplankje,
Otto Rung, Toen de Wateren afnamen. — In dit boek schept 

Otto Rung, de boeiende verteller, die een der grootste figuren 
uit Scandinavië genoemd wordt, een levend brok menschelijk 
gebeuren, belangwekkend van handeling en fijn van inhoud. — 
Leiden, A. W. Sijthoff s Uitg. Mij.

John Hargrave, Harbottle. — Een zeer bijzonder boek, dat veel 
gelezen en veel besproken zal worden. — Utrecht, W. de Haan.

Hall Caine, Liefde boven haat. — In dezen boeienden liefdes
roman brengt de met bijzonder talent begaafde Engelsche schrijver 
op aangrijpende wijze het tragische van den rassenhaat naar voren. 
Een boek dat tot nadenken stemt en waarvan de indruk niet 
licht vervagen zal. — Leiden, A. W. Sijthoff s Uitg. Mij.

IK. Uittenbogaard, Common Things. — Een practisch boekje 
om zich in de spreektaal der Engelschen te oriënteeren. Het 
geeft op overzichtelijke wijze veel wetenswaardigs. — Groningen, 
J. B. Wolters.

Zatter .'„Alweer voor je examen gezakt! Wat heb je nu weer voor excuus?**
Zoon: „Wat hadt U anders kunnen verwachten? Ze deden natuuriijk 

dezelfde idiote vragen.**

LENTE.

De eenige mensch, die niet juicht en niet 2ingt, 
En die om de lente niet danst en niet springt, 
Is zeker de echtgenoot, die thans bepaald

’n Hoop duiten voor vrouwlief s toiletjes betaalt.
Visschersman (tot genietende dagjesmenschen): „Ik moet u vragen om 

vooruit te betaien daar de boot iek is.“

Simon

DE DOLLE MOLENAAR.
IV. (Slot).

imon steeg uit en zag dat hij zich voor 
een oud gebouw bevond, dat er als een 
molen uitzag. Een beekje ruischte er 
langs.

„Dat is zeker de molen van den dollen 
molenaar,” dacht Simon. „Ik schijn ein
delijk aan het einde van mijn avontuur 

gekomen te zijn.”
Maar hoe zag het gebouw er uit.
Van steenen of binten was bijna niets meer te be

speuren. Alles was dik begroeid met klimop. Zelfs 
tusschen de kieren van ramen en vensters had het 
zich heengewerkt en alle meubelen waren met een 
netwerk van takken en bladeren omsponnen.

Simon liep het gansche huis door.
Alles was stil en dood. De klokken waren afge- 

loopen Het molenrad scheen ingeslapen. De dikke 
spaken der raderen waren met klimop begroeid en om 
de raderen in de machinekamer hadden z ch druiven
ranken geslingerd, die mooie, goudgele druiven, als 
kleine lampions naar beneden lieten hangen.

Om het verlaten huis een weinig te doen herleven, zette 
Simon de sluizen open, zoodat het water zich op de kam
raderen stortte.

Bruisend viel het water naar beneden en knarsend en 
steunend begon het groote molenrad te draaien ; eerst lang
zaam als iemand, die slaapdronken is, maar gaandeweg 
sneller.

Ook de raderen in de machinekamer begonnen nu in 
beweging te komen ; de molensteenen begonnen te draaien 
en er kwam hoe langer hoe meer leven in de omgeving.

Simon was echter van de ondervonden gebeurtenissen 
zoo moe geworden, dat hij zich op ’n paar leege meelzakken 
neer vlijde en dadelijk insliep.

Hoe lang hij geslapen had, wist hij niet, maar toen hij ont
waakte, scheen het hem of een vreeselijke aardbeving het huis 
van den kelder tot den zolder schudden deed. Verschrikt 
vloog hij op en rende naar de deur en ziet, het gebergte met 
de onderaardsche grot en het meer was verdwenen en in de 
plaats daarvan stond een bosch van hoogstammige boomen.

Vroolijke zonneschijn kwam in breede stroomen door deur 
en vensters naar binnen.

Nu eerst verheugde Simon zich van harte over zijn nieuwe 
bezitting. Omdat hij echter niets van het molenhandwerk 
verstond, liet hij met het hout dat in menigte op den 
hof lag, tafels en stoelen timmeren, opdat alle reizigers, 
dit moede en hongerig door het woud wandelden, bij Knarsend en steunend begon het groote molenrad te draaien.

EEN SCHOOLWANDELING.

Laatst hoorde ik nog van een schoolwandeling, 
waar de kinderen zeker heel veel van gepro

fiteerd hebben, en niet alleen door wat ze zagen 
onderweg en door de frissche lucht, die ze in
ademden, maar ook door de daad van mensch- 
lievendheid van een der grootste jongens, die mis
schien wel een jeugdige Padvinder was, maar in 
ieder geval een voorbeeld gaf aan zijn makkers, 
dat nog ldngen tijd als een goed voorbeeld zal 
blijven nawerken. Hoort slechts eens:

„Er was al lang besloten tot een wandeling 
op de school van den heer Claarsens, en de jongens 
vonden dat dol! Alleen één leelijk bezwaar was er 
verbonden aan dien tocht: ze moesten dan later, 
na afloop, een beschrijving geven, in den vorm 
van een opstel, van op zijn minst drie bladzijden, 
dan kon de onderwijzer beter oordeelen, of ze wel 
goed opmerkzaam waren geweest, op al wat hij 
hun had laten zien.

Maar nu was er een arme jongen op krukken 
onder de twaalfjarigen en op school kon die wel 
zoo’n beetje meescharrelen, maar zoo’n lange wan- nam plaats in de boot, die terstond over het meer weggleed. (Zie vorig No.)

hem konden uitrusten en spijs en drank konden bekomen, deling was toch een onmogelijkheid!
Een ieder die door het oude Molendal van Reedenburg Nu was Dik Truffers, de oudste uit de klasse, een 

wandelt, zal daar een ouderwetsche uitspanning zien op flinke, ferme jongen, die graag wat voor anderen over 
welker uithangbord men leest : „in den dollen molenaar’*. had, op het idee gekomen om een ziekewagen af te 

huren en daar Pim in mee te voeren, dan kon hij 
toch, al rijdende ook genieten van al wat zij zagen op 
velden en wegen en, om beurten, zouden ze hem dan 
voortduwen. De onderwijzer vond dat ook een uitstekend 
plan en dus hadden zij allen veel meer pret, dan ooit 
te voren.

Een ding hoop ik nu maar, dat Dik niet ijdel is ge
worden door al den lof, die hem naderhand werd toege
zwaaid in de opstellen der andere jongens.

Maar dat geloof ik ook niet, want daarvoor heeft Dik 
een veel te goed hart! Wel zie ik hem nog eens hopman 
worden bij de scout-boys.

Pimmetjes opstel werd bekroond en Dik nam er een 
afschrift van, dat hij zijn heele leven lang bewaren zal, 
ook al wordt hij zoo oud als zijn krasse grootvader, die 
nu al tachtig jaar is. Dat is zeker, dat van dien wandel
tocht af, de vriendschapsband tusschen de beide jongens, 
Dik en Pim nog ééns zoo hecht is geworden.

Ook voor mijn neefjes en nichtjes is uit dit \erhaaltje 
wellicht iets te leeren. En wel dit: dat ze hun gebrekkige 
schoolkameraadjes inplaats van te bespotten of te [Zagen, 
steeds moeten helpen en verdedigen. OOM TOM.
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