
H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana op de „Java”. — De legeroefeningen. — De Notre Dame te Parijs. — De aanieg van een 
kabelspoor op de Zug-Spitze. — De Johan de Witt-herdenking — De open luchtschool te Amsterdam geopend. — Muziek.

THYSSE’S HOF TE BLOEMENDAAL
Zaterdag 1.1. heeft de plechtige opening plaats gehad van den nieuwen planten- en vogeltuin bij het Bloemendaalsche Bosch. Deze tuin, die naar den grooten 
natuurvriend en -onderzoeker Dr. Jac. P. Thysse, „Thysse’s Hof” wordt genoemd, is het eerste gedeelte van een te vormen stuk Kennemerland, zooals het 

vroeger in deze streek werd aangetroffen. — Een idyllisch plekje in Thysse’s Hof.
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Beeldengroep van het middelste portaal,

6en der merkwaardigste gebouwen van Parijs, — misschien wel 
hèt merkwaardigste — is de Notre Dame of Onze Lieve 

Vrouwe-kerk. Haar geweldige torens beheerschen de geheelestad, 
en vanwaar men die monumentale gevaarten, geflankeerd door 
de eene fijne torenspits, ook ziet, tusschen welke omgeving ook 
van koepels en torens, zij zijn het meest indrukwekkend van alle. 
Er zijn lieden, die deze kathedraal wat gedrongen vinden, en ’t zou 

verklaarbaar zijn, doordat de grond eromheen 
meermalen werd opgehoogd, doordat de torens 
stomp gebleven zijn (immers de spitsen zijn er 
nooit op gebouwd) en ook doordat deze kathedraal 
niet vrij staat als verscheidene andere Noord-Fran- 
sche kathedralen, maar vrij dicht omgeven is door 
andere meer of minder monumentale gebouwen.

Deze kerk werd opgetrokken op de plek u,ar 
eens een primitiever kerk stond dateerena uit de 
4e eeuw. De huidige kathedraal werd begonnen 
in 1163, en gewijd in 1182, d. w. z. het gedeelte 
ervan, dat toen gereed was. In de 13e eeuw kwam 
echter eerst het schip af. Vol bonte afwisseling 
zijn de tooneelen geweest, welke zich in den loop 
der eeuwen in dit gebouw hebben afgespeeld; 
binnen deze muren werden de koningen van 
Frankrijk ten doop gehouden en hun lijkmissen 
werden er gelezen, het huwelijk van Napoleon III 
werd er voltrokken, in de dagen der Revolutie 
maakte men er een „Tempel der Rede” van, en 
in 1802 werd het gebouw weer aan zijn oorspron
kelijke bestemming teruggegeven. Het had echter 
geweldig geleden en leed nog veel in de volgende 
jaren, zoodat er een ingrijpende restauratie moest 

plaats hebben. Het was in het jaar 1845, dat deze restauratie begon, 
en naar plannen van twee geniale architecten als Viollet-le-Duc 
en Lassus tot wraarlijk schitterende resultaten voerde.

Hoe gaarne wij u ook een uitgebreider beschrijving van dit 
meesterstuk van Gothische architectuur zouden willen geven, w ij 
moeten dit achterwege laten, gebonden als w ij op deze pagina 
aan een beperkte ruimte zijn. Mógen de afbeeldingen van eenige

Wet fraai gebeeldhouwde priesterkoor,
belangrijke architectonische onderdeden, van een klein aantal 
der fraaie beeldhouwwerken, waaronder niet het minst de 
„chimères” — dieren, demonen, ‘vogels, monsters, die daar hoog 
in de lucht het Parijsch. gewoel als aangrijnzen — u echtereen, 
zij het dan ook onvolledigen, indruk geven van dit eeuwenoude 
kunstgewrocht, een der schoonste monumenten der middel 
eeuwsche architectuur.

8en beeldengroep van het linksche voorportaal.
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ZIJN EERSTE BEZIT
door AMY VORSTMAN-TEN HAVE

S
st was op de maandagmarkt, dat Keesje ,het’ 
voor het eerst zag ....

,Het’ was een konijn, een groot wit konijn met 
glimmende pientere roode oogjes.en een smette- 
looze blanke vacht.

b j Er was maar één woord om Keesje’s appre
ciatie uit te drukken : „ruizefaan”.

Met diepe verontwaardiging zou hij elke andersoortige 
waardeering teruggewezen hebben.

Het ,,knaan” zat in een klein hokje dat onder andere hok
ken stond temidden van den hopeloozen marktrommel. 
Een argeloos voorbijganger zou hem nimmer op het eerste 
gezicht ontdekt hebben, doch het bij alle straatjongens 
aanwezige en bij Keesje zeer ontwikkelde zesde zintuig, 
had hem aanstonds „het kanjer” in de smiezen doen krijgen.

„Sjonge .... sjonge . . . .” zuchtte hij sprakeloos van een 
dergelijke weelde.

Geen seconde kwam het denkbeeld op in zijn brein om 
zelfs maar een schuchter verlangen te koesteren naar het 
bezit van het dikke witte beest.

Hij wou alleen maar opscheppen tegen zijn kornuiten over 
het ,,ruize knaan”, dattie mit se aage ooge gesien had ....

Van te voren voelde hij al vechtlust om mogelijken twijfel 
aan zijn beweren te weerleggen met zijn knokige smerige 
knuisten van achtjarig schooiertje. Hij hurkte zoo lang in 
matelooze bewondering voor het hokje, dat de sjofele koop
man nijdig uitviel: ,,Mó-je kaupe ?”

„Stik 1” zei Keesje eri slenterde weg met zijn handen in 
zijn broekzakken, alsof niet het ,,ruize knaan” zijn ziel in 
beroering had gebracht.Dien avond gebeurde het ....

Keesje, zooals gewoonlijk, veel te laat voor de avond
boterham, holde ademloos naar huis langs glimmende 
tramrails in een zomersche regenbui. Zijn doorweekte 
kleeren plakten aan zijn mager lijf .... zijn kapotte schoe
nen zogen zich vol water.’

Het duurde niet lang, of hij had het achterbalcon van een 
tram te pakken. In zijn brutalen snuit, glimmend van regen, 
fonkelden de diepliggende zwarte oogen van pret ....

Bij een bocht zwenkte de tram zoevend en piepend den 
hoek om ; Keesje, hierop niet verdacht, viel van zijn onvaste 
zitplaats en werd gegrepen door een vrachtauto, die juist 
achter de tram omkwam ....

Toen hij tot bewustzijn kwam, lag hij in het hagelwitte 
ziekenhuisbed in 
de lichte vroolijke 
zaal.

Suffig keek hij om 
zich heen .... hij 
zag veel licht .... 
bloemen en zon . .. 
’t was er zoo wijd.. 
zoo wijd ....

Zijn blik — ge
wend aan de don
kere, bedompte af
metingen van de 
kelderwoning, ver
loor zich hier in de 
ijle ruimte .

Een gek gonzend 
gevoel in zijn ach
terhoofd deed hem 
even de oogen slui
ten.

Voorzichtig, met 
angstig tastende 
vingers, voelde hij 
aan zijn hoofd.... 
het zat heelemaal 
in verband ....

Stil van verba
zing bleef hij lig
gen.. . met angsti
ge starende oogen.

Een pleegzuster 
kwam naar hem toe 
en boog zich over 
hem heen....

Juist wou hij zijn 
been verleggen . . . 
hij kermde het uit... 
’s Avonds laat had Winterlandschap
hij hooge koorts en
herkende niemand. In zijn ijlende koorts was Keesje de op
schepper, Keesje, het brutale straat jog, de galgestrop, niets 
meer dan een arm klein kereltje, dat o zoo’n behoefte 
aan wat hartelijkheid had ... .

Zuster Marie, die met de speciale zorg over hem belast was, 
kon de tranen in de oogen krijgen als Keesje om zijn moeder 
riep .... Eens had ze de grove kwaadaardige vrouw gezien, 
toen zij een der eerste dagen, dat Keesje in het ziekenhuis 
lag, op de zaal geweest was ....

Met een grooten omhaal van woorden was zij aanstonds 
in schelden losgebarsten.... over het bed heen was haar 
betoog eigenlijk meer gericht geweest tegen de juffrouw, die 
bij het bed naast-an een bezoek bracht als wel tegen Keesje, 
die met een spotachtigen lach op zijn gezicht had liggen

5

,,©e Haan in ’tHoh”
Cor Ruys ais Cornelius in het hierboven genoemde stuk,dat 
door het Cor Ruys-ensemble voor *t voetlicht wordt gebracht.

fluiten. — Toen zijn moeder, die, behalve haar schimpscheu
ten, niets voor hem had meegebracht, eindelijk vertrokken 
was, zag de zuster hoe twee groote tranen over zijn bleek 
bakkesje liepen.

Zuster Marie was nog jong en met hart en ziel haar beroep 
toegewijd. Al het moederlijke in haar ging in een warmen 
stroom van sympathie uit naar het eenzame manneke, dat 
onder een groot vertoon van branie zijn gevoelig naar liefde 
hunkerend hartje trachtte te verbergen.

Spontaan had zij haar armen om hem heen geslagen en het 
magere lijfje tegen zich aangedrukt.

,,Moeder wordt wel weer goed op je hóór, lieverd. . . .” had 
ze gezegd, ze ... . ze .... is zeker een beetje ge
schrokken . . .

„’t Ken me niks ver ...” begon Keesje, maar zuster Marie 

jNaar de schilderij van A. Beerstraten.

legde gauw haar hand op zijn mond. — Heel ernstig en 
heel lief sprak ze met hem.

Keesje luisterde met onnatuurlijk groote oogen.
Hij vond zuster Marie zoo mooi.... en zoo lief....
„Ik wou .... dat U me moeder was . . . .” fluisterde hij 

met een vuurroode kleur. En even daarna : „Mag ik nog 
lang hier blijven?”

Zuster Marie, die wist van het vreeselijke, dat hem te 
wachten stond, knikte stom, niet in staat te spreken.

„Als je weg gaat .... dan .... dan .... krijg je van mij 
een mooie verrassing . . . .” beloofde ze. „Bedenk maar vast 
iets heel, heel prettigs, hoor schat . . . .”

Schat.... en lieverd .... dat had nog nooit iemgnd tegen 
hem gezegd — en dan nog een verrassing ....

PANORAMA

Een warme zonnige blijheid begon in hem te zingen . . . . 
Het werd zoo licht en zoo vroolijk in hem, alsof alle lichtjes 
van den kerstboom in zijn zieltje stonden te branden ....

De verrassing hield hem den ganschen dag in een ijle gou
den blijdschap .... Er was niets, wat dien dag niet binnen 
zijn bereik was.

In zijn prettig soezerig denken, schoot opeens met feilen 
schok een beeld . . . . ’t ruize knaan !!.... groot en blank 
met een grappig fnurmelend snoetje en zijn felle roode oogjes.

Toen de zuster hem toedekte voor den nacht, vroeg ze 
vroolijk : „En — Kees, heb je nu al iets prettig oedacht. . . 
iets wat je vreeselijk graag zou willen hebben.. . . ?”

Even keek hij haar aan .... hij kon het niet op ... . het 
was te erg .... en met bleeke lippen fluisterde hij heesch : 
„’t knaan !”

„Wat zeg je .... ?” Zuster verstond het niet.
Toen vertelde Keesje opgewonden door de herinnering . . . 

„Jaopie van Manke Trijn hep se . . . . ruize dinge . . . .”
Geduldig liet de zuster zich alles uitleggen.
Keesje’s bargoensch maakte het niet gemakkelijk, maar 

eindelijk wist ze toch, dat ze bij een zekeren Jaap ie in de An
jelier dwarsstraat fabelachtig groote konijnen kon krijgen en 
dat het bezit van een dezer wonderdieren het hoogste geluk 
voor Keesje uitmaken zou ....

„Als je je nu morgen zoet laat helpen door den dokter,” 
beloofde zij, „dan krijg je van mij een reuzen-konijn als je 
weggaat.”

„Om te houwe ....?” vroeg Keesje ongeloovig.
En toen hem dit plechtig verzekerd was : „Enne . . . assik 

.... assik dan hier weg mot....?”
„Dan krijg je het mee .... met een hokje erbij. . ..”
Keesje was niet in staat een woord te uiten .... wat ’n 

geluks-gannef was-ie toch ....
Dit was zijn laatste bewuste gedachte toen hij insliep.

Toen Keesje er achter kwam, wat ze met hem gedaan had
den in de operatie-kamer. was hij ontroostbaar.

Hij zou voortaan nog erger zijn dan Gerritje Mankpoot... . 
Die had tenminste nog twéé beenen .... alleen was het eene 
iets korter .... en vlijmend scherp drong het opeens tot 
hem door, hoe zij juist dien jongen altijd gehoond en gesard 
hadden .... en nu had hij .... voortaan .... maar één 
been .... dat was nog veel en veel erger.

Keesje’s verdriet was van een ongekende en onkinder
lijke hevigheid ....

Als gebroken lag hij voor zich uit te staren in een soort 
apathische verdooving.

Toen ook de volgende dagen hierin geen verandering 
kwam, kreeg zuster Marie een idee.

Zij wist dat zij tegen de strenge regels van het huis zon
digde .... het mocht wel niet .... maar .... zij bes oot 

het te wagen.
Toen dien mid 

dag het bezoek-uur 
als gewoonlijk zon
der eenig bezoek 
voor Keesje verloo- 
pen was — trad zij 
aan zijn bed met 
een mandje ....

„Kees, moet je 
niet eens kijken..?”

Onwillig schudde 
de jongen 
,neen’

„Toe nou vent.” 
Iets in de stem van 
de pleegzuster deed 
hem omzien ....

Daar .... daar 
voor hem lag het 
,ruize knaan’ in al 
zijn smetteloos-wit
te pracht ....

„Sjonge............”
was al wat Keesje 
zei.

„Maggikem ef- 
fe .. . ?” vleide hij 
dan.

Voorzichtig zette 
de zuster het zware 
mandje op zijn bed 
.... „Heel even 
dan . . .

Zachtjes aaide 
Keesje zijn schat...

,,De portier zal 
hem voor je bewa
ren . . . .”

van

„Maggik. . . . ’m 
dan iedere dag effe sien?” bedelde Kees.

„We zullen zien .... Ga nu maar gauw slapen 1” en 
lachend bracht zuster Marie de mand weer weg.

Na een maand zagen de voorbijgangers een mager, bleek 
jongetje op de trap van de kelderwoning zitten met een 
groot wit konijn stijf tegen zich aan en twee houten kruk
ken naast zich ....

Heel even was er iets zachters in Keesje’s moeder opge
weld, toen zij haar jongen zoo hulpbehoevend had terug 
gekregen. Doch na een week was zij ook hier al aan gewend 
en foeterde zij geweldig tegen het arme ,ruize knaan’.

„Nou salleme tenminste met Kerstmis ’n vette kluif 
hebbe ...” sprak ze toen Keesje naar bed was. . . .
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Woorden van W. C. Capel (Slorentijn) TAusiek van föosine de Coccf

• o • • o* • O ♦ ...... ....—.. . • o •
Probleem no.'98.

Ingezonden door den heer C. J. de Ligt, den Haag. 
Misère Ouverte

A.
Harten 8.
Ruiten 7, 8, Boer, Aas.
Klaveren 7, Boer.
Schoppen 9.

C.
Harten 6, 9, Vrouw, Aas.

Klaveren 9, 10.
Schoppen 8, Heer. 

Kijkkaart: Harten Boer. Troef: Harten.
A speelt Harten 8 en verliest.

A
Volgorde der spelers D B

C
Oplossingen kunnen binnen 4 weken ingezonden worden 

aan het adres van den redacteur dezer rubriek.

----------------------

Pandoeren
Redacteur K. C. de Jonge, v. Woustraat 11211, Amsterdam.

Alle mededeelingen, deze rubriek betreffend, aan 
bovenstaand adres te richten.

CORRESPONDENTIE.

P. L. te H. De troeven behouden altijd hun waarde. Het 
gevraagde Aas mag altijd afgetroefd worden. A. A. T. te L. 
Met een speelkaart zooals U aangeeft kunt u hoogstens 
Misère wagen, maar nimmer een praatje. Voor het overige 
verwijs ik u naar Art. 17 van het reglement.

Auteursoplossing probleem no. 87.
Ie Slag A K. 8, B K. A, C K. 7, D K. H.
2e „ B H. H., C K. 10, D H. A., A H. V.
3e „ C R. 7, D R. A., A R. 8, B R. H.
4e „ D H. 7, A H. 8, B S. V., C K. V.
5e „ C S. 8, D S. A., A S. 10, B S. B.
6e „ D H. 10, A H. 6, B R. B., C K. B.
7e „ C H. 9, D R. 10, A H. B.„ B S. 9.

—  cs> cs> 'i<—   ..... '  ——  ta o —
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Auteursoplossing probleem no. 89.

Ie Slag A K. 10, B K. 8, C K. 9, 
2e
3e
4e
5e
6e
7e

• O •

„ B H. 7, C R. H., D H. H., A H. 9. 
D S. 10, A S. 9, B K. H., C K. B.

„ C S. 8, D R. 10, A S. 7, B H. 10.
„ C S. B., D R. V., A S. V., B H. V. 

Probleem no. 97.
Ingezonden door den heer G. C. Mank, Leiden. 

Misère Ouverte
A.

Harten 7. 
Ruiten 7, 10.
Klaveren 7, 10.
Schoppen 7, 8, Vrouw.

C.
Harten 8, 9, Vrouw, Heer. 
Ruiten Boer, Heer. 
Klaveren 8.
Schoppen Heer.

Impériale (praatje).
B.

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

D.

Ruiten 9, Vrouw, Aas. 
Klaveren 9, Boer, Aas. 
Schoppen Boer, Aas.

Kijkkaart: Klaveren Heer. Troef : Harten.
A sp^lt Harten 7 en verliest.

—— «=>£><=> ................ ........... — •-----------

Impériale (praatje).
B.

Harten Heer.
Ruiten 10, Heer.
Klaveren 8, Heer, Aas. 

•Schoppen Boer, Vrouw.
D.

Harten 7, 10.
Ruiten 9, Vrouw. 
Klaveren Vrouw.
Schoppen 7, 10, Aas.
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De Johan de Witt-herdenking
Donderdag 1.1. is te Dordrecht op officieele wijze het feit herdacht, dat Johan de Witt aldaar vóór 300 jaar geboren werd. — Links: Na het uitspreken van een rede door den gemeente-archivaris, 
den heer J. L. v. Dalen, werd in het geboortehuis van de Witt, Grootekerksbuurt 19, een gedenksteen onthuld. Midden: Burgemeester De Gaay Fortman legt een krans aan den voet van het 

standbeeld van Johan en Cornelis de Witt. Rechts: Z. Exc. Mr. V. Rutgers, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdt een rede bij het standbeeld der beide De Witten.

Rechts:
De oefeningen in de v omgeving 
van Amersfoort. Lucbtdoelartil- 
lerie slaat een aanval af van een 

escadrille vliegtuigen.

De Legeroefeningen op en 
om de Veluwe

Links:
De cavalerie verzamelt zich in 

de omgeving van de Eem.

Het bezoek van H. M. de Koningin en H. K.H. Prinses Juliana aan den kruiser „Java"
Woensdag 23 September bracht H. M. de Koningin vergezeld van H. K. H. Prinses Juliana een bezoek aan den kruiser „Java”, die voor deze gelegenheid gemeerd lag in het IJ te Amsterdam, 
ongeveer ter hoogte van de Holland-Amerika-lijn. Nadat de Koninklijke bezoeksters het gansche schip hadden bezichtigd, van de longroom der officieren af tot aan het vooronder der man
schappen toe, waren Zij zoo welwillend temidden van den état-major en de manschappen der „Java” voor onzen foto-correspondent te poseeren. Naast H. M.,met( x), de commandant der „Java”, 

Kolonel L. J. Quant. Links boven: de Koningin en de Prinses komen aan boord. Rechts-boven: tijdens de bezichtiging van den kruiser.

1
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DE TWEEDE KUS
DOOR FRITS BAKE

a
*et groen-omkapte licht op Carroll’s schrijftafel 

wierp een helderen cirkel op zijn papier, op de 
pen, op de hand, die schreef. De rest van de 
kamer- was nagenoeg heelemaal donker. Door 

JT het half-open venster kwam de frischheid bin- 
y nen van den stillen nacht.

Carroll zat daar al van tien uur af — en het was nu bij 
eenen. Hij voegde een laatste blaadje toe aan het stapeltje 
rechts naast hem, leunde achterover en zag op, om de star
heid in zijn oogen te overwinnen en begon toen 
over te lezen wat hij geschreven had.

„Ik wil het neerschrijven,” zoo begon het 
manuscript, „wat er gebeurd is sinds den 28sten 
April van het vorige jaar, toen ik Christine, die 
nu mijn vrouw is, voor het eerst ontmoette. Dat 
was in den trein, terwijl we naar Stortford reisden 
in verband met een moordzaak. We waren bei
den journalist — zij werkte voor de „Daily”, ik 
voor de „Echo”. Wij praatten over het vak, en 
later hielp ik haar aan een goede plaats in de 
stikvolle zaal. Ik zat naast haar, en in de poozen, 
datikgeenaanteekeningente maken had, betrapte 
ik mij er op, dat ik haar profiel zat te bestudee- 
ren. Ze was mooi; ze is het nog ; en ik geloof, 
dat ik haar begon lief te hebben toen ik haar 
voor het eerst aanzag.

Het proces hield ons een heele week in Stort
ford — en ook daarna ontmoetten we elkaar, 
eerst toevallig, later opzettelijk. En ik wist, dat 
ik haar niet meer zou kunnen missen — ik, een 
man van vier-en-veertig, die tot nu toe rustig 
geleefd had in een nette, goede buurt — met 
mijn rustige, nette, goede vrouw !

Ik heb wel eens over Christine gesproken met 
Etta, maar zij ontmoetten elkaar nooit. Ik wou niet 
oneerlijk zijn tegenover mijn vrouw, maar over mijn ge
dachten bleef ik geen meester. Ik beleefde uren van sla
peloosheid, waarin het mij was alsof ik met Christine sprak 
en haar alle geheimen van mijn innerlijk leven onthulde, 
in de overtuiging, dat zij alles begreep, zooals Etta er nooit 
iets van begrijpen zou. En steeds was dit het einde, Jdat zij 
ook om mij gaf — dat ze mij dit zeide .... een fantasie,

©e huldiging van Mr. p, j. cJToelstra
In aansluitina met de reeds in ons vorige nummer gebrachte foto van de huldiging van den oud-leider der S.D.A.P., brengen wij hierboven nog een foto, genomen na afloop der hul

diging in den Dierentuin, waarop men den heer Troelstra (x) ziet temidden van zijn geestverwanten.

PYGMEEËN
Pygmeeën zijn dwergen, jawel. Maar de dwergen, zooals er 

ook in ons land wel rondloopen, laten we „zwemmen”. En ook de 
zeven miniatuur-vriendjes van Sneeuwwitje kunnen gerust zijn : 
we zullen hen niet aan hun langen, grijzen baard voor het voetlicht 
trekken. We willen het nu alleen hebben over dwergvolken of 
-stammen. Wie kan of liever moet men dwergen noemen ? De 
lengtegrens is vrij willekeurig : wie door den een als pygmee 
wordt beschouwd, is in het oog van den ander wel betrekkelijk 
klein, maar overigens toch een gewoon mensch. Nu is de gemiddelde 
lengte van alle normale menschen 165 centimeter ; en men is over
eengekomen, om allen, die beneden de maat van 150 cM. zijn, 
dwergen te noemen. Al zijn er nu ook verscheidene menschen- 
stammen, wier lichaamslengte gering is, echte pygmeeën, die onder 
genoemden maatstaf vallen, bestaan er niet zoo heel veel. Op het 
eiland Nieuw-Guinea vindt men eenige stammen. In het zuiden van 
het Nederlandsche gedeelte van dit eiland leven de Tapiro’s, die 
niet langer zijn dan 144,9 cM. In het Engelse he stuk vindt men de 
Kamaweka’s, die het tot 148,7 cM. brengen. En alweder in het 
Nederlandsche brok de „Goliathmenschen”, die — lach niet! — 
de Goliathlengte van 149,2 cM. bereiken. Meer bekend, althans 
bij name, zijn de Negrito’s, een volkje uit midden-Afrika, waarvan 
een gedeelte woont aan den bovenloop van de Sanga in Nieuw- 
Kameroen. De Sanga is een rechter-zijrivier van den Kongo. 
Met de grootte van deze Sangadwergen is het eigenaardig gesteld. 
Die der mannen varieert van 140 tot 172,5 cM. en bedraagt gemid
deld 154 cM. De lengte der vrouwen loopt van 134 tot 164 cM., 
gemiddeld 146,9 cM. Omdat één derde deel der mannen en meer 
dan drie vierde deel der vrouwen beneden 150 cM. blijft en vooral 
onder dé vrouwen zulke aardige kleuters van 134 cM. in groot 
aantal voorkomen, rekent men den ganschen stam toch maar onder 
do pygmeeën. 

waartoe haar houding in de werkelijkheid mij nooit den ge- 
ringsten grond gaf.

Ik geloof niet, dat Etta eenige verandering ontdekte in 
mijn gedrag jegens haar. Ik was zeer voorzichtig en mijn 
werk gaf aanleiding tot uithuizigheid, tot ongeregeldheid 
in uitgaan en thuiskomen. Ze lette daar trouwens al lang 
niet meer op. Zoo verstrikte ik mijzelf — en Christine — 
steeds meer in een verwarring, waarvan ik zelfs geen moge
lijk einde kon voorzien.

Het werd zomer. Etta had beslist, dat wij de vacantie, 
als gewoonlijk, te Nqwton zouden doorbrengen. Ik hield 
van de mooie omgeving daar — strand en bosch vlak bijeen 
— en Etta ook, en zij wou er alle jaren heen. Terwijl Chris
tine er éénmaal heen gegaan zou zijn — en dan weer iets 
anders had willen ontdekken. Dit typeert ’t verschil tusschen 
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die beiden. Onze afwezigheid zou drie weken duren, en ik 
zag daar tegenop als tegen een berg. De gedachte alleen, dat 
ik daarginds zou zijn, terwijl Christine bleef in het woelige, 
gloeierige Londen, deed me pijn. Ik zocht allerlei voorwend
sels om de reis uit te stellen, maar Etta’s rustige, glimlachende 
vasthoudendheid vernietigde ze stuk voorstuk. Zoo kwam de 
dag waarop we zouden vertrekken — van het Waterloo-

Deze dwergen zoeken in het oerwoud een open plek, om er hun 
woningen te bouwen. Deze nauwelijks éen meter hooge koepelvor
mige „huizen” worden vervaardigd uit takken en twijgen, die door
eengevlochten en daarna met bladeren bekleed worden. Ze staan 
doorgaans in een kring om een vrije middenruimte. Bij sommige 
hutten is nog een lager voorbouwsel eraan vast, zoodat de platte
grond den vorm heeft van een buikige flesch met wijden hals.

De spanwijdte, d.i. de afstand der vingertoppen van linker- 
tot die van rechterarm, als beide horizontaal worden gestrekt, 
is grooter dan de lichaamslengte, waaruit volgt, dat deze menschjes 
lange armen en .korte beenen hebben. Het lichaam is krachtiger dan 
dat der Boschjesmannen, aan wie onze pygmeeën vrij na verwant 
zijn. Al zijn de laatste kleiner dan hun verwanten, ze zijn vrij wat 
zwaarder, wat wel zijn oorzaak vindt in eert betere voeding.

Het hoofd onzer dwergen is meer rond dan lang, zoodat ze bijna 
onder de korthoofdigen moeten ingedeeld worden. Weet men nu, 
dat over het algemeen korthoofdigen intelligenter zijn dan lang- 
hoofdigen, dan verwondert de slimheid der meeste pygmeeën niet 
meer. Het is echter een wel wat kwaadaardige slimheid. Ofschoon 
bij enkelen het voorhoofd nogal plat, „vluchtend”, is, hebben de 
meesten het vrij steil, wat op intelligentie wijst. Waar we straks 
van „aardige” kleuters spraken, moeten we nu toch heusch dat 
eerste woord terugnemen. Want aardig zijn zoomin de vrouwen 
als de mannen ; aardig zijn ze zoomin lichamelijk als geestelijk. 
Zie eens aan : de beenen bovenrand der oogholte springt bij velen 
sterk naar voren ; de mond is breed ; de lippen zijn vrij dun, maar 
de bovenlip heeft een welving omhoog. En dan de groote neus, 
waarvan de breedte vaak grooter is dan de hoogte ; die neus vooral 
geeft het gelaat een afstootend, hatelijk aanzien.

De huid der Sangadwergen, donkerder dan die van de Boschjes
mannen, is zeer gevoelig voor de zonnestralen, waarom het volkje 
maar liefst in de schaduw van het woud leeft. Zijn hoofdbezigheid 
daar is de jacht, vooral op olifanten, waarbij als wapen een speer 
gebruikt wordt. Boog en pijlen worden door deze pygmeeën niet 
gebruikt, wel door andere stammen, die meer naar het hart van 
Afrika wonen, ten westen van het Albert- en het Albert Edward- 

station, 2.15. Ik wou Christine eerst nog zien, bedacht een 
boodschap, nam ’n taxi en liet me naar haar bureau brengen. 
Sinds haar jongste promotie had ze een eigen werkkamer.

Ik liet mij aankondigen en kreeg de boodschap, dat ik 
boven kon komen. Met een scherpe spanning in mijn zenu
wen ging ik de trap op. Het kantoortje was klein en benauwd, 
met een venster, dat uitzag op dakpannen en schoorsteenen. 
Maar Christine was er heel trotsch op.

„Een heerlijk hokje, hè?” zei ze. „En heelemaal voor mij 
alleen. Ga zitten — daar staat een stoel, onder die kran
ten.” En toen moet ze iets bijzonders hebben ontdekt in mijn 
houding of in mijn trekken, want ze ging voort: „Wat is er 
gebeurd ?”

Ik liep heen en weer door het vertrekje, en vermeed haar 
blik. Zij herhaalde haar vraag. Ik bleef staan, en heel even 

ontmoette mijn blik den hare. Toen bloosde ze en 
sloeg de oogen neer. Haar hand, die den hoek van 
haar schrijftafel vastgreep, zag ik beven.

„Christine,” hoorde ik mijn eigen stem in vreem
den klank, „je weet wat er gebeurd is. En het kan 
zoo niet langer.”

Zij antwoordde niet, maar bleef naar mij zien, 
als iemand, die zich gereed houdt ter verdediging.

„Ik heb mijn eigen leven verknoeid,” sprak ik 
voort, „en de Hemel weet, dat ik niet van plan ben 
het jouwe te bederven. Maar — ik hou van je. 
Natuurlijk wist je dat al. Ik heb mezelf wijs ge
maakt, dat we alleen maar goeie vrinden waren 
— gezworen kameraden. Maar nu kan ik dat 
niet eens meer. Nu wéét je wat er gebeurd is.”

Zij bleef zwijgen. Ik bleef staan, tegenover haar, 
onbeweeglijk. Nu ik, met één houw, den slagboom 
tusschen ons had verbroken, kon ik bijna niet 
weerstaan aan het verlangen, haar in mijn armen 
te nemen. Maar het was alsof de schok, de plotse
linge verandering in den toestand, ons beiden 
verlamde. I

Een klok op den schoorsteenmantel sloeg luid
ruchtig.

„Ik wacht,” zei ik.
Even bracht ze de hand aan het voorhoofd.

„Ik .... ik heb daar nooit aan gedacht,” zei ze toen. „Of 
eigenlijk — ja, toch wel. Maar ik maakte mezelf wijs . . ..” 

„We maakten allebei onszelf wat wijs.”
„Ja .... maar wat geeft het ons? Wat kan het ooit voor 

nut hebben ?” En zij ging voort, sprekend met effen, passie- 
looze stem — over Etta ....

„Etta 1” riep ik uit. „Wat ik jou aanbied, wil zij niet heb-

meer. Terwijl in bijna geheel Afrika de allereenvoudigste boog 
wordt gebruikt, bezitten alleen deze midden-pygmeeën een ver
beterden vorm. De slechts 80 cM. lange boogstaaf is over haar 
gansche lengte met aangewikkelde, dunne stokjes versterkt, 
stijver gemaakt, wat de veerkracht aanzienlijk verhoogt. Sommigen 
versieren den boog met ijzerbeslag en stukken pels.

Ook de pijl, waarmee een pygmee bijna nooit falend schiet, is 
merkwaardig. Oorspronkelijk was ze niets anders dan een toege
spitst staafje van hard hout, ter dikte en lengte van een haakpen, 
waarvan de voorste helft met gif werd bestreken. Tegenwoordig 
hebben de meeste dwergstammen ijzeren, vaak met weerhaken 
voorziene punten aan hun pijlen. Zij maken die punten niet zelf, 
doch ruilen ze in bij hun neger-buren, die de smeedkunst 
verstaan ; ook ontvangen zij van dezen plantaardig voedsel, terwijl 
ze voor een en ander vleesch terugleveren. De vlieginrichting der 
dunne pijlen bestaat bij de echte oerwoudpygmeeën uit een stuk 
in den juisten vorm gesneden boomblad, bij de rand volkjes echter 
uit leder of een stukje van het vel eener Genetkat. Deze vlieg
inrichting is vastgeklemd in een lengtespleet onder aan den pijl.

Ontdekkingsreizigers, wier tocht door het oerwoud leidt, 
trekken vaak in angst en met de uiterste voorzichtigheid verder. 
Want vooreerst weten ze, dat zelfs achter een dunnen boomstam, 
achter een kleinen struik, ja, achter een vrij groot boomblad een 
kwaadaardige kobold neergehurkt kan zijn, om uit zijn hinderlaag 
den voorbijtrekkende, in wien hij een vijand ziet, met vaste hand, 
doch volkomen geruischloos zijn onheilbrengenden pijl in het lijf 
te jagen. Maar bovendien verkeert men elk oogenblik in gevaar, 
in een valkuil te storten of op overal aangebrachte, loodrecht 
in den grond geplaatste, vergiftigde staafjes te trappen. Ook kan 
het voorkomen, dat men zich onverwachts een lasso om den hals 
voelt geworpen, waarvan de lus zonder schijn van genade wordt 
dichtgehaald, indien het slachtoffer niet vlug en niet sterk genoeg 
mocht zijn, om zich uit deze doodelijke omsnoering te bevrijden.
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ben — begrijpt ze niet eens. En het is juist het beste in me, 
dat aan jou behoort .... Christine, zeg me — ben je daar 
blij om ?”

Ze knikte, heel even. Toen ging, na een kort tikje, de 
leur open, en een zettersjongen kwam binnen, met een pakje 
drukproeven. ,,Of u dit zoo gauw mogelijk wilt corrigeeren,” 
zei de jongen.

Werktuiglijk nam Christine de papieren aan. De betoo- 
vering was verbroken.

„Je moet gaan,” zei ze, toen de deur weer dicht was. ,,Ik 
had sterker — flinker moeten zijn. Je gaat vandaag naar 
Newton, is het niet ?”

„Ik zou gaan .... maar nu ga ik niet.... voordat we de 
toekomst recht in de oogen hebben gezien.”

Haar oogen knipperden, en ik hoorde het papier ritselen 
in haar hand.

„Hoe kunnen we dat nu, — hier — met al die stoornis? 
Misschien als je terug bent . ...” De telefoon klingelde op 
haar tafel, ze draaide zich om en nam den hoorn. „Dag 1” 
zei ze, met haar hand op den ontvanger. „Toe — ga nu 1 
Ja? Met de „Daily”, juffrouw Frome. Hoe zegt u?”

Ik ging de trap af, de straat op ... .

Etta en ik gingen naar Newton. We hadden, als ieder 
jaar, kamers genomen voor drie weken. Maar het lot had 
het anders beschikt. Den vijftienden kwamen we er aan
— den twintigsten gebeurde het ongeluk.

Er is daar een lange smalle pier, die zich in zee uitstrekt 
als een grijze gebogen arm, om de kleine bruine visschers- 
vloot te beschermen. Wij stonden aan het uiterste einde naar 
de schepen te kijken, ik was een paar stappen teruggegaan
— hoorde plotseling een kreet en zag, omkijkend, mijn vrouw 
afglijden van de glibberige steenhelling, en neerstorten in het 
vijftien voet diepe water.

Er was, buiten mij, niemand in de nabijheid dan een paar 
jongens, en zij waren te verslagen door het gebeurde om van 
eenigen dienst te kunnen zijn. Ik kan goed zwemmen, en in 
een oogenblik had ik mijn jas uit, sprong, en lag in zee naast 
Etta. Het had den vorigen avond zwaar gestormd : een 
paar oude bootjes waren stuk geslagen, zoodat er nogal 
wat drijfhout om ons heen schoof en sprong in de golven. Het 
schijnt dat ze door dat hout getroffen was, want zij was 
nauwelijks bij kennis toen ik haar onder de armen vatte en 
trachtte mee te trekken naar de ijzeren reddingsladder, die 
een meter of tien verder neerstak in zee. Slechts ééns gaf zij 
een teeken van leven : met een droevigen glimlach hi6f zij 
het hoofd op en raakte mijn wang aan met haar 
koude natte lippen.

Het afnemend getij en het drijfhout maakten 
het mij geweldig lastig. In mijn ^bewegingen belem
merd door het weerloos gewicht van mijn vrouw 
scheen ik niets te vorderen. Ik begon er aan te wan
hopen, dat ik ooit de ladder zou bereiken — en ik zag 
opeens de trekken van Christine, zooals ik haar het 
laatst gezien had op haar bureau, met blozende 
wangen en vochtige, bezorgde oogen. Dat duurde 
maar even. Het water raasde en kolkte om mij heen ; 
ik kon mijn krachten voelen ebben, met het getij 
mee. Een golf, hooger dan de~andere, sloeg neer. . . 
ik gaf den strijd op, mijn hands» lieten los. Nog even 
zag ik de oogen van haar, die verdronk. . . .

Ik herinner mij maar héél vaag mijn eigen redding 
en wat daar onmiddellijk op volgde. Men zei, dat ik

gedaan had wat ik kon en ik ondervond niets dan sympa
thie van alle kanten. Etta werd begraven op het kleine 
kerkhof in de duinen, nog vóór ik het bed mocht verlaten. 
Een week daarna ging ik terug naar stad.

Christine was er niet, toen ik aan het bureau naar haar 
vroeg, maar zij kwam nadat ik even gewacht had. Ze was 
bleek en er lagen schaduwen onder haar oogen, alsof ze slaap 
te kort was gekomen.

Zij sprak natuurlijk over het ongeluk.
„Ik stond er juist bij toen het eerste bericht kwam,” zei 

ze. „Er werd in het begin beweerd, dat jullie allebei . . .
„Jevziet nu het bewijs, dat het zoo niet was .... Maar jij 

. . . . Je bent overspannen.”
„Misschien wel,” gaf ze toe. „We gaan een nieuw tijd

schrift uitgeven, en ik krijg de redactie.”
„Ik heb er iets van gehoord. Vertel me eens wat meer.”
Zij sprak over allerlei bijzonderheden en ik luisterde zoo- 

wat ; eigenlijk lette ik op de beweging van haar lippen, 
op den glans van haar donker haar in de zon, het vermoeide 
neerhangen van haar sohouders.

Twee maanden later vroeg ik haar mijn vrouw te wor

den. Ze zei, heel eenvoudig : „Ja, als je zeker weet, dat je 
me noodig hebt,” en een seconde later hield ik haar in mijn 
armen. Wij trouwden in Mei. We brachten een paar weken 
dcjpr op een boerderij in Sussex en kwamen toen terug, 
ik om weer aan mijn werk te gaan, zij om meesteres te 
zijn in mijn huis.

„Hugo, we zullen gelukkig zijn,” zei ze me,‘met een blij 
licht in haar lieve oogen, „het gelukkigste menschenpaar 
ter wereld.” Wat moet het noodlot spottend gelachen heb
ben, of misschien weemoedig, toen het die woorden hoorde !

Ze werden uitgesproken, ik herinner het mij levendig, op 
den avond dat we thuis kwamen. Wij zaten in het rustieke
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priëeltje achter in mijn rozentuin. Christine boog zich 
zijdelings naar mij toe en kuste zacht mijn wang. En op 
datzelfde oogenblik voelde ik, koud en nat, een tweeden kus 
—• den kus dien Etta mij had gegeven toen ik haar nog 
trachtte te redden uit de zee, te Newton. Het was mij of 
mijn hart stilstond. Het heldere groen van het gras en de 
boomen trok weg in een grijzen mist. Het gebrul van dien laat- 
sten grooten golf was in mijn ooren. Als van heel ver hoorde 
ik Christine’s stem, die sprak: „Wat ben je koud I We hadden 
niet zoo lang buiten moeten blijven. Ga mee naar binnen.”

In den gewonen levensgang, met dienstboden, eten en 
drinken, ging de begoocheling voorbij, en bijna lukte het mij 
mezelf te overtuigen, dat de tweede kus een huivering, een 
inbeelding van ’t oogenblik was geweest,— de aanraking van 
’n vallend blad, de avondnevel... Mettertijd zou ik vergeten!

Maar dien nacht droomde ik van Etta en den volgenden 
nacht weer, en menigen nacht daarna. Ik zag haar, zooals zij 
was kort na ons huwelijk ; zooals zij zich boog over het lijkje 
van het kind, dat den band tusschen ons had moeten beves
tigen ; én dan zooals ik haar het laatst had gezien, toen zij, 
bleek en misschien al dood, wegdreef uit mijn verslappenden 

greep, door de golven gestuwd naar de booten, die te laat 
kwamen ....

En toch wist ik, in de dagen tusschen den eenen droom 
en den anderen, dat ik Christine liefhad zooals ik Etta 
nooit had liefgehad. Etta was mijn vrouw geweest, — zij 
stond mij nabij door rust en gewoonte en vriendelijkheid — 
wat zoo vaak overblijft als de liefde zelf gestorven is — . 
Maar Christine — ik kon zelfs geen oogenblik aan haar 
denken zonder een warm-ontroerend gevoel van geluk en 
dankbaarheid. En de overtuiging, dat er niets onedels of 
laags of schuldigs was in onze liefde bleef me voortdurend bij.

Maar die kus, die tweede kus! lederen keer, dat Christine’s 
lippen mij aanraken, voel ik hem, en dan honger ik er naar 
Etta weer te zien, om haar alles te kunnen uitleggen, om 
haar te doen begrijpen . . . . Het is alsof een blootliggende 
zenuw wordt aangeraakt, onduldbaar pijnlijk . . ..”

Meer stond er niet, op het laatste blaadje. Carroll was te 
moe geweest om vérder te schrijven. Hij lei de papieren neer, 
staarde ’n poos voor zich uit zonder iets te zien. Toen ging zijn 
bovenlichaam heen en weer, en met een slag viel hij voorover.

Een vrouw kwam snel de trap op, de kamer binnen. Met 
een kreet stortte zij zich op het voorovergebogen lichaam. 
Haar hand greep en tastte om te voelen, of het hart nog 
klopte. Een oogenblik later was zij aan de telefoon en riep 
heftig om een dokter.

De dokter kwam. Carroll werd naar boven gedragen, naar 
zijn kamer.

„Meer kunt u voor het oogenblik niet doen, mevrouw 
Carroll,” zei de dokter. „U moest nu ook maar gaan rusten. 
U schijnt het noodig te hebben.”

„Zult u mij dadelijk roepen als .... als .. .
„Als er verandering komt ? Natuurlijk.”
Met weerzin ging zij naar de kamer, die de hare was sinds 

Carroll zoo somber en lusteloos was geworden. Maar slapen 
—- hoe kon zij slapen ? Wanneer had zij het laatst geslapen ?

Bij de deur bleef zij staan : haar blik viel op het licht van 
de studeerlamp, die nog brandde in de studeerkamer. Zij 
ging terug om die uit te doen. Onwillekeurig zag zij de be
schreven papieren op het schrijfbureau liggen, ging zitten en 
begon te lezen.

„Mevrouw Carroll,” hoorde zij fluisteren, juist toen zij het 
laatste blaadje neerlegde.

Zij stond op en ging naar Hugo’s kamer, naar zijn bed. De 
dokter volgde haar.

„Mevrouw Carroll, ik moet openhartig met u spreken. 
Er schijnt een last, een ondraaglijk gewicht te wegen 
op den geest van uw man. Als ik dat eerder had ge
weten . . . .”

Zij knikce ongeduldig. De dokter ging voort : „Hij 
is op de grens van .... het bewustzijn, en dat is in 
dit geval, om het maar onbewimpeld te zeggen, de 
grens’tusschen leven en dood. Hij heeft naar u ge
vraagd. Er is een kans van herstel, maar ik heb daar 
geen macht over. Op het oogenblik drijft hij weg...” 

„Zal hij mij verstaan als ik tegen hem spreek ?” 
„Ik denk het wel.”
Zij boog zich over het bed; zij sprak heei zacht, 

maar kalm en duidelijk;
„Hugo, lieve Hugo, ik ben het, Christine.”
De oogleden trilden, maar openden zich niet. Zij 

. zag, dat hij probeerde haar naam te herhalen, maar 
het gelukte hem niet.

,,Ik ben het, Christine, je vrouw, die je hand vast

houdt. Probeer eens goed te begrijpen wat ik ga zeggen. Ik 
heb gelezen wat je vanavond geschreven hebt. Lieveling, het 
is niets dan een vergissing, een verbeelding. Had je me maar 
verteld, wat je hinderde I Luister : ze hebben gezien, dat er 
een paal tegen jou en Etta aansloeg, vóór ze je uit het water 
haalden. Je arme hoofd kreeg een vreeselijken schok. Maar 
je liet haar niet los. Je hebt haar vastgehouden tot het eind 
toe. Ze hebben je vingers moeten losmaken van haar arme 
koude lichaam.”

Zij zweeg. Langzaam, als door een geweldige krachts
inspanning, gingen zijn oogen open. „Is dat waar?”

„Het is heel zeker waar, mijn eigen groote lieveling.”
„Geef me een kus, Christine.”
Zij boog zich dieper, kuste hem, trok zich toen weer terug. 

In de oogenblikken, die volgden, leek haar het kloppen van 
haar hart het eenige geluid in de wereld. Zij wist, waarop hij 
wachtte — bij de aanraking van den tweeden kus zou hij zijn 
zwakke, half weerspannige leven verliezen.

Carroll zuchtte — een langen, sidderenden zucht — en 
sloot zijn oogen. De dokter liet zijn pols los.

„Dit is de ommekeer,” zei hij, „Uw man is gered.”
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at is erg vriendelijk van U,” zeide zij. „De 
Berricks zijn ook zoo aardig voor ons ge- 
weest en hebben verscheidene menschen ge
vraagd, om ons te ontmoeten/*

Hij knikte.
u„Ja, natuurlijk,” zeide hij onverschillig. „Maar 
Berrickis Uw huisheer; men begrijpt, dat hij zijn buren 
vragen moet, om vriendelijk te zijn tegen U. Introduc
ties van iemand, die niet in onmiddellijk contact met 
U staat, zijn echter belangrijken ”

Dat was waar. Zij gaf de logica van zijn redeneering 
toe, hoewel zij instinctmatig terugdeinsde voor de 
gevolgen. Maar zich bewust zijnde van haar angst, 
vroeg zij hem haastig, of hij niet wilde blijven lunchen.

Hij dankte haar, maar weigerde.
„Ik moet weer naar huis/* zeide hij. „Ik kan mijn 

gasten, de weinige dagen, dat ze nog hier zijn, niet 
alleen laten. De volgende week zal ik alleen zijn, 
behalve Warriner. Ik kwam eigenlijk hier vanmorgen 
om U te vragen, of U allebei bij mij zoudt willen 
komen dineeren op Woensdag ? Ik zal ook Miss Ber
rick vragen en haar broer, dus het zal net een klein 
partijtje van zes zijn.**

Hij was opgestaan, terwijl hij sprak. De deur was 
opengegaan. Helen kwam binnen, vergezeld van een 
grooten, wit-gelen collie. Zij was gekleed in een hoogst 
eenvoudige, maar zeer mooi gemaakte japon van rosé 
linnen met fijne kant aan de mouwen en aan den hals. 
Voor een oogenblik, zooals ze lachte, herinnerde ze 
Danvers aan den keer, toen hij haar voor *t eerst gezien 
had, als *n jong schoolkind, met haar haar in een vlecht 
op haar rug. De houding van ernstige waardigheid, 
die haar soms verstijfde, was geheel weg.

Het volgende moment, toen haar oogen zich richtten 
op den bezoeker, keerde die houding met verdubbelde 
kracht weder. Maar haar stem was zacht, en haar glim
lach beleefd, toen zij naar voren trad, om hem te 
begroeten. »

„Was dat Uw auto, die me passeerde bij het hek van 
Merrowby ?*’ vroeg ze. „Ik had alle moeite om mijn 
nieuwe aanwinst te overtuigen,” — ze bukte en aaide 
den collie over zijn kop — „dat de weg niet heelemaal 
alleen van hem is; en ik denk, dat Uw chauffeur -»
niet erg vriendelijk over mij noch over mijn hond bij 
zichzelf zal gesproken hebben.**

„Ik hoop maar, dat hij niet als een bezetene reed,** 
zei Danvers. „Ik had hem naar de Hall gezonden met 
een boodschap, en die kerels gaan altijd „full speed” 
achter je rug. Tusschen twee haakjes, is dat niet een 
van de honden van Berrick ?**

Zij antwoordde van niet ; maar hij was uit hetzelfde 
nest. „Sir Denys heeft hem ons bezorgd, omdat hij 
zeide, dat we een hond in huis moesten hebben met *t 
oog op landloopers en inbrekers. Klinkt dat niet grie
zelig ? Op *t oogenblik geloof ik, dat Sandy nog vrien
den maakt met iedereen, die een koekje voor zijn neus 
houdt — de mooie gulzigaard.” Ze praatte vlug, om 
het gevoel van onbehaaglijkheid te verbergen, dat haar 
bekroop in het bijzijn van dezen man. „Hij is intusschen 
woedend op den postbode, zoodat hij misschien nog 
waaksch wordt.**

„Zoo, is de postbode geen vriend van hem !** merkte 
Danvers afwezig op. Hij dacht er aan, dat het licht in 
haar oogen, onder den grooten rand van haar hoed, 
dezelfde kleur had als de goudbruine huid van den 
collie ; terwijl vroeg hij zich af, of het dier een geschenk 
was van Denys Berrick, of dat zij hem had moeten 
koopen. Berrick was geen man, die vrouwen zoo maar 
eens een cadeautje gaf. Het scheen, dat zooiets nooit 
in zijn hoofd opkwam, en haar smaak op zulke punten 
was gewoonlijk een gesloten boek voor hem, omdat hij 
er niet genoeg belang in stelde, om het te openen.

Indien deze collie, die de tegenhanger was van den- 
• gene, die de twee Berricks steeds op den voet volgde, 

een cadeau was, dan was het een waardevol geschenk.
Het meisje en de hond vormden samen een plaatje 

van jeugd en gratie en ras ; met op den achtergrond als 
waar contrast de zwijgende ernstige vrouw in haar 
sombere kleeding. Een vreemde tegenstelling — bijna 
ongeloofelijk. Zij verbrak *t stilzwijgen, door het meisje 
van de uitnoodiging te vertellen, die zij juist gekregen 
had, terwijl zij die te zelfder tijd aannam.

Danvers ging weg, en zijn laatste woorden waren, 
dat hij zijn auto zou zenden, om haar Woensdagavond 
af te halen, „tenzij,” voegde hij eraan toe, „de Berricks 
van plan zijn, U mee te nemen.**

Hij sprak tot Mrs. Carmichael, maar de lichtglans, 
die over Helen*s gezicht gleed bij die woorden, was hem 
niet ontsnapt. Hij had trouwens die opmerking ge
maakt terwille van haar, waarbij hij zijn welwillend
heid toonde, dat zijn huisheer hem voorging in een 
handeling van vriendelijkheid tegenover zijn buren. 
Hij wilde zich niet te gretig doen voorkomen.

De schrik in haar oogen, toen zij zich tot haar moe
der wendde, nadat hij was heengegaan, mengde zich 
met gelatenheid.

„Ik veronderstel, dat we moeilijk hadden kunnen 
weigeren, Mammie ?** zeide zij twijfelmoedig.

„Ik ben bang van niet.** Mrs. Carmichael’s stem 
was smeekend. „Klaarblijkelijk wenscht hij vriend 
te wezen, en eigenlijk moesten we dankbaar zijn.””

©e nieuwe minister van koloniën,
Z. Exc. Ch. J. I. M. Weiter, poseert na zijn aankomst te 
s-Gravenhage Maandag 21 September, op het station voor 

onzen foto-correspondent.

Bijna onmerkbaar lichtte het meisje haar hoofd op. 
Haar goudbruine oogen leken donker onder de zwarte 
wenkbrauwen, en haar korte bovenlip toonde nog kor
ter. Als er geen onbewogen reinheid was in haar trotsch 
jong gezicht op dat oogenblik, de gewone vriendelijk
heid was er evenmin. Toen rustten haar oogen op den 
hond, die voor haar stond, hijgend na zijn wandeling,, 
klaar om op een aanmoedigend woord zijn kalmte te 
verliezen en een levendige, lawaaiige wervelwind te 
worden.

Ze lachte smartelijk, terwijl zij bukkend zijn zijigen 
kop tusschen haar handen nam. Hij was sinds twee 
dagen in haar bezit, maar Helen had de stem, die een 
hondenhart want.

„We vinden het geen van beiden prettig, dat ze 
van ons zeggen, dat we laf zijn, jij en ik, Sandy, is ’t 
wel ?’* zeide zij.

„Helen !*’.zeide haar moeder op pijnlijken toon. „Ik 
wilde geen aanmerkingen maken/*

Het meisje richtte zich op, haar goed humeur kwam 
terug.

„Natuurlijk niet, Mammie,** zeide ze kalm, „U doet 
dat nooit en dat is erg slecht voor me. Ik dacht niet 
aan U, toen ik dat zeide.** Mrs. Carmichael*s ernstige 
oogen zagen haar bezorgd aan. Ze was er niet zeker 
van7 of ze haar wel begreep. Ze wist, dat ze haar aan
gebeden dochter niet altijd begreep.

„Ik weet, dat je Mr. Danvers niet kunt zetten,” 
zeide zij langzaam. „We hebben geen van beiden reden, 
om hem bijzonder aardig te vinden, maar —het was 
merkwaardig, hoe ongaarne zij dit toegaf, — „hij had 
niet vriendelijker kunnen wezen, dan hij vanmorgen 
was.*’

„En ongelukkigerwijs hebben we niets anders kun
nen doen, dan zijn vriendelijkheid en zijn uitnoodiging 
voor een diner aannemen/* zeide Helen met gefor
ceerde vroolijkheid. „Sandy, jongen, er zal ook voor 

jou een dag komen dat je zult leeren, dat er kaakjes 
en „kaakjes” bestaan. Ter voltooiing van je opvoeding 
als waakhond is het het beste, dat je dat maar zoo 
vlug mogelijk leert ; maar je zult het wel een onple
zierige wetenschap vinden, Sandy.**

Sandy’s eerlijke bruine oogen staarden haar ver- 
eerend aan en zijn pluimstaart zwaaide hij vurig ■ 
heen en weer.

„Ik ga hem leeren om op te zitten,” zeide Helen 
tot haar moeder. „Sir Denys zegt, dat ik het niet mag 
doen ; dat hij een veel te waardige hond is, om kunstjes 
te leeren — maar,*’ er gleed een weerspannig lachje 
om haar lippen en een zacht blosje kleurde haar wan
gen — „ik doe precies, of probeer het althans, wat Sir 
Denys me zegt de meeste middagen van de week, wan
neer hij tegenover me staat, maar ik wil toch af en toe 
mijn eigen zin doen.”

Haar moeder lachte haar vriendelijk toe. De glim
lach verzachtte op wonderbaarlijke wijze haar strenge 
trekken, het deed haar bijna schoon zijn, hoewel Simon 
Danvers het niet als zoodanig erkend zou willen hebben.

Terwijl hij naar huis reed, dacht hij met weinig liefde 
aan dé dame, wier toekomstige schoonzoon hij van plan 
was te worden. Ze was een harde noot om te kraken, ; 
maar hij prees zichzelf, dat hij haar goed gehanteerd 
had. De eerste stappen, om haar vertrouwen in te 
boezemen, waren genomen, en op het oogenblik moest 
het spel langzaam en voorzichtig gespeeld worden.

Een uitroep van den kant van den weg deed hem 
ontwaken uit zijn overpeinzingen toen hij de Berrick 
Arms voorbijging, een kleine, oude boerderij, die even 
van den weg af stond, met een uithangbord, dat zwaaide 
aan een eikeboom, die den verweerden gevel overscha
duwde. Sydney Mortimer stond daar met zijn opvouw
bare schildersezel en zijn palet onder den arm. De schil
der had zijn laatste dagen zoo goed mogelijk benut, en 
toen de auto stopte, riep hij een vroolijk vaarwel toe 
aan een man in *n ouden stoffen broek en een versleten 
fluweelen jas, met wien hij gepraat scheen te hebben.

Deze laatste zwaaide zijn hoed met veel vertoon en 
omkeerend, slenterde hij terug naar de herberg.

Het was een donkere, magere man, kort en breed 
geschouderd, met een puntbaardje. Hij had het air van 
een vrèemdeling, een Bohémien.

„Wie is je vriend ?” vroeg Danvers toen Mortimer 
met al zijn hebben en houden in den auto plaats nam.

„Een broeder van den kwast,** zeide Mortimer met 
een grijns. „Een vreemdsoortig gedierte. Maakt vree- 
selijke dingen in olieverf. Je zoudt denken, dat hij 
potten met verf kris-kras over zijn doek kladdert. 
Vreeselijk ! Hij is een van die kerels die zeggen, dat je 
altijd resultaat kunt krijgen, ook al wordt er geen lijn 
gezet.” Hij sprak op dien half spottenden, ongeloovi- 
gen toon, die eigen is aan schilders van een geheel 
andere opvatting.

„Hij ziet er niet Engelsch uit,** zeide Danvers.
„Neen, het is, geloof ik, een Franschman. Hij logeert 

in de herberg. Hij is er heel tevreden, hij heeft een eigen 
zitkamer en ze hebben hem den sleutel voor de tuin
deur gegeven, zoodat-ie net zoo lang uit kan blijven 
als-ie wil. Hij heeft me verteld, dat hij atmosferische 
studies maakt; hij gaat daarvoor uit wandelen des 
nachts en bestudeert dan maanlicht en nevels en alle 
verdere gekke dingen.”

„’t Is de eerste keer, dat ik hem gezien heb,” zeide . 
Danvers nadenkend. Plotseling kwam de gedachte bij 
hem op, of die vervloekte kerel soms dien nacht in de 
buurt van Ashwynne rondgehangen had. „Is hij hier 
al een tijd ?**

„Hij heeft het me niet gezegd. Geen spraakzaam 
soort kerel voor een Franschman ; vraagt ook niet veel 
over alles en iedereen. Ik veronderstel, dat hij een van • 
die kunstmaniakken is, die van niet veel anders af
weten, dan van hun eigen fantasieën.”

Zijn metgezel knikte. Die gedachte stelde hem 
gerust. Zelfs een vreemdeling zou praatjes kunnen 
verwekken, als hij verkoos zich te mengen in onnoo- 
dig geklets.

Ondertusschen zat de vreemdeling op de bank onder , 
den eik en rookte een van zijn lange, dunne, bruine 
sigaretten en moedigde de dochter van den waard aan 
tot het onnoodige praatje van een half uur, dat Simon 
Danvers zoo afkeurde. , .

Lena Hornside vond den vreemden heer erg ver
makelijk. Hij zeide zulke gekke dingen, en deed zulke 
gekke vragen. Tenminste het scheen haar vreemd toe, 
want zij snapte zijn stortvloed van gebroken Engelsch 
nooit heelemaal. Devonshire en zijn gewoonten sche
nen hem voedsel te verstrekken voor een eindelooze 
reeks belangstellende vragen. Hij was nieuwsgierig 
naar de kleinste détails — zelfs naar de uren, waarop 
de bewoners gewoon waren te eten, en naar de schik
kingen van hun huishoudens.

(Wordt vervolgd)
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Van Heinde en Venne

Bezoek van Ministers aan de ,,3ava”
Vrijdag 1.1. brachten de ministers Lambooy, Rutgers, de Geer en Kooien een bezoek aan den kruiser „Java”. 
Onzes foto-correspondent was het vergund tijdens de lunch die de heeren aan boord gebruikten,een opname 
te doen. V.l.n.r.: Min. Lambooy; Koionel L. J. Quant. Commandant der „Java”; Min. Kooien; Luit, ter zee 
le klasse Meyer; Luit, ter zee le klasse Fürstner; Minister Rutgers; Eerste officier M. Verioop; Min. de Geer 

De „Witte Kruis”-feesten
Tijdens de feestelijkheden die te Alkmaar werden gehouden ter viering van het vijftigjarig bestaan 
der Vereeniging „Het Witte Kruis”, werd er een bloemencorso gehouden, waaruit wij de groep, 
gevormd door leerlingen der kweekschool en voorstellend „Het Palet”, hierboven vereeuwigen.

Portretstudie Elsbeth Pape Dahlia's,Het nieuwe paviljoen op „Sonnevanck"
te Harderwijk, plaats biedend aan veertig patiënten, werd Donderdag 1.1. 

officieel geopend.

van den iangharigen Tervuerenschen Herder, die op de 
clubmatch van de Neder!. Speciaalciub voor Belgische 
Herdershonden Zondag i.1. te Amsterdam gehouden, 

den eersten prijs verwierf.

De opening van de gemeentelijke openluchtschool te Amsterdam 
De heer Ed. Polak (x), Wethouder van Amsterdam, gekiekt tijdens de 

bezichtiging, (xx) De heer Smit, hoofd der Openluchtschool.

BELANGRIJK BERICHT
♦

Prijsverlaging „Panorama”

Daar de verkoop van losse num - 
mers van Panorama aan de 
kiosken en in den Boekhandel 
steeds toeneemt, en ook het aan
tal abonné’s op ons blad gestadig 
grooter wordt, is de prijs van 
„Panorama” voor afzonderlijke 
nummers van heden af verlaagd 
en van 20^ cents op 17V2 cents 

gebracht.

gekiekt op de speciale Dahiia-tentoonsteUing welke 
door de Ned. Dahiia-vereeniging in de Rotterdamsche 

Diergaarde werd gehouden.

R.GH.-Sparta 0-0
Zondag 1.1. had te Haarlem de eerste-klasse competie-voetbaiwedstrijd 
plaats tusschen R.C.H. en Sparta, weike eindigde met geiijk spel 0—0. 

Een interessant, ingewikkeld geval.

Den 25en September herdacht de heer J. Hessen den dag waarop hij voor 
50 jaar in dienst trad ais sigarenmaker bij de Gebr. Majoor, thans N.V. 
Sigarenfabriek v.h. Gebr. Majoor, te Beverwijk. De burgemeester Jhr. 
J.C. W.Strick van Linschoten (X) doet den jubilaris (XX) de mede

deling dat hem de Oranje-Nassauorde is toegekend.

Dean Louis Pisuisse naar Indië
Het Internationaal Kegelconcours

van den Amsterdamschen Kegelbond ter gelegenheid van zijn 
35-jarig bestaan, is Zaterdag 1.1. in Bellevue geopend.

Zaterdag 1.1. vertrok de bekende cabaret-artist Jean Louis 
Pisuisse (x) met zijn gezelschap met de .Jan P. Coen’* naar 

Indië voor een tournee door onze Oost.
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Van ©ienstboden, Gasten en ... nog wat.
Bijna iedere huisvrouw vindt het prettig om familie, 

kennissen en vrienden bij zich te zien.
Maar voor velen is dit genoegen lang niet onverdeeld. 

Immers — gasten veroorzaken meerdere drukte en 
wanneer de gastvrouw zich niet zelf teveel wil ver
moeien, dan moet zij vanzelf wel een groot deel van 
deze meerdere drukte aan haar personeel o verlaten. 
Natuurlijk, dat spreekt vanzelf — zult ge zeggen, daar 
heeft men immers personeel voor....

Maar....
Ook hierbij alweer een „maar” .... en wel een maar, 

waarmede alles staan of vallen kan ....
M,aar.... wat zeggen de dienstmeisjes hiervan ? 
De tijd, dat de huisvrouw sprak: die hebben niets te 

zeggen .... is voorbij.
Immers wij streven naar een onderlinge goede ver

standhouding op eene gezonde basis en dan is een eerste 
vereischte, dat beide partijen vrijelijk hunne wenschen 
en grieven te berde kunnen brengen.

De vraag is nu maar : in hoeverre is bezoek een ,,grief” 
voor het personeel ?

Dat is niet zoo heel moeilijk na te gaan :
Wanneer bijvoorbeeld een meesteres er op staat, dat het 

gewone dagelijksche huiswerk op dezelfde uitvoerige 
wijze wordt verricht als wanneer er geen visite is, en 
wanneer zij daarbij ervan houdt nogal wat omslag te 
maken vanwege het bezoek, wanneer dan ten slotte dat 
bezoek voor lunch of thee — soms voor allebei — komt 
en het niet noodig oordeelt hiervoor een fooitje te geven, 
dan .... ja dan valt het licht te begrijpen, dat er in de 
keuken gemopperd wordt over de „kouwe drukte” enz.

Zouden wij zelf niet precies zoo erover denken, 
wanneer wij in hun plaats waren ?

Vermoedelijk wel.
Natuurlijk behoort het niet bij een werkelijke goede 

verstandhouding, dat iedere extra kleinigheid dadelijk 
in klinkende munt moet worden betaald, doch het is 
evenmin bevorderlijk voor een prettige onderlinge ver
houding, wanneer er van een kant teveel geëischt wordt 
zonder dat daar iets tegenover staat.

Een huisvrouw met den noodigen tact en goeden wil 
zal het steeds zóó weten te schipperen, dat gasten zoo al 
niet een'verheugenis, dan toch ook geen ongerief voor 
haar personeel beduiden.

Vóór wat — hoort wat, zegt een oud spreekwoord en 
zij, die extra genoegens wenschen door het ontvangen van 
veel bezoek, moeten het huiswerk zoodanig regelen, dat 
er geen onnoodig gehaast en gejacht ontstaat.

Is er al eens veel extra werk, dan kan de huisvrouw 
door het toestaan van een extra week-middag vrij-af, 
haar personeel een prettige vergoeding geven.

Aardig is wat een Engelsch blad hieromtrent meldt :
Een huisvrouw.ernaar gevraagd hoe zij van haar perso

neel gedaan kreeg, dat er eeuwig en altijd visite was en dat 
toch desniettegenstaande het huis er 
steeds keurig uitzag en alles z’n ge- 
regelden gang ging, antwoordde :

„Kijk eens, wanneer je éen meisje 
houdt, dan brengt visite altijd nog 
meer drukte mede dan wanneer je 
een paar dienstboden hebt. Verschil
lende meisjes gingen bij mij weg, om
dat er zooveel bezoek komt. Nu had ik 
niets geen lust meer personeel te hou
den en ik wilde ook mijn vrienden niet 
missen, ik vond er dus het volgende 
op: iedere bezoeker of bezoekster be- 
teekent 5 ct. voor Mary, d.w.z. lunch 
en middagvisite. Diner-gasten kosten 
mij een dubbeltje : vijf menschen te 
eten staat gelijk met eenmaal naar de 
bioscoop ! Vijf dames op middagvisite 
beteekent gratis maas- en stopkatoen 
of een paar reepen chocolade of haar
spelden en schoenveters of wat anders!”

„Het is een reuzen
idee !” vond de vraag
ster, „maar... wie 
houdt er boek ? 1”

„Dat doet zij zelf,” 
sprak de gastvrouw ; 
„zij schrijft iedere vi
site op in een apart op
schrijfboekje en iede- 
ren Zaterdag rekenen 
we af. Je hebt geen 
idee hoe het oploopt 
en ... . zij is net zoo 
blij met visite als 
wij! I”

Is er voor onze Hol
landsche huisvrouwen

Avondjapon van witte crêpe met dakpansgewijs over 
elkaar vallende ronduitgesneden panden, en garneering 

van fluweelen rozen.

VAN OUDE STEDEN
In een oud „handboecksken voor reysende lieden” 

vinden we de volgende ,merken’ van de Hollandsche 
steden opgegeven.
Amsterdam is machtigh 
Den Haegh is prachtigh, 
Dordrecht is oudt, 
Naerden is koudt, 
Leijden is wijs 
Haerlem een Paradijs, 
Delft is statigh, 
Utrecht prelatigh, 
Rotterdam rust ter zee, 
Enchuysen mee, 
Schoonhoven is kleyn, 
Alcmaer reyn, 
Edam is vet,

Munnickendam net, 
Medemblick is goet, 
Hoorn vol overvloet, 
Leeuwaarden is ’t Hof, 
Dockum legt ter zijden of, 
Franeker de school houdt, 
Mackum dat is heel koudt, 
Sneek ligt in ’t landt, 
Workum aan den strandt, 
Bolswart voedt het vee, 
Harlingen rust ter zee, 
Stavoren is out,

Molquerum is qualyk gebouwt.

Over “Kinderopvoeding. W
Verzorgen maar niet vertroetelen. IaI
Dat moest het wachtwoord zijn van de jonge moeder-

tjes, die het allemaal o zoo goed meenen en ... . die het LU 
allemaal dikwijls o zoo verkeerd aanleggen.

Als zij nu maar precies wisten waar verzorgen ophield |K 
en waar vertroetelen begint.... m

Maar dat is het juist 1 m
Het gaat zoo ongemerkt .... zoo vanzelf en .... we IaJ 

merken het niet eerder voor en aleer het kind eenmaal 
goed en wel vertroeteld en verwend is.

En dan .... ja dan is het niet meer zoo eenvoudig om 
van den kleinen dwingeland een ,,gewoon” kind te 
maken.

De meeste kinderen krijgen een teveel: teveel kleeren 
aan, teveel eten, teveel lietkoozingen en bovenal een 
teveel voor hun aandacht om te verwerken.

Spelen is een even ernstige bezigheid voor het kleine 
kind als de arbeid is voor de volwassenen.

Het vraagt zijn aandacht en zijn energie, het neemt hem 
in beslag . . . .

Wat doet nu de welmeenende moeder ? Zij zit te naaien 
of te lezen en broertje speelt bij haar op den grond ....

Daar komt een man opeen paard voorbij . . . „Kijk eens 
Broertje .... hop hop, een paardje .... kom dan .... 
kijk eens . . . .”

Broertje laat zijn blokken in den steek en gaat aan het 
raam staan .... »Y»

Hij ziet een klosje garen liggen .... hij begint er een jT| 
draad af te trekken .... D

„Nee, nu moet je weer zoet gaan spelen . . . . ” zegt W
moeder. „Kom, ga nu weer met je blokken spelen .. . .” Va*

Maar broertje heeft opeens heelemaal geen zin meer in |Aj 
de blokken, die eerst hem zoo heviglijk in beslag namen. nu 
Hij ziet aan het raam allerlei interessante dingen .... Y 
hij teekent strepen met z’n onhandig vingertje op de jts 
beslagen ruit.... hij stoot een bloemenvaasje om .... 
het water loopt langs den muur. OCJ

„Hè, wat ben je lastig.. . .” zegt moeder ontevreden, yv
„Kom, ga nu alsjeblieft met je blokken spelen.”
De blokken lijken nu wel een beetje op een soort straf 

en broertje zet in zes van de tien gevallen een keel op.
Och .... denkt het jonge moedertje bedroefd .... wat 

is opvoeden toch moeilijk I
En zij vergeet, dat alles wat groeien en gedijen wil, 

rust behoeft.
Het is goed, dat we onze kleintjes wijzen op allerlei 

voor hen leerenswaardige zaken, maar evenmin als wij 
hun van allerlei door elkaar op ongeregelde tijden te 
eten zullen geven, evenmin moeten we hun ontwakend 
intellect bezwaren met voortdurend andere dingen, 
waarop we, wanneer ons zulks invalt hun aandacht ves
tigen. Wij moeten het goede oogenblik weten te kiezen, 
eerst dan zal de ontwikkeling van de kinderziel van 
binnen uit plaats hebben.

A TA TT I ï Benoodigd: 1 L. room, ’/2 stokje vanielje, 250 gram
V-11 Vy U*"* IJ O* poederchocolade, 12 eierdooiers en 250 gr. suiker.

1

■

■\

#5

De room wordt met de suiker en de vanielje lang
zaam gekookt gedurende een half uur. De eier
dooiers worden met wat water tot schuim geklopt, 
langzaam bij den room gevoegd en onder voort
durend roeren even opgekookf. Daarna giet men 
het mengsel door een fijne zeef in een schotel en 
laat het al roerende koud worden, waarna men het 

in de ijsbus stort.

De bus wordt in den ijsemmer gezet en de klem 
wordt er opgeschroefd. Om de bus heen strooit 
men gehakt ijs met keukenzout laag om laag, 
echter niet hooger dan de rand waar het deksel 
begint opdat geen zout bij de vla kome. Gedurende 
2 a 3 uur draait men van tijd tot tijd gedurende 

10 minuten aan den zwengel.

Recepten.
Gebakken kalfs- of rundernier.

Eerst zet men de nier gedurende 
uur in koud water, vervolgens verwij-. 
dert men het vet en de vellen en snijdt 
de nier in schijven. Nu neemt men 1 
ei, dat men goed klopt. Hierin wen
telt men de schijven nier, vervolgens 
nog in paneermeel en dan bakt men ze 
in 40 G. boter in de koekenpan’licht- 
bruin.

Men snijdt daarna eenige sneetjes 
wittebrood (ongeveer 5 bij 8 cM.) en 
bakt deze ook in boter lichtbruin. 
Dan legt men op ■ ieder broodje een 
paar schijven van de nier en versiert 
deze met wat gehakte peterselie. Men 
bestrooit de broodjes naar smaak met

• Ii

•X*

niet iets in dit denkbeeld ?

Het hoogste geluk, dat wij anderen verschaffen kunnen — dat wij 
met hen meeleven, of hen met ons te laten meeleven — is een gevolg 
van het hoogste geluk, dat wij ons zelf verschaft hebben.

Bomvorm, met' twee soorten ijs 
gevuld Men laat eerst de onderste 
bevriezen alvorens men de boven
ste laag Cde onderste op de foto) 

toevoegt.

peper en zout en dient 
ze warm op.

Mayonnaise.
Benoodigd: 4 eier

dooiers, 2 d.L. beste 
slaolie of olijfolied.L. 
azijn, mosterd, zout, 
peper of soja.

Bereiding: Men roert 
de eierdooiers onge
veer een kwartier, met 
een paar gram zout 
totdat ie licht zien, 
dan worden de olie 
en de azijn druppels

gewijs toegevoegd, terwijl men voortdurend roert.
Nu doet men nog mosterd en peper of soja bij de saus.
Men kan mayonnaise goed bewaren, door ze in een glas te doen, met 

ee» paar druppels slaolie af te dekken en het glas met perkament^ 
papier te sluiten. _____

i [»

Ij i

I
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16)
x*S^*oen Magda haar, met een enkel woord uit Ant- 

werpen had geschreven, dat zij een nichtje 
mee zou brengen, dat vooreerst bij haar 
zou blijven, was juffrouw Wackers over de 
nieuwe huisgenoote aan ’t denken gegaan. 

Hoewel niet bizon der actief van aard, juichte ze toch 
de komst van een derde toe om het eeuwige tête-a-tète 
te verbreken met Saai-Piet, haar gewone benaming 
voor Freule Magda Fontanges de Nérée.

Ze verheugde zich om ook een aandeel in de opvoe
ding van het nichtje te nemen, eens boodschappen 
met haar in Arnhem te doen, lange wandeltochten 
te ondernemen, spelletjes met haar beiden .... grapjes 
uit te halen, eens echt jong-vroolijk te lachen om niets.

De aanwezigheid van een bakvischje— de Freule 
had geschreven, dat haar nichtje 14 j aar was — kon niet 
anders dan het suffe voort-vegeteeren op de Villa ten 
goede komen, door wat leven in de brouwerij te 
brengen.

In dien zin uit zij zich dan ook op den eersten avond, 
als Mady naar bed is en zij met haar freule alleen is.

„Zal ik even gaan kijken of ze naar bed is en haar 
een nachtzoen geven ?” stelt ze voor en als Magda 
het haar ontraadt, zegt ze, op quasi grappig-boudeeren- 
den toon : „Hè, op die manier heb ik niets aan ’t logee
tje. Ik vond ’t nogal zoo prettig een kind in huis.0 

„Het spijt mij voor u,” zegt Magda op den koel 
voornamen toon, die juffrouw Wackers zoo hindert.

Dan voegt ze er, ontwijkend, bij : „Mijn nichtje is 
geen speelpopie. Ze is zelfs heel groot voor haar leef
tijd/’

„Is ze nu heusch een nichtje van u of noemt ze u 
maar tante ?” klinkt het. na een poosje.

Magda fronst de wenkbrauwen en antwoordt dan 
effen : „Mady is de dochter van mijn tweeden stief
broer.”

„Hé ! Is er nog een meneer Bolk ? De broer van 
meneer Arnoud, zal ik maar zeggen. Ik wist niet eens, 
dat hij nog een broer had . . . .”

Magda is er zich volkomen van bewust dat juffrouw 
Wackers niets liever wenscht dan op de hoogte te 
worden gesteld van de familie-omstandigheden, maar 
ze denkt er niet aan dat verlangen te bevredigen.

Zij zelve is wars van elke nieuwsgierigheid en kan 
dat indringen in het leven van een ander niet uit
staan. Ze negeert dus wat haar gezelschaps-juffrouw 
heeft gezegd .... en wat zij heeft laten doorschemeren 
en bespreekt enkele huiselijke aangelegenheden met 
haar.

Als Magda zich weer in haar eigen rustige kamer 
bevindt, komt al het gebeurde der jongste dagen haar 
met overweldigende klaarheid voor den geest.

Hoe is het mogelijk dat er zooveel ingrijpende ver
anderingen in zulk een korte spanne tijds konden 
plaats hebben ?

Haar geheele gedachtengang, haar levensopvatting, 
alles is er door verhelderd.... verruimd.... gemeta- 
morphoseerd. En dat enkel, ten minste hoofdzakelijk 
door Cor. Is het niet benauwend dat een persoonlijk
heid zoodanig op een andere kan in werken ?

Dan opeens herleeft ze weer die korte oogenblikken 
van ongekend, schier onvermoed, geluk in de afzonder
lijke eetkamer van het Grand Hotel.

Vreemd, dat zij er zich niet voor schaamt, dat zij 
er geen spijt van heeft; haar voornaamste gevoel is 
verwondering over zichzelf, ofschoon het haar toen 
het allereenvoudigste voorkwam.

Ze had Cor zoo heel graag een gedeelte van haar 
eigen middelen afgestaan, ruim voldoende voor hem 
om er met Mady van te leven en er was een onaange
naam prozaïsch bewustzijn over haar gekomen, dat 
ze geen geld genoeg bezat voor twee huishoudens. Wat 
natuurlijker, dan dat zij met hem zou samen wonen 
en hem, met den onmisbaren, financieelen steun, ook 
haar eigen ikheid zou geven ?

Hij had het niet gewild, hij had haar offer, hoe gul en 
spontaan ook aangeboden, geweigerd, niet uit gebrek 
aan liefde zijnerzijds, maar ....

Ja, waarom eigenlijk ? Omdat hij ’t beter vond .... 
omdat zij, volgens zijn opvatting, niets voor elkander 

mochten wezen. En z^ij had zijn uitspraak, zijn vonnis, 
zonder den minsten tegenstand aanvaard, evenals ze 
zich vroeger steeds blindelings aan zijn raad had onder
worpen.

, ,Wij zijn nu verder van elkander verwijderd dan voor
heen, maar wij hebben elkander toch gevonden en dat 
moet beiden tot troost zijn,” heeft hij haar geschreven,

Een liefelijke herinnering, meer niet! Een aalmoes 
van ’t noodlot. En daar zal ze jaren op moeten teren !

Toch voelt ze zich niet zoo verlaten als voorheen. 
Ze heeft nu immers een levensdoel en daarbij het besef, 
dat zij iets voor hem kan'doen, dat hij, als ze haar 
taak met liefde en toewijding vervult, haar met dank
baarheid en waar deer ing zal gedenken.

Den volgenden ochtend, als zij met juffrouw Wac
kers af rekent, en globaal haar budget voor de maand 
opmaakt, komt zij tot de schrikbarende ontdekking, 
dat zij er allermiserabelst voorstaat, dat ze, om weer 
in ’t reine te komen, zou moeten inkrimpen en ... . 
dat de inwoning van Mady tot het tegenovergestelde 
zal leiden.

Een meisje in den groei, zooals het banaal heet, dat 
gekleed, gevoed en onderwezen moet worden.

Dit laatste wordt haar verduidelijkt door Mady zelf. 
Zoodra ze haar tante alleen weet, komt ze ongege

neerd den achtersalon binnen en zegt ze : „Nu ik voor
eerst bij u zal moeten blijven, dienen wij toch eens te 
overleggen, wat er met mij gebeuren moet . . . .”

En, op een verwonderd : „hoe bedoel je dat ?” gaat 
ze heel beslist verder: „Alleen op voorwaarde, dat u 
mij zoudt laten worden wat ik wil, heb ik vader 
gehoorzaamd.”

„Zoo, moest vader je omkoopen ?”
„Ik weet niet, wat u daarmee zeggen wilt. Maar 

dat doet er ook niets toe. Het zal wel eens meer gebeu
ren, dat u en ik elkander niet zullen begrijpen, wij zijn 
zoo verschillend en wij spreken ook een andere taal. . ”

„Ik vind juist, dat je bizonder zuiver Hollandsch 
spreekt voor een meisje, dat in België is opgevoed.”

„In België ? Denkt u dat wij enkel in België hebben 
gewoond ? O ! hemel nee, wij hebben overal rondge
zworven ; ik ben dan ook heel cosmopolitisch, maar 
mijn Hollandsch is intact gebleven, daar heeft vader 
voor gezorgd en met moeder heb ik altijd Fransch 
gesproken .... ze heeft het mij ook geleerd, ik heb 
weinig school gegaan.”

„En nu zullen wij die fout in je opvoeding zeker 
moeten herstellen ?” waagt freule Fontanges op te 
merken.

„Dat zal wel. Vader dacht, dat het ’t beste zou zijn 
als u mij liet klaar maken voor ’t Gym. . . . Wanneer 
begint het schooljaar in Holland ?”

„In de eerste dagen van September, geloof ik, maar 
ik weet er bitter weinig van. Zelf heb ik in Holland 
nooit school gegaan. Eerst heb ik thuis les gehad en 
toen ben ik twee jaar op kostschool in Fontainebleau 
geweest.”

„Moeder heeft u les gegeven, vond u dat prettig ?”
Mady’s stem heeft een heel anderen klank aange

nomen, terwijl ze dit zegL
,,Het is zoo lang geleden,” antwoordt Magda, ont

wijkend, „dat ik er mij weinig van herinner. In mijn tijd 
was het al een uitzondering. Mijn moeder was echter 
heel conservatief . . ..”

Mady trekt de schouders op, ten teeken van onge
duld en herneemt nu weer heel gewoon : „Als u ’t niet 

kunt, wie kan mij dan helpen ? Ik moet aan den gang 
.... en heb dus geen tijd te verliezen.”

„Het beste zal zijn, dat ik met een nicht van mij 
overleg, die heel goed op de hoogte is van al die dingen. ” 

„Woont ze ook hier ?”
„Nee, ze woont in Arnhem.”
„Kunnen wij vanochtend even naar haar toegaan ?”
„Lieve kind, de ochtend is al bijna om ....”« 
„Vanmiddag dan . . . .”
„Eerst zou ik moeten weten of zij thuis is.” 
„Telephoneert u haar dan even. Wat is haar num

mer, dan zal ik intercommunaal opschellen . . . .”
„Wat weet je dat alles goed ?”
„O ! ja, ik heb al voor vader opgebeld, toen ik nog 

een baby was en nauwelijks kon praten. Ik was dikwijls 
vaders klerk. Ik heb heusch al een heele carrière 
achter mij. Waar is uw telephoon .... en hoe heet 
die dame ?”

„Ik zal het toch maar liever zelf doen,” zegt Magda, 
met een zucht opstaande; haar nieuw huisgenootje 
is haar wel wat machtig.

Ze krijgt vrij spoedig aansluiting en deelt Mady, na 
een kort gesprek mede, dat haar nicht,freule Constance, 
dienzelfden middag nog op de Villa zal komen. „Toe
vallig moet zij hier in de buurt zijn.”

„Dat treft,” klinkt het laconiek.
Aan de koffie stelt juffrouw Wackers voor, dat 

Mady een groote wandeling met haar zal maken.
„Daar voel ik heelemaal niets voor,” bekent ze, eer

lijk. „Wandelen vind ik de grootste tijdverspilling, 
die er is ...

„Vreemd, je moeder hield er ook niet van,” merkt 
Magda onwillekeurig op.

„Ik heb toch anders meer van vader dan van 
moeder,” licht Mady toe.

„Wandelen is heel gezond,” beweert juffrouw 
Wackers.

„Dat kan wel, maar ik heb in den eersten tijd ver
schrikkelijk veel te doen om alles in te halen.”

„Misschien zou het toch beter zijn als ik mijn nicht 
eerst alleen sprak,” zegt Magda.

„Waarom? Ik ben toch de persoon, waar ’t om gaat.” 
„Meisjes moeten zich nooit op den voorgrond plaat

sen,” zegt juffrouw Wackers, apodictisch.
„Dat hangt heelemaal van de omstandigheden af. 

Bij een tandarts of een gewonen dokter is de patiënt 
toch ook de eerste, zelfs een klein kind.”

„Hoe kom je er op ?” klinkt het verbaasd. „Heb je 
zooveel met dokters te doen gehad ?”

„Ik niet, maar moeder wel, en ik interesseer mij er 
altijd voor. Mijn ideaal is om dokter .... of dokteres 
dan, te worden.”

„Weet je, dat het een lange en ook een dure studie 
is ?” zegt Magda, onwillekeurig.

„O ! Als ’t niet kan ? Vader zei alles zou kunnen, als 
ik nu maar deed, wat hij verlangde.”

Als Conny’s kleine Ford ’t hek van de Villa inrijdt, 
zegt Magda : „Doe mij nu ’t pleizier, Mady, en ga naar 
boven, tot ik je zal roepen.”

„Ik begrijp niet waarom. Wat u over mij te zeggen 
hebt, kunt u toch wel vertellen, waar ik bij ben. Vader 
en moeder hadden nooit geheimen voor mij. Dat is 
veel eerlijker, ik vind niets idioter dan de kamer te 
worden uitgestuurd.” Nauwelijks heeft Mady haar 
gevoelens in deze gelucht of Conny treedt de kamer 
binnen en de twee hebben gelegenheid elkander te 
monsteren.

’t Kind denkt : „Gelukkig een heel wat leuker type 
dan tante Magda,” en de dame stelt vast, dat het een 
intelligent meisje lijkt, maar Amerikaansch zelfstandig.

„Nu gaan we krijgsraad houden,” kondigt Mady 
aan, zoodra ze alle drie gezeten zijn.

„Ziet u, ’t geval staat zoo: ik moet iets worden en 
tante hier schijnt niet al te best op de hoogte te zijn 
van hoe dat eigenlijk moet gaan.”

„Je kon wel iets beleefder zijn, Mady,” begint tante 
hier, tegen welke uitdrukking deze innerlijk heftig 
protesteert.

„Och ! business-like is practischer ; u moet denken, 
u is enkel een perfect lady, ten minste, dat zei vader, 
en ik moet mijn eigen weg maken, dat scheelt zoo veel.”

„Het kan nooit kwaad op en top een dame te zijn,” 
waagt Conny op te merken.

„Dat beweer ik ook niet, maar het is, op verre na, 
niet genoeg, ten minste niet voor mij. Dat zult u wel 
begrijpen, beter dan tante. Als u mij dus raden wilt. .”

„Lieve kind, je tante Magda heeft beloofd voor je 
te zullen zorgen, dus zij heeft alles te zeggen en ik niets. ”

„O ! maar als u zoo begint, komen wij er nooit. 
Tante Magda heeft u immers zelf bekend, dat ze er 
niets van af weet .... en ze heeft er bij gezegd, dat u 
van alles op de hoogte bent.... dus is u de aangewezen 
persoon om mij den weg te wijzen, dien ik moet in. 
slaan.” (Wordt vervolgd).



PANORAMA 14

DEN HAAG - AMSTERDAM - ROTTERDAM 

raHDEB 

gZONEN
KLEURECHTE VELOURS

STALEN FRANCO

VOOR GORDIJNEN EN BESPANNING

PER MTR. 130 BREED

Schaken,.
PROBLEEM No. 44 (tweezet).

Auteur: G. Jordan, Haarlem (Tourn. Brisbane Courier).
Zwart 6 stukken

abcdef gh
Wit 10 stukken

Oplossing probleem 
no. 41 (zelfmat in 3 
zetten):

I. Pe2,f6;
2. K e 3, f 5.
3. Td2,Lf2

1.............f5;
2. D c 2, c 3 f.
3. Kel,Lf2:

Permanente 
Opiossingswedstrijd
De stand der deel

nemers is momenteel:
J. Schipper, te Gun- 

takal 19 punten; P. 
Smit, te Vreeswijk 18 
pt.; Hanekamp te Zut- 
fen 16 pt.; J. G. Vugts 
te Someren 14 pt.; 
A. Elbertse te Arn

Knecht (tot loodgieter, wiens ladder is gevalienj: „Wat is er aan de 
hand, baas?"
Loodgieter: „Ezel! Zie je dat niet?”
Knecht: „Ja, maar ik dacht dat je me voor den gek hield!"

öammen,
Een bloemlezing uit het internationale damleven.

Een Eigenaardig Probleem.
Het nevenstaande 

typische probleem 
heeft twee geheel van 
elkaar verschillende 
oplossingen en beide 
zijn zéér aardig.

Een neven-oplossing 
maakt een probleem 
minderwaardig, doch 
hier, waar twee ab
soluut verschillende 
en tevens toch even 
moeilijke ontledingen 
in één stand zijn ge
construeerd, kan dit 
niet alleen worden 
toegestaan, doch is 
het zelfs iets bijzon
ders en van -waarde!

No. 68.

12 3 4 5

46 47 48 49 50

hem 13 pt.; C. de Leeuw te Amsterdam 5 pt.; J. Spruyt, Enk- 
huizen 5 pt.; H. J. Midde te Den Haag 5 pt.; K. v. Oosten te 
Magelang 3pt.; E. de Korte te Kortgene, D. Ingerman te Am
sterdam en G. Brink te Oosterlittens, „puntloos”.

K. v. 0 (zoo onrechtvaardig zijn we niet !!)
Deelname aan den ladderwedstrijd ten allen tijde mogelijk. Wie 

aan ’t eind v. d. maand de meeste punten heeft behaald ontvangt 
een prijs a f 2.50, terwijl de punten der overige deeln. blijven staan. 
Correspondentie adres: J. Verstoep Jzn., Fr. Hendrikstr. 37, Delft

Van ons boekenplankje.
J, J. Gerstel, De beginselen van het teekenen. — Met dit bij 

uitstek practische werk als handleiding zal het iemand met 
eenigen goeden wil en volharding niet moeilijk vallen zich in 
korten tijd de hoofdzaken van het teekenen naar voorbeelden 
en de natuur eigen te maken. Het bij dit werk behoorende tee- 
kenschrift zal hierbij goede diensten bewijzen. Leiden, A. W. 
Sijthoff’s .Uitg. Mij.

Javaansche Sagen, Mythen en Legenden, verzameld door Jos. 
Meyboom-ltaliaander. — Een keurige collectie mythen en legenden, 
eenvoudig verteld, en daardoor tot boeiende, onderhoudende lec
tuur geworden. De 24 gekleurde en zwarte platen van Menno van 
Mee teren Brouwer verhoogen de waarde van dit inderdaad mooie 
boek niet weinig. — Zutfen, W. J. Thieme en Cie.

Sous le Consulat et l‘Empire. — In dit werkje, dat verscheen 
in de „Collection des Grands Prosateurs”, geven de bewerkers 
C. de Boer en J. M. Buffin de belangrijkste uittreksels uit Madame 
de Staël’s: „Dix Années d’Exil.” — Interessante lectuur! — Gro
ningen, P. Noordhoff.

Jo de Wit, Open Zee. — Een bundel fijn gestyleerde novellen 
van deze talentvolle schrijfster, die zich in dit boek andermaal 
doet kennen als een auteur van ongewone kwaliteiten. Voor den 
litterair ontwikkelde een kostelijk boek, om zich telkens weer 
genietend aan over te geven. Leiden, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.

Wit kan eerstens
in deze stelling winnen door:

Wit: 27~21 ’ 49—44, 48-43, 32 - 28, 44 - 39, 39 X 28, 35 X 4,
Zwart 17X26 gedw., ad Ub , ad 1 b., 23 X 4 , 25 X 48, 4 X 30, 22 X 33, 
gevolgd door 4 X 21! En tweedens met:

Wit: 49—43’, 42-38, 43-38, 27—21, 35 -30, 3 '—24, 32—28, 34X3. 3X47! ’ 
Zwart: 24X33, 23 - 42,42X33,18x26, 6X17,20X29, 3X41,26X37.

Ge o.Wel eene karakteristieke compositie!

Automobilist fwiens chauffeur in een troep zwijnen is gereden, tot zwij
nenhoeder): „Stommerd! Je bent nog niet eens in staat om voor éen zwijn 
te zorgen !”
Zwijnenhoeder: ,Je vriend blijkbaar ook niet!”

Vader: „Kijk eens hoe Wiliy met haar speelgoed smijt! Ik geloof stellig 
dat zij zal opgroeien tot een temperamentvolie filmster!”

PRINSES KIKVORSCH.
ele jaren geleden regeerde over Rusland Czaar 
Iwan, die den bijnaam „de Wijze” had. Toen 
hij oud werd, wilde hij een van zijn drie zoons 
tot zijn opvolger benoemen, maar daar hij ze 
alle drie even lief had, kon hij er niet toe be
sluiten aan een hunner de kroon af te staan.

Hij zon lang op een uitweg, tenslotte riep hij de drie jonge
lingen bij zich en sprak tot hen: „Jullie moeten door geluk 
de kroon verwerven. Wie van jelui de knapste en mooiste 
vrouw verovert, die zal mijn troon krijgen. Elk van jelui 
moet in mijn slotpark een pijl afschieten en waar de pijl 
neerkomt, daar moet hij zijn bruid zoeken.”

Daarna gaf hij zijn drie zoons ieder een pijl van sterk 
esschenhout en liet ze heengaan. De jongelingen liepen snel 
naar het slotpark, gingen op een heuvel staan, spanden de 
bogen en schoten hun pijl af. De oudste schoot precies naar 
het westen, de tweede naar het Oosten, alleen de derde, die 
Steven heette, schoot zonder te mikken zoomaar in ’t wilde 
weg. Toen gingen zij aan ’t zoeken en de oudste, die naar 
het westen geschoten had, vond zijn pijl in den slottuin van 
een edelman en trouwde met de dochter van den slotheer. 
De pijl van den tweede was door de open huispoort van een 
rijken koopman gevlogen ; de koopman had een beeldschoone 
dochter die nu de vrouw van den prins werd. Prins Steven 
echter zocht tevergeefs zijn pijl in den omtrek.Treurig dwaalde 
hij twee dagen lang in de bosschen rond; eindelijk kwam 
hij aan een groot moeras, dal hij moest doorwaden. Midden 
in het moeras 
vond hij zijn 
pijl en daarop 
zat een aar
dige, groene

kikvorsch.
Prins Steven 
wilde de kik
vorsch weg
jagen, maar 
tot zijn groote 

. verwondering 
zei het kik
vorsch je :

„Neem me 
mee, prins 
Steven, rk ben 
bestemd, om 
je gemalin te 
worden.........
ik zal je den

weg wijzen, anders verdrink je hier in het diepe moeras.”
Toen hij na drie dagen in het slot van zijn vader aankwam 

en de zonderlinge geschiedenis van de kikvorsch vertelde, 
die zijn vrouw wilde worden, lachten 
zijn broeders hem hartelijk uit, en hij 
lachte met hen mee. Maar de oude 
Czaar antwoordde ernstig: „Neem het 
kikvorschvrouwtje tot je vrouw, het is 
mijn wil.”

Op een morgen riep Czaar Iwan zijn 
drie zoons weer bij zich en zei: „Lieve 
zoons, jullie bent nu alle drie getrouwd, 
zooals ik het wenschte, nu zou ik willen 
weten, wie van je drieën de handigste 
vrouw heeft. Hier zijn drie balen linnen, 
neemt het mee en laat er door je vrou
wen vóór morgen een hemd voor mij 
van maken en breng het mij dan hier.”

De beide oudere prinsen brachten het 
linnen naar hun vrouwen en brachten 
hun den wensch van den Czaar over. 
Deze riepen dadelijk hun kamermeisjes 
en bedienden en zetten zich aan ’t werk.

Prins Steven echter bracht zijn linnen 
treurig naar huis, liet het voor prinses
vorsch in de kamer leggen, sloot zichzelf op 
en dacht aan den spot van zijn broers, die 
zeker morgen de hemden, die hun vrouwen 
genaaid hadden in de troonzaal zouden bren

gen. Hij moest evenwel 
met leege banden komen. 

Maar zijn broers zouden 
den spot niet met hem 
drijven, want prinses Kik
vorsch had nauwelijks vernomen, wat' 
er met het linnen gebeuren moest, of ze 
vroeg aan een bediende, om het heele 
stuk in kleine lappen te knippen. Toen 
stuurde zij de bediende weg, hupte naar 
de vensterbank en riep :

Kom binnen, lieve wind 
Naai voor mij mijn hemd gezwind!’ 

Toen woei een rukwind de witte lappen 
op, zoodat ze als vlinders van den grond 
het raam uitvlogen en het duurde niet 
lang of daar woei het genaaide hemd, 
kant en klaar weer de kamer in. Prinses 
Kikvorsch liet het den volgenden morgen 
heel vroeg naar prins Steven brengen, en 
deze was zeer verheugd, toen hij hetOp zijn pijl zat een aardige, groene kikvorsch.

mooie hemd zag en snelde ermee naar zijn vader den Czaar 
Daar stonden ook zijn broers al voor den troon en verwon
derden zich zeer over het hemd, dat prinses Kikvorsch 

genaaid had. Maar de oude 
Czaar zei niets en liet zich de 
hemden een voor een zien. 
Nadat hij ze alle drie goed en 
lang bekeken had, wendde hij 

zich tot zijn oud
sten zoon :

„Het hemd dat 
jouw vrouw ge
naaid heeft, is 
heel slecht, men 
moet het aan een 
bedelaar aan de 
deur geven... .” 
Toen sprak hij 
tot de tweede: 
„Het hemd, dat 
gij mij gebracht 
hebt, is iets beter 
genaaid, laat het 

een bediende 
in den stal 
dragen. Maar 
het hemd van 
prinses Kik
vorsch,” ging 

voort, „is 
prachtig mooi.,. 
Nog nooit heb ik 
iets mooiers ge
zien. Ik wil he$ 

zelf op groote feestdagen aantrekken, ’t zal mij goed staan.” 
Daarop liet hij zijn zoons heengaan ; de twee oudsten waren 

slecht gehumeurd, de jongste echter, prins Steven, liep vol 
blijdschap naar prinses Kikvorsch en vroeg haar, wanneer 
ze het hemd toch genaaid had. Prinses Kikvorsch keek hem 
met haar groote oogen lang aan, toen antwoordde zij: „Weet 
je nu, wat een handige vrouw je hebt ?” Verder zei ze niets.

(Wordt vervolgd).

BLADVULLING.

Kik-

„Het hemd van prinses Kikvorsch is praehtig,” zei de Czaar.

SN ELSPREKEN.

Wie kan dit eenige malen snel achtereen uit spreken
1. — Aal at aal, man at pap, ree at hooi, sik at mee
2. — Bierbrouwer Bruin brouwt bruin bier.

OOM TOM.
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