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Het vraagstuk der Luchtschepen van het starre stelsel
DOOR HENRI HEGENER

oo heeft dan het noodlot, dat het starre lucht
schip al sedert zijn geboortedatum zoowat per- 

. manent op den voet gevolgd heeft, ook de mooie, 
/ dure „Shenandoah” der Yankee’s te pakken ge

kregen, en is dus ook, wat te boek stond als het 
non plus ultra van modernen luchtscheepsbouw, 

plotselinge verwoesting ten prooi gevallen.
wonder dat bij dezen nieuwen tegenslag, zelfs den 

14 
u 
i I
aan een

Geen
vurigsten adepten der lichter-dan-lucht leer, de schrik om ’t 
hart is geslagen en men zich afvraagt, of het dan toch heusch 
waar zou zijn, wat men daar in het andere 
kamp dikwerf beweert, dat de monstrueuze 
gassigaar, een glorieuze débacle is geworden. 
Wat hier van zij, feit is, dat het den starren 
dirigeable vooral in de laatste jaren verre 
van naar den vleeze is gegaan.

Het tijdperk dat deze periode van terug
gang en verval vooraf ging, was dat van den 
grooten Europeeschen oorlog, gedurende het
welk het groote luchtschip zich krachtig ver
menigvuldigde en tot aanzienlijke volmaking 
werd gebracht. Nauwelijks echter was de 
groote krijg beëindigd, of voor het luchtschip 
braken moeilijke, droeve 'dagen aan. Kapi
talen verslindend als deze mastodonten der 
lucht in huisvesting, onderhoud en gebruik 
zijn, zeer mediocre bovendien aan zuiver mili
taire waarde, werden ze op de in het teeken 
der bezuiniging staande na-oorlogsche be- 
grootingen, alras stiefmoederlijk bedeeld, als 
gevolg waarvan hun leven danig gevaar 
liep en een kwijnend bestaan hun lot moest 
worden.

Geheel afgedaan had de Zeppelin in Ger- 
mania, eens de roemrijke bakermat en lan
gen tijd ook monopolie-houder van den star
ren luchtscheepsbouw. Nadat men er nog 
even in de richting van commercieele exploi
tatie een niet onbevredigende activiteit had ontplooid, 
dwong het Verdrag van Versailles den Duitschen Michiel 
zijn Zeppelin’sche ambities grondig te laten varen. Alleen 
bij hooge uitzondering werd den Zeppelin-werf te Friedrichs- 
hafen nog toegestaan, voor rekening der Amerikaansche 
Regeering, een luchtkolos — de Z. R. 111, alias,„Los Angeles” 
— in bouw te nemen.

Ten einde ook kwam de luchtscheepsbouw in Engeland, 
het eenige land, buiten Duitschland, dat gedurende den 
grooten oorlog het bouwen van starre luchtschepen zelf ter 
hand had genomen, en dan ook, met inbegrip van de L. 64 
en L. 71, twee door Duitschland uitgeleverde luchtschepen, 
een respectabel aantal dirigeables rijk was. De Britten waren 
radicaal, handelden kort en bondig. Instede, zooals Marianne, 
die geen eigen starre schepen bezat, doch zich krachtens het 
vredesverdrag drie Zeppelins 
zag toegewezen, in ’n armzalig 
knoeien te vervallen, ver
klaarde het oude Albion het 
groote luchtschip niet langer 
van voldoende importance te 
beschouwen, om zijn kostbaar 
voortbestaan te wettigen. En 
zonder oreeren werd de heele 
afdeeling lichter-dan-lucht uit 
het kader der air force ge
wipt ; aan het vernuft van 
het Air Ministry werd overge
laten, op een nette wijze van 
deze dure kostgangers af te 
komen.

De oplossing was, dat ter
wijl de verouderde schepen, 
dat is te zeggen de schepen 
gebouwd in de eerste helft van 
den oorlog, in den millioenen- 
hoek gedeponeerd werden, dus 
onder des sloopers slagen een 
einde vonden, zes kolossen 
gratis werden aangeboden aan 
hen, die bereid zouden zijn de 
schepen in commercieele ex
ploitatie te nemen. Geen vogel 
echter der haute finance, die 
zich door dit liefelijk gefluit 
liet verleiden op des Air Mini- 
stry’s lijmstok neer te strijken. 
Het groot-kapitaal was voor
alsnog te huiverig, en met zijn 
„indésirables” bleef het lucht
vaart-departement dus zitten.

De schepen verrotten, ver
weerden, en in 1924 was de 
toestand werkelijk hopeloos 
te noemen. Totdat eindelijk 
in deze duisternis een warme 
zonnestraal doorbrak, door 
het door de Regeering gunstig 
ontvangen van het project

Burney, strekkende tot het grootendeels met rijkssteun 
lanceeren van een luchtschipdienst tusschen Engeland en 
Australië. Het Parlement bewilligde een eerste subsidie van 
£ 350.000 waarvoor thans, mede met particulier finan- 
cieele backing, op stapel gezet zijn de R. 100 en R. 101, 
groot elk niet minder dan 140.000 M3; beide schepen zullen 
echter eerst in 1927 gereed komen. Het momenteele bezit 
van Engeland aan groote luchtschepen, bestaat alleen uit 
de R. 33,(54600 M3) en R. 36, (58800 M3), die geheel geres
taureerd werden, om nu in verband met de Engeland-Aus- 

Het opstellen der benxine-tanhs op de als bruq-constructie gebouwde hiel 
van de Öriische ft. 80, een iuchtschip van het starre’ stelsel.

tralië-lijn-plannen, als oefen- en proefmateriaal dienst te 
doen.

Richten we nu den blik naar Italië.
Hoewel het land der Apennijnen de bakermat was van het 

half starre luchtschip, tot welk stelsel o.m. behoorde de 
34000 M3 groote „Roma”, die in Februari 1922 in Amerika 
verwoest werd en 35 menschenlevens kostte, had men toch 
van het bouwen van en navigeeren met dirigeables van 
het systeem Zeppelin, geen macaroni gegeten. Totdat door 
Duitschland aan Italip 3 schepen werden uitgeleverd. Een 
smartvol bestaan werd echter hun deel. Zoowel de L. Z. 
120 (55000 M3) als de L. 61 (56000 M3) werden binnen korten 
tijd hopeloos gekraakt. Rest thans alleen de kleine „Boden- 
see” (22560 M3) herdoopt in ..Esperia”, die bij heel mooi, 
kalm weer, dén neus nog wel eens buiten de deur mag steken.

©e Britsche 80, een luchtschip van het starre stelsel, in aanbouw.

Niet veel gelukkiger was Frankrijk 1 Ook Marianne begon 
haar ervaring met groote luchtschepen eerst na het gratis 
en franco thuis geleverd krijgen van drie Duitsche Zepps. 
Kostbare loodsen werden gebouwd, te Orly bij Parijs zelfs 
twee, opgetrokken geheel uit beton, maar de practijk werd 
één groote lijdens-affaire. De L. Z. 113 (55000 M3) werd 
alras gesloopt, de L. 72 (66000 M3) herdoopt in „Dixmude”, 
verging met zijn geheele bemanning van 52 koppen eind 
December 1923 in de Middellandsche zee. Over is alleen nog • 
de voormalige, kleine „Nordstern” (22560 M3) thans „Mé- 

diterranée” geheeten, welk schip-echter al se
dert meerdere jaren geen voet meer buiten de 
deur heeft gezet.

Rest ons het land van den dollar.
Wat de Yankee’s aan brain en scheppings

kracht missen, bezitten ze altijd wel aan geld. 
En kunnen ze zich dus altijd koopen. Na ge
durende den oorlog de rol van belangstellend 
toeschouwer te hebben gespeeld, werd na 
den wapenstilstand besloten in den Europee- 
schen uitdragerswinkel, wat starre luchtschip- 
ervaring op te koopen. Dit^zoowel geestelijk 
als stoffelijk.

Het hoogst bereikbare der half starre 
ervaring, werd van de Italianen gekocht, en 
lag in no time gebroken en verbrand tegen 
den grond. Het was de illustre „Rorna”, waar
van we reeds spraken. Wijders kocht Ame
rika van de Britsche Regeering de groote 
R. 38 (76000 M3) ook bekend als Z. R. II, 
toen deze nog op stapel stond. Een der eerste 
proefvaarten baarde reeds een ramp : op 24 
Augustus 1921 brak de kolos boven Huil 
doormidden en viel brandend in de Humber. 
Er waren 44 dooden te betreuren.

Intusschen had Amerika reeds aan zijn 
voornemen uitvoering gegeven,, ook zelf een 
luchtschip van het Zeppelin-stelsel in bouw 

te nemen. Het was de Z. R. I, meer bekend als „Shenan- 
doah”, die onder leiding en toezicht van Duitsche experts 
te Washington ontworpen en aangemaakt en in de groo
te luchtschiploods te Lakehurst, New Yersey, in elkaar 
werd gezet; de „Shenandoah” was dus niet, gelijk vele 
dagbladen berichtten, een door Duitschland uit geleverde 
Zeppelin. Juist omdat de ramp der R. 38 geweten werd 
aan een te zwakken bouw, werden de constructie-plannen 
van het Amerikaansche schip nog eens extra omgewerkt. 
Er werden kosten noch moeiten gespaard om met dit Ame
rikaansche product het beste en sterkste uit te brengen, 
wat de luchtscheepsbouw ooit gelanceerd had. Daar de 
Yankee’s al lang begrepen hadden, dat het varen met 
een geweldige hoeveelheid benzine (een kans dus voor het 
vormen van een exploisief-lucht-benzinedamp-mengsel) en 

ettelijke tienduizenden kubie
ke meters licht ontplofbaar 
waterstofgas vlak boven je 
hoofd, toch niet je dè.t was, 
werden krachtige pogingen in 
het werk gesteld, om de pro
ductie van het akelig dure, 
maar niet brandbare helium- 
gas, op te voeren en te ver
eenvoudigen. Hierin mocht 
men aardig slagen, wat niet 
wegneemt dat de 60200 M3 
groote ,,Shenandoah” per vul
ling toch nog altijd het peul
schilletje van / 160.000.— 
kostte.

Om het doorzweeten van dit 
kostbare gas door de stofwan- 
den der 20 gascellen tot het 
uiterste te beperken, was de 
stof van iederen gaszak be
kleed met goudslagersvlies.dat 
gewonnen wordt uit de opper
huid van den blinden darm 
van runderen, en zijn naam 
ontleent aan zijn aanwending 
bij het maken van verschil
lende bladmetalen, als blad
goud en bladzilver. Voor de 
„Shenandoah” was zoo een 
hoeveelheid goudslagersvlies 
benoodigd van 900000 ossen. 
Dat deze 206 meter lange gas
sigaar, bijna 4 millioen gulden 
heeft gekost, baart dus waar- j 
lijk geen verwondering.

Thans is dan öók deze j 
kostbare „Shenandoah” den j 
fatalen weg der anderen ge- | 
volgd, en bezit Amerika al- i 
leen nog de in Duitschland | 
gebouwde en in „Los An-. , 
geles” herdoopte Z. R. IILl 
(70000 M3), die in October 1
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van het vorige jaar van Friedrichs- 
hafen naar New York werd over
gevaren. Wat de juiste oorzaak die 
des Shenandoah’s dood werd, ook 
moge zijn, op ontstellende wijze 
heeft deze ramp weer opnieuw be
wezen, dat het vraagstuk der groote 
luchtschepen vooralsnog te krachtig 
door onopgeloste moeilijkheden 
wordt beheerscht, om reeds thans 
het moment voor een inter-wereld- 
deel ver keer met dirigeables rijp te 
achten. „Einzelleistungen” als de 
tocht van een Z. R. III, volbracht 
bovendien onder weken lang afge
wachte gunstige atmosferische om
standigheden, zeggen waarlijk al 
heel weinig.

De goede Daad
DOOR ANT. F, RUYGROK.

rYfschoon de auto toch reeds met 
een snelheid van 70 K. M. over 

den niet al te best onderhouden 
landweg reed, boog Rudolf Rogers 
zich plots met een snelle beweging 
voorover, en drong bij den chauffeur 
op nog grooteren spoed aan.

„Je zoudt misschien nog meer gas kunnen geven,” 
zei hij aarzelend, want hij gevoelde zich maar een 
leek, terwijl de chauffeur een knappe vakman was. 
„Ik geloof,” vervolgde hij, „dat wij dan wel 80 K. M. 
zullen halen. Wat denk jij ervan, Louis?”

Louis, de chauffeur, nam juist een gevaarlijke 
bocht, waarbij hij al zijn oplettendheid en al zijn 
stuurkunst noodig had om ongelukken te voorkomen. 
Eerst toen de weg weer recht voor hem uit lag, gaf 
hij antwoord.

„Wat ik er van denk, mijnheer? Dat we al aardig 
bezig zijn roekeloos om te gaan met het geld van 
de maatschappij, die onze levens èn onzen auto 
verzekerde. Het uiterste is hier op dezen slechten weg 
bereikt. Ik zou nu reeds niet weten hoe we ... . ver
duiveld wat een weg!” Louis zweeg. Er was wèèr een 
bocht in het zicht.

Rogers zonk, na z’n schouders onverschillig te 
hebben opgehaald, terug in de kussens van den 
luxe-wagen. Och, Louis kan ook niet weten, 
hoeveel er voor hem op ’t spel stond om tijdig in 
„Het Vliegende Hert” te zijn. Daarom zou hij dan 
ook wel niet begrijpen hoe Rogers zelfs met dezen 
gang nog geen genoegen kon nemen. Wat wist Louis 
van zijn zaken af ? ’t Ging hem ook niet aan.

Maar als hij om vijf uur, op z’n laatst, niet in „Het 
Vliegende Hert” was, dan was z’n kans verkeken om 
daar den minister te treffen. En van die samenkomst 
hing ’t af, of hij de belangrijke opdracht voor den 
bouw van een nieuwen spoorwegtunnel bekomen zou. 
Slaagde‘hij er niet in om op ’t laatste oogenblik den 
man, die nu de macht in handen had, voor zijn 
plannen te winnen, dan was al zijn moeite, al zijn 
werk van maanden, vergeefsch. Dan kon hij op zijn 
vijf vingers wel uittellen, dat Levison of Bourlebon, 
of wie weet wélke andere concurrent, die opdracht, 

8en luchtschip van het 'starre stelsel in aanbouw.
Bij dit stelsel bestaat het geheele ballon-lichaam uit éen groot torpedo-vormig vakwerk-geraamte, waarin zich 
achter elkaar geplaatst, 16 tot 20 gascellen bevinden. De op deze foto zichtbare gascellen zijn pas voor de helft gevuld.

©e restauratie van de ©omkerk te Utrecht. 
Woensdag 14 October is de gerestaureerde Domkerk te Utrecht officiéél in gebruik genomen. 
Naar aanleiding hiervan brengen wij op deze pagina een drietal foto's, gemaakt na de her- 
stellingswerkzaamheden. — Hierboven een gedeelte van het intérieur der kerk met op den 

achtergrond de preekstoel en erboven het fraai-gebouwde orgel.

waaraan duizenden guldens te ver
dienen waren, bekwam. En hij had 
wel degelijk kans !

Zijn plannen waren het resultaat 
van lang en diep nadenken. Zij losten 
het probleem op een verbluffend een
voudige wijze op. Maar ’t was een 
nieuwigheid en werd dus reeds bij 
voorbaat met wantrouwen begroet! 
Maar toch, hij, Rudolf Rogers, was 
zeker van z’n zaak. En zoo eenvoudig 
was de oplossing, dat, als hij maar 
éen kwartier kreeg om het plan den 
minister duidelijk te maken, hij dan 
met een gerust hart den verderen 
uitslag durfde afwachten. Maar dat 
ééne kwartier . . . . !

Hoe had hij moeten vechten om 
gehoor te bekomen. Men had naar 
zijn plannen geluisterd, met een 
welwillenden glimlach. Maar al die 
menschen zaten zoo vastgeroest in 
oude ideeër> en waren zoo vervuld 
met oude begrippen, dat hij spoedig 
bemerkte, zóo niet te zullen slagen. 
Daar kwam nog bij, dat hij steeds 
had geweigerd door omkooperij iets 
te bereiken. Zijn concurrenten waren 
op dat punt „zakelijker” geweest, en 
profiteerden van zijn domme eerlijk
heid.

Toen had hij begrepen, dat er nu nog éen weg 
openstond, de moeilijkste, maar ook de meeste 
kans biedend : den minister zélf overtuigen van de 
waarde zijner plannen.

De moeilijkheden, die zich hierbij voor deden, 
waren legio. Maar, ziedaar 1 Eindelijk had hij een 
kans. Officieus was hem medegedeeld, dat de minister 
vandaag, om vier uur in „Het Vliegende Hert” te be
reiken was. Z. Exc. zou misschien wel inzage van zijn 
plannen willen nemen.

„Om vijf uur,” was er bijgevoegd „vertrok de 
minister weer.”

Morgen zou het beslist zijn. Neen, vandaag nog 1 
Rudolf Rogers twijfelde niet aan zijn succes I .. . .

Terwijl Rpgers dit alles bedacht, was het pad, dat 
de auto nu bereed, er niet beter op geworden. Zij 
hadden den landweg verlaten en waren links-af ge
slagen. Rogers knikte goedkeurend. Zeker, de berg
weg, dien ze nu volgden, was wel zoo gevaarlijk, 
maar hij was belangrijk korter. Rogers keek op z’n 
horloge. Het was half drie — nog anderhalf uur, dat 
viel mee.

Geheel gerustgesteld sloot hij z’n oogen om precies 
te bedenken, wat hij den minister zeggen wilde.

Dan ineens, met een schok, stond de wagen stil.
Midden op den weg stond een oude vrouw, haar 

armen omhoog geheven. Louis smoorde een ver- 
wensching. Nog maar juist bijtijds had hij een on
geluk weten te voorkomen.

„Wat moet je ?” vroeg hij barsch.
„Ach mijnheer .... zou ik mee mogen rijden .... 

ziet u, ik ben zoo verschrikkelijk moe,” zei het oudje, 
„ik heb al zoo lang geloopen. En ziet u, mijn dccbter 
wacht me . . . Ze heeft me noodig. . . Mijn dochter, 
die getrouwd is met bakker Hansen, reker.t op me.

Zie vervo / o vag. 8

©e restauratie van de ©omkerk te Uitrecht
Links, de nieuwe preekstoel, in modernen stijl uitgevoerd. Rechts: Een muurversiering, waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw dateerend, die tijdens de restauratie voor den dag is gekomen.

Jammer genoeg zijn de beelden in vroeger tijd ernstig beschadigd.
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MET DE CANADIAN PACIFIC 
DE WERELD ROND

e wereld rond, kennen leeren van eigen aanschou
wing de gansche planeet, waarop wij onze woon
stee hebben — van hoevelen zal het hart niet 
opengaan bij het lezen van deze woorden 1 Welk 
een betoovering ’ ligt er niet in opgesloten, en 
hoe wordt onze verbeelding er niet door aan het 

werk gezet. Welk een voorrecht, dcor eigen waarneming de 
fantastische, wisselende kleurschakeeringen te leeren kennen 
van alle zeeën, landen en luchten ; te wijlen in die landen, 
waarin in lang vervlogen eeuwen onze beschaving geboren 
werd ; kennis te mogen maken mét de „nieuwe” wereld, een 
sprookjesland eveneens, maar dan van ongekende energie 
en levenskracht.... Wat al tegenstellingen/en daardoor 
wat al indrukken moet een reis om de wereld geven I En 
welk een schat van herinneringen, voldoende om er. ons 
gansche verdere leven op te teren, moet een dergelijke tocht 
niet in ons vastleggen, onuitwischbaar 1

Het zal den Men November a. s. voor de vijfde maal zijn, 
dat de „Empress of Scotland”, het grootste stoomschip 
in de geregelde vaart op Canada en het vlaggeschip der 
Canadian Pacific-vloot, een kruistocht om de wereld gaat 
ondernemen. En we wilden hierop eens uw aandacht ves
tigen.

Op zijn vorige reizen heeft dit schip getoond, beter dan 
eenig ander schip voor een dergelijken langen tocht geschikt 
te zijn.

Het is een luxe, van alle moderne comfort voorzien stoom
schip, dat met olie wordt gestookt, zoodat alle onaange
naamheden van rook, roet of stof vermeden worden, en de 
passagiers zich dus geheel vrij en onbelemmerd óp het 
gansche schip bewegen kunnen.

Gedurende den geheelen tocht, die tot 21 April a. s. duurt, 
is dit schip het „tehuis” der passagiers. Zij behoeven dus 
niet over te stappen op andere booten, en zijn derhalve 
gevrijwaard tegen alle ongemakken, die kunnen voort
vloeien uit plaatsbespreken, bagagevervoer en meer der-

©e Taj TAahal te TPgra. — (önqelsch-'Indié).
gelijke onaangenaamheden, die anders aan het maken van 
een lange reis in den vreemde verbonden zijn.

De geheele tocht geschiedt onder de uitsluitend eigen 
leiding der Canadian Pacific, en haar vertegenwoordigers 
zorgen op alle mogelijke wijzen voor het welzijn der passa
giers, zoowel te land als ter zee, terwijl het reisplan zoodanig 
is ontworpen, dat de verschillende werelddeelen en landen 
oezocht worden onder de gunstigste klimaat-omstandig- 
heden. De excursies aan land worden eveneens door de 
C. P. R. gearrangeerd, zoodat men dus van de komst aan 
boord af tot aan de terugkomst voortdurend profiteert van 
de jarenlange ondervinding, die zij op dit gebied heeft 
opgedaan.

Uit het interessante reisplan stippen wij de volgende 
bijzonderheden aan : men bezoekt 30 havens en 22 verschil
lende landen ; te Rivièra vertoeft men in het volle seizoen ; 

Kerstmis viert men in het Heilige Land, en Oudejaarsavond 
te Cairo ; ons Insulinde wordt bezocht in den aangenaam- 
sten en gezondsten tijd van het jaar, terwijl men China en 
Japan zal leeren kennen bij frisch en helder weer. Van de 
plaatsen, waar men eenigen tijd zal vertoeven noemen wij 
slechts New York, Gibraltar, Algiers, Monaco, Napels, 
Bombay, Batavia, Hongkong, Shanghai, Honolulu, San 
Francisco, Havana. AI deze steden zullen bezocht worden 
onder leiding van „Tour Managers”, die er voor zorgen, 
dat de passagiers de interessantste plaatsen zien, zon
der dat veel tijd verloren gaat, en die bovendien een uiteen
zetting geven van alle bezienswaardigheden.

Bekwame dokters en verpleegsters zijn gedurende de 
geheele reis aan boord, zoodat ook in dit -opzicht voor het 
welzijn der gasten is gezorgd.

Tevens, is al het mogelijke gedaan om de passagiers de 
uren die men aan boord zal zijn, zoo gezellig mogelijk te 
doen.doorbrengen. Er zijn twee orkesten, een voor klassieke-, 
en een voor jazzband-muziek; er is een uitmuntend voorziene 
bibliotheek ; men kan tennissen, ringwerpen, shuffle board- 
spelen; wedstrijden worden er georganiseerd en gecostu- 
meerde bals ; er zullen lezingen gehouden worden over de 
landen en plaatsen die bezocht worden, enz. enz.

Men ziet: op dergelijke wijze de wereld rond te kunnen 
gaan, zich te mogen vergasten aan al het nieuwe, bijzondere 
en schoone wat de oude en de nieuwe wereld te bieden 
hebben, dat is een voorrecht, dat niet genoeg gewaardeerd 
kan worden. En waarvan dan ook velen, die het „doen” 
kunnen, zeker gebruik zullen maken. Vooral wanneer zij 
kennis genomen zullen hebben van de interessante geïl
lustreerde brochures, die het verleidelijke van den tocht 
nog meer doen uitkomen dan wij het, onze beperkte plaats
ruimte in aanmerking genomen, doen konden en die de 
„Canadian Pacific” — wier adres is: Coolsingel 91, Rotterdam 
— op verlangen zeker gaarne zal toezenden.

Wat het kost ? Dat weten we niet precies meer I We heb
ben het bedrag wel hooren noemen, maar herinneren ons 
alleen, dat het erg mee viel 1

Ten slotte zij nog vermeld, dat men ook aan boord 
kan gaan in de Middellandsche-Zeehavens, en wel (te 
Madeira op 10 December) te Gibraltar op 13 Dec., den 
15en te Algiers, den 17en te Monaco en den 19en te Napels.

Gr ■ . ................................................................................................................

De Kunst van Fotoqrafeeren
HERFSTOPNAMEN.

October weer gekomen, gekomen met heerlijke zon en zalige 
zomerwarmte, vreugden van een dag misschien, want we weten 
dat het najaar zijn intrede gedaan heeft en dat elke dag ons 
de buien en stormen kan brengen. We weten dat één uur van ruw 
optreden van de grillige natuur onze bosschen kan berooven van 
hun schoonsten bladertooi; maar ook weten we dat met die stormen 
en met die dungebladerde boomen licht zal komen in de don
kere lanen en hoe dat licht een tooverwoud zal beschijnen, een 
woud in een oneindige schakeering van de schoonste kleuren en tin
ten, met zacht door de lage zon verlichte partijen en wonderlijk 
lange schaduwen. We weten ook hoe het hart van den fotograaf - 
nat uur lief hebber zal opengaan en de begeerte zal geboren worden 
om van al die pracht wat vast te leggen op de fotografische plaat.

Herfstopnamen behooren tot de moeilijkste opgaven, want het 
is juist de kleur, die zulk een groote attractie uitoefent, die kleur, 
die we alleen kunnen teruggeven in kleurenfotografie. Die kleuren
fotografie nu wordt slechts door weinigen beoefend, ten eerste om 
de kosten en ten tweede omdat men slechts eenlingen bekomt, 
diapositieven n.1. die niet vermenigvuldigd kunnen worden. Er 
is tegenwoordig een procédé, dat meer geeft, doch dat, wat kosten 
etc. aangaat, nog meer buiten het bereik van den doorsnee-amateur 
valt. We zullen dus eens nagaan, hoe we de aantrekkelijkheden 
van het heerlijke herfstlandschap met de gewone, ieder amateur 
ten dienste staande middelen het best kunnen benaderen. Wat 
willen we bereiken ? Wat kunnen we bereiken ? Het antwoord 
luidt: we willen trachten weer te geven de oneindige tintenschaal 
en de mooie stemming van zacht licht, de zekere weemoedige 
atmospheer het najaarslandschap eigen.

Om die lange tintenschaal of liever toonschaal te bereiken, be
dienen we ons van zeer weinig gevoelige orthochromatische platen 
en gebruiken daarbij een geelfilter. Met een handcamera kunnen die 

opnamen niet gemaakt worden, omdat de weinige gevoeligheid 
van onze platen, gevoegd bij de vertraging die het voorgezette 
lichtfilter veroorzaakt, een lange belichting tot een bepaalde ver- 
eischte maakt. We moeten dus op een statief werken. Als camera 
kan de eenvoudigste dienst doen, een gewoon landschapslensje, 
aplanaat F 11 b.v. kan de meest volmaakte resultaten opleveren. 
Natuurlijk kunnen dergelijke natuuropnamen met elke camera 
gemaakt worden, ook met een, alleen ingericht voor rolfilm, mits 
men die op statief kan plaatsen ; men is dan echter aan de film 
gebonden, die wel eenigszins kleurgevoelig is, doch niet die gevoelig
heid heeft van de beste orthochromatische platen. Laten zij, die 
wat voor natuuropnamen gevoelen, zich liever de kleine uitgave 
getroosten van een gewone statief camera met een goedkoope apla
naat uitgerust, een camera, waar ze op ’t matglas hun beeld kunnen 
instellen, hun scherpte kunnen regelen naar wat in de opname als 
hoofdmotief het meest boeit en ze een goede gelegenheid hebben een 
geelfilter op hun lens te zetten (bij handcamera’s is de lensrand wél 
vaak zoo smal dat er geen voldoende houvast voor een filter is).

We kiezen voor dergelijke opnamen liefst een dag, dat er geen 
wind is, vanwege de lange belichting, en stellen met het geel-’ 
filter voor de lens in, omdat dit anders mogêlijk onscherpte zou 
kunnen veroorzaken. Als dan nog een zonnetje ons gelukkig komt 
maken en ’n voorafgegane bui een karakteristieke najaarslucht voor 
ons heeft achtergelaten, kunnen we in den regel, waér in de natuur 
we het oog ook wenden, heerlijke schoonheid ontdekken- De licht
sterkte moet liefst met een fotometer bepaald worden, waarbij dan 
komt de vertraging van ons geelfilter, waarop aangegeven staat 
hoeveel maal langer dan normaal we moeten belichten. Bij de ont
wikkeling moeten alle mogelijke voorzorgen genomen worden om 
een zacht, goed doorw erkt negatief te verkrijgen. De belichting moet 
ruim zijn om zooveel mogelijk detail te krijgen. Standontwikkeling 
kan in dergelijke gevallen vaak zeer goede resultaten geven.

Nog een paar aanwijzingen moet ik hierbij voegen omtrent de 
middelen die ons ten dienste staan om een goede weergave van de 
lucht te bereiken. Om te zorgen dat deze niet overbelicht wordt, 
kunnen we een z.g. verloopend geelfilter nemen, d.i. een filter, dat 
aan het luchtgedeelte donkerder is dan onderaan. Voor hen, die een 

Guerrie-sluiter op hun toestel kunnen hebben is dit niet noodig. 
Zulk een Guerrie-sluiter bestaat uit een houten kastje, dat vóór 
aan het objectief wordt bevestigd en waarin zich een soort blaas
balg bevindt, die, wanneer er lucht in wordt geperst, een met 
fluweel bekleed klepje oplicht, dat weer dadelijk naar beneden 
valt zoodra men den sluiter loslaat. Het openen geschiedt door eén 
gummi-bal. Een dergelijken sluiter nu kan men met eenige oefening 
langzaam openen, waardoor de voorgrond meer licht zal krijgen, dan 
de lucht, en men kan ze op dezelfde wijze langzaam sluiten. Bij aan
schaffing lette men erop een éénkleppigen Guerrie-sluiter te nemen; 
ze worden n.1. ook met twee kleppen gemaakt en deze, die juist op 
egale belichting gebaseerd zijn, missen ’t voordeel van de hiervoor 
beschreven controle op de belichting.

Zij, die een camera met een ander type sluiter gebruiken, kunnen 
bovenbeschreven werking nabootsen door, als het chassis is 
geopend, alvorens te belichten een met zwart fluweel bekleed 
plankje of cartonnetje voor de lens te houden. De sluiter wordt 
dan geopend, en men belicht door het cartonnetje langzaam naar 
boven te laten gaan en weer evenzoo te laten zakken; hoe langzaam 
of snel dit geschieden moet, hangt natuurlijk van den gevonden be
lichtingstijd af. Men zal dit ook door probeeren moeten vinden. 
Als op deze wijze belicht is, sluit men eerst weer den mechanischen 
sluiter en schuift het chassis daarna dicht. Deze opmerking lijkt wel 
overbodig, maar het kan toch zoo licht voorkomen, dat men bij het 
op een dergelijke manier belichten het gevoel krijgt dat met het 
laten zakken van het carton de zaak is afgeloopen, omdat we niet 
aan een dubbele actie bij de belichting gewend zijn, daardoor 
vergetende, dat achter het cartonnetje onze lens nog open staat.

Als men speciaal een camera voor dergelijk werk heeft, kan men 
ook volstaan met een gewonen dop en hiermee hetzelfde bereiken ; 
met het oog op zomerwerk verdient het echter aanbeveling toch 
een of ander soort mechanischen sluiter aan de lens te hebben.

Bij het maken van natuuropnamen vergete men nooit, dat maar 
een klein deel van het beeld dat ons oog treft ons het meest boeit 
en dat voor het weergeven van onzen persoonlijken indruk het 
noodig is, dat juist dit deel van onze foto scherp worde ingesteld; 
al het andere moet daaraan ondergeschikt worden gehouden. V.
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Emil Lilnlns Een 1O-jarlg jubileum X M. Schnitzler
Het bekende dubbel-mannenkwartet „Orpheus” te Dordrecht vierde een dezer dagen 

zijn 10-jarig bestaan met een buitengewoon geslaagd concert.

Den 24sten October a.s, hoopt de heer J. M. Schnitzler, 
beëeaigd transiateur en leeraar in verscheidene talen 
te Rotterdam, den dag te herdenken waarop hij zich 

vóór 60 jaar als zoodanig vestigde.

Den 28sten October a.s. hoopt de heer Emil Lüning te 
’s-Gravenhage, oprichter der N. V. Nederiandsche Maat
schappij tot aigemeene Dienstverrichting te Rotterdam, 

den 90-jarigen leeftijd te bereiken.

De uitvaart van Fred Bramley,
den Engelschen vakvereenigingsleiaer, die te Amsterdam plotseling is overleden. Een groot aantal bestuurs
leden en leden van het I.V. V. volgden het stoffelijk overschot, dat de vorige week Dinsdag naar het Centraal

station werd overgebracht, vanwaar het naar Engeland vervoerd werd.

Het nieuwe Ziederij-gebouw van de Heinekens Bierbrouwerij te Rotterdam, 
een waar architectonisch kunstwerk, dat Maandag 12 dezer in gebruik genomen is. Eer 
kijkje in het nieuwe gebouw,.met de ketels die een inhoud hebben van 270.000 en 208.000 liter.

Het vertrek van den kruiser 
„Java” naar Indië

De vorige week Woensdag ver
trok van de Java-kade te Am
sterdam de kruiser , Java” naar 
zijn bestemming in Indië. Onze 
fotograaf maakte van het af
scheid een serie aardige foto’s, 
3ie wij op deze pagina afbeel
den. Hiernaast, links: Even voor 
het vertrek: de familieleden der 
bemanning moeten het schip 
verlaten. Rechts: de tros is los

gemaakt. — Nou tabé dan!

Zij, die achterbleven. — Een laatst vaarwel, in de dubbele,beteekenis van het woord.
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Ik heb ’t zoo vast beloofd, ’t Is haar eerste .... En ik kèn 
niet verder . . . .”

Een moment aarzelde Rogers. Maar neen, dat ging nu niet. 
Kom, nü geen dwaasheden !

,, Door rij den,” bevtal hij kort.
En nóg weer een moment lag het bevel tot „stoppen” op 

zijn lippen, toen hij, omziend, het oudje moeizaam den berg
weg zag beklimmen. Maar neen, nü geen sentimentaliteit, 
nü aan zijn plannen denken.

En voort snorde de auto ....

Het leek hekserij. Maar natuurlijk dat was ’t niet. De 
oorzaak, waardoor zij vijf minuten later genoodzaakt waren 
te stoppen, was heel goed te verklaren. Een lekke band !....’

„Dat kost ons twintig minuten, mijnheer,” zei Louis laco
niek. „Ik zal zoo spoedig mogelijk het reservewiel mon- 
teeren. Maar twintig minuten zijn er verloren. Daar zal niets 
anders opzitten.”

„Zoo vlug mogelijk dan !” gaf Rogers order. Hij was uit
gestegen, en liep ongeduldig heen en weer. Ellendig, die pech ! 
Dat ’m dat ook juist nü overkomen moest.

Maar Louis was een bekwaam chauffeur en na een kwartier

©r, \ C, ‘Koningsberger,
oua-voorzitter van den Volksraad van Ned.-lndië. Naar de 

schilderij van Wiily Sluiter. (Zie het bijschrift hiernaast).

DE TAALZUIVERAAR
Aan vreemde woorden heeft hij 

Verschrikkelijk het land,
Bar is hij tegen deze 

Indringer ij gekant.
Hij is, om zoo te zeggen,

‘Een oer-taal-patriot,
On-Hollandsch spreken noemt hij 

On-uaderlandsch, dom, zot.

Hij spreekt van regenschermen, 
Het zangspel Lohengrin,

Loopt op 't verhoogde voetpad 
En gaat een rolprent zien.

Hij zegt in 'n restauratie:
„Bediende, 'n middagmaal!"

'n Zich-zelf-bewegend-rijtuig 
Bestelt hij voor 't lokaal.

Den conducteur der tram spreekt 
Hij met „geleider" aan.

Z'n eega blijft — zegt hij — graag 
Voor uitstalkasten staan.

„*t Is heerlijk, zonnig weer, vrouw," 
Zoo zegt hij heel tevree,

„Neem dus, als je straks uitgaat,
„ Je zonnescherm maar mee." 

Hij vraagt aan het loketje 
Van het station : „Meneer, 

Mag ik van u twee kaartjes 
Naar Zandvoort, heen en weer!" 

Een rolverdeeling-lijst noemt
Hij 'n opera-program,

Person en-vervoerwagen,
De stedelijke tram.

Hij heeft het over knijpbril,
Reukwater, koffiehuis,

Draaihek, kleeder bewaar plaats, 
Geldbeurs en waarden-kluis.

En toch denkt haast een ieder,
Die hem hoort spreken, dra ':

Wat houdt die rare snaak er
Toch .... vreemde woorden op na!

J. Cats Jr.

De Volksraad van Nederlandsch-Indië 
ingesteld in 1916, werd in Mei 1918* door den Gouverneur-Generaal van 
Limburg Stirum plechtig geïnstalleerd. HijLs ontworpen als een vertegen
woordigend lichaam, waarin de verschillende bevolkingsgroepen van Indië 
hun faanvankelijk raadgevende) stem kunnen doen hooren. Het is de be
doeling, dat hij langzamerhand van raadgevend in wetgevend lichaam 
zal overgaan, in welke richting bij de laatste bestuursherzienina van Indië 
reeds belangrijke stappen zijn gedaan. Over het tempo van dien overgang 
bestaat veel verschil van inzicht. Het aantal leden van den Volksraad be
droeg aanvankelijk 39, doch werd reeds spoedig tot 60 verhoogd. — Wij 
reproduceeren hiernaast de door den bekenden kunstschilder Wiily Sluiter 
te ’s-Gravenhage in de laatst verloopen weken geschilderde portretten van 
de beide oud-voorzitters van den Volksraad van Ned.-lndië, Dr. J. C. Ko

ningsberger en Mr. Dr. W. M. G. Schumann.

En toen, eindelijk, verrichtte Rudolf Rogers zijn goede 
daad !

„Weet jij waar bakker Hansen woont ?” informeerde hij.
„Dan moeten we hier links af. „Het Vliegende Hert” is 

rechts.”
„Vooruit,” zei Rogers resoluut, „help even mee haar in 

den wagen tillen. Zoo — voorzichtig, aan maar. Een kussen 
onder haar hoofd. Zoo is ’t goed. En links af — naar bakker 
Hansen !”

Dien .dag zou hij den minister niet meer spreken.
Hij had zijn plan opgegeven.
Maar als z’n zoontje hem vragen zou : „En vadertje, heeft 

u vandaag ook een goede daad verricht ?” — dan zou hij 
zijn jongen recht in de oogen kunnen zien en zeggen : „Ja, 
Frédéric, m’n beste kerel, ja hoor ! Maar wat was dat van
daag weer ontzettend moeilijk. . . ."

Nadat het vrouwtje, dat in den wagen spoedig opgeknapt 
was, bij bakker Hansen was uitgestegen, gaf Rogers order 
maar naar huis te rijden. Louis wendde het stuur.

„We kunnen nu wel een anderen weg némen,” stelde hij 
voor, „wanneer u toch niet naar „Het Vliegende Hert” gaat. 
Deze route is wel zoo prettig om te rijden en daar we nu

7Ar. ©r, W, 7A, Schumann,
oua-voorzitter van den Volksraad van Ned.-lndië. Naar de 

schilderij van Wiily Sluiter. (Zie het bijschrift hiernaast.)

was hij al bijna gereed. En juist toen passeerde het oudje 1
Ze sjokte voort, terwijl Rogers haar zwijgend nastaarde. 

Ook Louis zag even op van z’n werk.
„Arm vrouwtje,” mompelde hij. „Als we haar meegenomen 

hadden, wie weet of we dan die pech misschien niet gehad 
zouden hebben . . .

„Och, dwaasheid !” zei Rogers, ruwer dan hij wel meende. 
„Is ’t wiel erom ? Ja ? Vlug dan verder 1”

En nog geen twee minuten daarna passeerden zij opnieuw 
het moedertje.

Het triomfeerende lüchje, dat straks, toen zij voorbijging, 
om haar lippen speelde, was nu wel geheel en al verdwenen.

Zij was moe — wel haast totaal uitgeput.
Maar voort snorde de auto 1

Het was een wagen, die, zoolang Rogers er eigenaar van 
was, nooit aan kuren deed. Hij deed altijd z’n plicht.

En toch — nadat zij nog geen halven kilometer verder 
waren, stond de auto even bewegingloos-stil, als de weg
wijzer op vijf pas afstand.

Louis zei geen woord en 
Rogers vroeg niets, terwijl zijn 
chauffeur bezig was de oorzaak 
van de panne na te gaan.

Maar hun gedachten waren 
dezelfde: dit was iets angst
wekkends. „’n Verstopping in 
de benzineleiding, mijnheer,” 
legde Louis uit. „Ik kan het 
herstellen, maar ’t duurt een 
half uur.”

„Begin I” was ’t eenige, 
wat Rogers antwoordde. Zijn 
gezicht was vaalbleek wegge
trokken. Zijn kans was ver
speeld. Het was verschrikke
lijk, dat hu al zijn moeite en 
werk onbeloond zouden blij
ven. Alleen door zoo’n ma
chine, die het vertikte om 
verder te rijden.

Hij dacht nog even aan ’t 
vrouwtje. Het was toen ze 
wéér passeerde. En toen in éen 
flits van die zonderlinge ge- 
dachten-combinaties dacht hij 
terzelfdertijd aan zijn jongen, 

zijn zoontje Frédéric, den padvinder. — Eén goede daad per 
dag ! Hoe had hij er vaak zijn zoontje mee geplaagd : „Fré
déric, heb je vandaag je goede daad al verricht ?”

En zijn jongen, met een ernst, die respect afdwong : 
„Ja vader, 'maar ’t viel vandaag niet mee,” of : „Neen vader, 
nog niet, maar het zal nog gebeuren.”

Eén goede daad per dag — en wat had hij, de vader, van
daag voor goede daad verricht ? Hij had een arme, oude 
stakkerd, den moeizamen weg alléén laten beklimmen.... 
wijl hij slechts aan zichzelf had gedacht.

Natuurlijk, het kón niet zijn, dat er verband bestond 
tusschen het mislukken van zijn plan en zijn daad, die rthtf 
goed was ....

Neen, dat kón niet. Dat was nonsens . . . . 1
„’t Is klaar meneer, we kunnen verder,” stoorde Louis hem 

in z’n gedachten.
’t Was vier uur ....
In duizelingwekkende vaart snorde voort de auto. 

Louis moest wel stoppen. Dwars over den weg lag ’t vrouwtje.
„Ze is bewusteloos, geloof ik,” zei de chauffeur.

©e Commissie voor een ziygiénische TAelRwinning om Amsterdam
Zittend v. 1. n. r. de heeren: A. Colijn, burgemeester van Nieuwer Amstel; Floris Vos, Oud-Bussum; Dr. A. van Raalte, Dir. 
Keuringsdienst van Waren te Amsterdam; Dr. Schey, zuivelconsulent te Hoorn; Weth. Vos, Amsterdam. Staand v. 1. n. r. de 
heeren: Meekel, Amsterdam; F. A. Smit Kleine, Dir. P. E. N. te Overveen; J. van Oldenborgh, Dir. Waterleiding O verveen; 
C. D. Kaaskooper, Burg, van Oosthuizen; Klauwers, Amsterdam; Von Frytag Drabbe, en R. H. v. Gelder, Dierenarts te Amsterdam.

eenmaal hier zijn . . . .”
„Goed, ga je gang !” zei Rogers, te veel verdiept in eigen 

gedachten om die kwestie belangrijk te vinden.
Weer dacht hij aan Frédéric, die er zoo vast van overtuigd 

was, dat iedere goede daad ook haar belooning vindt. Och, 
als je ouder wordt, dacht hij, dan verlies je dat idealisme — 
dan zag je alles zoo nuchter aan. Zijn kans was verspeeld .... 
maar neen, daar moest hij nu niet meer aan denken------

Het was niet mooi van Louis, neen zeker niet, maar ’t leed
vermaak, waarmee hij een langs den wegstaanden anderen 
auto begroette, was wel begrijpelijk, en in ieder geval 
zeer menschelijk I

„Ieder op zijn beurt I” lachte Louis. Rogers keek op. 
Ja, op twintig meter afstand voor hen uit, stond even onbe
weeglijk als daar straks hun wagen nu een andere auto.

„Stoppen !” gaf hij order, toen hij zag, dat een heer zijn 
hand omhoog hief. Hij steeg uit.

„U zoudt mij werkelijk ten zeerste verplichten mijnheer,” 
zei de vreemde, „indien u ons aan wat benzine kunt helpen. 
Onze benzinetank was lek. Mijn chauffeur heeft ’t kwaad wel 

hersteld,maar we zitten nu zon
der benzine, ’t Karweitje heeft 
anderhalf uur geduurd, maar 
als we nu geen benzine krijgen, 
dan zijn we er al weinig mee 
opgeschoten. Als ü ons dus 
helpen . . . .”

„Maar natuurlijk, Excellen» 
tie,” verzekerde ingenieur Ru
dolf Rogers.

Eén moment leek het of 
alles ronddraaide. Hij bevond 
zich tegenover den minister I

Dien avond sloeg de pendule 
in Frédéric’s slaapkamer juist 
elf maal, toen Rudolf Rogers 
zich over het bed, waarin z’n 
jongen te slapen lag, heenboog. 
Hij drukte een kus op z’n 
blonde krullen.

„Frédéric, mijn beste kerel,” 
fluisterde hij, „wat was die 
éene goede daad moeilijk van
daag. Maar, Frédéric, hoe gróót 
was ook de belooning!”
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Jean Baptiste Greuze (1725—1805). — Het verloofde 
dorpsmeisje (détail).

I
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deze pagina bieden wij onzen 
kunstlievenden lezers, in aan

sluiting op die in ons vorige nummer 
eenige reproducties aan van ver
maarde schilderijen in bovenge
noemd Parijsch museum. De keuze 
uit zulk een overvloed is moeilijk, 
doch wij hebben het zoo opgevat, 
dat de belangstellende beschouwer 
het liefst verscheidenheid van genre 
en van opvatting bijeen zal zien 
om het verschil van tijd, van sen
timent, van persoonlijkheid te ver
gelijken en op te merken. Zoo is 
er een schilderij gereproduceerd 
van den gevoelvollen, romantischen

Eugène Laermans. — Late Herfst.

Hollander Ary Scheffer, van den 
tragischen Vlaamschen hedendaag- 
schen schilder Laermans, (helaas, ♦ 
nog te weinig bekend,) van den 
hoofschen, sierlijken Franschman 
Greuze, (u weet wel, die boerin
netjes schilderde met fijne gezichten 
als waren het verkleede wereldsche 
dames). Ook het gereproduceerde 
beeld van Jeanne d Are leek ons 
zoo afwijkend in gebaar en expres
sie van de bekende afbeeldingen 
van de Maagd van Orleans, dat * 
de minnaars der kunst in ons land 
er gaarne kennis mede zullen maken.

Portret, door den Franschman L. Davia (1748—1825). Jean Baptiste Greuze (1725-1805). - Jongemeisjesportret. Ar? Scheffer 9795-1858). - De H. Augustinus
en Z1jn moeder, de H. Momca.
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j VERMOEDENS
ï» MBS DAAD 4

W door JERMYN MARCH M
jbL Geautoriseerde vertaling uit het Engelsch

" ....-......

i4)
jr>< rr-ij was niet gehaast, om het hoogtepunt van 

j | zijn droom te bereiken. Zij vond hem aar- 
! ƒ ! ! • dig ; hij wist nu eenmaal, dat zij hem aar- 
I i I if vond en dat zij dat in grootere mate 
! deed, dan zij het de meesten vond ; en hij
oefende zich om te wachten, met groot geduld tot het 
rechte oogenblik zou zijn aangebroken.

Toch zou de eerste kus, die gewisseld zou worden, 
niets te maken hebben met een van zijn luchtkasteelen, 
en het oogenblik was meer nabij dan hij zou hebben 
durven droomen.

Het dorp lag in ’t donker, toen zij erdoor kwamen ; 
in de Berrick Arms scheen een licht door de blinden
van een bovenkamer ; maar zelfs de laatste en meest 
trouwe bezoeker van de gelagkamer was sinds lang 
naar huis.

De auto zoemde langs den eenzamen weg tusschen 
den muur van Merrowby en het bosch, dat den tuin 
van het Dower House omgaf, toen plotseling de stilte 
verbroken werd doGr een rauwen schreeuw. Het gegil 
van een vrouw — schel, verschrikt — verscheurde de 
stilte van den nacht.

,,Goede Hemel! wat is dat ?” riep Blanche uit, en 
Sir Denys zag, hoe zijn buurvrouw zich oprichtte en 
snel ademend voorover leunde.

Weer sneed de kreet dooi de stilte, en werd over
stelpt dooi een luid en woedend blaffen.

„Sandy,” fluisterde Helen, en daarna ,,O !”, toen 
het blaffen plotseling afgebroken werd door een pijn
lijk gillen.

,,Ja, het komt vanuit Uw huis, dat is zeker/’ zeide 
Sir Denys kortaf. Hij foeterde luid en voortdurend, 
toen de auto in volle vaart voortsnelde over den weg. 
Er was licht op de bovenverdieping van het Dower 
House ; en toen ze stilhielden met een geknars van 
de remmen, vloog de tuindeur open en kwam één van 
de meiden gillend den weg oploopen.

,,Help! . . . . help! . . . . Dieven .... moordenaars, 
help! !”

Zij viel tegen den auto aan, terwijl zij zich hijgend 
vasthield aan de zijde, en Sir Denys uit den auto sprong 
en het tuinpad oprende. Het licht* stroomde door de 
open voordeur en hij hoorde de uitroepen en vragen 
van de vrouwen achter hem, toen hij het stille huis 
binnen rende. De gang was leeg, en boven op de eerste 
korte trap, onder een open raam op de gang lag in 
elkaar een hoop wit en geel — arme Sandy, neerge
slagen in zijn edele poging om zijn nieuw huis te ver
dedigen. Het raamgordijn wras gescheurd; men zag 
duidelijk, dat er een worsteling had plaats gehad; en 
toen Sir Denys er uitleunde, zag hij bloedvlekken op 
het buitenkozijn. Het was niet hoog boven den grond, 
en een vertrapt perk van witte margarieten legde 
getuigenis af van de wijze, waarop de inbreker ont
snapt was ; en toen de jonge man op het punt stond 
om hem te achtervolgen, zeide het kraken en breken 
van kreupelhout in de verte hem, dat, wie het ook zij, 
hij over den tuinmuur geklommen en verdwenen was in 
’t bosch. Achtervolging zou nutteloos zijn in het duister, 
zelfs al zou hij de vrouwen hier onbeschermd kunnen 
achterlaten, terwijl hij den ongezienen vluchteling 
nazat.

Toen hij weer omkeek, zag hij Mrs. Carmichael 
achter zich, hard de trappen oploopen.

„De kerel is ontvlucht/’ riep hij uit; maar zij scheen 
hem niet te .hooren. Haar gezicht was doodsbleek ; 
hij zou niet hebben kunnen gelooven, dat een vrouw 
van haar leeftijd, die zoo bedaard was in haar gewone 
bewegingen, de trappen zoo vlug zou hebben kunnen 
oprennen.

Beneden in de gang was zijn zuster bezig de zaken 
te ordenen op haar handige, flinke manier ; zij onder
vroeg de verschrikte meid ; en vlak bij hem lag Helen 
geknield bij het slappe lichaam van haar lieveling.

,,Sandy, Sandy.... oude jongen,” zeide zij klagend; 
ze lichtte haar hoofd op, haar oogen waren vol tranen. 
„O, Sir Denys, er is geen teeken van een wond ergens 
maar te bespeuren .... en de wreedaard heeft hem 
geslagen, zegt Ada.”

„Ja, hiermee,” zeide Sir Denys ernstig. Hij nam 
een griezelig uitziend klein wapen op, dat was blijven 

zitten, waar het gevallen was in de plooien van het 
gescheurde gordijn. Het was een korte, dikke stok met 
een zwaren knop. „Laat me eens zien,” hij trok het 
meisje terzijde, „misschien is hij alleen maar verdoofd 
door den slag met dat ellendige ding .. .”

Zij ging staan, en stond gebogen toen hij met zijn 
handige vingers, die eens den terrier uit de val 
bevrijd hadden, Sandy onderzocht.

„Bij George, ja, ik voel zijn hart nog kloppen .... 
Geef gauw wat water ! Dat brengt hem misschien bij.”

Van de gang beneden kwam een zenuwachtig gehuil 
van Ada, die een relaas gaf van het gebeurde in plat 
Devonshire, waar zij in oogenblikken van opwinding 
in verviel, maar waar zij in gewone tijden trotsch 
genoeg op was, dat zij het niet meer sprak. Ze was in 
haar uitgaansjapon, en het bleek, dat ze net even 
naai de Berrick Arms was geweest om haar nicht Lena 
om kiespijnwatjes te vragen voor de keukenmeid. Ze 
had Sandy meegenomen voor een loopje.

„Ik zou geen vin verroerd hebben,” zeide zij huilend, 
„als ik het geweten had .... maar Katrien zei, ze zegt 
tegen, me, zoo lang als je terug ben vóór elf uur, zegt ze, 
kan ik me best alleen redden, ik schrik niet gauw . . .

De verschijning van Katrien bevestigde deze ge
tuigenis. Ze was bij de kleine groep in de gang komen 
staan, met een dikke wang en een doek om haar hoofd,

BEROEMDE BEELDHOUWWERKEN

„La Pensée” (de gedachte), door den beroemden Franschen beeldhouwer 
Auguste Rodin, die van 1840 rot 1917 leefde. Zooals bij vele van zijn wer
ken, is Rodin ook bij dit tevreden geweest toen hij het karakteristieke 
gedeelte van zijn schepping, hier den nadenkenden kop, uit het marmer 
gehouwen had. De rest van het materiaal liet hij gewoonlijk onbewerkt.

Het hier afgebeelde werk bevindt zich in het Luxembourg te Parijs, 

ze had een meewarige uitdrukking op haar gezicht, 
maar haar vreemd ui terlijk verflauwde wel eenigszins 
dier) indruk. Ze voelde zich buitengewoon belangrijk, 
dat zij alleen in de keuken was geweest, zonder erg, 
terwijl een inbreker zich op de bovenverdieping 
bevond.

Ada scheen na haar terugkeer van de Berrick Arms 
warm water naar de slaapkamers gebracht te hebben 
en zij had den inbreker gevonden in Mrs. Carmichael’s 
kamer. Ze kon hem niet beschrijven — hij was met 
zijn rug naar haar toegekeerd geweest — en „ze had 
een schreeuw gegeven” en was naar beneden gerend. 
Toen ze in de gang gekomen was, was Sandy hard 
blaffend haar voorbij gestoven en had den man aange
vallen, toen, hij trachtte te ontsnappen door het raam.

„En toen heeft-ie het arme beest toch zoo vreeselijk 
geslagen,” vertelde Ada.

„De kwestie is, heeft hij iets gestolen,” vroeg de 
practische Blanche.

Ze ging naar boven, naar Mrs. Carmichael, en stond 
op de gang even stil bij het groepje met een uitroep 
van medelijden.

„Verslagen,” zeide haar broer toen hij opkeek, 
„gemeene slag op zijn kop, maar het heeft hem waar
schijnlijk niet met volle kracht getroffen, anders zou 
het vel geschaafd zijn en zou zijn schedel verbrijzeld 
zijn ; ik denk wel, dat hij zal bijkomen. Maak U niet 
ongerust, Miss Carmichael.”

Zijn flinke toon veranderde in teederheid, toen hij 
de laatste woorden sprak. Blanche merkte kortaf 
tegen het meisje op:

„Gelukkig maar, dat je je parels en je ring droeg, 
lieve kind,” en ging naar boven.

Mrs. Carmichael was aan den voorkant. De deur 
was open en er lag een ontzettende rommel. Een 
schrijfbureau bij het raam was opengebroken, de 
laden wijd open, brieven en papieren over den vloer. 
De laden van de toilettafel waren opengetrokken en 
absoluut omgewoeld, terwijl het slot van een leeren 
koffertje — één van het sterke, betrouwbare soort, 
waarin dames hun bijoux wegsluiten — was geforceerd, 
en de inhoud omgekeerd op de toilettafel. Eenig 
los zilvergeld en een kleine hoop banknoten lagen 
tusschen de verspreide papieren. Mrs. Carmichael 
zat op het bed. Ze leek uitgeput en met beide handen 
hield ze een ouden, veelgebruikten, leeren Bijbel vast. 
Blanche werd getroffen door deze vreemde, aandoen
lijke houding. Deze ernstige, zure oude vrouw, die 
zich instinctmatig vastgreep aan het symbool van 
het eenige, wat het leven haar gelaten had, haar geloof; 
het eenige, wat geen dief haar ooit zou kunnen ont
nemen.

Toen Blanche binnenkwam, legde zij haastig den 
Bijbel naast zich neer en stond op.

„Onze inbreker schijnt zich gewaagd te hebben 
voor niet,” zeide ze. De vreeselijke opwinding, waarin 
zij zoo snel naar boven was geloopen, was bijna geheel 
verdwenen. „Hij heeft waarschijnlijk gehoopt, dat 
hij iets beters vinden zou.”

Er was een vreemde, bedwongen toon van blijd
schap in haar stem.

„Ada moet hem wel geweldig verschrikt hebben,” 
zei Blanche. „Is hij ook in de kamer van Uw dochter 
geweest ?”

Ze gingen samen onderzoeken, en bevonden dat 
er sporen waren van zijn bezoek, maar hij had de 
boel veel minder onderstboven gehaald dan bij Mrs. 
Carmichael. Oppervlakkig zou men gedacht hebben, 
dat Helen’s kamer voor een dief meer aantrekkelijk
heid zou bezitten. Het was, als Blanche reeds eerder 
had opgemerkt, de mooiste slaapkamer van het huis, 
en de luxe van het ameublement gaf blijk van een 
verwennerij die haar moeders kamer volkomen miste.

Helen’s bijouterie-kistje was geopend, maar er 
ontbraken slechts twee dingen, en hier toonde de 
dief weer vreemde kuren gehad te hebben bij zijn 
keuze. Het een was een waardevolle hanger met paar- 
len en smaragd bezet, dien zij zelden droeg, het andere 
een blauw émaille armband, met een monogram van 
drie of vier ineengeslingerde letters in kleine dia
mantjes — een ding van heel weinig waarde.

De benedenkamers waren niet aangeraakt.
„’t Is een amateur,” verklaarde Sir Denys. „Men 

moet veronderstellen, dat hij vreeselijk geschrokken is, 
om zooveel geld achter te laten.”

Helen trok zich buitengewoon weinig van haar ver
liezen aan, ze deed niet mee aan het onderzoek van 
het huis van den zolder naar den kelder, dat Sir 
Denys op touw had gezet; zij was er alleen in verdiept 
dat Sandy weer bijkwam.

Hij opende zijn zachte donkere oogen en kwispelde 
zwakjes met zijn staart toen hij haar zag. Daarna 
trachtte hij overeind te komen, maar hij stond zoo 
wankel voor een paar seconden, dat hij weer terug
zonk op den grond met een ongelukkige uitdrukking 
in zijn oogen over zijn eigen hulpbehoevendheid.

„Hij zal nu wel weer terecht komen,” zeide Sir 
Denys. Hij had de rest van het gezelschap verlaten, 
dat zich voor den tweeden keer verzekerde, dat alles 
goed gesloten was.

„Wij schijnen ongeluk aan te brengen over Uw hon-. 
den,” zeide zij droevig. „Wij waren hier nauwelijks, 
toen „Worry” dat ongeluk had vlak bij het huis, en 
nu weer Sandy . . . .”

„Sandy is Uw hond,” zeide Sir Denys, „en ik denk, 
dat als hij het U vertellen kon, dat hij er trotsch op 
is, om te lijden in Uw dienst. Dat is een leelijke buil, 
die hij daar gekregen heeft, arme oude jongen. Hebt 
U iets om hem mee te betten ? of zal ik wat mee
brengen, als ik Blanche thuisgebracht heb ? Ik kom 
terug met wat nachtgoed om hier te slapen ; Uw 
moeder heeft een bed voor me laten opmaken in de 
kamer boven de vestibule, zoodat ik heel dicht in 
de buurt ben, als één van U beiden bang mocht zijn.”

„O, maar waarom zoudt U zoo’n omslag maken ?” 
zeide ze. „De dief zal wel niet terug komen, althans... 
vannacht niet.”

Haar stem had een fatalistischen klank, die hem 
ontging. Hij staarde haar aan, voor alles verloren, 
behalve voor de bleeke schoonheid van haar gelaat en 
de lange, krullende wimpers, nog nat van tranen. 
Hij riep zichzelf echter tot de orde.

(Wordt vervolgd)
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Dirk Schafer getrouwd
De vorige week is te Amsterdam de bekende 
pianist Dirk Schafer (1) in het huwelijk getreden 
met mejuffrouw I. A. Dumstorfff2). Het bruids
paar bij het verlaten van het stadhuis. (3) Is. 
Querido en (4)Mr. Keuls, die als getuigen optraden.

BANDEN „PANORAMA”
Evenals andere jaren deden wij ook thans wederom 
voor „Panorama ’ FRAAIE, GEHEEL LINNEN 

STEMPELBANDEN vervaardigen.
De banden, die bestemd zijn voor een heelen of 
een halven jaargang, zijn geheel van groen of bruin 
linnen. De prijs bedraagt per stuk f 1.50; franco per 
post f 1.75. Bij bestelling gelieve men, behalve de ge- 
wenschte kleur, ook op te geven of de band voor een 
heelen of halven jaargang moet dienen. Daar de voor
raad beperkt is, is een spoedige bestelling gewenscht. 
Laat uw jaargang in geen geval oningebonden 
liggen. Door wegraken of scheuren van eenige 
nummers wordt hij geheel waardeloos, terwijl 
een complete jaargang van ons blad, gebon
den In den bekenden mooien band, een 
boekwerk vormt van blijvende waarde met een 
keur van platen en lectuur waarvan Gij en 
ÜW kinderen avond aan avond genoegen beleeft.

LEIDEN, DOEZASTRAAT ADMIN. ,,PANORAMA”

De begrafenis van Dhr. A. P. C. van Karnebeek
Maandag den 12en October is op de begraafplaats Oud-Eik en Duinen aan den schoot der aarde toever
trouwd het stoffelijk overschot van Jhr. A. P. C. van Karnebeek, vader van onzen minister van Buiten- 

landsche Zaken Jhr. Mr. A. H. van Karnebeek. — Het vertrek van het sterfhuis in de Alexanderstraat.

Ds. H. Danssen terug in ons land
Donderdagmiddag 1.1. arriveerde aan het Station Holl. 
Spoor te ’s-Gravenhage Ds. H. Janssen (x), leger- en 
vlootpredikant in Algemeenen Dienst, die verleden jaar 
omstreeks dezen tijd met een regeeringsopdracht naar 

Ned.-Indië vertrok.

Communistische leiders te Londen 
gearresteerd

Donderdag 1.1. zijn te Londen.een zestal commu
nistische leiders, beschuldigd van opruiing tot 
muiterij,door de rijkspolitie gearresteerd. Op borg
stelling van het Socialistische Lagerhuislid Lans- 
bury (X) zijn ze echter voorloopig weer op vrije 

voeten gesteld.

De werkzaamheden aan de Kooi
Een zandzuiger, die per week ongeveer 13.000 kubieke meter verzet, spuit het zand, dat van een niet verafgelegen 
plaats gehaald is, op den dijk, toldat deze de vereischte hoogte en vorm heeft. Zooals men weet vormen de werk

zaamheden aan de Kooi een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen tot drooglegging der Zuiderzee.

▲

Aristophanes’ „De Vogels”
Ter gelegenheid van het gouden jubileum der Ned. Toonkunstenaars Vereeniging werd Zaterdagavond 1.1. 
in den Stadsschouwburg te Utrecht een opvoering gegeven van Aristophanes’ comedie „De Vogels”, met 
muziek van Alphons Diepenbrock. — Een scène uit het stuk, dat reeds in de vijfde eeuw vóór Christus 

werd geschreven.

Blauw-Wit— H.F.C. 1-2
Zondag 1.1. had in het Stadion te Amsterdam een voet
balwedstrijd plaats tusschen Blauw-Wit en H.FjC., 
dien laatstgenoemde club met 2—1 wist te winnen. Een 

aardig snapshot tijdens den strijd.

Het gouden jubileum van de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging
De officieeie ontvangst der leden ten Staahuize van Utrecht op Zaterdag IJ. (x) Dr. J. P. Fockema Andreae, burgemeester van Utrecht.



PANORAMA 12

•Hl• II

i

I

f

*1*

• ï»

♦ Ii

»ïi

©ranhbestryding
Van de vroegste oudheid af was aan de vrouw 

de taak toebedeeld om lijden te verzachten, el
lende te lenigen. Waar door ruw geweld wonden 
werden geslagen, was het haar zachte hand die 
heelde. Wij weten hoe zij werkzaam was om ziek
ten te voorkomen.

Wie was het die, toen door de typhus de le
gers in de Krim gedecimeerd waren, de vervuil
de hospitalen deed ontsmetten, de reinheid 
deed zegevieren en de ziekte bedwong? Eene 
vrouw 1

Wie stelde zich in Noorwegen aan het hoofd 
der tuberculose-bestrijding ? Eene vrouw !

Wie richtte in Nederland het eerste sanato
rium voor tuberculose-lijders op ? Was het niet 
H.M. de Koningin-Moeder !

Wie riep in Engeland de overtuiging wakker; 
dat, meer dan tot heden geschiedde, voor de 
volksgezondheid de handen uit de mouwen dienen gesto
ken te worden ? Eene vrouw 1

Meer en meer werd dit terrein der sociale hygiëne door 
de vrouw betreden en ligt het niet voor de hand, dat, waar 
zoo veel nooden gevonden worden, in welke zij de helpende 
hand kan bieden, de machtige invloed, dien de vrouw bij 
de bestrijding der Volksziekten, kan uitoefenen, haar tot 
handelen dwingt ?

Toch missen wij haar medewerking nog al te zeer op het 
gebied van den strijd tegen het alcoholisme.

Weliswaar schitterde zij daar niet door afwezigheid,zoo- 
als dit wel het geval was op de Conférence Internationale 
de Propreté, het Congres der Reinheid, dat te Scheve- 
ningen is gehouden, waar, niettegenstaande het bestuur 
meerendeels uit vrouwen bestond, en uit het buitenland 
tal van vrouwen waren opgekomen, slechts een 15-tal 
Nederlandsche vrouwen, tegenover honderden mannen, 
getuigenis kwamen afleggen, dat zij de reinheid wilden 
hooghouden. Weliswaar mocht het 13de Internationale 
Congres tegen het Alcoholisme zich in-eenige meerdere 
belangstelling van de vrouw verheugen, maar toch de 
algemeene deelneming ontbreekt,terwijl toch op geen enkel 
gebied de vrouw zoo nuttig en met zóóveel vrucht werk
zaam kan zijn als juist hier op dit gebied.

Wij zullen hier geen opsomming geven van alle ellende, 
die het alcoholisme teweegbrengt. De rapporten van de 
geneesheeren der gestichten voor zenuwlijders, epileptici, 
idioten en krankzinnigen, de besturen der vereenigingen 
voor achterlijke of zwakzinnige kinderen, toonen genoeg
zaam aan, dat bij het grootste deel der lijders de onmisken
bare invloed van drankmisbruik is waar te nemen.

Het is overbekend, dat de gevangenissen, verbeterhui
zen, Rijkswerkinrichtingen, enz. bevolkt zijn door delin
quenten, die hun misdrijf pleegden onder invloed van ster
ken drank.

Een tweetal voorbeelden van de ellende, die het drank
misbruik na zich sleept.

Dr. Demme vond in 10 drinkersfamiliën, onder 57 kin
deren, slechts 10 kinderen gezond, 25 stierven in het eer
ste levensjaar, 6 waren idioot, 6 leden aan epilepsie of 
St.-Vitusdans en 10 waren op andere wijze psychisch of 
physiek defect.

Een ander voorbeeld is het volgende : Dr. Pellamman 
ging den stamboom na van eene aan drankzucht lijdende 
vrouw. Zij had 834 afstammelingen, waarvan 709 in de 
gevangenisterecht kwamen.Hiervan waren,!06 onwettige 
kinderen, .152 bedeelden, 181 zedelijk-gerui’neerden, 
76 n isdadigers en 84 belandden in armhuizen. De

Gebakjes

Men make een deeg van 1 pond meel, 4 eieren, 
1/2 pond boter, 1/2 pond suiker, 1/2 L. room 
en raspt een citoenscnil erdoor. Men make 
het deeg niet te stijf noch te dun en rolle het 
uit. Daarna steekt men er vormen van, zooals 

foto hierboven iaat zien.de

Nadat men in ieder koekje een kuiltje 
gedrukt heeft, worden de vormen bij 
matige hitte gebakken, waarna men 
ze met een zak-spuitje met marmelade 

vult (zie de foto).

Schotsche haver mout soep,
Benoodigd: 1 kalfspoot, 1 wortel, 1 knolletje 

selderij, 2 uien, 1| liter water, zout, peper, 50 gr. 
boter, 250 gr. rundvleesch, 30 gr. havermout.

Bereiding: De kalfspoot wordt met den wor
tel, het knolletje, de selderij, 1 ui, 10 gr. zout 
en 1| liter water eenige uren gekookt. Het 
vleesch wordt gewasschen, in stukjes gesneden, 
met 1 fijn gesneden ui en 50 gr. boter gebakken. 
Vervolgens wordt aan den gezeefden bouillon 
van den kalfspoot peper, 5 gr. zout en de ha
vermout toegevoegd. De soep moet men zacht
jes 1 uur koken. De bouillon van den kalfspoot 
moet tot ongeveer 1 L. ingekookt zijn.

Zorg voor de Veiligheid
Bestrijdt de MalariaX

Beter dan kinine slikken,
Is het muggen dood te tikken I

Zoekt nooit met lucifer of open vlam naar een 
gaslek I De kleine vlam kan leiden tot een groote 
ontploffing.

Zorg voor een stevige leuning om het trapgat 
op uw zolder. 99 keer loopt gij er langs, maar den 
honderdsten keer valt gij erin.

Zie vóór het plukken van fruithet te gebruiken ma
teriaal (vooral de ladders) grondig na.

Vermolmde sporten hebben menig ongeval ten 
gevolge gehad. Let vooral op het goed plaatsen 
der ladders tegen de boomen.

Breng geen veranderingen aan in electrische lei
dingen zonder deze vooraf door omdraaien van den 
hoofdschakelaar te hebben stroomloos gemaakt. (In 
1923 werden 50 electromonteurs door den stroom 
gewond (5 gedood).)

Hopjespudding.
Benoodigd: | L. melk, | L. kookroom, 6 

eierdooiers, 175 gr. suiker, | dL. koffie-extract van 50 
gr. koffie, 25 gr. gelatine.

Bereiding : De melk en de room worden gekookt en de 
eierdooiers, die met 75 gr. suiker tot schuim geroerd moeten 
worden er bijgevoegd, waarna men de melk een oogenblik 
laat doorkoken. Vervolgens worden toegevoegd: het koffie- 
extract, de.gesmolten gelatine en de caramel, die van 100 
gr. suiker gemaakt is.

De vorm wordt met den pudding gevuld, zoodra deze 
stijf begint te worden.

I
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nakomelingschap dezer vrouw kostte den Staat zoodoende 
3 millioen gulden.

Zijn dergelijke toestanden niet ontzettend ? Geldt ook 
niet hier het spreekwoord : Voorkomen is beter dan ge
nezen ?

Wien ligt het nader aan het hart om de ellende, die den 
vader, den man, den broeder en vooral'het kind bedreigt, 
af te wenden — wie meer dan de vrouw ?

Zij kan in elke richting werkzaam zijn, zoowel in rui
meren kring als in engeren. In ruimeren kring door, al 
naar gelang hare richting dit aangeeft, zich aan te sluiten 
bij vereenigingen op Protestantschen, Roomsch-Katho
lieken of neutralen grondslag, die ieder op eigen wijze naar 
eigen inzicht en overtuiging op het gemeenschappelijk 
gebied der drankbestrijding met vrucht werkzaam zijn.

Wij moeten de dingen niet tragischer opvatten dan 
zij zijn, want dan zouden wij gevaar loopen tragischer te 
worden dan de tragedie.

De gouden stilte is te zwaar voor de natuur en haar 
schepselen, dan dat zij haar langen tijd durven dragen.

ypphorismen
Als wij niet groot zijn ... . wat zouden wij groot doen ! 

Wij zijn klein, en wij doen klein. Als wij kleintjes-weg goed 
doen .... is dat al niet een begin .... een streven .... 
voor later ....

Het is de liefde, die den arbeid gedijen doet.
O, de zieligheid van geoordeeld te worden door monden 

van menschen.
Wij zijn heel kleine menschen, wij zijn heel kleine 

zielen, en de dingen van het leven, ons leven, zijn meestal 
klein, heel klein en onbeduidend. Maar door al die kleine 
dingen schemeren de groote dingen, die toch ook heer- 
schen over onze levens en zij zijn de Schoonheid,de Poëzie 
en de Vriendschap, de Liefde . . . .

Vriendschap, zoowel als liefde, begint dikwijls door 
een samen genieten van een kunstwerk en niet zelden werd 
het ons door een kunstwerk duidelijk, dat een breuk onver
mijdelijk is.

Heel langzaam rolt de tijd naar een geheimzinnig 
Doel — naar de Harmonie, naar den Vrede.... En iedere 
dag heeft beteekenis, maar welke ? Dat zien wij nooit dien 
dag zei ven.

Sleept onze daad niet altijd mee hare gevolgen, als 
een keten, die schalm schakelt aan schalm?

Antipathie is evenmin te bedwingen als symphatie.
Alle onze waardeering hangt af van onze stemming.
De volle ontwikkeling en het vrije gebruik van al onze 

vermogens tot het bereiken van het door ons beoogde doel 
maakt ons gelukkig.

Wie anderen steunen wil, moet eerst zelf zonder steun 
kunnep staan ; wie hoog wil stijgen, moet zelf vast in zijn 
schoenen staan.

• I*

I

«ï •

11 •

** I*

« t
Wintermantel van appelgroen laken 
met ingezette godets, sjaalkraag 
en manchetten van beverbont en 
sluiting met twee fantasie-knoopen.

Wintermantel van effen wollen ripsstof met 
van boven afgeronde, ingezette zijpanden 
en sluiting met een grooten knoop tér 
hoogte van de taille. Het model is aan 
de manchetten en den zoom afgezet met 
een breeden bootrand terwijl de breede 
sjaalkraag eveneens van bont gedacht is.

Wintermantel van zwarte velours de 
iaine met aangezette zijpanden in 
klokvorm en bontgarneerina van 

grijs geverfd hazenbont,

Wintermantel van roestkleurige fan- 
tasie-stof met puntig oploopend 
tailletje, en klokvormige aange
zette strook en bontgarneerina van 

bruin biberette*.

«

Wintermantel van effen velours de laine 
met iange taille en rondom gerimpeld 
rokje, dat voor het grootste deelevenals de 
wijduitloopende manchetten en de hooge 

kraag uit caracuul bestaat.

*

i
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i.9)
. aar juffrouw Wackers,” zegt ze, veront- 

I waardigd. „Wat denkt u wel van mijn
j ƒ I Y V bibliotheek ? Er is heusch niets in, wat 
1/ | j | X een jong meisje niet lezen mag.”
I I I I I I ,,Gunst, u hoeft niet zoo op te stuiven. 
Ik zeg ’t toch om bestwil. Wat voor een dame van uw 
leeftijd heel gewoon is, hoeft ’t daarom nog niet voor 
een kind van veertien jaar te zijn. Maar, u moet ’t na
tuurlijk zelf weten, ’t Is alleen maar uit goedheid, dat 
ik er mij mee bemoei

„Heel vriendelijk van u, maar volstrekt onnoodig.”
„Wilt u daarmee zeggen, dat ik verder stommetje 

moet spelen en heelemaal geen deel mag nemen in de 
opvoeding van uw nichtje ? Ik had ’t juist zoo heel 
aardig gevonden . . . .”

„Het spijt mij u te moeten teleurstellen.”
„Hoe bedoelt u dat zoo ? U doet zoo raar, sedert u 

terug bent. Ik vind toch wel, Freule, dat u mij wat 
vertrouwelijker kon behandelen. U vertelt me niets, 
gaat plotseling op reis, komt met een kind thuis, 
waarover u geheimzinnig doet.... en u smoezelt 
aldoor met freule Constance en laat mij er buiten. 
Dat ben ik heusch niet gewend. In mijn vorige betrek
kingen gingen de dames heel anders met mij om. 
Daar had je Mevrouw Van Peltenburg, toch ook een 
deftige familie, nou ja, niet van adel, maar per slot 
van rekening is dat ook niet alles. Maar, gunst, mevrouw 
overlegde alles met me. Als ik ’t niet deed, dan was ’t 
niet goed en mijn andere mevrouwen net zoo. Je bent 
dan toch geen meid, dat je als evenveel wil behandeld 
worden. Menige mevrouw gaat nog hartelijker met haar 
dienstboden om dan u met mij ....

„Ziezoo, nu weet u ’t. Ik had ’t al lang op mijn hart, 
nou moest het er maar eens af.”

Rood van opwinding en kwaadheid besluit juffrouw 
Wackers haar lange tirade met een energiek hoofd
knikken, trotsch op haar eigen durf.

De uitwerking van haar ongevraagde openhartig
heid is heel anders dan zij hoopte .... of verwachtte.

Op ijskouden toon zegt Magda : „Als u meent dat u 
zich zoo over mij heeft te beklagen, dan is ’t maar 
beter, dat wij een einde aan onze overeenkomst 
maken. Als u wilt, kunt u tot September blijven, maar 
u kunt ook gaan, als uw koffers gepakt zijn. Ik zal u 
tot November uw salaris uitbetalen.” . .

„Wel goeie genade,” gilt juffrouw Wackers, nu 
heelemaal buiten zichzelf van woede. „Mag een mensch 
dan nooit eens voor zijn opinie uitkomen, of hij krijgt 
z’n congé? Ja, maar dat gaat zoo niet, freule. Ik ben 
niet van plan me op straat te laten zetten. Ik ben een 
keurig nette vrouw, dat zult u toch wel niet ontken
nen en bedank er voor om als een dievegge op staanden 
voet te worden weggestuurd.”

„Als u gekalmeerd is, zal ik verder met u spreken,” 
zegt Magda hoog, „gaat u nu de kamer uit, als-’t-u- 
blieft.”

„Zoo?” klinkt ’t hoonend. „Bederf ik soms de 
lucht ?”

„Als u weigert weg te gaan,dan zal ik het doen,” en, 
opstaande, begeeft Magda zich naar de deur.

„Om den drommel niet, ik laat me niet de deur 
wijzen en ik laat me niet affronteeren . . . .”

„Wind u toch niet zoo op ... . dat is heelemaal niet 
goed.”

„Wel, ja! U zult me moeten zeggen, wat goed voor 
me is en wat niet. Gunst, daar is meneer Bolk .... 
nou dat treft .... die kan dan meteen eens zien, hoe 
u me behandelt.”

„Meneer Bolk heeft er niets mee te maken.”

III. W eerloos.
Vóór Magda er iets bij kan zeggen, is Arnoud de 

kamer binnengetreden. Onwillekeurig vraagt zij, niet 
zonder ironie : „Wat verschaft mij de eer van je bezoek 
op dit ongewone uur ?”

„Ik kom eens informeeren hoe je reis is afgeloopen,” 
klinkt het, quasi hoffelijk, maar in waarheid belee- 
digend.

„Hé, hoe wist-je . . . .”
„Ten eerste heb ik ’t pp het kantoor vernomen en 

dan is juffrouw Wackers zoo vriendelijk geweest mij in 
te lichten.”

Het woord „spion” ligt Magda op de tong, doch ze 
houdt het in en tracht heel gewoon te zeggen : „Je 
wilt me zeker alleen spreken, wees zoo goed met mij 
mee naar boven te gaan.”

Als ze in haar boudoir zijn gekomen, licht ze toe : 
„Ik had juist een alleronaangenaamste scène'met juf
frouw Wackers . . . .”

„Een scène, jij ?” klinkt ’t spottend, „ik dacht dat 
je daar tè veel een lady voor waart.”

„O ! ik heb niet met haar gekibbeld,” verdedigt 
Magda zich, maar ze was heel brutaal. Bij zulke men- 
schen zit het vernisje van beschaving er zóó boven op, 
dat het er bij ’t minste af gaat. . . .”

„Ja, iedereen kan niet van adel zijn . . . .”
„Waarom zeg-je dat zoo, Arnoud ?”
„Ik geloof niet, dat ik je rekenschap van mijn woor

den verschuldigd ben.”
„Wèl, als ze tot mij gericht zijn. Je bent toch zeker 

niet hier gekomen om mij te beleedigen ?”
„Dat niet, maar wel om je eenigszins tot verantwoor

ding te roepen.”
„Ik begrijp je niet,” stamelt ze ... .
Nog nimmer heeft iemand zoo tot haar gesproken.

Arnoud wordt vaai 'bleek... doch tracht zich te beheerschen.

„Wat beteekent die insinuatie ?” vraagt ze, bevend.
„Dat zul jij beter weten dan ik.”
„Ik voel mij van geen kwaad bewust,” getuigt ze, 

naar waarheid.
„Waarom beef je dan zoo en doe je zoo zenuwach- 

Hg ?”
■ „.Omdat ik niet begrijp met welk recht je aldus tegen 
mij optreedt.”

„Je vergeet, dat jouw belangen mij door jouw 
moeder en ook door mijn vader zijn opgedragen . . . .”

„Ik ben toch niet minderjarig, dat ik een voogd moet 
hebben.”

„Dames, zooals jij, zijn altijd minderjarig. Elke 
vrouw heeft een man noodig om voor haar te zorgen 
en, als ze niet getrouwd is, wordt daarvoor het een of 
ander mannelijke familielid aangewezen.”

„Ik wist niet, dat je zoo archi-conservatief was, 
Arnoud. Dat is toch geheel uit den tijd.”

„Er zijn gevallen, waarin de oude zeden en gebrui
ken beter zijn dan de moderne. Doch, dit is alles ijdel 
gepraat en verlies van tijd. Juffrouw Wackers heeft 
mij verteld, of juister getelephoneerd, dat je onver
wachts op reis bent gegaan en dat je met een jong 
meisje, als huisgenoote, zoudt terugkomen . . .

„Nu ... . en ? Ik zie niet in, dat ik daarin iets mis
daan heb. Ik ben toch zeker oud en wijs genoeg 
om alleen op reis te gaan en ook om de keuze van mijn 
gasten zelf te bepalen. Ik ben toch baas in mijn eigen 
huis.”

„Dat ben ik niet met je eens. Wie is dat kind ?”
„Eigenlijk moest ik je het antwoord schuldig blij

ven, omdat je inmenging mij even ongepast als onbe
leefd voorkomt, maar er is niet de minste reden voor 
geheimhouding. Het meisje, dat ik voorloopig huis
vesting verleen .... is de dochter van je broer Cor- 
nelis en van Emilie de Valencours .... die je je mis
schien nog wel herinnert . . . .”

Arnoud wordt vaal bleek .... doch tracht zich te 

beheerschen en zegt, met vrij vaste stem : „Hóe kwam 
je daartoe ?”

„Cor schreef mij, een paar dagen geleden, dat zijn 
vrouw stervende was en verzocht mij tevens mij met 
zijn kind te belasten . . . .”

„Ik wist niet, dat je nog briefwisseling hieldt met. . . 
mijn broer.”

„In geen jaren had ik van hem gehoord. Daar heb 
jij wél voor gezorgd*. . . .”

„Magda, ik zou je aanraden je tong in bedwang te 
houden.”

Het klinkt zóó dreigend, dat zijn stiefzuster er bang 
van wordt en den lust voelt opkomen om een yinde 
te maken aan hun hoogst onverkwikkelijk onderhoud.

Maar, hoewel ongewoon aan discussies en totaal 
ongetraind in debatteeren, begrijpt ze nu toch wel, 
dat ze het moet uit vechten, al voelt ze tevens dat de 
strijd zoo ongelijk mogelijk is.

Arnoud, een slimme man van zaken, een handige 
woordvoerder, en zij .... enkel maar een welopge
voede jonge vrouw zonder eenige levenservaring of 
wereldwijsheid, die, zooals Conny het noemde, steeds 
uit ’t gedrang was gebleven.

Arnoudheeft, nazijn waarschuwing, haar enkel nauw
lettend aangekeken als om de uitwerking er van na te 
gaan. Eindelijk wordt het zwijgen zóó benauwend, dat 
Magda er zelf een einde aan maakt door, zoo rustig 
mogelijk’, te zeggen : „Nog altijd weet ik het doel van 
je komst niet.”

„Dan zal ik het je duidelijk maken. Als hoofd onzer 
familie, wensch ik niet, dat jij je zult compromitteeren 
door het kind van mijn broer in huis te nemen. ”

„Ik zie volstrekt niet in, hoe jij me dat zoudt kunnen 
verbieden. Ik meen je reeds gezegd te hebben, dat ik 
mijzelf als baas in mijn eigen huis beschouw.”

„Het spijt me daarin van meening met je te moeten 
verschillen. Het is altijd stuitend een dame iets 
onaangenaams te moeten zeggen, maar op gevaar af 
van onkiesch te zijn moet ik je er tóch op wijzen, dat 
de Villa aan de familie Bolk behoort . . . .”

„Je vader heeft mij die toch per testament ver
maakt.”

„Jawel, maar onder voorbehoud . . ..”
„Dat wist ik niet.”
„Er was toen ook geen aanleiding om je er mee 

bekend te maken, te meer daar je tevreden scheen met 
wat ik je er uit meedeelde en geen inzage van het testa
ment vroeg . Anders zou je er in gelezen hebben, dat de 
villa jou ter bewoning werd afgestaan, zoolang er 
mijnerzijds geen bezwaren tegen zouden zijn. Dat 
doelde waarschijnlijk op een eventueel huwelijk, dat 
mij minder gewenscht zou voorkomen.”

„Je was zeker bang, dat ik met Cor zou trouwen,” 
valt ze, ondoordacht, in.

„Mag ik je doen opmerken, dat het ’t testament van 
mijn vader geldt . . . .”

„Alsof jij er geen invloed in hebt gehad. Je vader 
zou zulk een clausule er nooit uit zichzelf in hebben 
gezet, daar ben ik vast van overtuigd.”

Arnoud haalt de schouders op en zegt op een toon 
van gezag : „Je matigt je meer aan dan verstandig is. 
Ik raad je dus aan voorzichtig te zijn. Tot nu toe is er, 
zoo geen innige vriendschap, dan toch vrede tusschen 
ons geweest. Zorg dat het zoo blijft, Magda ! Ik zeg ’t je 
nu voor den laatsten keer. Wie met mij begint heeft het 
niet gemakkelijk.”

„Ik verlang niet met je te beginnen,” herhaalt ze, 
op verachtenden toon. „Maar ik verlang met rust gela
ten te worden. Zooeven heb je je beroepen op het tes
tament van je vader. Ik ben er heilig van overtuigd, 
dat jij hem bedoelingen voorschrijft, die hem geheel 
vreemd waren. Als je vader nog leefde en wist, waar het 
om ging, zou hij op mijn hand zijn . . . .”

„Wat je daar vertelt, is echt vrouwelijk onlogisch. 
Een erflater kan niet leven om mogelijke moeilijkheden 
in zijn testament te verduidelijken Niemand overleeft 
zijn eigen dood . . . .”

„Ik heb mij niet goed uit gedrukt, dat geef ik toe. 
Maar je begrijpt best wat ik bedoel, namelijk, dat het 
geenszins in de bedoeling van je vader lag om jou op 
zulk een arbitraire wijze tegenover mij te laten optre
den. Je vader was altijd goed voor mij en had dus mijn 
belang op ’t oog. Als hij had kunnen voorzien, dat het
geen hij mij in zijn gulheid toedacht, mij later betwist 
zou worden, zou hij zeker geen beperkingen hebben 
gemaakt, ten minste niet uit eigen wil.”

„Weet je wel, dat hetgeen je daar zegt, létter is en 
dus strafbaar ?”

Zijn cynische toon hindert Magda onuitsprekelijk, 
ze voelt zich aan alle zijden door zijn argumenten inge
sloten als door een muur, die zich om haar heen dringt 
en haar eindelijk verstikken .... of althans hulpeloos 
maken zal.

(Wordt vervolgd).
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Schaken,
PROBLEEM No. 47 (tweezet) 

Auteur: P. J. Stuiver, Eindhoven.
Zwart 8 stukken Oplossing probleem 

no. 44 (tweezet):
1. Da8.

Permanente 
oplossingswedstrijd. 
De September-prijs 

van f 2.50 viel ten deel 
aan den heer P. Smit, 
te Vreeswijk.

De stand der deel- * 
nemers is (tot en met 
probleem 44): P. Smit, 
te Vreeswijk 25 pun
ten, J. Schippers te 
Guntakal 23 p., Hane- 
kamp,te Zutfen 20 p., 
A. Ebertse, te Arnhem
20 p., G. A. Vugts, te 
Someren, 18 p., A. 
Neyenhuis te ’e-Gra- 

m 5 p., Sprayt te Enk-

©ammen,
Een bloemlezing uit het internationale damleven.

E. J. v. RIJN, Rotterdam.
Deze magnifieke com
positie van den beken
den Rotterdamschen 
problemist is wel een 
schitterend bewijs van 
zijn groote gaven op 
problematiek terrein. 
In een keurige stelling 
weet hij meestal een 
afwikkeling aan te 
brengen, die bekoort 
door haar schoonheid, 
en verrast door haar 
moeilijkheid. Zoo ook 
hier. Wit wint op een 
waarlijk o ver bl uf f ende

No. 71.

1 2 3 'i

^6 '47 ^3 ^9 50
abcdefgh

Wit lCLstukken
venhage 9 p., C. de Leeuw te Amsterda: 
huizen 5 p., H. J. Middé te ’s-Gravenhage 5 p., K van Oosten, 
Semarang 3 p., G. Brink te Oosterlittens 2 p.

D. I. te Amersfoort en G. B. te O. (Bij den sleutelzet wordt 
geen schaak geboden en mag geen stuk worden genomen.) 
D. I. te A. (na 2Ld7+ volgt 2 ...... K f4 of f3; 3Df 8 | 
en na 2------- - Kh4: 3Dd8 | ). A. N. te ’s-Gr. (U hebt geen
prijs gewonnen, maar U bent wel eenige sporten hooger ge
klommen op de oplossings-ladder).

Probleem-oplossingen binnen 14 dagen na publicatie inzenden 
bij: J. Verstoep Jzn., Fred Hendrikstraat 37, Delft.

A: „Vliegmachines worden met den dag gevaarlijker 1” 
B: „Weer iemand doodgevallen?”
A : „Neen; maar ik hoor dat er gisteren een stelletje in een getrouwd is:”

©üjarten,
VAN DOORSCHIETEN EN TREKKEN.

In vorige rubrieken heb ik er reeds bij herhaling op gewezen 
hoe noodzakelijk het is dat de biljarter weet welke gevolgen 
het meer of minder hoog raken van den stootbal bij het door
schieten en het meer of minder laag raken bij trekken op den 
uitslag van den stoot heeft.

Het is echter niet alleen voldoende dat de speler een en 
ander weet, doch evenzeer is het zaak om die wetenschap in 

practijk te brengen. Bij het 
biljarten doet zich namelijk 
deze fatale eigenaardigheid 
voor, dat de meeste spelers 
van mindere geroutineerd- 
heid, zoodra zij voor het bil
jart geplaatst worden, zoo 
tamelijk wel de kluts kwijt 
zijn en alle ontvangen tech
nische aanwijzingen gladweg 
laten zwemmen. Dit ver
schijnsel is alleen te verklaren 
uit de omstandigheid dat het 
biljarten inderdaad een zeer 
moeilijk spel is en alle theorie 
per saldo omgezet moet wor

den in dynamische practijk Zonder theorie gaat het evenwel niet, 
en waar deze rubriek grootendeels aan haar d’r ontstaan dankt, 
trachte men zoo veel mogelijk z’n voordeel er mede te doen.

In de hierbij gevoegde teekening ziet men vier raakpunten 
van den stootbal: a en b voor doorschieten; cen d voor trekken. 
Als men op de raakpunten a of b met dezelfde kracht afstoot 
ontstaat een groot verschil in draaiings-snelheid. Hetzelfde geldt 
voor c en d. Dit verschil in snelheid wordt tamelijk juist weer
gegeven door de beide richtingspijlen in den bal.

Voor de practijk van het biljarten — inzonderheid voor %et 
seriespel — is het niet alleen noodig dat de speler met deze 
omstandigheid bekend is, doch ook dat hij weet bij welke 
stooten al of niet een bepaalde afstoot in toepassing gebracht 
moet worden.

De punten b en c zijn de amortipunten van den stootbal bij 
trekken en doorschieten.

Daar in de volgende rubrieken meer in bijzonderheden op 
deze zaak wordt ingegaan en daarbij uiteraard nog wel eens 
verwezen zal worden naar deze teekening, doen geïnteresseerden 
er wel aan, dit nummer te bewaren. Bilj ar ter.

wijze als volgt: 47—41, 27—21, 28—23, 23 X 3, 30 X 19, 48—43 !. 
(zwart 49x32 gedw.), 34—29, 35—30, 3x41!, (zwart 10—15 
gedwongen !), nu wit 41—36, 36x27 en 26x8.

Werkelijk een prachtig slot. Dat winnen, juist op het allerlaatste 
moment, is brillant. G e o.

Moeder: „Nou. Henry, die leeuwentemster is voor geen kleintje vervaard 
hoor! Die moesten wij hebben om onze kinderen op te voeden!”

„Ik ben bang, dat U zult vinden dat ik oud geworden ben,” zei de ouwe- 
jongejuffrouw tegen den jongen man.

„Heelemaal niet,” was het galante antwoord. „U’is niet zoo oud als U 
er uitziet. Ik bedoel.” voegde hij er zichzelf verbeterend aan toe, „dat U 
er veel jonger uitziet dan u bent!”

PRINSES KIKVORSCH. IV (Slot)
adelijk gingen de beide vrouwen van de oudste 
zoons van den Czaar op weg, om prins Steven 
de gedaanteverwisseling van de prinses uit de 
eerste hand te vertellen, want nu de arme 
prinses weer weggehupt en verdwenen was, 
wilde zij hun ergernis op prins Steven koelen.

Deze hoorde dan ook diep bedroefd hun gesprek aan, 
daarna zette hij zijn $ 
veerenmuts op, nam 
een stevigen stok en 
vertrok, om prinses 
Kikvorsch te zoe
ken. Hij dwaalde 
door de heele stad, 
zonder haar te vin
den. Toen zag hij bij 
de gracht, die om 
den muur liep, eenige 
kikvorschen zitten, 
hij sprak hun aan, 
maar ze hupten kwa
kend en dom in het 
vuile water. Prins 
Steven trok steeds 
verder, tot hij einde
lijk aan het moeras 
kwam, waarin eens 
zijn pijl gevallen^ 
was, en dat vroeger 
de woonplaats van 
prinses Kikvorsch 
was geweest. Tot zijn 
verbazing zag hij, 
dat een kleine hut, 
op palen gebouwd, 
midden in ’t gevaar
lijke moeras staan. 
Prins Steven wenkte 
en riep en daar stak - • •
een oeroude vrouw 
het gerimpeld hoofd 
uit het raam en toen 
zij prins Steven zag, 
zei ze: „Kom maar nader, prins Steven ; gauw, want anders 
verdrink je in het moeras.”

Met weinig passen snelde prins Steven over den zachten 
grond en sprong over den drempel.

„Zoek je prinses Kikvorsch?” vroeg de oude vrouw.

„Natuurlijk'weet ik waar de prinses is: in ’t moeras.”

„Ja, ja, moedertje, weet u waar ze is?” riep prins Steven. 
„Natuurlijk weet ik dat. In het moeras bij de andere 

kikvorschen.”
„O, breng mij gauw bij haar, alstublieft.”
Toen schudde de oude het hoofd.
„Je bent te voorbarig geweest, prins Steven,” zei zij met 

haar holle stem. „Je had mijn mooie kikvorschenomhulling 
niet te vroeg moeten verbranden, het jaar was nog niet om.”

„Ik begrijp u niet, moedertje, wat weet u van de kikvor
schenomhulling? Zeg wat u van prinses kikvorsch weet?”

„Nu, schreeuw maar niet zoo, prins Steven,” antwoordde 
de oude.

„Prinses Kikvorsch is de dochter van een grooten koning, 
ginds in den Kankasus stond zijn slot. Maar de koning was 
hardvochtig voor alle menschen 
en kwelde zijn dienaren eiken dag. 
Op een dag sloeg hij in zijn hefti- 

gen toorn mijn 
zoon dood, die 
zijn begeleider 
op de jacht 
was, alleen om
dat hij onvoor
zichtig op den 
jachthoorn ge
blazen had en 
zoodoende een 
hert verjaagd 

dat de koning 
schieten. Toen 
ik hem wraak

Daar hupte onder de duizenden kikvorschen er één voorbij....

had, 
wilde 
zwoer 
en veranderde met be
hulp van een wonder
kruid zijn mooie, blond- 
harige dochter in ’n kik- 
vorsch. Ziedaar, dat is 
de geschiedenis van prinses Kikvorsch....” 

„Als u ze veranderd heeft, moedertje, dan kunt 
u haar ook weer onttooveren, moedertje 1” riep 
prins Steven uit.

„Neen, dat kan ik niet. Jij had het kunnen doen, 
want wanneer een jongeling haar een jaar lang 
aldoor liefhad, zou zij onttooverd zijn. Maar nooit 
mocht hij haar omhulling ook maar iets bescha
digen, en jij, jij hebt ze verbrand.”

„En bestaat er nu dan geen enkel middel meer om haar 
te verlossen ?” vroeg prins Steven angstig.

„Jawel, één enkel, maar dat is zoo moeilijk, dat het geen 
nut heeft het je te zeggen ”

Maar prins Steven smeekte den oude net zoo lang, tot zij 

hem eindlijk het laatste middel bekend maakte. Zij sprak: 
„Je zou dit kruid hier op den drempel moeten verbranden, 

dan huppen alle kikvorschen uit het moeras je voorbij en 
uit die massa moet je prinses Kikvorsch onderscheiden.” 

Toen gaf de oude hem het kruid en hij ging op den drempel 
van de deur zitten, stak het aan, en toen het blauwachtig 
brandde, sprongen opeens vele duizenden kikvorschen uit 
den moerassigen grond te voorschijn en hupten kwakend 
vlak langs prins Steven voorbij. Deze keek ze alle aan, maar 
de een zag er precies hetzelfde uit als de andere.”

Nu was het prins Steven echter al lang opgevallen, dat de 
oogen van prinses Kikvorsch niet zoo leelijk en groen waren 
als die van de andere kikkers, maar als opaal een gouden 
kleur weerspiegelden. En aan deze oogen hoopte hij haar te 

herkennen. En wer
kelijk, het duurde 
niet lang, of daar 
hupte onder de dui
zenden kikvorschen 
er één voorbij, die 
met groote goud
achtig schitterende 
oogen prins Steven 
aankeek. Hij greep 
gauw toe, en op het
zelfde oogenblik wist 
hij, dat hij prinses 
Kikvorsch terugge
vonden had, en in 
zijn vreugde kuste 
hij haar op den bree- 
den kikkermond. Er 
weerklonk een kleine 
knal, het moeras was 
een weide met tal- 
looze schitterende 

bloemen geworden, de paalhut was verdwenen en op haar 
plaafs stond een prachtig marmeren paleis en voor prins 
Steven’s voeten lag de goudharige prinses Kikvorsch, die 
nu weer in een menschenkind veranderd was.

Prins Steven hief haar op en voerde haar naar het terras 
van het slot, vandaar keken zij naar het bloeiende land. En 
daar kwam plotseling weer de gouden wagen met de zes 
paarden aan, die prinses Kikvorsch naar het slot van de 
Czaar gebracht had, en zij stapte in, reden weg en kwamen 
’s middags in de hoofdstad aan. In het slot werden zij feeste
lijk ontvangen en de oude Czaar stond van zijn troon op en 
gaf prins Steven zijn scepter en zijn kroon over en leidde 
hem en de goudharige prinses naar den troon. Nu heersöhte 
zij over het groote Russenrijk. OOM TOM.


	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254303.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254304.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254305.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254306.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254307.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254308.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254309.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254310.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254311.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254312.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254313.jpg
	C:\Panorama-scans-2020\JPG\PA254314.jpg

