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Bij abonnement beléogrijke korting.. , 

u con r  g 
niet was. 

0, damesbladen genoeg!. zeker! 
Wij zelf kennen er allicht meer dan 
gij. We zullen u het getalvrouwen- 
bladen niet noemen, dat het Vrouwen- . 
jaarboekje opnoemt! •• - 

Maar (ps blad zal worden als geen 
der andere. Het zal meer bieden dan 
eender andere. 't Zal nist wezen voor 
één categorie vrouwen, maar voor 
alle vrouwen. 

Al;wat de vrouw kan intaresseeren, 
al wat haar kan voorlichten, al wat 
haar kan ontwikkelen, we zullen 
ons best. doen, het vest te leggen 
in onze kolommen. Ons public • mag 
niet, louter bestaan uit, de Prinsessen 
der Wetenschap. Voor haar 'schrijven 
we niet in de eerste plaats, al hopen 
we van harte, dat ons blad z(56 af- over letteren en kunst, over tooneel 

ging tot 46 verzen,' waarvan bet 82° 
luidt: • 

„Eu als de man verneemt, dat de Sadduceen 
bekeerd zijn tot het geloof aan opstanding, hij -
negge dat zijn vrouw, opdat zij niet leolape aan 

innewiel". 

Ik zou dit wel als motto voor het 
blad willen .  klgzen:- „opdat zij niet 
inslape aan haar spinnewiel". 
' Al te veel vrouwen slapen in bij 

haar spinnewiel, worden geheel ge-
absorbeerd door haar huishoudelijke, 
moederlijke of hesoepsbezigheden. 

Voor haat dit blad.  
Wat Multatuli's .gewijzigde lezing 

betreft, wij willen die opnieuw. wij-
zigen. Niet „cie paan", maar haar eigen 
zusteren zullen 'zorgen „dat zij niet 
inslape hijhaar_spinnewien" 

Met zorg we onze mede- 
werksters kiezen.Hebben. we daarliet 
al opgemerkt, dat we dit blad ,niet 
:.richten voor de Prinsessen der 

en zor we 
hebben „almede gezorgd,-  ze -in .de 
gelederen der. medewerkenden te 
krijgen. Wij zullen schrijven, ieder 
naar onzen aard en bekwaamheden 

en muziek, over het huishouden en 
a-ci'opijoeding, over maatschappelijke 
en hygieniache vraagstukken -- en 
alles zal zijn door en voor. vrouwen. 

Wij beloven wij zullen niet 
slapen aan ons spinnewiel. 

_Moge.  het ons.: dan.geggiveri.,kijt, 
*akkér:klittir, wakker:  te hoidan 

bij het uwe! • 
De Redactrice, 

S. LUOTR.W,-Itinn. 

man harer keuze.? Is 't niet om je 
ziek te lachen P Is 't niet om dol te Wor- , 
den? Der man harer keuze? Zeg 
liever: den slampamper, door wiep ze zich 
Liezen laat, Eds hij maar met den vinger naar 
aar we , en ver , en ze en I van 

vrijer geeft, alt bij per ongele], ,eens naar 
haar gekeken heeft. 

En dien ia de keuken ontvangen ! 
Den nijdas,- die maakt, dat de meid Maan-

dags knorrig is ma wit ziet tam eaggerijn,,-
den tiran, die haar langzaam, langzaam weg-
werkt uit den beaten dianat, den lammeling, 
die haar nendeaokt, Mede haar beste klem,  
ren te dragen, weer of geen weer, omdat hij 
niet weten wil, dat hij met een dienstmeieje 
vrijt - ee dan dezen' nijdas, dezen tiran, de-
zen lat...Ming om do zooveel maanden in 

endere gedaante, maar altijd meelde*, 
altijd een nijd., altijd een tiran - tot 
de all/ van een meid met den hekkealultei 
der nijdassen en tirannen trouwt en aldus het 
rijtje weer .met één vermeerdert der meiden 
die bij mevrouw kompn klagen ee om hulp 
teugen en met benijde:1g kijken naar da zie. 
we meid van mevrouw, die teek ook weer 
Laar ~eigen gang gaat ! 

El•A dame,. die ik ken en dia drie meiden 
heeft, verbiedt eenvoudig alle vrijerij. Bij 

Dit nummer best:gilt gilt 2 bladen 

,EERSTE BLAD.  
fIET NIEUWE SLAP: _ 

Hoe-wij-lt-durven 7-vaa,agt-ge. 
We zouden 't niet durven, als we 

‘,,,,Set wisten, dat we in staat waren,- 

wisselend zal worden en zó&hoelend 
dat ook zij liet ter, verpoozing gaarner-
zullen opnemen. 

Wij hebben'allereerst de vrouw op 
't oog, die bij.  haar drukke bezig-

-- heden, 't zij huishoudelijke, moeder-
lijke of die van haar beroep, wel op 

'	 -hoogte: wil - biijveu van wat-er 
rondoni haat gebeurt. 

Multatuli stelde voor, Mattheus 19 
wijzigen: tIlij kw `wijn wijzi- 

- Foto C. J. L. Vormoven. Mevrouw S. LUGT.1—REIJS, Hoofdredactrice. 

Fenilleton- 

VRIJERS1N PE KEUKEN-gil 
Het zal zeker aan 't weer liggen. 

,Dsa. all, ik ms, esa ent eet he 
• me heen, de zekerheid, dat niemand me veer 
vele lange uren zal komen- storen. 

,En- daar. Mier ik aanhoudend maar over eens ei:deukte:eg, die ik, lang geledee, ik 
- weet-niet eens hoe lang, .ergena, ik genet op 

geen zaakeen na waar, van een bekende 
vrouw, ik heb geen idee meer van wie, heb 
gelezen. Zelfa 't verband, waarin' ik die uit-
drukking heb gelezen, ie mee-totaal ontgaan. 

• Donh de woorden zelve hebben zich in .mijn 
brein vustgehareele  en dezen middag, juist, 
nu a_ ll. in en om n-1-iSan --beerlij • n we-
een, .word ik hoe langer • boe woedender 
tiin. die isitdr.king en ik raas in mie ge-

g • dachten tegen die onbekende' vrotw, dat ik 
er een kleur van in mijn gezicht krijg. 

Hier zijn dia gehate, me woedend makende 

„Waarom , zouden wo onze dienttmeisjea 
niet Moeten», den man harer keu. - in de 
kdulters te ontvangen ?" 

Allemachtig ! Ded man harer Lenze ! Da n 

DIE tIAGIIESPELERS: 
Onherkenbaar is 't zaaltje van den ouden 

litihetkring. .En dat machten we van Ver- 
"ede ook verweekten. Wat 'hij den ook 'Mie- - 
sen moge, een fijne, beeo fde smaak heeft 
Tij zaer, lat vroeger zoo hinderlijk burger-
lijke zegeltje maakt nu een indeuk van-  rue-
tlge weelde, Er beerseht, misschien door de 
~lekt...held ven 't licht, dat boven (met 
rbflectors van oneer) langs 't plafond stroomt, 
een fijne, hooge stemming - 'er is een erin-
eenste.° inedghed in • 't bij. -temde°ae 
grijs van de wanden, even verlicht door de 
smalle goudos bandjes die, de vakken om- 
lijste- . • • 

Prettig makkelijk,, moed van kleur zijn de 
fanteuils zoen denkt in dit zaaltje on- 
willekeurig aan de intieme, kleine theater-
zaaltjes in de paleizen der Franaohe Lode-
wijken 

Melde "!naname . is 'g hier, ei Oever van 
een heel andere luxe, maar even intion en 
vertrouwelijk. • 

Verade gaf er ,Eeri Huwelijk onder Lo-
dewijk XV" ven Lex Dumaa' Sr. 

Als ik denk  aan liermaal, aan Teresa, la  
teil. de /reale, ida Catherine likerard, Keen, 
Pliehimiete, de drie Musketiers, le Verren 
de la Reine ee „la dame de Monsoreatt", dan 
lijkt me „Us. Merriege ,Sous Louis XV 
renvan de minets werken.  

lk, mag tamme.
. 
Demas 'père liever in zijn 

drama's dan in zijn comediea, Donau ia de 
man van de emphase -, hij weet zienes, te 
vinden die brutaal alle seniel:neet foreemen, 
die om de levenswaarheid die er achter 
schuilt, niettegenstaande hun, nu verouderde 
roem, de meest argelosme en den „meeat op 
een hoede tegen [sentimentaliteit rijmelen. koe- 

nen]. springt in zijn historische werken 
rdierwomierlijkat om met do geschiedenis, ma., 
dat, doet er niets toe, hij -weet ,teas alles apao' 
nenielijk te maken en meer vragen we teelt  
niet. . 

In zijn tooneelstukken vind ik fitten-Teffike 
zoo ook in dit. • 

Hij houdt ons bezig - en van. tijd tot 
'tijd Iet hij eng ook 'wel eens lachen, maar 
eigenlijk voelen we als we weggaan wel, dat 
we met veel geboord hebben, de moeite van 
het onthouden waard. 

Verkade, die ik twee winters niet zag, 
heeft out...olijk gewonnen. 

nt heb vaak getwijfeld, toen hij na den 
prachtigen Eterniet zeeveel leelijke dingen 
ging doen (De. Verglazing,  ven. Carry Vo:-
bruggen o.a.) ok hij wel werkelijk een kun-
stenaar Wen.. 
• Verkade is zoo onberekenbaar. Soms 'schend 

zijn willen zoo ver te staan boven zijn. ken-
s.. Teek, dan, ineens merken we weer, aan 
een keuze als die vaan Frans Mijnasem innig 
fijne „Ilaiachelijk. Haard", en -ook aan de 
wijze van opvoeren daarvan, dat Verkade wil 
de man van onzen tijd is. 

Nu ook weer zijn spel volgend, kwam 
over me dat zekere gevoel van 1. „Ja man, 
jij bent er wel • en . la o 

-nn-inderdrank-ineleut ik. hliren~-  • 
acteur. eerkade wordt nooit zoon woest, 
hartsteektemeteur wiens mesje zich perforce 
naar buiten dringt, als 'Bouwmeester, maar 

he huren wordt het de meiden op het bant 
gedrukt s ;node mevrouw-.. schijn of • schaduw_ 
van vrijerij bespeurt, hebben ze met de zee 
Weken. te vertrekkees. En waarachtig, znixtra 
'k zulk een loon kan 
pretentieus kan • hebben, wordt at artikel ook 
voor die eens van mij afgekondigd. Want Ik • 
ben 't beu en zat. * 

Als ik u: al de ongeloofelijke dingen kon 
verhalen, die ik beleefd heb van vrijers, 
eerst in mijn Moeden huis, thans ia 't-mijne! 
En zeewet mijn moeder als ik troffen -'t 
Moede op ons best, wat de meiden zelf aan-
gaat nette, betrouwbare meisjes, uit fat-
soenlijke burgerfamilies. Soms duurde 't bij 
mijn moeder jaren eer de tiran, de nijdas, 
do slampamper,  verscheen - meer elke 
meid eindigde nee eb elke meid ging met 
den tyrian mee, en elke meid verkleede 
eter, dat ze ceelor heer heenee laad moeten 
breken, Min zoo stom te zijn. 

lk ben thans aan mijn derde meid. 
Met do twee anderen is etleMdes a. ge-

gaan. Dochters uit Bette luegerf,unilie, zijn 
ee het alachtoffer gewonden van den teren, 
dan nijd., den slampamper. Neemster één is 
geheet tea laste harer oudere vervellen. Hoer 
umergangeter, het meisje dat hij me disode 
ten ik nog op kamera woonde en da jana  

Verkade is de 'gentilhomme, die conaoientieue 
tooueelspeelt, met zuivere, doerdechte 
naties en berekende gestes. 

Enny Vrede P Ik heb baar' wel mem goed 
bies spelen en ze is altijd goed gekleed en- 
duur en elegant - maar ze is geen Demi.-
. de Candela- Haar kopje, even en face, 
deed me aan Mr. de Lembeele del., maar; 
en profil, -  met de. veel te scherpe kin

' 
 wee 

zede dat niet Praamde En heel haar bewe-
gen en de wijze yam epiek. was Mies, be- . 
halve Fr.sch. 

Neen, Eiaap Vide;  niettegeneteende de fee. 
rie van haar toiletten, kon me niet bekoren. 
Zo had aardige momenten. els zij. inder- 
daad 'serieus bloest zijn - den was ze vel 
mankt - meer in de raat brengt ze ons in 
de war ; is ze geen onbewuste tete de 11. • 
notte, • maar 'n keurig vrouwtje, dat en ,  rol-
letje speelt. 

Paul de Gromt was goed als dé Valedeeee-. 
CM Sf type, die wel de Illusie van fiansoli 
„séducteur" gaf. 

De Generaal-  was goed, maar van wie toch 
zag• ik die neg ? Die wee veel beter nog. 
Soms hinderde iets burgerlijke in dezen maa, 
die hoewel van eerigegespht toets min- .• 
Mens even gentalhomme en een echter gen-
tilhomme geweest moet zijn sla zijn neef. 

De fransehe generaal was.soms een hol- ' 
landgehe -plat6situnis bargemiester, dat bin-
dende dan even. • 

Iderten wae de brute van allen. Nu heeft 
ze heer figuurtje mee, Hermine Sbhuyien - 
burg en baar bewegingen. Dtt is Let wat 
Easy Vrede en-franseh maakt, haar hoekig-
held en haar lange, elegem armen. 
. Bierton wee de froeeohe toubretté in. spel 
sta intonatie, haai Holbedech werd ia weer-
gave freasch, door 't , kupeohe, consette - 
en 'de natuurlijke onevérdreven gratie. 

Voor Marten ge ik er nog. eens heen. Als 
ze, 't briefje van haar meesteres aan den 
obevalier boog ie de hand dragend brutaal . 
tot den graaf, 'die haar vraagt „vee wien 
ie die brief re zegt: „Ik heb Men brief", ia 

wao volmaakt. 
Heel hoer - ,pel, helle houding, her kijken 

en 'lachen - 't ie zoo franeen i als fee/lach 
maar zijn kaai en daarom zoo goed. 

De inhoud ? Een huwelijk als er zeoeele 
zijn -- ene geid, gemaakt door 'n oom, die 
aan den, uit dat huwelijk te °Mijnde. (lee-
lijk, klinkt dat 1) zoon zoo maar frs. 600.000 
vermaakt: (Wel een bewijs hoe alles veran-
derd is sedert Dem.' 'tijd, frs. 600.000 zou 
op 't oogeeMike toot, !n graaf een Bobijntje 

Zij, 't Meiske ie verliefd op 'er elievalier ' 
- die ze. beleefd heeft trouw te bleven. , 

Hij, de Comte de Candale, is verliefd op 
de Markiezin die hij 't zelfde beloofd heeft. 

Beiden hebben bulten den waard gerekend - 
en al total gauw worden ze verliefd, op el-
kaar. De. Comte de Onedele ergert zich ee. 
over in zijn eigen Luis No. 3 te zijn - en 
de Comtesse. is jaloersele Op raad' van Mar,  
ton wordt ze eoquet en. capricieus en eiacht • 
den vierspan roomkleurige schimmels met 
voege...Mere rn neriae en . zitoer.  'Minode 1 't 
'Zijn de kleuren der •marldezin - dus onmo-
gelijk. De kraaf do Oandale Wil nu dat de, 
Olievalier 't • zoo mekt, dat bij nooit meer 
ren dien dwazen weesoh iets hoort. En de • 

lang me elles ie geweest: 'meid-alleen, 
linnenmeid, kassier, administraffice, heb ik 
nu nog steeds ten mijnen bete: Dán meet 
er een' luierm.d zijn, den een betrekking, ' 

an-weekhala. Temt ecanaere -
eankondigde, dat ze ging trouwen, heb ik 
eerst gevraagd, of ze stapeldol en, gek was. 
Toen heb ikegezegd, dat ze den 'noest ma-
ken, zoo gauw mogelijk uit mijn huis te ko-

. men, want dat ik eavondigweg haar gezicht 
niet Meer kon verdragen, en ten sierde heb 
ik kaar, ,waar haar moeder bijters (die 'me 
gebot gelijk gaf) ten strengste verisodee,  óm 
me ooit weer enig teelten van loven to ge-
ven, Niets, meis-WOU ik neoar van haar huo-
ren, en ik heb haar gezworen, das ik haar 
aan de deur zou laten staan, wanneer ze 
etmaal kwam bdelen. En deze meid had 
me twee jaar trouw en eerlijk gediend, had 
me geduldig opgepast in een langaherige 
Kiekte. • 

Raar ,slampamper" maakte haar 't leven 
let een hel.. Alg ik uit 'd i e twee jaren de 
'eetbare voorbeelden opnoem ! lederen Maan-
dag %C/1$ do 'meid wanhopig en klaagde on- 
der banen haar - ik __gepreekt, heb 
Je Brem:, sen da meid taide een kriezel• -
tjee gered van eigenweanlee ia • te krijgen!' 
Wet • ik die meid guevaamehtent !• War ik 

• 
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Chevelier, ten einde rand, vertelt haar 'hoe 
haar man geruineerd is en haar 't verlangde 
niet geven kan. - r 

Zij gaat EIS tot hem én biedt Item 1000 
Louis aan „en haar. juweel.. .. Maar. nag 

"is "entknooning_"alet,-Zij---gaan-weereAir 
links en zij. -rechts. Oom ' komt en vindt dat 
naar en tal =de 'keptiig_ere ontbinding van 

2g...den _eelit,_vka.gen.„.3oldeIzritgontine noem, onder- 
treken en 't papier. dat ̀ riem wijselijk nog 'n 
lteetjti zijn broekzak steekt_ You never 

".'"-TD-rrn et. vegen 
gravinnetje. nku eimValler heen gaat om 
graaf ,beipimlers ze wordt  
daar door • een wildvreemde ' beleedigd ,de 

" Ches.lier 
• dat alleen de l'ointe de Candela de Comtesse 

de Cum-kilo verdedigen kan. Hij wil de clan-
veiler zeelong in zekere .bewaring laten bren-

. gen, Muft je chevalier wil zelf ,duelleeren 
""Maar de chevalier moet Uit geween zijn toen 

de gardes urtinicipans kwamen, want precies 
als de grad' weg wil gaan naar 't,  terrein 
komt de ohevaller Mimen. Listig- wordt hij 
met ,t vrouwtje rijleen-gelaten -- en de deur  
gaat in 't slot Remittent l/e graaf vecht 
voor zijn vroun. De vrouw bekent aan neuk 
dat zo kaar man liefheeft en als deze terug- • 
toomt gunt alles vara een leien dakje. 't. Was, 
met al nat niet goed,  wad, een fijne avond 
en ik kun allen aanraden goot  -bot  clan. 

____Tom costumes maakte, is 
een artieste. ' • 

Nog ren verzoek. Als de vestiaire zá6 was, 
dat men rechts in- en linke uitging (er zijn 

-twee gaten) zou men dan niet in. minder 
dan 27 minuten uit 't geinrew -kmanen  zijn P 

EI,LEN 'HAK, 

We meen de muziekrubriek dit nieu- 
we: blad niet beter te kunnen openen, dan 
met een algemeen praatje over de verhou-
ding ven de vrouw tot de kunst der tonen, 
een praatje, waarbij we niet te diep _zullen 
ingaan op technische bijzonderheden en waar-
bij me bet opsommen van jaartallen achter-
wege zullen laten 
• Op drieërlei wijze ken de vrouw tegeriev'er 

de muziek staan, namelijk als toehoerdster, 
als uitvoerend- of als scheppend kunstenares. 
• 'Over de belangstelling der vrouw valt niet 
to klagen; men zie maar eetes op de con- 
certen naar' het aantal dames, dat dat der 
beeren verre overtreft. 

Ook in - andere opzichten gedraagt ze zich 
als leek of delettant verdienstelijk ten qp.,  
slokte van de kunst, die ontegenzeggelijk hot 
meest van alle wordt beoefend, waar ze als 
huisvrouw het muzikale leven in het .grain 
leidt, 

- Wet zon er terecht konen van de lessen, 
die tegenwoordig ieder kind " heeft, welks 
ooren er zich maar eenigszins toe leenes, 
wanneer moeder niet zagde, dat het half-, 
uurtje piano- af viool-studie ieder. dag-naar 
beheer., werd doorgezwoegd !I 

heeft niet genoten 'Vaan - het -.heerlijk 
'Muzikale gracielijke spel van da te vroeg 
•edorveri. El 
beWondering en 1,Leestdrif t_geraakt bij_ het_ 
aankonren rde*illiamte Pieetetie. van 
Teresa Carte.? • 

Laat mij nu ook nog even magen terug 
. kernen maar het vocaal gebied, waarop onze 

. beste kunstenaressen brillehren Ik denk met 
bewondering- en respect (UIA h Otgee11-111CPr011w 

• Hoordewier-Reddingins, Pauline de Haal-
Maniferges, Salie Oulp, Tiny Koenen -en 
zoovele anderen in haar kunst bereikt heb- 

Herinner u Jenny Luid, de Zweedsche Zij allen geven de heerlijke bewijzen van 
Nachtegaal, di in ware triomftocht gansch hetgeen de vrouw in de reproduceer.. 
Europa en _Amerjka rondging. en door ieder- • docent presteeren kan. Veel zou ' er over elk 
een met verrukking aningeliooed werd. . afzonderlijk te zegge» zijn. We willen eek- 

Volgens Alex .Plamant 1) heeft zij, met ter' voordoende., ons vluchtig, overzicht ver- 
haar edele en postdoc,. kunsteamersamtuur, volgen, door vrouw <tem als componist. 
met haar onvergelijkelijke-technielr-eer-larnik-i -to-begehomM 
zin voor:het schoone en. lieflijke, het "v Als scheppend k.stennres, beeft de vrouw 
maakt vr nu w,,e, I. ij lee in den eiamati- ,,,totnagtoe Weinig gepresteerd. Wat dit: be- 
schen zon.g vertegenwoordigd. ' , treft, maakt de muziek helaas geen uitren- 

Wellicht nog hoogex stond Angellea Cate- dering op de andere kunsten. In sehilder- 
am, die reeds op• 'vijftienjarigen  leeftijd en beek~~-_licif.X-Int__nn. toe al 

naam gemaakt had" in geheel Italié. evenmin uitgemunt. 
Als merkwaardigheid van haar wordt ver- Nieuwe banen zijn immer door mannen 

teld, dat zij hn den eersten tijd van haar voer . bek eerst betreden., en groote en, goed- 
Opliedeu Yeak-nrammirrailen Zong. •-- gew-IttagUIT-eionrposities van vrouwen zijn er 

Zij geeft ons, het voorbeeld "van een zeer zoo goed als niet aan te wijzen. . 
doortastende én zelfetendige Vrouw, wanneer Gaat de. concert-prei-M.3111's nMer eens 
we haar, die op baar tallooze reizen een ent, na ; men zal onder de orkest,-werken of de, 
anglijk vermogen verworven had, to Parijs kamermuziek bijna geen fr onwennamen 'aan! 

scha - opera. Deze betrekking was haar Het sehajnt ons niet gegeven, de draag- 
' door Lodelville XVIII na de Restoratie aan-, eters te zijn van talenten Ms van Bach 
;geboden en bracht baar 160.000 francs per Beethoven, Wagner, Strauss  en..00g zoovele 
jaar op. anderen en we zullen. ons op compositiege- 

Zij imponeerde verbazend door den glans en bied waarschijnlijk wel altijd met de tweede 
de geweldige kracht van baar orgaan en Pleets moet.n vergen~.• 
braakt ieder .ia geestdrift door haar verblin. Natuurlijk, er zullen ten allen tijde vrou- 
dende techniek. won geweest zijn, die inet meer of minder 

Niet minder beroemd was Adeline Potti, talent, verdienstelijk hebben gecomponeerd, 
waar een elk welhaast de wonderverhalen van dook nimmer zijn zij met haar scheppingen 
kent, 

rijn er nog vele namen te noemen van 
zangeressen, die uitgeblonken hebben in ha. 
kunst, onder de klavier-virtumen vinden -we 
ook ,vele vrouwen. Meer nog dan een ander 
instrument schijnt het • klavier de vrouw aan- 

veelal vergoed door haar temperament, gratie 
en fijnere Uitritje. 

In de eerste' plaats denken we KM baar, 
die 'een ecreplaats inneemt onder baar knuist 
zusters, aan Clara Wieck. Talentvolle rem- 

. ponste en uitnemende klaviersperdsM, ent-
wikkelde Zij zich tot een ideaal vertolkster 
van de werken -van Schumann, wiens trouwe 
gade zij was en dien ze tot tja dreeVinidned. 
onwankelbaar terzijde stond. 2) 

Zij was de leidar van. Schumaint's leven 
en koe haar werd hij geinspireerd tot de 
schoonste compositie; die we van hem be-
zitten. 

Na Balein:Lane-'s dood werd• zij klavierleera-
ree en gaf hierbij blijken van een onover-
troffen peedagegischo bekwaamheid. Zij heeft 
dus een alkezine belangrijke plaats ingene- 

Beien der Te ne --W la les Stiert:. Dresden. 
e n reo en r een ernstig r, 

aa se erf m 11013 kouder dat teedere zore. op. Avnhtitit~tneht  ' 

od Th  .1854 ,ra hu ',em., hrkkkkikkig avonturen van Top tipsy", ,,Het 

Dinar wanmeer we ons wilden vermeien .in 
het dan hinnoriatische, dop:-.Weer, fijne, snaak- , 
sche of teedere van haat verschillende lie- 
deren, we kwamen tot gem eind. , 
. Waar liet echter • hl_ Mija"-bedoeling ligt, de  
lezereánn dan iets ta vertellen van. bet 
leven en werken der vrouwen uit de taii-
ziekwerekl, 'Mop -ik...later ook en;  baar. eens 
hen meer' afionderiijke bespreking te kunnen 
wijden. Met deze belofte zal ik voor heden / 

- • ANNA-E0OPIANS,REYS. 

INGEZONDEN bEEDEL>NEL
e
rEN. 

Grand Adtel Central, 

„Tearoom". 
Deerlijk z'tje in de Poten. In de 

. . . 
nabijheid 'van alle bezienswaardig- 
heden en van groote magazijnen. 

Thé-Orctlestre van 3-514 
Tzigane ensemble Vineze Miska. • 

Ingang naar-de tearoom door de 
llótel-Ingang. _ 

anbevelenc 
Jr. SASSEN. 

KUNST- EN KRITIEK. 
't 'Is zoo vreemd om in een nieuw: blad een 

rubriek te openen. Onwillekeurig, vraagt men 
zich af , wat. 

Ik wilde liever' niet,- doceeren, niet 't air 
hebben van voer geld, goedig, van mijn ver-
meende wijahoi.d iets sen allen of te staan. 
,Wat ie kunst? 
De k ri oe 

schoonheid die de natuur en de natuurlijk-
heid .fan-,,grondslag . grondslag heeft Zeedm en waar 
schoonheid buiten gesleten wordt, is do kunst 
niet meer; evenmin dl'ar waar de natuur en 
rle natuurlijkheid verloochend worden. Dit 
was de definitie, die oen geleerde prof: in 
Parijs ons van ,Kunst" gaf. . 
't Lijkt me raar dat er hij menschen, dus 

bij naturen ooit quaestie zou kunnen zijn 
van bronatuurlijkheid. Zie, zoo zitten we vast-
in woorden, .66 weten en 'wegen - we weinig 
de beteeker. van wat we zeggen, dat we 
komen tot het leggen van domme nOnsena, 
als ; „de natuur. verloochenen". Dat kunnen 
se toch niet, vent de „eetuur" _la onaf' - 
seheidbaar van ons, omdat we zijn een „deel" 

We kunnen eVenmin iets „onnatuurlijks''' 
doen, als iets „bovennatimr/ijks", omdat we 
de nainur zelve zijn. Alleen volgens somtni-
gen, die de „natimr" den norm hunner eigen 
menschelijklmid aangelegd hebben, zijn din-
gen „boven"'. of „on" natineblik, 1. vr. z. - - 
boven of onder hun eigen natuur. - - 

Wat is, wat hoort tot de kunst ? 
Eigenlijk el wat. sohoon is. - 
Gewoon „klnst" te noemen zijn we al-

leen de uitat ' to ent,astbaie ver'schijmelen van 
het echo-Mie, 'let ziek naar buiten mailen-
kerende tinkan,:' litteratuur, schilderkunst, 
architectuur, zang, dans, muziek. 
Eo, secondaire komt is tooneelspelen, om-

dat het is, els'tweede kende kunst ; hoe mees-
terlijk ook, het blijft weergeven wen endeier 

In de „Mémorables" en in het „Helmut" 
van Xenophou schetst !:Socrates al een spiri-
tualistische en idmilistische doctrine over de-  
kunst. 

Ook Plato in Grand Hippies Phèdre- 
vraagt ziek af welke plaats de schoonheid, 
dus de kunst moet innemen bij de bedeel... 

-gen van. Sen mosoor •on ou ae dl/voeding-
,un een volk. 

verdienstelijk, door zich met zijd verjaardag 
beschikbaar te stellen tot het •aanhoor... 
muzikale 'huldebetoogingen. 

Het komt dus voer' het grootete deel op 
moeder neer immers zij moet nok de school- 

voor. de quatre-mains  van kaar ouds 
sehikhaer stellen of aan de kleintjes mem-
kale vertellitige.~-- 

Mag echter de muzikale taak der vrouw 
in een dankbine zijn, er ligt een wijder 

men on weinig voorbeelden als' het here zijn .  
er te: noemen. 

Een rij Ven uitamintegfde pianisten volgt 
er ne, haar, die stuk rooi stuk zich een wijd-
beroemden noem verwierven We noemen 

linge van ,Prof . /esehetitán, wiens eolitge- 
te zij later wad, Sophie _Monter, te Pa-

dje ltrmaznatáon do oase' genoemd, kary 
Naels, Wdlh,tkeina Szarrady en anderen. En 

, ook tot de .tegenwoordige menisten beboeren 

-prodeeeerend'.kunstenares- optree 
Waar repraluotieVa:.  kunst niet- slechts een 

simpel naspelen, olel. een rt ware h e n. 
schoppen vaii,  het kunstwerk_, bedoelt, zal 
de vrouw Wer haar speelfmkenaarel en pet-
sbonlijkheid daar een geheel eigen 'plaats 
kunnen. innemen, 

We .behoeven slechts hier en daar een greep 
te doen, -om- er de. vele bewijzen van te-
Vinden.  

Denken we alleen maar aan de vioolvir-
tnose • Nerada en de ~sten Milanollo, die 
als gevierde kunstenaressen Europe, doorreis- 

blijven staan als rotsen in de branding der 

Ook in onzen tijd vinden we talentvnlle, 
vrouwen, die' zich der ~positie wijde-n-1,mo 
de muziekliteratuur met verdienstelijk w rk 
hebben verrijkt. 

getrokken te hebben en zij neemt eek daar Hoewel het uit den card tier, zaak moetigit 
een belangrijke plaats in. Wordt zij door is, OM van de hedendangachs kunstenaars 
haar physieke gesteldheid beperkt wat kraoht getuigen of ze al of niet blijvende kun  
en modelleur betreft; ruimsohoots wordt dit hebben gegeven, zoo wilshef, mij toch v 

• 

korten, dat aalt thans nog de vrouw bij d 
man in dit opzicht achterstaat. 

Op een speciaal gebied echter hebben 
vrouwelijke compOnietten. zulk talentvol wer 
geleverd, dat men dit wel bijna zeker. ce.  
blijvend succes kan voorspellen.. 

Ik bedoel, de mezikale kinderlsotuur, di 
in ene land zoo uitgebreid. verrijkt k doen 
Orithatine van Rennes, Anna Lalnee-W-
'Von en H. van Tusschenbroek. Het is na-
tourlijk ondoenlijk, hier in_ detail-besprekier 
gen te treden. Men zie alleen maar neen in 
de lijst van composities van. de grootste on-
der haar, vel, Cath van Kenau en ve.rbase 
ziek dan tevens over zoon Vruchtbaar he 
lent, dat een zoo groot aantal onderwerpen 
heeft getoonzet altijd even friseh, altijd eren . 
intelligent en smaakvol. ) _ 

Ik moet even wijzen op haar .verrukkelijke 
MiMatuurtjm" • Instantaneetjet" en her-

inneren aan haar sprookjes aan 't klavier: 
Hei- 

olm verminderden. vaas klei. Frits": 

ze gebeden en genneekt heb ! En toch - en 
'teek -..za trouwde 'm 1, 

Zo heeft zich aan mijn airdukkelijk ver. 
bod gehouden en van haar zelf heb ik Mets 
meer gehoord of gezien. Doch van de ach-
tenvacht vena. ik, dat 't haar gaat, zon-
ale ik wist, dat. 't haar gaan zou. 

—En au met 1a~ drie spe-elt-Zielr on--r 
der mijn -oogco 'al weer 't zelfde treurstuk af. 

Ilc, vertel" --1an nummer twee en van één... 
Ik vraag kaar, wat voor reden ze toch in 
Godsnnsin heeft gehad, om ja te zeggen te-
gen dien jongen, nadat ze hem een paar 
maal nen de deur bid gespin ken, Ik vraag 
haar , of ze n••g niet genoeg geleerd heeft 
van haar vorige geschiedenia Toen bad ze 
ook kInkireloos ju gezegd, tegen een armoed-
zaaier', bovendien reu heup tinmieter van een 
klink Wat bezielt die meiden toch t In de 

- dagen, dat --ik 't vurigst kid, dat mijn ment, • 
Mijn goede -meid, toch verlost 'mocht werden-
van dat ongedierte, bleek 't, dat hij een. 
meid met een kind had, ergens non de grens. 

tien IV11,5 't af. Hour 1.18,11,0figl, vrijer 
heil dinar eerst van haar dorp, waar ze al 
Jetta lang, lu een elk d....Iftlen dienst wak, 
woog ereend naar leer, de groote stad,/ sonar 
hij- betrekking bad gekregen. Net  toen 
rij .lan ook ••••ii betrekking kreeg, hij mij 

- 1ni•dijk, maakte hij 't af. - 
Vet rib n dagen dna aa die ontdekking van  

dat haisgeein aan de grenzen, .heeft ze weer 
tegen een ander ja gezegd.  

„Waarom P meid? waarom? in Godmaam?" 
steun ik tegen haar, ganscherijk verdwaasd. 

„Ik kan toch .66 niet blijven loopen !", 
zegt ze scliouderophalend. 

Ik wijs haar  op haar toekomst met meta 
doe armoede, -want hij kent geen ambacht, 
scharrelt zeewet langs den kunt bij de beurt-
bootee. 

„Ach, dat lijkt voor is erger dan voor. 
ruij !" zegt ze. „IJ ben zat niet gewend !" 

En. het meisje is van haar veertiende jaar 
af - in goeden slag- ee nachtdienst geweest. 

.,Jij ben 't net zoo min gewend !" zeg ik 
en herinner er haar aan, del' ze alle eten 
versmaadt, wat gewoon is. Stel je voor spek 
op- haar boterham lust zo Met en mijn man 
smalt er van. Oudbakken broed kan ze niet 
ei en , al in 't maar van den dag, 
skin gaat zo er van overgeven ; dat kan rei 
nou eenmaal niet helpen," boenen met spek-, 
mijn hovelingskostje „kuif zo niet oten" 
gel&elde gort „deur geeft 'ze niet om, sla. 
daar is niks am" Kortom, elle mogelijk, 
dingen, waar ze later eenvoudigweg op na. 
ge. own zal .zijn, die kan ik er hier niet 
in krijgen. 

ls 't wmaler, dat, komt ze met den 
neen., bit P411 trouwdag, ik weer &wirdr 
bepaling maak, • els, met die harige P .Nov  

meer onder mijn oogen - nooit meer Mal 
of -teekeh van zich laten hoeren ? - 

Het proces van wittien op den Maandag, 
van moede- Instelooza buien, van niet 
eten ee Met slapen, van huilen over beje-
gening. -- 't is allen aan den gang en 

- - dag leekt ik  mijn  heet -ris-r_  
familie komt Vragen, of ik er dan niet erica 
wat aan doen kan, of ze Mier mij nou met 
°reis sou willen luisteren. Ik praat mijn keel 
schor en 't helpt niet. De dienstbodenplang 
mui tot op »en timide geredneeerd wordele 
als de mijersplaajg niet bestond, als de meisjes 
zoovect gevoel van eigenwaarde machtig 
konden werden, dat ze niet „ja" zegge» 
tAgr.n den- eersten den besten slampamper, 
dio ...een vinger naar ze uitsteekt.. Dat ze 
wachten, en :kiezel "..Is 11~r-werkelijk een-
maal '„de man harer keuze", wie weet, wat 
mevrouw dan met haar keukendeur doet. 

Cl, gij onbekende bekende, indien ik mijn 
meisje, bed toegestaan, „den mam harer 
keuze" in de keuken te laten, welk een 
defilé van plubejera bad ik dart reeds mijn 
huislarieliting getoond, laten zien, hoeveel 
tafelzilver ik heb en waar 't huishoudgeld 
klam /ligt, 

, Zit ik nu WO maar voor mijn plezier uit 
te varen P 

Neen - ik dacht zon als ik eens uitsprak, 
nat 'ena ellen, huisvrouwen up de tong ligt,  

misschien, dat we den • nog eens met onm 
allen ms voornemen, er bij onze dienatmeis-
jes vooral op te werken, dat ze eens een 
beetje gevoel van eigenwaarde krijgen. 

Ik dacht zoo, als ik dit nu eens in ons. 
nieuwe blad-zet, dan misgeliten, lezen on- , 
derwijne_ressen-het--- andembien det-die dan 
ook eens wier opnieuw met ona gaan sla. 
op datzelfde aambeeld zij kunnen ali bij. 
de tonic om s ti ge dienstmeisjes. beginnen. 

Misschien lezen onderwijzeressen von vak-
scholen deze boutade, die nog veel ernstigen-
en bitterder gemeend is, den 71'; klinkt, Mis-
schien willen die het eek haar leerlingen, 
artnentande dienstmeisjes, nog eer» inprenten. 
,Ilond toch jezelf hoog. Zeg toch niet:... ja, 
zots klakkeltios, tegen den eersten den hee-
ten ! Wacht Meh, wacht, tot er newijverige, 
fatsoenlijke kerel om je komt 1 En blijft die-
uit, wat nood ! Je hebt talmers je handen - 
hoe beter jo die gebruikt, live lichter 't die-
nen je zal vallen, hoe' lichter je mevrouw 
j., 't dienen zal maken 1" 

lieve Ilefnel ! wat h-ebben wij al niet over 
voor eau goede meid? 

Wie zegt, dat Ik overdreven heb In d. 
hierbij gaande bladzijden, die zei 'ik alles met. 
s onthechten bewij.en, wearbij 't haar groen 

geel voor de ooges aal werden. 
. NANN1E -  Y.A.h1 WKDL 
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tegee de wilde beesten, tegen -het „weer, te-
gen :den honger. En ie gelief niet, dat dit 
een sprookje, is. 

kleine kan ik het me zoo indenken; ah 
bedde ik het zelf meegemaakt Onbewust van 

:eigen ik, onbewust van de -wereld en hun 
eigen doel- zie ik ze, verwonderd over ieder 
nieuw gevoel wet zich in hen openbaart, 
pijntijk nog denkend, immers, 't denken niet 
gewend, over al wat heli' gebeerk- Over ge-
boorte en dood, honger en slsiap: En ik kan 
me hun tageizame, zelfontivikkeling-indenken-
en na. el deze eeuwen B 't ons koek wel 
klaar wat de hoofdrol, welke betonde-hef& 
rol gespeeld-he-d), t in hun entwlkkeling:; 13a 
Mede. Niet de Mede van nu, die ziele uit in 
't rechts of.links • drogen van. een piek op 
een hoed, maar de Veel diepere Mode-, 
Mode die de navolgingswet" is, de wet van 

Ik ken me zelfs bij deze oendensehen voor-
stellers, han „Mdde" ar haar .  scepter Zwaaide. 
Ban:gebruikte 't eerst de huid van een ge- 
dood dier ale behaanishe,seherming en en  

. dat zelfde °ogenblik was de . Mode de hui- 
denk . leederen geboren. E vond de mogelijk- 
heid van vuur maken door 't tegen elkaar ' 
slaan van steenes - en 't vuur was en ging, 

als materiele dingen Het elesidée de 
zonsaanhidding bri-  de , wijze waarop deze ge-
echirode, ik kan me niet denken, dat ze 
spontaan en tegelijkertijd 'geboren werd bij 

• de versokillende „clans" die eenzelfde steeg.  
. bewoonden, voor mij ie in dat alles de „Mode", 

. de ent „Van imitatie bewezen.. - 
Europa; twaalfde eeuw nog, bewees 

hoeveel sneller toen de imitatiewetten • (B. 
Mode) werkte op geestelijk als op. materieel 
,gebied, Van provincie tot provincie, zelfs 
daar waar het geloof, je taal, de manier van 
regeeres hetzelfde-waren, was een hemels -
breed:onderrenbeld in voeding, kleading, 
WIS en productie en zette in de and van 
zich vermaken. . 

Honderd jaar later ene ook de leefwijs vrij-
- nel dezelfde geworden,. bleef alleen vermaak 
en klaeding hun eigen en sverechillend. Nu 
nu, bie er ergens op de Wereld nog een plek-

. je ie waar iets Van de eigen oude- gebruiken 
gebleven ie, gaan woelen Vue heinde en 
ver er naar zien, dat -aan de echtheid van: 
de gevoelens die een dergelijke traditie zou- 
den ten grondslag liggen,' sterk getwijfeld 
dient en we bijna zeker kunnen zijn dat het • 
een Vreemdenexpleitatie is. 

- e.tijahaer_wilfte_ en__ijdele, té 
is au. fond, dat wat non alle beschaving ten 
grondslag ligt. De eigenlijke beteekenis van 
het woord Mode (van 't latijns.° woord „mo-
dus") is lijnrecht in tegenepraak met die 
welke wij er na een geven. 

Het woord „Modus". __b., :-kent  individu  - 
eele manier-  van handelen - dus fantasie",- 

TwEFYnE BLAD. .  

_ER111.5)113Atke. 
Wij Willen voor' ons blad een geillns- 

. treerd hoofd hebt!). en nodigen onze 
kunstenaressen, uit , daarvoor een ontwerp 
in te zenden.  

Het beste ontwerp zal door ons gelaoho-
eerd renden •met f 50. Voor de beide, 

on •Mien, die 'volgens het oordeel onzer 
‘njater te publineaten -jury op het beste 

shIllen resp. 1 25 en f 15 
dlgponibel, . 

De ontwerpen moeten uiterlijk 6 Dec. as. 
I. Met een motto onderteekend aan'ons in-

gezonden worden begeleid van een ge-
sloten enveloppe, waarop hetzelfde motto -
(el -anders Meta) Voorkomt' en- Waarin de 
imam van dc inzendster met haar volledig  
adres le vermeld. 

Da Dragen:e. 

VRAGZN IVAN -WE'EfikEll'iNG 
. EN socEkALENETTIENE. 

1 blad te wijden aan vragen van wetgeving en 
W" stellen ene voor een' rubriek In PIM 

..sociaelpolitiek _ onder de leiding eener vi 
werijke Sr. in do Rechten. ' 

Met opeet-hebben wij dezen titel ma_ ruim 
-gekozen, ten einde kier te kennen, behande-
len elle  maateeleppmijke vragen vrn  beteg. 
kent, en van actualiteit, waerin de ms. Staatn- 

--bergeres.-gesicht -mag -veerde. belang te Mollen-
Zoenende hopen wij te bereik., : dat een 
steeds groetere kring van vreuwen 'zich zal 
gaai] aangetrokken gevoelen tot de - heets-
deering ven de groots meatse.happelijke vra-
gen;  waarvan onze tijd zoo dringend de op- 

._ _Teem wentelen wij aan deze rubriek een 
aldeeling „Vragen" te verbinden: Onze lezers 
zulien hiervan gebruik kunnen maken b.v. 
tij je oplossing van eenvoudige rechtsques-
fles, en wij nodigen hen uit, zich reeds 
thrms daarmede tot ons te wenden. Vraag 
en antwoord zullen in - ons blad worden af-
gedrukt 

OVERiMODE EN DE MODE. 
Er is een tijd geweest, dat over de nog 

ongenultiverde aarde meeroken, trokken, 
. loográf-hen-deel-oatessmen- mensehett -alant . 
maar die alles .nristen, en moesten begfrinen 
wat nu, nn deinende eeuwen „beschaving" 
heet.  

Dr denk me. die horden trekkende mee - 
ellen, zichzelf ea 't heelal onbetwist. 'Ik 
denk ze me, kampend tegen alles, bijun de 
machteloosten onder de schepsel., - kampend  

• 
want - alles wat „skiet bidt:idee:el 'is, ia van 
één Ineisse.h, dm van zijn fantasie," 

betekenis die het woord door de eeuwen 
heen gekregen heeft, ie verspreiding --en 
tot algemeenheid maken van-wat e indi- 

• vide door zijn fantasie „nieuw" gevende of 
bedacht heeft. • 

Een .* ira -1spreekwoord 'zegt „Leis feus 
-inventent lee Modes, les Rages lee suivent," 
Abc 't gaat alleen --om- de kleerenmod 
't kunnen. blaar 'als we, eggen ude Mede" 

1--denken- we-toch wat verder door -en weten 
dan heel zeker dat ,les-gages".  de ereitigste 
„Modes" gevoeden' hebben. 

- - voor-beden-ror, er-TiMe]de1-Lale seo,d • • 

Ik' weet niet meer wie, meer -een wijs 
egotistisch man heeft eens gezegd „Je cher. 
ehe moe boeiend les je le trouve". ZOO" 

gaat 't mij met de Mode.. 
Ik zoek ze, vaar.-ik'selrer ben ze te vin-

den. 
-Zee was 't absoluut _geen toeval_ dat ik 

bij Keizer Villeye bine.liep. Dat op onzen 
deftigen Vijneiberg . naast de Kinriem' van 

. Art. een Medepaleis gekomen is, is op zich-
zelf el een merkwaarelig feit. Paris, Paris - 
nous SaiVelle ton exemple. Immers -- de 

&mee renos- n n en 
welke andere, de Aristocratie en hoogere de-
mie monde gewijde straten, hebben • niet kin 

Den was altijd in zever nog ten 
achter, dat bij, haar de Mode -- als de jo- 
den vroeger in' hun ghetto, saamgedrongen 
ree saamgeZeden was in de winkelbnurten. 

Dat ie voorbij. De Mode, naast de Kunst, 
heeft haar ..plaats' gevonden te midden der 
atistocratB. 

In 't ende huis van Mevrouw Ecoreel, 
telt „Sa Majeate Mode"- en boe. In al, , 
die rake kleuren en lenen, in al de glanzen-
de en weelderige stoffen die het" de grooté 
ontwerpers gelukt is weer uitte vinders. 

En ik voel dat dit wel een Beken van 1  
onzen tijd ie, dat B Mode ziek een .plents 
zoekt naast de kunst, dat ze ook inderdaad 
band in hand .trachten' te gaan: Ik heb daar 
toiletten gezien die 't voor kleuren zes ge-
vo-slice harte van een. -Enne Itoseetti of 
een Bonte. Inzet veroverd zouden hebben. Bij 
enne hedendangsehe Mode speelt de kleur een 
groote rol. Voorbij de dagen vara troosteloo- 

ze oude boer...huizen), er is blow, helder . 
"als een najaarshemel,  en dieptrogisch als de 
zee wanneer sornbere luchten ave Inter drij-
ven. Ra is geel,, dat denken doet aan Italië ets, 
oranjeboeven - en er- is violet, somber als 
doededreomem -En naast al die „echte" kien-. - 
ren staan de „bijne's". Voor wie een beetje 
weten wat wat -ia, is geen „vergissing moge- 
lijk .. Keizer Villay heeft zeldzame mooie 

en ia, dit seizoen althans; , 
-bijzonder gelukkig geweest, in de keuze' van . 
zijn Modellen. 

Ik ',tag .or een avondtoiletje Voir jong meis-
je in roze -en witte voile de soie, met tu-

-nique_gin ijle kant en geruitere Merie 
goinette vee zijden nte.sroosjes, dat wee de 
lente zelf i  mot al zijn teere -beloften en 
innige .sehnehterheid.  

Ik heb er garnituren gezien van bont-medèle 
du bon vieux ~ps, om van te watertanden. 

Do hoeden P Je, de hoeden.? Een allegam-
tje, een ratjetoe, „Ik heb meilaten verleiden 
door- ln linutsje_iran.minernvellen _met_ 'n bre, 
tele piek van voren, doeg 'n. zedigen som 

vil 
. 

bergroen ten. hoed met sktingsnuid]  
op ik, tot groots ergernis der nee gemeente 
een enorme rayormant zet", zei een. veren- • 

tea es, nogal aardeg, 
eed hoed en tesseen bont. Verder j.- 'alles 
is goed - onder voorwaarde dat 't n Staat. 

Dat is plagiaat hoor.!.Werd nu gezegd door 
den • beroemden Knagend], , hoedenmaker uit 
de none1graat, maar weiar is het 

Als „luxe", laai.. alaakralen, witte, die 
han kleur ontleenees aam= don -  snoer- 'zwaan 
ze-  geregen zijn, die laag vallen, tot ender 
op den,  rok, houten kralet, en kralen in 
celluloid waar ik tegen ben omdat 't link 
KeVal.lijk blijft__-.veer wie 't betalen • 
kennen, lenge smeren eega barnsteen. Bij 
de genre jurken halitkettirsgen Ton oude kerk. 
sloten, breed omhangend als de kettingen 
van burgemeesters op oude' portretten. Smal- 
le, oM. breede -zwarte fluweeltƒes die 
der achter in den baarkara vastgemaakt ta 
zijn, boven aan de hals blijven zitten en 'n" 

Geen ringen 1. Heelenmal geen ring.. De 
bekte elegnnte draagt sist de inekel dtte 
bang zijn . voor oorogief, haar trouwring een 
een chatelaine - geien ringen, maar zeer 
ronde xagele. naar Japansehen trant. Bij de 

ze'stemmigheid, we willen in deze, tijden Van draperie boet de Ausnonière en "met haar is 
alom dreigende bedruktheid tenminste de ze weer ,verachenen. Ik heb er seitterende 

;.uiterlijkheid.vervrolijken. We eisel.]: klas- gezien -- in eliligrujei,, -gevlochten ven parels 
-ren-os- -we-krijgen- ron .-Mnm-weeel voerrielt--ness-gendkralen-Dite„,.inpleats_ de _brache, het  
tig, een kleur is 'n moeilijk ding, 'Een menie in 't V.-vormig decolleté hangend rnedaljon 

. kleur, ie even zeldzaam als alle ander moois, dof, eenvoudig, zonder versiersel. Het nelv e 
en er -is maar 'n ietsje -verobil nodig. om medaljen onzer grootmoeders, maar ontdoen 
moei tot direct leelijk te maken. Preelatig van,. zijn deoretio en grote en platter. 
rouge brique, eeg de roche, lie de vin, heer- , De heel lang uitgesneden Beleen, met Vjj. 

. lijk hard groen, erneard, empire; hollendaie den kegje- en enkelband -in zelfde kleur vals 
(de klem van de luiken en blinden ven en• de japen• Ook de lege schoen wordt van 

Pen  eton, 

AFTfRNOOK-TEA' 
door blANNAB.VAN WEFIL._ 

De eene zat, op een laag stoeltje in den 
met een mand vol sokken en kousen 

-vo«. ziele, en een sak over de Laad- teen 
de andere weid aangediend. 

nnirs. Demon", stond er oe let modern-
dunne-  kaartje, in steendruk. 

--"Luat mevrouw binnen" sprak de eens en 
ze keen: een kleur van plezierige verrassing. 
Wel 1 Wed 1 een zou 'ze haar Moe te zien 
krijgen en eens iets van haar hoeren, van 
Mrt. Damon; haar vroegere naaister, die' al-
lee voor baar had genaaid, wat in haar klem , 
ren- en linnetknet-  leg; én die met een En-
gelschman was getrouwd en nu in Londen 

De andere was twee jaar' getrouwd, en, de 
eens al twee en een half. Beiden zagen ze 
elkaar voor 't eerst, als getrouwde v.rouwen. 

Teen Mrs. Damon binnentnid, won de nek 
de hand; de:mand etend ie leen hoek,vee 

den erker - hier en deer was een kussen 
goedgelegd, sen kleedje recht getrokken, en 
de jonge huisvrouw, de eene, ontving de 
andere niet een vriendelijken glimlach. 

Hu mevrouwden ze er tegen elkaar oplos 
en de eerte meest lachen- je, zij was wel 
heuse]] en weerlijk een Bevroor, maar hee .  
zat 't met de andere? Eo í merroule maar, 
waarom niet e En or baar vriendelijk „ene-

-vrouw" gut -de vroegere naaister wel drie- 
/  

mevroUwa terug, Metst gevleid, en plezie-
rig var cm gelijke te zijn met de goede 
kiemt van vroeger. 

Mes-  Dawsee vat al speddg in een klein 
fauteuiltje tegenover haar,  gastvrouw, die 

"haar laag steeltje uit den erker snee in de 
karos had gebracht. 

Ms. %wem zag er heel machtig uit Ze 
droeg een wijwoods japon, overdadig .gegar-
rieerd met het kostbare garneersel van heden, • 
broderie 'op tulle. Haar-  lered-was rop-ziichzelF- 
heel mooi, groot, met een krans witte rozen  
onder Mil le--maar de hoed was gedecideerd:

.  

veel te groot voor• het kleine koppetje yen 
Mes. DFIWS01). — de rand hing haar ver ever.  
de schouders ea- Me Mln. Dawann het hoofd 
beweeg, ging de hoed, hiadrend, scharrelend 
over de schouders; mee. 

„Zak-nr-thee bestellen P" vroeg de een," 
,Graag, mevrouw. 1" zei de andere. 

-eede drukte op de bel en het meisje 
wist al, boe laat 't was. Even later kwam 
het binnen, de blinkende koperen trekport in 
de hand, zette die op 't lichtje. Ze bad al 
bij de ene gediend, toen deze ongehuwd was 
en de luidere haar Uitzet voor haar maakte. 
Ze kende duo de andere wel en groette be-
leefd „dag' mevrouw". 

De andere draaide zich een, zozeer baar 
boa, die op hoer rug bleef klemmen, 't haar 
toeliet en zei. zonder spoor. van herkennen, 
een weinig bergeemd, omdat zo - dor   een 
dienstmeisje werd begroet: 

„Die, meisje 1" 
De eene had schik. • 
Teen de thee stond beven 't ,lichtje en het 

melkkannetje --geveld wan kon bet er op les  

gaan .--seen „En hoe gaat 't u ?" „Neen, 
boe- gaat 't' u t" 

fileeen zei niet veel. 't Ging kuur goed, 
dat kon eelt ieder haar wel aanzien, nacht 
ze. Maar ze wat heel nieuwsgierig naar de 
andere. 

„En hoe hebt u 't zoo in uw. Londensehe. 
leven 1" 

Daar riek de andere van wal. • 
-,.‘vefgrokik 't__PA'aohlig heb ik 'k 

We-wonen zoo heerlijk, in een buis met een 
tuin in 'Kent, dat 'a een voorstad var: Lon-
den, ziet u. In Londen zelf kun je niet wo- 
nen. Neen, daar ken je niet wonen." - 

Minachtend trok lira Dawson haar lip -  op. 
Baar gastvrouw herinnerde zich beet dompige 
Verdiepinkje, waarop Mr. Da.on hier ge-
woond had, in de binnenestad.  

„Als ik toch maar eens te weten kwant,' 
-wat Mr, Gewoon toch voor de kost doek 1" 
'daeld de ene, terwijl de andere alweer van 
wal was gestoken.  

„En rare toestanden, dat je daar Mek in 
Londen hebt I Verbeeld u., we wenen nu in 
een ander huis; dan wat mijn man. gehumd 
had, toen ik ever zou kernen - verbeeld n, 
in dat', eerste huis, daar meeaten we samen 
doen, de bovenburen en wij dun ''[net. 'één 
badkamer ! Nee hoon. zeg ik, dat --doe ik 
niet.» 

Het neusje van Mrs. Damon werd heel 
verachtelijk opgetrokken. Haar gastvrouw 
dekt aan 't dompige verdiepinkje, z4nder 
badkamer. 

„En nou, wanen we in 'Kent, in een huis 
roef een tuin, een scoort villaatje. Heerlijk 
is 't er. Ra ik heb teek zo'n best leven !  

Niat.s voer ik meer uit Ril u gelooven, dat 
er dagen voorbij j genn;,: dit ik niets andere 
doe dan me, 04 ,4- en uitkleden ? Dat -wil 
mijn man, hij. zegt je kan een best leven 
hebbes, veerem zal je 't dan niet nemen ?" 

kfeer , een bleven medelijdend rosten' op  
de kouseninand in den erker. En toen op de 
Schrijftafel, • die beladen was Met schriften, 
boeket] en kranten ' 
,Jer n__ eens- en-kopje-tbee 4rochen. 

ken ?" vroeg de eene. 
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kon cesgelitoord .laehen om de meelijdende 
blikken van de ander. 

Toert ze sneb de thee terugkwam, vrorgne, 
om een praatje verleg. : „Wat een mooie 
japon.  hebt u daar aan 1 Maakt u ze nog ' 

De andere begon schel te legen. 
„0, mevrouw, ik zou 't Met meer. kun-

nen .! Wil :I ,wel Naloeven, dat ik ik-dia 
twee jaar geen naald in 'mijn vingen] heb 
gelood? Mijn mee zegt. Wnt zal je jet den 
last op je bals hired. Je kent 't makkelijk 
hebben - neem 't er dan van." , 

En weer gleden kaar dagen meelijdend neer 
den stopmond. - 

, „Meer verveelt n ziet dan nooit ?".vroeg 
de ree, en zag met een glans van vreegde 
naar heer sehrjjftafet. Daar lag, bovenop en 
binnenin, voor minstens een jaar werk. 

„0, 111.11.011W 1 Vervelen 1 't Idee ! Rien 
hoor, dan kleed- ik me netjes aan, en dan 
grs ik met den trein naar Lenden, naar de 
City ziet' n. 0, daar ie 't zoo presentie 1 

dat tael eens vertelt. 'kon ! Paar 
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begeerigen fluisterende hun kaakjes afdeden. 
Maar nu dan een prettige, volte. Nog voor 
de mantels en jassen afgedaan zijn, mitelt-er 
gefluisterd ene een pag argeloze voortaan- 
pende bertiemdteden keen - bij een bie de 
première zoekt_men-graeg 'naai- beroemdheden 

- Willem fineman zoekt rijk plaats in de.. 
— slapos,. Benne glekkengeziteer al, 'daar komesi 

de Meeites en Anni Salomons.. Waar- ia Top - 
Neeff Zou Top /geeft er 'waarlijk niet zijn 

- Derde-ie exielheezoo ver Mee,' Ik lierie,e 
. merin ook Inter bet mei niet e; 

e e aa 

-om de première' van "n, - bero de 

Het plaatijzeren, eche= gag rennisielend op, 
dan het gewone toneelgoedijn, dat geed• ge-

. nceg is voor „door • de week"-en in leelijke 
plooien -hangt teer eet zwaar pluche ger 

e dijn,. Mit dof gdud versierd. .. 
De drie kloppen.  op den - tooneelvloer (het 

indeheateelie!  belletje werkte toeli veel Bed-
neerender, vind ik)_ doen dit laatste afschut-
sel stillig eiteenwijeen • dat wordt hetschilime 

Een zeer goed verzorgde salon stele 't veer. 
Mario velo Eysdeh-Vink, prachtig als deftige 
oude enne, zit op de sofa - name hem aan 
een Meel tafeltje iitElee Itauhe de gezel-
scimpejeffeouw;Beate. de Pretere,-. de Nimf, 

Beide dnmee handwerken, in babbelenetever 
den areietieken, 'beroemden zoon, des huize% 
die een opera in, maanscript heeft, maar die 
niet opgevoerd kan krijgen, omdat Papa die 
al ~veel gaf om zijn artieeteken zorketa 
steunen, thans de hand. op den eek houdt. 
lk  zal aldus Met voortgaan Zoo geregeld 

vertellende Meen ik. Dan werd dit verslag 
te laag en don ontnam ik aan uw gaan 

- waar -de- dieft-ete-Zoetheirler 
Want gaan moèt ge- naar de Nimf.. Eter ge- 

zij de Nimf zal zingen 
Heerlijk is. in-  het eerste bedrijf de 

theevisite, gestoord door, juffrouw Harte, ti° 
rijke, doove tante. Bij i-allecn maakt e 
mooie gezelschapsjuffrouw geen opgang. a 
die 'binnenkomt, de lage], Maar deer den 
des beige geschonken in de hand hou 

' eoodat ieder verrukt ie over de verse 
Mug, komt rij eNatuurlijk, zij poet 
haar reputatie van heilige ophouden!" e 
weet oog Meerdere scherpe eer vennakelij 
opmerkingen over Beate te plaatsen en le 
eánige, die Beate doorziet, voor Beate waan-
schuwt, 
- Dat lijkt de eerste twee bedrijven den wel 
wonder, Want Else Mauhe lei het met opzet 
lief doen er in de eerste, en in 't begin 
van -de tweede akte, wel erg dik op, media 
men verwonderd ging vragen : „Maar worden 
ne den neg, niet wee van dat vleiende, slang- 
echtige gezelselemsjuffertje ?" • 

Aan het einde van het tweede bedrijf klaar- 

Pieten zult ge!vap, die pittige, geeitige dna. 
logen, later opgaan in de harteteeht der ge-
spreldien. 

Haten milt ge de 
-omdat ze  zoo onverbiddelijk op hem doel 

afgaat wei allm onder haar veetrapt , maar 
-dan weer vermeheing voelend:jegens haar, 

omdat ze 'nee eerlijk is voor zichzelf. Want 
die zijn de eigenlijke aanstelsters, die zelfs 
niet tegenover zichzelf weer gijn..  

Hotri • Terneer,.-de-gem, zoo uitmuntend 
voorgesteld door van der Legt Meesert, heeft 
zijn opera de Nimf genoemd. Nee in 't eerste 
bedrijf merken vee kl dadelijk, dat hij, be-
halve ban de mogelijkheid ven opvoering, 
ook nog twijfelt rum een goede bezetting van 

hoofdrol. En dan komt Beate er, 
gebleten in den solen, rond voor uit,'dat 

Seir de première. 

't Is gelukkig al te bemerken bij _het in-
gaan van de loert Van Neastraat. Haastige 

. meoschen acht. elkaar • op het sebeefloopende 
troitteir, rijtuigen aanrijdende en file, ene-
dat 't een onverpoosd uitstoppen en binnen-

"- wippen- is voor de lioofdingeng. 
Gelukkig ! Er is dan toeh oog belangstel-

ling voor een première, hoe slecht bezet tot 
nog toe. de schouwburg telkens wae

' 
 Meest 

hij Allerzielee foei, hee allerziebgat die half 
leegt zaal, later' ie de pauze die zoo goed 
sla leege koffiekamer, waar de enkele koffie. 

- - CIE. IT,A 

Voren •open, zoodat hij, teegeregen met 'n 
luxe Veter, weer denken doet aan 4f  &e-
nne°, In den zomer lijkt' 't me wel aardig, 
maar o  je, met slecht weer 
...De k-onsen zijn eenvoudig, meest changeant 
goud en zwart, groen en. blauw, rood en 
paars. Niet meer ajour of 't moet zijn nipt 
een incruetatie van kent. 't Bont? Voor 

' wie geld' genoeg hebben OM. 't echte boht 
to dragen, zijn er prachtige combinaties van 
mol en hermelijn, hermelijn en !Mere, foutre 
en skunge, eivette en hermelijn- Dah de 
vossen in hen natinekleur, de lenx, de 'nip 
Berd, (uitstekend voor gedrapeerd° mantels 
gecombineerd met velours d'Utrecht). i!  Voor 
die geen echt kunnen lebben, de russische 
vilveelleas, die bedrieglijk op chinchilla lijkt 
en alle andere zus of zoo bereide konijnen, 
hazen en poezen. 

Ilet allernieuwste in stoffen. De velours de 
bine doelt, de teddybeer stof (hinderlijk 
voor minstens één lid in iedere familie, want 
wie heeft er sedert Roosevelt geen teddy 
beer onder zijn naasten) en den 't nog Met • 
-hier ziene echt, ende sits. - 

Mesdames, dat zou allee zijn als er niet 
motet; bestond als „I'Art Cell:mins" waarin 
ook de Mode heerseht Wilt ge „up to date 
zijn, dien dan bij nw eerste diner toedien 

• de „eelt° de mouten „Pégoud" aux lé,gumes 
en ede „Sorbet" „Depereussih", een poulet 
Santé lloyd Georges. 
't laatste.  von 't laatste en „Sample!  com-

me bounjour." Luister 
,Een kip in boter braden - een reezenkip 

of teemt Polderde de lerawelles (al komt ze 
Wit Wormerveer)-  nog warm overgieten met 
1 .deciliter Xeres en 2 deciliters kalfshouil-
Ion gebonden met wat errow-root..  

vriM4 die 
-een-

De-
-bege s een vroew, 

n- • unit-gaar toekomt, :  
men eigen here - 

vrouw af bij de vreemdelinge. Zij zegt beim 
droevig ontsteld; Wat .-Z • vad receneene 
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Tragisch, ie de rol ven' de aime jonge • 
mouw; eo* prachtig ingeboeilen gespeeld demo 
Lilde Tartend-Klein 0, als men Beate zoo -
klagend hoort wiggen telkens „die arme 
Lotte", -dan; zou enen ;berm .kunnen gaan. 

Zoo boel natuurlijk, 'eed heet-, geleidelijk.,,  
_ ..droeven gang. Meer, 
j en meur. Wordt Henri bekoord door- de Nimf,. 

ze weet hem toe te krijgen van Latte; en 
bij gene weg; OM. In moe... nijd. te hoela,. 
sen, wie het zien aal, Bekte of Lotte. 

j We weten, het, wie 't zijn zal. 
, Die zou bet Mijt zijn al liet Lotte hens 
de vnjheid met. Lotte met. hem vrij, omdat -

' Beate een kind wacht. ' 
Prachtig eerlijk is -de figuur van. Beate. 

Eerlijk in de groots seene-iinet Henri, Ma ze 
e-hem-reet zegt, wat ze-wil-. -Zipt vrouw` ....  

werden,. omdat z ij bij hem eiast ea Lotte 
niet, omdat zij hem els kunstenaar. begrijpt 
en kan helpen, en Lotte niet. 

Prnebeig. eerlijk da ze gojs _tegenover Lotte L,4-
in die laatste scène.- 

Wat was de aankleisaing verzorgd ! Itoe  
beeldige toiletjes drieg Beate Dat rose 
avondtoilet raat die witte .gebloczade tuniek, ' 
en daaronder de .gouden sehoentjee 

os
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mantel van ehermense, rozerood op tabaks- '-
bruin, met een druk patroon. 

Ook Alida Tartautlei -toiletten in de Is eer 
be akte waren beeklig, en fan de mama in 
de 3e akte. Trouwens, let bele gezelschap 
uitgaande dame. in de 3e; akte beeft een 
pluimpje verdiend, - zoo geslaagd 'Weren de 

buismoeder, . ik zat te denken aait 
wat dat allemaal kost - -en aan de vele too-
neelgembehappen , en .aan de • weerden van 
een abonnee. „Ja, no is 't vol, maar Vrije 
dag is er weer niemn-de-lierlieznek ie zei 
slecht von it• jaar." 

Resumemende, zeg -ik n, dat ik genoten 
hek. De Nimf is een prachtig ' stuk werk, 
het gezelsehap van -Biesden schijnt er zelf 
plezier in te hebben en ,heeft er zijn beste 
krachten aan beeteed. 

Waarom valt 't nu niet ronduit in . den 
smaak van 'de mannelijke critici 2 Nu ja ,  
smaak is nimak, en de gustibus etc. 

Moet mevrouw &mons een onschuldig re-
censenten-plagerijtje; in de 2e en 3e akte, 
boeten ? 

Of kennen --de artiesten onder de °rite. 
het tiet gebeid verkroppen, dat hier ' de 
roandreinidenam wordt voorgesteld zeemde hij 
zoo waak is offerend aan zee kunstwouw, 
kinderen, levend in eerzucht, hakend Raar 

Parille2medeapelenden werden herhaaldelijk te- 
naggeroepen en bloemstuk na-bloemstuk werd. 
aangedragen. De hulde was verdiend t ' 

S. LIIGTEN-REES. 

urinz roos. 

In een pm een fond van keurig gesneden 
wortelen, knolletjes, hanenkammen en ver- 
sehe truffels. 

De 1-ie-mot-een- - 
flink ofsluiten en ti minuten laten smoren. 

Opdienen met eroutons gegarneerd met pa-
té de foie gras „en demi feuilletage" en 
sceijfjes truffel. . • 

En is 't eenwonder, dat wie alle dag zee-
wet eten, naar specialisten voor maag en ene 
dere lielnensdeelen loepen en kuren. le de 
wonderlijkste oorden met de moeilijkst eeg - 
bone namen ? - 

Maar „chic" ie het en Mode is ,'t ook, 
dat emendeer ik. 

• LUCIE' D'ADDRETSCHe 

• 

DE NIMF. • 

Toneelspel le 3 bedrijven door 

In-  le opvoering bij het gemelichap van Eyeden; 

de haar spel op en kon men-de betonvering 
begrijpen, die van baar ligging. 

Dan zegt „ze • ook; oevarekbaar „Ik weet 
wie de Denf zal dansen I" en neet Henri _ 
is waal een aardig eind -op 'weg, - 

Ze weet hem toe all~terelietenie_e_. 
erexr-ovie-terinde.M--De--eatem willen hem 

niet kennee!, niet erkennen.. Welnu, hij  mnet_..,- 
een sein' e geven en ,ze allen nOodlett, 
dab een gedeelte-  til Min emotie Mui ereetyi 
spelen, en di-M zal zij de Nimf Meien, de , 

--Igenif--deMen  

hebt u de magazijnen in Regent area,, o 
zoo prachtig I Zoo prachtig le Alleemal ja-
ponnen tas flimeel en_ zij - een was erbij 
van Mime fluweel, en dan van onderen en 
op de mouwen en langá het stuk gegarneerd 
met bordeureel, in wel duizend kleuren, kijk 
zeel " en ie teel. ode-het, mes verzU 
vingers voor ziel, dit op de tafel: „Hier 
allemaal knopen, In paars en oranje en rose 
en goeie en dan da. iussen. - Waar paarse 
knoppen waien, groene lussen, zal ik maar 
zeggen en waar oranje knopen waren gou-
den lussen. En één was erbij, beeleinel van 
rose borduursel, met' de' ote zwarte knoopen 
en zwart zijden -kraag, en nog een, lila, van 

in de zijden, daar zat de coupe, daar zat lest 
mg-neertel Goddelijk 1 Dan doe ik in den 

;ochtend mijn. boodsehapnen én dan ga ik snor 
het Amerikannsebe Wareuhuis ; daar komen 
de rijkste; de fijnste- lui van heel - Londen; 
daar ree je de schitterendste toiletten. en de 
voornaamste Laai., die in de lidschriften 
staan. Deer ken je zoo maar inloopen, eon-

der dat 't je een cent • keet, ge heb er een 
nalos met fauteuils, me te zitten - daar 

_jaag je praten. En dat is er ook een leeszaal, 
-esse mag je niet praten. y.eii'eels attent-none -
eeg heb je de kostelijkere rustbanken-01170W% 
• "divans en daar ga je zoo maar op liggen 

dan rest je 'heerlijk en daar leng poe 
and praten. En een Verdieping hoger 
dt beeld fatein midden in ten kamer 

overal kimmekeen random, en je krijgt 
-Wim stuk zeep en een selloonen hand-
-n je kan er je hinden wo maar wes-

re'le ! Er mie esa  verdieping berig_er zijn  

de elleekeurigste le. Ces, En overal loopje 
zoo maar in, zonder dat 't je een cent kost, 
en in Jen salon en in de ailent-loom kan 
je de allerfijeste, allerdeftigite lui bekijken. 
lir ene Matst een dame en die droeg een 
hoed  Van dulywegnje Mem, heel slee, vree-
selijk groot, nog, veer grooter dan mijn hoed, 

• en er zat niets op dan een enkele lange 
struisveer, in denzolfden tinti Dat was wel • 
een veer. van vijf en-zeventig gulden 1 Ea 
een ander droeg een japon van lila panne-
fleweel, net Ms van een edelvrouwe uit delf 
ouden tijd geniagit,..00 met van die maf-
fen en deffen. Eii je ken er ook lunchen. 
Daar lunch ik altijd, als ik ein de -Dit ben." 

e op, - een om, en de oor., leaoer 
gattVrOulY tuitten, . • 

„Leut.: dat 't Ir, zoo goed bevalt 1" zei 
demo vriendelijk. „Eo hebt u neg al aenhige 
kennissen in Londen t" 

„Ja, dat gaat nogal I" Even zweeg 't jon-
ge vrouwtje ; toen ging ze door „Maar ik 
wou set eigaas. om  me heen hebben en dear- 
oei ik nu mijn zuster Mee neer Enge. 
land. Door moet ze daar een goed huwelijk 
doen. Maar een goed, ziet u ? Ik - lune al wel 
tienmaal getrouwd kunnen .ijn, • als ik er 
niet op gelet had om oen gold huwelijk te 
doen ! -E heb Neeltje ven der Snode wel ge-
keel, die bij mij op 'mijn atelier werkte? 
Die is met een slagereknéelit getrouwd -
daar had 7,0 zeven jaar mee gevreeen en ren 
zit ze ergens in tien Stoot op een kamertje 
niet een keukentje. Nee, hoor!" 

En weer ging zoo mit...latend het mugje. 
.51Vell wel, dorst uw Man o zoo alleen op 

run- te laten gerant" plaagde de gastvrouw. 

„kik mevrouw, 't ia zoo makkelijk I lk 
ress niet nog een dame samen. We hebben 
gereserveerde coupé in den trein, geneses--
teerde hut op, de boot - hier in den trein 
weer een gereserveerde.  coupé - nee koor,.  

--dtree'e!  
Glielighend 'overdacht de &mevrouw deze 

gepatenteerde. leugens.- .. 

. „En hoe meukt u het, met uw meiden 1"  
„0, mevrouw Dat 's een ellende ! Ver-

beeldt a, ik hen nu al aan mijn tiendel  
Deze, die ik ria heb, is uit South-Wales 1 
Denk nier, dat ik haar verstaan kan, els ze 
doorslaat, hoe goed ik voor de rest ook met 

de baas In luits. Ze zegt gewoonweg „Ma-
dam, u meg niet in de keuken komen". ee .  
draagt ei Zoedegs een wit mantelpak en een 
witte hoed, werkt op hooggehakte euit-
gesneden echec ;gijes, met opengewerkte- kou-
sen. 7e schilt de aardappelen met gemme 
Landschoenen aan. Ze wil gooit buiten aan 
strort werken. Ze-kookt op alieriel rare ma-
nieren en als ik, dan zeg: „eed moet je it" 
doen", dan zegt zee „Madam weeleinog niet 
hoe 't hetet'!"' 

„Dat 's vetschrikkelijk !"zucht de guts-rol.. 
„Ja, en weer ti, wat 66k zoo verselmikke 

lijk is, de duurte van allm ! kijk, zoo bij 
ons. daar is ere farthing 't minste, net als 
bier ren halfje. Maar denk n au,, dat een 
orgelman en een bedelen,- tevreden zijn met,  
een farthing ? Nee hoor, die moeten weldo- 
gelijk een pence hebben, ,dat 'a hier eert 
steiver.„ En als ik u neb enen visa liet 
zien ! Voor neen klein botje betaal -I een 
sixpeuee. En de groente, dat 's nl navenant! 

Als je eens lekk-er eten -welt-, -ben je, dada- 
lijk een half peund kwijt, nee, hoor 1" 

Daar ging 't neusje weer. 
De gastvrouw.asbonk het tweede kopje. 

Maar Mrs. Deunen maakte b.d..  
het uit te drinken. Ze had nog wegel vi- 
sites te maken, het wee ongeloofelijk 1 Fa 
don moest ze toqh- Weel' thuis ':-zijnop .0p 0.0 

Deo oer-lock -  tea, die haar moeder ter harer- • 
eer voor baar klaar maakte, eiken middag 
wat fijne erbij. 

Maar het kopje werd toch uitgedeonken. 
Een stele  oatatond tuaselien de beide jonge 

vrouwen. In de stilte woog iets. 
ro en Mrs; Dawson, • 

toen -ze tegenover haar-gastvrouw stem% en 
reeds haar hand ten afscheid had gedrukt; 

„Ben niet blij, dat u nog geen kinde- 
ren hebt?" 

Een pijnlijk' lachje gleed om de lippen van 
de aaingesprok-ene. - 
„Ik geloof -van niet Pt zei ze aarzelend. 
„Nou, ik wel -I Bob 1 Kinderen 1 Weet u 

wat mijn man altijd zegt? Kinderen • wie je 
het huis uittrappen, die , rastverstoorders ! 
Nee hoor." 

De neus ! De neus ! 
Mrs. Deinen zeilde weg. 
Glimlachend ging de gastvrouw neer la 

haar erker zitten en streek de sok over de 
hand. 

Ze wist wat de ander dacht „Stumper ie 
Een heele mond met lakken stoppen doet ze 
dus zelf! En" ook bet pannelikken heeft ze 
niet kunnen laten schieten ! En een kind 
LOU ze wel willen hebben 1 

Nee, home" 



. Wad nu komt, is al bijzonder tee snede , beid. Maar deze kunst bereikte , nog haar . 
vdearel, in de laatste twee jaar: hoogtepunt in het Ihrfemquartett, waar zij 

„van at heerlijk wetklee 
„0

,0  in :zet ze ie eitdruldring gaf van_ de alleediepste, ziele- 
.. ververschingszalen, 'stemmingen, de uiterste gres» van het men- 

Den
" 

 lehkren tand te gast; t huis wao h- tichelijk-bereabare nabij • eens. 
e  e e ek e e w  _ ,,, e e La, De ademleuze , stilte tijdens de uitvoering 

maar! 't Moet Jekant Len, venehtige mi s we n de ree  

Mevrouw SinsonsMees schreef de volgende 
strikken: . • • 
.te Veroveraar. 
Atie's 'Huwelijk. 
Vei . 

Een Moeder. .. 
heet -Buizaéa. 

- - aneffeeeteii-en-Makten.-• 

De Nimf.: " 

• ONZE LEESTAFEL  

sa"beth von Ileyking."Bewerking 
van B. de Graaff .van-Garpellet 

Arnste.rdasn, van -dolkerve 
eneWarendoet, - 

Een lijvige roman, spelende in de hoogere 
Della*. ambtenaarswereld. Een verhaal om 
over te knareetanden; om de lippen tot bloc- 

• de.nds tee. re bijtee • - en toen voelen we, 
dift_Inat_eiher:mneteeserindathet_evaaria, 
niet emmers, 'maar .duizendmaal opnieuw. -

Elisabeth von Ileyking moet-wal heel goed 
die •ambtenaarswereld -kennen, om er MS ever 
té schrijven. Soms zelfe treedt ze teveel in 

• ursweedingeii en verhaalt ons de verschillen- 
de verhoudingen zit groeies, ais moesten wij 

. morgen ton den.• d4. ook Duessele-arialrienear 
werden Dat ia tegen haar roman aan te 

Maar Voer de rest,, wolk een verhaal met 
hartebloed grsehriven./. 

De heldin is een joisge, Duitsehe freule, op 
weer adel eenlge aanmerkingen zijn te Iral, 

ken 'loer den zuiveren oud-l'ridehehee 
• • in welken ze door haar Jumelijk wordt 'eega-

eeiste-gedeeltee moe ehel--verhuad 
zal 'au niet geheel bevallen, maar ik bid n, 
lees door. Wat ik op 't eerste tegen heb, is, 
dat Else wel heel eig onmogelijk eenvoudig 
is, en wel heel erg.onnozel dat husvelijk 

gnat-Al_wae_'1_»ear dar. .1.  in- • 
ren nog een meisje gevonden werd, absoluut 
onwetend ven de techniek van liefde en hu- 
welijk haar gezond .verstatid, moest haar 
gezegd hebben, dat 't ai een rem ~loge-
Iijke zaak ie, voorgoed samen te ene met 
egt wezen, datt-hanr-nteterirrminste eeg:ge-
thie, zelfs 'afkeer iesheezemt. Meer enfin,. de 
onbenulligheden der -Duiteche !same Tijobter 
zijn vele, en Else trouwt haar von Zedired. 

Droevig en veintakelijk tegelijk la de achil-
dering ven , 't von Zehrerische milieu. De 
strenge regeerende sehoonnioeder - el de 

• (»ede , schoondochters op het kerkhof, die 
reder rijk moesten: zijn, en wier kapitaal ge-
heel. in. den dorren' bodem.-van ok Berlijn werd-

'• gestoken. Machtelel mot de negen ziekelijke 
dochters, die zoo blij in, als Elsa blijkt geen 
kinderen-te kanten krijgeti - Mul Mi ze 
duo bek niet den erfgenaam leveren , die 
Machteld ontzegd bleef. 

-Daarnaast graaf eo gravin von Ihrimstedt; 
die Else lemen wat liefde en geluk is. Ehe 
houdt haar loven dan ook niet eik Ze krijgt 

.een Duirsett diplomatiek ambtenaar lief, von 
Walden. Hij  haar. Ze vlucht, en me oliede-
looze moeiten, na opoffering,ven geheel haar 
moederlijk erfdeel eau von Zamen, ie ze vrij 

stouwt met vee Walden. e 
--Gravin Helmetedt, die 't zelfde doorgemaakt 
heeft als Blies,- waarschuwt haar 'voer al, wat 
de menschen haar aan nulhan ~h., 
-hoezeer Eire en- ven Welden eek. -gelooven 
dat eo vele vijanden zullen hebben, moedig 
gem ze het leven in, ze weten zich lanch-
Eg genoeg om alle hinderpalen te overwin-
nen, hun liefde, ie sterk genoeg om alle on-
engels:ik te boven te, komen. 

- 't Wordt oveial gezien in de wereld  een 
ongelukkig huwelijk, genie aan liefde 

• daar kan je werk je over, troosten. Maar 
ongeluk in je 'werk - geen liefde, eardsob 
of heraelsoh, is in citaat dat gend; te ver- 

' Ook de lielde van Else en Weiden niet. 
Op Buitenkwam-be Zaken in Berlijn wordt 

voortdurend tegen hem gestookt. Slechts on-
beteekeuende, terwijderde posten werden War-
den -:aangewezen. 0, die teleurstelling, als 
nooit een everplaatsing promotie beteekent ! 
Doch Blue trekt getrouw met keel mee. 

Tegen medische verwachtingen in werd 
--.hun lach eang--eaneriud-geboren; eer; meneeinn-

Dots en vreugde, de volmaking _ van , hun 
geluk in. elkaar. , 

. Maai Wolfje bezwijkt ander het klimaat 
van de laatste post, waarheen zijn veder , 

.doellove, gezonden wordt. Doch den, ala ze 
beiden bijna waanzinnig zijn van droefheid, 
schijnt het te dagen voor hem. Von Walden 
wordt eindelijk -bevorderd tot gezant. 

-Als hij wist, welke overdenkingen tot die 
benoeming hebbeie geleide  daar op Buiten - 

• lendsche Zaken!.De regeering bed ziele op 
bedoelde plaat in de nesten gewerkt - goeie 
gezant .nee instaat rijn, den boel te rgdden, 
er, moest een zondebok zijn. 

Hij gaat - en als de verwarring vermeen 
Bert, de regeering de eene onmogelijke» or-
der na de andere blijft sturen, orders die bij 
stipt opvolgt, hoezeer allee hem verwondert 
en beklemt - als dan de regeering voor een 
rolslagm-eterse-etear, • worst Rij torugghoos 
pet, moet onmiddellijk komen. Allee-  wat is 
gebeurd, allee mat h mislukt, wordt geve`- 

ten am „den gering. persooldijkaa Invieed! 
van 'tien. gezant • •• 

oprakenng am. van de made veetel-  aan-
gaande zijn" huwelijk eh een zijn „toep reeds 

-nacerenue.zenusymekte . "bant n het won- 

riaar eebe lsrenkeinnigengestiehe sen Men oever • 
vaat':de Obeinsee BartVerselMerehd is deeke h-
eliardeigke nu geksiselijku-oartageling-van dek 
sterkeu r en kObelen Wolf geteekend t  talt-ver: 

.1,Eisjeeillenile -daarbij tot za be-
grijpt: „da grenzta• der lijdensvetbearitekt" te 

r  àekrke 
men, die de e..eters-e, Mag

,  
krachten- naat. 

EEN LIEP OP 
OUPERWETSCtIE WIJS. - 

't le MS aardig, alleraardigste  de.teied van 

hebben wiL  

zwakke, nufjes, in weelde  opgee-oed, toen tor-
tofs  verloren - zou ik ze kien in. Rotter-
dEre niet kennen ? En sleensijMere gehoop-
te .uitweeking mg ik nog niet 

Wat te doen staat, 't is, te zorgen; dat, 
al mochten we rijk zijn als Orme, al moch-
ten de debatten van Geleende ene ter beer-, 
ving erachten - we nooit toestaan, dat ome\ 
doekten gaan ie lediggang. 

En alzo° wijs zijn er pok velen bier\ 
Rotterdam. - 

E LIIGTEN--11EYS. 

OikPET-HWARTET. . 
Het Lemet-kwartet, waarmee wij kier reeds - 

"in het voerjaar: hebben kennis gemaakt bij e 
' gelegenheid van de paedagogieehe eoneesten, 

• door de leden van het Residentie-orkest go-
geeen; ie nu andermaal, onder aegide van het 
coneertbureau de Haan, hier gekomen om een 
serie Beethweenesenden te geven. 

DO eerste van deze avonden bracht ons de 
' kwartetten op. .18 No. 1 en 5 en op. 1-1, het 

z.g. ellarfen-quartett", Mee° do lleeeleeeeel 
der eerste- en der midden-periode. De samen-
-stelle* van het pregramma mag, - ook in 
veehand met hetgeen nog volgen zal, enge-
tirijfead een zeer gelukkige gmersind \eer-
den, ook omdat op. i8 ,Nos- 1 en-5 een ver-
gelijking mogelijk maken met de ontzaglijke 
diepte van Beethoven's kunst ia zijn latere 
periode. Het eerste , kwartet doet, niettegen-
staande het allegro con' brio, nes rag den 

• jeugdigen Beethoven gevoelen, doch geeft 
reeds dodelijk in het tweede deel een mu-
ziek, die van een dieper zieleleven getuigt dan. 
in de kwartetten van zijn voorgangers ooit: 

.,__ezera-l_aaiigatrMfenJdiereerinden wij 'reeds de 
groot° dramatische. trek en de geniale greep, 
die zzezeer de laters 'werken van den mees-
ter kenmerken. Het a-dur kwartet is over 
het geheel van een fiches:, zonniger tin; 
met zijn melodieus menuet en andante. 

• Beide werken -vormden des voor de pauze 
een neer goed. (aaneengesloten geheel. Het 
was daarom goei gezien, eerst na de pauze 
opus 74 te brengen. Immere, dit kwartet, dat  
uit • Beethovens vol-rijpe periode dateert, slaat 
veel -dieper tonen en ernstiger klanken aan, 
geeft Ons stemmige.] van ,  diepst-levámlead 
naast gedachten van een ongekende stoutheid 
en dit alles fa een vorm, die reed» het pee- • 
fecte meesterschap; de volkoinen beheersching 
van den kwartetworm 'veriaadt. • 

De uitvoering wan gelijk, van-  dit kwartet 
na de reeds zoo eielvolle Beethoveri-openba-
img, waarmee bet ons reeds hij zijn eerste 
optreden laad verrast, in alle opzichten een 
voortreffelijke. Niet alleen door de volko-
menheid, -mensae° elk der spelers zijn _partij 
vervelt, maar eek en vooral door den schoe-
nen, bijen immaterieelera kloek van het ga-
menspel, woede plles bezield en daoneeld 
ie. De smeltende toon van de gezamenlijke 

instrumenten, gelijk wij die koorden in het 
d4io uit bet late kwartet, in het =dente 

van het ?de, he schitterende rhytniiel vno 
het scherzo aait het teler en de brillaate 
'leegtes uit bekte werken deden om weer 
een als een kunst van uiterste volkomen.  

„Trouwent" zegt de heldin mihechtead. • 
Dnnk u I Moet dan al -dat mooie, al dat 
heerlijke uitloopen op een bovezdsuis, een 
Meid, een vuilnisman, mbeerwater en een 

wekeneche portefeuille ? 
Ach, lieve „Ark 'Gelee !" 
Een bovenhuis kan edel heerlijk zijn, hoog 

verheven beven de aarde, met een moei uit- 
zicht en heel nut meer frissche lacht dan 
de benedenbureu! Bovendien ken je vanuit 
K11 bovenhuis; veerel ale 't een erker heeft 
je man toe dolgezellig 21011 aankomen ! 
dan heb jij het geetemnieLeniet een de beven, ". 
buren ! • 

En de vuilnisman - dat 's een heerlijke . 
man ! Dacht je soms niet, Ade Oerla, dat 
er poezie ligt in het opruimen van vuilnis 
Dat je aeastetisch gevoel weer overeind springt.  
alsof 't in den knel heeft gezeten, wanneer 
de vuileismae, die brave ! al wat je in .  den 
weg was, meeneemt ?, De verdorde bloemen, 
de doodt kerstboom, de emballage 11111 je 
presenten, de noch van je kachels, de etron- 
ken van de groenten.?. : Waarlijk, Adn Gerlo, 
er is meer ernst in mijn woorden, dan je 

'ceel denkt.. 
En het sehéerwater k Wat een heerlijke 

taak, voor een goed • doel ! Dan le je wan 
weer heelemail- frisch en opgeknapt ; uit do 
moede zwoeger is een frischriekende kerel 
geworden - als je zelf het seheerwater brengt, • 
help je een hondje mee ma dijt grootscha 
werk 1 

En de portefeuille, de .wekelijksche, Lieve 
Ads, Dinsdag is onze dag van de wekelijk- 
eche portefeuille. 

wil je geleeeeeese-eaee--ifeeixe--dee-mide'7-- 
dog elke af, wat ik anders aan huiehoude- 

' lijke bezigheden verricht nog na 't eten - 
-a. dan leg ik 't kind vroeg te slapen, dan ver- 

kleed ik me ire .men, huisjapon en pantoffels 
nog veer nos diner -- en als 7iin Je tafel 

er afguimd is, de thee binnen - dan droeg 
ik de wekelijksehe nortefeuille een, tot cao 
stapel op tafel, dan schuif ik mijn roede fau- • - 
beril bie met een voetenbank (eigenlijk dee ik ea 
,Int ntle. urst, maar wie liet wil dool: gaat 
je niet aan) en dan ga ik 14.4011. ja. lezen 
mijn n- r.k.-dijk...eh,. portefeuille ! Ik . pritsduirn 
er eerst in. enefel hier, snuffel let 
ik cent ,naulo vind, • w nt erg moois en 
een turkt van g..not ld.erin ik alen pasgoed. 
Ifantst aand wat ere 11100i,. nnvetle 
in firnnt.X101erlanif {011 Ade Gore, die niet 

oerla heet. daar verived ik nut oud, 
- 'pijn irekelliksehe portefeuille amenelaieu 

:Wit eierla, tnion.en i t  ron er«. 
sliet !  

rite..r eiar pee lieetd. don firrint 

2.515 'gaat ven Heyking bier in het vee; 
tallen vare hete lierdesseceider op, dat ze, Ms 
fords in een remtin behoort, alle mogelijke . 
défails vergeet - We, willen. vragen-e-maar had. 
Else "dan haar intrek geriomen, in dat krank-
zinnigengtericht P' •Ilan dat .dan? Mag dat 

'e. pion,., die ze-keekt-eirelietwetteri' 
op Wolfa kamer, waarop ze .hem• voorspeelde, 
muman ze hem voorzong, kan dat -dan, mag 
dat • don ? Of bad . Welt mirschien teen al bet 
geslacht verlaten en- leefde ah' extern pa-
tient ?. Dat mersten we allemaal zelf maar 

, uitmaken. Eindelijk verklrsen ' de doktoren, 
hem ertoe er, • dat bij wegreizen -kan 'en -dan 
kiezen Elsa en Wolf alk woonplaats eens ve,  
' laten Meester van Sint Chiestoferes, tien be- 
schermheilige van drenkelingen eo sohipbteu-
keleugen, een gebouw, idylliaelx gelegen. in 
een wondermoole streek vara Italië.-Half ulte 
gelyncht' staat: er boven cie hoofddeur Ille 
fornuis= mihi praeter omnes angelus lidel", 
„uit alle koeken der aarde laakt die mij tee . 
gen: eeSlechts twee woorden zijp nog • (einde-
lijk blijven staan „file mild" - „die ̀ voor 
mij". 

Op hun huwelijkereis hadden ze :het verde. 
ten gebouw bezocht en toen -reeds had Ille 

els 1' hen tot-IsWeen-gencieds-bij'nea—ver---
leid. Doek toen hoopten ze meg op het Le-

"ven en zijn. Volheid. No emdden ze slechte 
een wansok D i,e vooremej-!-Ba-wdat kon-
den z ij ook beter belanden dan in het huis 
van Sint Ohnstoferus, de heschermlianlige vee 
alle zwervers,' drenkelingen en schipbreuke-
lingen ? • • 

Ille 'eafibi is een prachtig stek vrouwen-
'werk. Mag het op muziekgebied de • vrouw 
evaak voorgeworpen-  woeden, hoe ze aleebta in 
de Interpretatie bet tot wereldroem heeft kun-
nee brengen en niet in de creatie, op let-
terengelried is dat Mek anders, mijne Hee-
ren ! Dlo mini- is daar het ;bewijs van. 

NAKNIE' VAN WEEIL. 

Sleeprijnier in de Beweging van Juni, dut 
ik 't er in ons nieuwe Vrouwenblad over 

Niet actueel, zegt ge - van Juni ! 
Neen, maar klassiek - eeuwig aredig, 

eeuwig wear, en misschien ook wet eeuwig., 
no-Mig. 

Het heet Een zwak duikje op haar ver,- 
zoek • ouderwets bepreekt, leer Sleeprijmer. 
Deze dichter es geheel gevangen in den too-
verbiin van Sara Burgerhart - hij spreekt 
ars Broeder Benjamin het zwakke zaagje aan 
--- en dat het mesje zelf gevraagd heeft om 
gép5sekt .te werden, is gok wo echt mie, - 
ningseaveneers-achtig. Aldus trekt Steelse-e- - 
reet,  los op 't zwakke zusje;,  
Te zwak voor ordlije werk, maar niet voer 

feestlijk zwoegen, 
Maakt ze alle, dagen jacht op 't nieuwste 

 Mae. -meteen 

Wonder, _V.elafee_deene..--e-ellebeinfauden_-peofesette  
ongeneeslijk.- rnk.baerd,-efepeérs, limarrima 
Maar preeeelooe de zorgen, de nooit falen. 
de e, ,hee• findelooke geduld vim Verse. 

__,eneeijkii,-Materieo door-henleve».-heeeheuzilri----bne • 

Hoe vindt ge 't P Dat feestelijk 
z woegen is zoo goed. Wij, die . niet te 
mak zijn, Goddank, voor ordlijk werk, wij 
zien.  me echt, als Sleeprremer, het t wee-
g e n in al de feestelijkheid en we danken 
hartelijk teer 'zoo'n hondenbaantje. 

Ze verbeeldt zich geestelijk te-kunnen ge-
nieten.' Ze ie een dankbare eerste-ranger van 
Eetnelleff.-Fieutiee-plaagte_Sleeperimer.  haar  
met kaar vereering voer den Dichter-Zanger, 
die haar,. het leege ijdeltuitje, een boekom-
slag laat .borduren met een treffend opa:dunt 
en' een aandoenlijk devies. ' 

Zesje mag andere wel veorziehtig zijn in 
haar verebring voor Speealsoff, waarschuwt 
Sleeprijmer bedektelijk, want deze droog-
spottende man lamt menigeen een buur uit-
sliepen en ziet niet dat hij, alleen, tegen-
over een spiegel Muit. 
' Hoe doet ze op een sobilderijententoonstel- 

•ling I Israel, ,,klein doek" loenst ze voorbij, 
moor mot groote negen staart ze naar „klad-
vertoon op bonte kermiezeilen". 

Muziek, deer is zo geelawrig„bij. Toch waar-
deert ze wel. een concert, want 't is een 
gelegenheid om een nieuw toilet rit te Mal-
len. 
„Drie - viermaal daags verkleed. Mout ze 

even onbevangen, 
liee ruim haar kleerkast is, boe nauw haar 

kleedjes p.m.". 

es egel -eet denkt n, dat hij heer ZOU et publiek was opgetogen en bracht de 
een.;  ele_heeeete  zegen  ? _Luit-merende, eme'spentane.eentje. ---Zaterdage 

E.e. lijndemi., 1 Beu  lasenen op erven avond volgt het tweede van deze coneerten, 

_  deze kwartetten bewees dan ook wel, 
a ch wat wordt ïusje er doergéhanldl hoezeer de amwezigen ander den indruk von 

T00  n'eta ernstigs ia ze- seperieuee kunst waree—gelromen:En dit 

Ceeddank, door wordt met de Modeplaat ge- 
aotste verdienste von Capet 

en .zijn dein getrouwen, dat ze, ondanks of 
_ • -echt deion.die-siaperroutrst , ems-13catiroven 

4  "Veilig blijft ." d e.. t ier Pmelithen4 en niets dan Beethoven doen. gevoelen, zich. 
bescheiden  ,op den Meug:end loos -s 

Weemerd gaat ;in fe simpriemere • (lende, omdes te beteren te volkomener de 

zijoden 'verkeken moei, eeee. toear fortuin waarem zeker geen kunst-minnende mag ma- 
nou verloren au:meten gaan. ',roken. L. H. 

Dien was -Ze- gered r Dan du nl de stalen- — . • ' - 
Irsaeht vlei het Heiligeemeersa ondervim CARMEN SYLVA. - 

den ! Dan zoemt zijn ••,__ 19 December wordt Cornet Selva, de Ko- 
, 
.v

edeet,.. eate  liegen tijd.  en _leeggangs lief Magie van Roemenië, -de gepote schrijfster 
emweee--7- -en-dielateree, Th j... 

--„En vastheid zou hoer bles, haar blik -ka- Drooteehe huldebetoogingen werdeu voor 
teller krijgen, • haar op. foute gezet. Ook ons land heeft • 

Beeeek,rde  at seheeteeher woord ,jet sehoone plannen ontworpen om. de 
je; •reasse dien dag tot een feestdag te 'maken. 

Scheen Wierd dan 't lief gelaat, eeneharten Een feest,-'dien. dien dag,:dat zal het voor haar 
• klop verklappend, Met kunnen werden. Daarvoor heeft 7k te- 

Knap 't handje,' tei.  'weerwerk uit, 'rap ,t veel moeten lijden den leateten tijd. 0-I ei 
yoéeje, in 't tverkepoor stoppend. dat moorden' in branden rondom' haar ! En 

Een mise eramp -e, 't -wam geluk verzaking toen het Roemeensehe leger, dat op moest 
valer trekken ! De Duitsehe spetprenten beeldden 

Den intrek -  een  66n •gast:  Kracht' haar toen af als aanvoerster, schreiend zin- 
gend ecorop gaand, de lust in den arm. Niet En stel u voor, aleeprijiner verlangt n5(7 

dit allee voor 
 het 

zwakke-  zusje, _  dat bepaald fijn bedacht, een spotprerit over eene, 
neme .J1 

• • • die zoo lijden moest. Gelukkig es toen Ke- 't 
gehelmde. _. en wis spoeig• de vrede-mus Heekarest ge. WI denkt hij heel ehoog van misjes „fond" teeleend . Moge die; - ook terwille van de ko. Want wil is er -een erend" van ki.er neerliike, geniale zeventigjarige, meer bij- 
en staal uoodig,. om een e'l'I.P"mP.._ ," z" ken te zijn dan eenstuk  scheurpapier ! tot „waar geluk" om te Moveren. En ik 
vraag .. af: „Als het „fond"- ener e " 
nop valt ijzer en-'staal was, zou dan zesje e  -••••11'"Eitte. 
i blijven neerleggen bij haar lief geluier' ? • Laatst las 'ik in Groot-Nederland een novelle, z ch 
Sleeprijmer denkt te goed «vei het zwak- van een zekere Ada Gerlo. Die novelle heeft 

_.,e. 10,11 
 etoderé uitwei- rne zeer gefrappeerd, om heer kalme friseli- 

ki.".; 
-vee het paardenmiddel, ík  ken e,e de beid, om haar sterke gedachten. Ada Oslo 

wasje onderteekend. 
Iie verwed er wat onder, dat een onzer 

beste diehteressm zich onder dien • naam 
Verscheilt, 'misschien zoo ee.huebter, omdat 
ze het proza niet .66 gewend is els de poezie. 
Ham proza is is echter magnifiek in die 
novelle, Eén gedachte herinner ik er me 
uit, en die ia me bijgebleven om de curiosi-
teit en omdat ik me zoo begrijpen kan, dat 
artistieke , idealistische jonge vrouwen zoo 

meg Karels optreden met succes bekroond • - • 
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de Dentelles véritables et imitations. 

Robes et Tuniques mi-eonfectionnées. 

Berthes, Cols, Cols Robespierre, Cols Médicis, Cháles, 
Jabots, Guimpes application, Echarpes brodées, Dentelles, 

Entre=deux et un grand assortiment de mouchoirs 

= en = = 

Dttchesse, Rosaline, Point de Gaze, Venise, Bruges Gand 
Milan, Alenon, Cluny, Irlande, etc. etc. 

Pedicure 

J. P. IIUMEL, N.V. „De Algemeene Spaarverzekering".! KA STNERS 
Atjestraat t32. Telefoon 5268 's-Gravenhage, Anna Paulownastraat 32. f 

Te spreken 2.4 uur  
Voor en na dien tijd aan tuis Beschaafde Agentessen gevraagd om voor onze Spaarkas werkzaam te 

te ontbieden. (zijn tegen zeer hoogs provisie. 

,,D 8.4.1V.AltrE"- Onze Vennootschap-  is géén gewone Mij. van Levensverzekering. DE IE BESTE DER WERELD. 

KOrtfi,  Pogen 20 T.i.f.on geen geneeskundig ond k wordt verejscht., biedt het Agentschap. vooral ]  

Telegramadres. ,~8". ' 

Specialiteit in eine. VRUCHTEN 
,,. Daar onze tarieven .cl, uitstekend kenen voor Idzicierverzekering. en door out 

. Den Hong, I 308. 

J. TEL.L.EKADIP. 
- 

1 

aan Dames een groot arbeidsveld en een. manna bron van inkomsten. 

isgr. Vraagt. gratis toezending, onzer Brochure. 

Dames van s G raven hage! 
moffelen en' nikkelen 
thans de karretjes 
onzer dameseildnten 
zció, dat ze in 't voor-
jaar, als door een ver-
jongingskuár bij een 
bekwaam arts, weder 
als nieuw  hunnedien  
iite-Pbeivezen. • 

YIEBELS - PIANINO'S 
ons Uw rijwiel in bewerking 

Net is thans de juiste tijd RUILEN - STEMMEN 
te geven om-  het zonder REPAREEREN VERHUREN. eenige overhaasting met de 
meeste zorg en accuratesse 
te kunnen opknappen en 
voor zoover noodig te ver-
nieuwen. 

Gazelle-Rijwiel! Prins Hendrikplein 8 
Hooluchnod, VROLIJK & CO. Zoutmanstreat In Ielst 4125: ValeilliSSireat —81), hief 1191. DEN HAAG. 

De XederlawDehe Beek- en Stveadrokkerij,,oerhoen 1t. L SMITS. 

UTO PIANO'S 

Wij slapen niet in, 
ook niet als de tijd 
van den winterslaap 
gekomen is. 

Wij zijn steeds 
wakker en moeten, 
steeds—wal~ zijn 
in dezen tijd van 
concurrentie. 

Wij besteden de win-
termaanden aan hot 
met zorg, op ons-ge-
mak nazien en herstel-
len van de rijwielen 
onzer clientèle. Wij 

Mogen wij er tevens op wijzen, dat er geen 
beter Sint-Nicolaás-cadeau denkbaar is dan een 

P F. H. BRINKMANI1 
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Eerst-e-jaargairg.  ... 

Week101"-d voor-de-or-1 wiltiteldë-Vrouw , 

vetst-Niet -.lederen, ei dig.'-Drab 

bedraag v.r* pet  

*Afaonder/ifkelerhmers-I0.  cent - 

Zatdag 22 '-NT—Dvexiber 1913:.  No. 2. 

Van 1-6 regels. 
ls.neute,Dcrij k _L (._,i.ravenhag  . . 

• TELEFOO 
,
N 2112. - 'Gr-nate letters worden ruw plaatsruimte herekénd. 

: Bij abonnement belangrijke korting. 

" •  

boos was, dat 'Ze heftig tegen den ouden lief voor me en, beviel hij etc uitstekend. 
man uitvoer en hem op staanden voet, een Maar al spoedig kreeg hij leelijko gewoon- 
brief sehreef, waarin hi' ontslagen. werd, ten, Als ik mijn vienluitstuk liet vollen, 

Dat vond ik 'heerlijk ! Wei mij net, of -gaf hij me eon vinnigen, nijdigen klap op ' 
die oude Man giet meer afge ud had kun- mijn haarden,' zoon klap, als de veile kat 
nen wbrden,  - of die ellende Voorgoed hij van een stininicid de andere kan geven. 
'mijn arm loven lostirde: En ziet! daar was,  Zijn -mond vertrok hij daarbij, dat al zijn 
ik opeens ontslagen can die vreeselijklmid. I leelijko tanden door, zijn ronde snot heen te 

Ik kwam den oude nog vaak, en jareoling, zien waren. 
tegen Op straat. En dam was ik altijd doods- Die klappen werden steeds harder, tot ik 
bang voor ham. Hij echter ging norsch veer- met [sluitende handen_nit,In-pianoles~. 
hij; 'recht vooruit:  zieod,--ende,  Zijn Vettige., . Y7C1171hOlOVE-ik-i-O-5:Illeifera halen uit mijn 
grooten• hoed Misdaan. . : ,. • ' vaders kamer. Die way vlak achter do Mooie --. 

Toen kreeg ik eert ' nieuwen meester, on kamer. 11ijo c'ester itUunle toe 'vnl .die le-  - 
tik vrees, dat mijn vader die alweer op een, citers, De 'aengeldeuren tusselieti de twee 
koopje genomen bad. 11 . was toen nog geert kamers waren oir, altijd. Ik ging door 

de gang._-.en vond ni 'n moeder zittende 
(Mee uniciteit bang de maner]) me -figi op . een 'stoel vlak voor de porte-brisee, liet 

met ellen uit de keel. Ik kon nog niets dan :verwonderde me heel erg, dat 7ze daar zot, 
wat vingeinefeningen 'uit Enore, onzaliger zoo echt neergegooid en in 't half<luiste,r. lk 
ntlgekelltenis._ _Van die aardige •.stukjes, waar- begreep . niet. waarom zo 'laar zot. Dat. be, 
hij de jonge élèves . slechte een paar heek greep ik pas later. Alweer dont. blaar "  hoe. 
noten hebben aait te Slaan, terwijl do leeraar dwaas is, 't Eneh, dat een kind dan niet' 
Zelf een stekje speelt, Zoodat het kind een ronduit vraagt': ,<•Itoeder, Wat doet,  u hier ?"'. 
idee. krijgt ven mee te werken aan een e.11 zoo lang soest over d« Oplossing van dot. 
stuk Le, won 'ben 'm e io ,i1 i...,,__d_itarran... .£eangstuk, <Int   Int_die_somparlo<le- nooit Mao,- 

- :vist lijn eerste; en' eek .  mijn tweedb Meester Vergeet  
niets. Waartebijalijk, emdnt 't koopjesniees. '.. • lk weet niet hoe lang 't duurde, eer de 
tors waren. catastrophe kwam. Ik was teen al wel op.  

'No ging het vingergymonekiek maken voort. school. Mijn 'vierden:stik , viel, vinnig sloegen 
.De nieuwe meester was een tamelijk jonge ,.. de magere, witte banden los op de kleine. 
man,. zeer nerveus, reet een akelige. schrille dikke, de porie-briséo Vloog open. Door stond 
stem. Togen mijn moeder sprak hij altijd, mijn  nioeder, fantastisch belicht door de 
prevelend van de zenuwen, en ook ik kram, pianokaarsen. 11: -weet zeits nog, Wat veer 
hem mok  niet verstaan, zoo brabbelde hij.. japon ze aanhad. Een mooie lichtgrijze, met 

HM ding eend ik sheet wonderlijk van kent. witte strepen er door en met teel witte kant 
Dom. (lacht. ik • diep over na. Als liet n ii is versierd. Een lange sleep was e-nan. Zo was 
- neen, stel je voor, een ii ii r pianalfil voor heel boos; zei heel veel, wees met haar Vin, 

ger naar de deur. - en welden was do piano-
Meester verdwenen, prevelender 'en brabbelen 
der dan ooit. Eij liwain nooit Weerom. 

t hij rechtop . . . 
en eren • Dan.riin kwarn ik op een muzipksel)oM, die 

deerne sprak hij het bevrijdende :ocr-il: , een goeden naam hak in de stad-. Ik wou 
liet gotische uur deer keek ik - ;Inde neer toen acht jaar. Do piano, die 'ik toon nl 

heni, of hij nog niet <getond.. 1-,•..e zal. hij braaf begon ;te boten. 'kwam me • gedurende_ 
- --.-',t-  doen, new zat 147't: doen-  = 4fitatf ik, enkele-gqInkkige maanden niet meer -zoo_ af- 

veel- -te vroeg al. Soms verschoof hij op zijn' "seliMvelijk-voor., Ik kreeg weer les, ditmaal 
__stnel_,__. '_en-misin_Jiart  lam<de s•  .e.mack.„_j__ran_een_achtminvoonlig.-grijsaard.- -die-echter 
• tings )teer 't bleef hij vermbuive i - 'en ik wei wat vriendelijker had' kunnen zijn voor 
had moeite. mijn tranen in te I, oden, En. • Izlein meisjes, , smals ik en con wao,. 
jan Godlof ! dooi hij op,' g • ng, 'weer Hij .lood cpn goddelijke olgen,fling 0 mij, de  
zitten, . en klaar was ik, eventjesk daarna. - kleien% , gaf hij 't eest les, niet zijn seinen 

Waarom deert hij dat toch, dat Opstaan,. en tien' nor. dat 'a ieder • 'tien nihil, ten. Daarna 
juist altijd vlak voor 't einde von 't uur stnurde hij me weg ! Inter begreep ik, dat 
vroeg ik mezelf of. Pas veel gieter, lotto hij hij. 't- Vreeselijk en vernederend • vond; zulk 
alweer ontslagen was. schoot me' rotmos de - ren kleiner ineid. die te linvonilieli niets van 
Verklaring te 'binnen : Dan keek hij op de •• wist, les -to geven, wint hij:  had een goed 
pendole. Dat was niet slim van me, wie 't • klinkenden ortistennanni. Miinr neg op zijn 
teen pas te raden: Bienion ziet men, dat • ouden dar had -hij ziek tel rijk gerimund, 
men niet` to zeer mijt verhaalt.n op de en meest .hit zulke kleine meisjes • wel op 
',Mig° von' kindervoothoofdén. - •t  en koop toetimnen. 

In 't begin was de nieuwe meester. erg , Nu heren er een zalige tijd. Omdat ik in,„,  
' • 

ren kind Van net jaar - zich plinstens erin 
week lang Mijn tegenwan digeu inent- 
staf gerekend) - had t oortges sept, reen 
meneer op, moor nooit zoover, t 
mond, kuchte, ging weer zitten 

pit nummer beataitt uit 2 bladen 

SERISTE BLAD. 

Wat welmeenende ouders hun-kinderen 
aandoen 

door 
• 9. LIIGTEN--REYS. 

Een historie van n tot z waar, Gek, dat 
ik dat er bij :zet, mbar ik neb al zdoveal 
gefantaseerd voor allerlei lezers en lezeres. 
dort, dat' ik me verplieht.,;oel, hen, te waar- 

• schuwen, ais ik 't eens-Eeg ofnátig aan ga 
leggen; als ik niet literai r, doelt 
vn a r wil gijn, terwille van dat kleine ge-
spuis, lat. 't vaak zoo hard te verduren. heeft. 

Op mijn vijfden verjaardag. - nooit verg. 
ten dag - werd ik in de mooie kamer ge-
bracht en daar stond een nieuw meubel, dat 

juichkreten begroette ; een 
piano, Die kroeg ik, en nu zou ik 'piano 
loeren spelen. - 

Dat vond ik heerlijk, en vel ijver ' begon 
ik er vast op te trommelen, gelievende, dat 
ie eed klemti tereehbviling van den eep 

of anderen- groots, die piano kon spelen, de 
knnot wel kooien sou. Moor mijn moeder 
na mije konden weg, meert ze vreesde veer 
der-tinren:valt de nieuwe piano, en zei, dat 
morgisn do meester Zou komen. 

Nota. heeft niemand zoo erg mijn vader en 
.	 mijn :Moeder uit to lachen om die pianorij 

op vijfjarigen leeftijd. Ik was de oudste --
was keept en veramelteZnen al niet van zijn 

Bovendien was ik Oen oersterk knul, met 
zulk een hoog ',snork:afd, In mijh vader 
wonderen van mijn knapheid hoopte,. Dat 
voorhoofd was zijn trots.; zoodra mijn haar 
langer dan vijf centimeter was, zoodat 't 
naar voren . viel over - mijn voorhoefd,• meest 
er een kam in,..no'n kromme. 

Het korte, wOerspaunige haar vloog recht 
achter de kam al te kwiek omboog, zoodat 
ik een soortement aureool von- stekels be-
vat, en don. maar weer smeekte, om ontsla-
gen te worden van mijn haartooi. • 

Mijn vader was zoo tintmh op mijn voor-
hoofd - en een paar nnaleitgende, moor leuke 
buurmeisjes schelden ' me voor waterhoofd. 

Enfin, liet viel to begrijpen, dat mijnveder 
nro nu reeds pianolessen liet geven, om te 
kijken, . of dat' Innige voorhoofd soms wat 
uit Wou Werken. 
' Arm' ding, ik ! Hc heb niet geweten, wat 
mij wachtte, toen ik zoo danste en jubelde. 

-Mant nu begonnen er jaren van ziele kwel-
ling, dat ik piet weet, hoe ik den lieden 
daar een goeden indruk. vast zal geven. 

Den volgemloul dag veralteen er eenmees. 
ter. Eet was een reeds bejaarde nom. Net  

Feuilleton: 
• 

Bébá's eerste verjaardag. in verklapte 
brieven, 

door 

NANNIE VAN WEEL. 

Lieve itannie, 
't Eerst van Mies zal ik nu maar eens 

aalt jou gaan schrijven, stmuperf, die mijn 
gleriodag van jonge mama niet mee koe ma-

. ken, en. nu watunolitig, koel wat gemist hebt. 
Mijn'  doelitertjd heeft hoor bad reeds ehad 

slaapt nu, vo maa ,t tegen haar gewoonte 
'al aren en men baar roes ion .gisteren 

uit. Zelfs baar kater ontbrak yam morgen 
niet: Jo luidt dei gezicht eens moeten zien 
-vanmorgen ! 

• Do heerlijkheden, hier' beneden. zog 'We 
waarlijk aan met het toekende .,helder oog" ; 
nileen heeft 't Ine altijd toegeschenen of 
Vondels kiudertjcs er andere IMderongen op 

- nahielden dan het mijne. 3ltin dochter had 
vanmorgen kitte, lieuselie, publikke t.  

Daar sem ik geen'  1-en op kunnen maken ! 
:11Intir ik hm Ank Vondel -  niet, zul je zengen, 
et, ik geef bie, ,inttr • ontbreekt .vr ei aan. 

Poeh ter rake. 
Ik zit hirr in een ellitus valvpinssen: 

iesdratieddeezen, heesten, poppen, huik/aaien, 
hallen. rommelen., me. etc. !tegel-

ma . ir Wil ik ti •vertelleti, lum dat alles mijn 
_ woning is bigot:Omen. 

la,toioininagen olie uur k._„n, bet feest,  
noren zelf in alt. stilt, ni* 

ei-staan e n habitat "to al gekleed. temt Ski  

en Rus, zoo donker en 'behaard van uiterlijk. 
Op • het zware, lange ham droeg. een groos< 
ten, slappen viltheed. Ik vrees, dat mijn 
vader hem genomen had, omdat 't op een 
koopje was, die leageverij. . • 

Er Werd een heel hooge tabouret• voor me 
getimmerd. Hij staat "nog thuis, bij moeder,  
en als ik die taboeret zie, .voel ik .een be: 
klemming, die ik niet, dadelijk begrijp, tot-
dat ik me bedenk „0 je, dat 's waar ook ! 
Daar stoot de piano-taboeret 1" 

Al keel gauw had ik 'de gaten, dat 
piano-spelen beelemaal zoo. makkelijk niet 
was als 't teek, toen groot° mensehen voor 
me gespeeld badden.-. Ik moest allerlei vree-
solijk eentonige kunsten doen met mijn kleine 
handen, waar putjes van de - dikte An -te vin- 
den Weren. vier-  op-  :oen rijtje:-Dat weet ik 
zoo. precies, oindat mijn handen gedurende 
een -tijd, die mij in de herinnering uren- toe-
lijkt, • liet centrum van mijn aandacht waren. 

zie ze nog voor me: twee kleine, dikke, 
handjes, op de blinkende nieuwe, witte toet- '-
Ren liggende, in' het fantaitische kaarslicht:.  
En dan moest de vierde vinger warden op. • 
getrokken - de vierde vinger alleen Pro-
laW-het eens, wie geen piano apee 
don moesten olie vingers ieder op de beurt 
opgetrokken werden, en zoo rustig meest hot 
handje blijven liggen, dat --den twee-enseen-
balve.eentstuk,' op de diktéputjes gelegd, er 
niet tel mocht vallen. 
-.Zocells-  ik gezegd kgb,. was ik een oersterke . 
•kunrk van een meid. Mijn moeder kleedde 
me een weinig eigenaardig. Wintereen zomer 
door droeg ik bloote kuiten, jurken mot zeer • 
korto- of geheel gem moinVtjes, en zeer Inge 
vierkante halzen. • • 

Nu komt er iets shooking. Maar. ik • kan • 
't Met helpen. Laat. het. u voiarsolinwen-:.teIt 
en nianolessen van ontle•nitemen op koopjes. 
Miju pinnomeeoter zat altijd zoor dicht bij 

14. Dat ergerde mij, .want hij rook naar 
slechte tabak. lk weet neg, hoe hij rook. Bij 
die kiekt posten ook vuile nagelt, Ik had er 
al eens tegen mijn moeder over geklaag& 
Eu eens,: cp-  een vreselijken Jieerï ,Was - die -
oude man heel vriendelijk en kriebelde mij 
met zijn - dikken, gelen viuger_ygr 
hals, tot op mijn korst. En toen vroeg hij 
me : ,of ik op mijn • he'ele lijfje zoo blank 
was."  
' Ik gaf 'haast over van .afgrijzen-  en 

ging. Maar ik dorst Motn:. to laten - merken, 
grif geen kik ca bleef mijn, eentonige, vin-
geroefeningen doorspelen.' No het: lesuur,. toen 

• echter de oude man, voor wiep ik nu als de 
<lood Wo bang was, de deur ai had, dicht-
getrokken, vloog ik op mijn moeder of en 
marde mijn afgrijzen uit. Bah ! die fieze, 
dikke, gele vinger met dien zworten nagel ! 

Al was i k vreeselijk vol afgrijzen; toeli 
begreep ik niet, waarom mijn moeder ulo 

jubilaresse haar eersten kik gaf, en spoedig 
blozend en welgedaan rechtop in bed stond, 

reesclijk verwenden! kijkend, dat moeder en 
vader al zoo netjes waren,, 

Zn kek een Mummelend Mondje van de 
spijt. dat nu haar gewone morgenplagerij. 
aehttrwege moest blijven. Ze kon me time-
lijk, staande in bel, niet haar hondje door 
het lefwerk van haar ledikant, precies-  aan 

-lidje haren. trekken en maakt mij op deze 
timider gewoonlijk wakker. Of - biatlon 
wakker insibm. Ach - dat kleide bandje. 
dat, nog zoo'n beetje °nuk.... doorin 
werk heen komt ni-Watten, en in mijn ccii.  
Etre ! En dan dat binseralb warme  
snoetje.' Xan ! 

Enfin terwille van een. gezegelde af 
Wnrking van liet feestprogranuna, moest • dit 
nummer van liet lorelijksebe grngtninnio 
terwego blijven. 

_Nauw. lijks was Anneke's smots kik tot in 
'le keuken  iloorrmlrongen. of daar kwam onze 
Morin al aanzetten. naar 'mv.* to., door 
trnd . he, na een bedeesd klopje, onze slaap-
kamer binnen. 

Ik doekt. wat louw ik nu • ineens I.  Marie 
sleept° lichter ziek aan een nuttig wagettrj.• 
nut 1,11 bel bind,. lin wielen tin een Nier 
etwecr. liet war: haar grodlinik voor :\ sineket 
lk kon je Digg. n. beo aanlig ik dar 
van haar vond. 

Anneke, ziel, nog niet 400, lint var: den 
Waterden-n dag. amivaiinSto her r..<,.1 k met 

7, erts hun et 
:kooi& inol bah,» big. dalmeun werden. 
Bet vademt ornl moe mor bemalen ei 
.  im go-dan-Wo new kalf werd er 

h.therlijk niet nie,. g.- reden ,baal boek 

't,  oog, dat de jubilaresse neg slechts tet 
het jorental van 1 geklommen lol doeh liet. 
present werd gesmeten, geschud, en zelfis ge 
noot net kie --er. dour der j obillaresmm eigen 
lipjes liczogenn te werden. 

Daartm • had ze pas oog voor het, toch waar-
lijk vorstelijke cadeau heier _ouders. 

Ik heli een pop voor haar uitgez ocht,'  not 
je ilotel te bleken. Non ! Niet. dat ze zon 
teelijk is - ik heli een pop genomen die het. 
mousehelijko nabij' kwnue. ZO in 
'NO410111111 VOO WOL ,O1 ,teit 

enk al Van een 
a••!elit, • D 

jn 
1 z  

dat vader hern ',eerlang [gat', 
donut, im,k, 11121 ,1,1‘11.1II, Zijn na II Al, 
en vriendinnen uit dir ,m, her- 
ten. helde te bewijzen - 

A nueke's ,r.r.otineethr wist s7ni de pop ern 
de,zells afmetingen -,. iot 
A ini.k.• ziel,  min jiiffrollw Leeflatir 
sreld. :h instiet, do heiden kor.-
blik aan elkanders hart -- daar lekte de 
dimt:ahorn van Iieeumauat die OOI 111.fliik in 
Ie tegenwoerdigheid van her feest-varken word 

ell bracht klit k krentnna+r> naam 
een groen du: dan olijk vno, 
hiffromv I, :hum was 1.,stmml.  
oneibld"iiiik di.  held ;n 'r plan is 
moor. en ',i.l. :als een int ris i ti baai 
segekto rand liet rijden ilmir de 'suite, vt 
gei hoor ot..,1 den zak flikken. die 

-iniumids "gentje boor rer....nlij - 
(1,s-ra Inl. 

Ei. 11 daarna know nott. Einar, mi ik 
leende s n hein bot mtizetti .1.1.. erlook 

JA( na, Lotion aal:. 

• 
skiel tin anet•lket gvnote, groen.,  gevaarte in 

7, in /len winkel niet 
.Ine, 'den wa;rekk 1inden geven, 

,je nik eveu \u  rati.ke'o kleira,  dikke Groet.' • 
1,10,111, voer - groot° groene ek ogen tegen 
het goede hart gedrukt, 

oom Eduard vereerde Anneke een - jurk. 
wat mto VWO zou' it col ilintsiir onizaggelijk 

Gem .Ehlanl is teelt en pienter 
joligike - hoe komt hij achtende wel zeer 
boeg° ..h,..11.11, die de gunlerols. van een zoo 
hardzreeiend kind inij tt Alin.oke telkens 
pot uinv . 

,We is, rol  ik hu:rt 
I ij. 

t (aat kv. 
...e 

/liet :neer. 
olm d. .2ro,d .  jeugd. beide real  nekn rzln- 

ark Melkt .‘nucke, eeltige ik me er, h - 
tipd. bet dari•lijk.erFro...,. 

_en voeden hielt een n011rillig te door, 

11,111,11. 91111i-lio zat neg ia 't 11.1. toni, intn 
\Vin; gijn i n ronle iir,ioon l diens 

niet i g • rail 
liet. ik lient biel; ....k 
II. iel 1,, out k oft nit..ke. ondanks 
luta r tic.. ieir zijn t, n - 
d...ii .111 te bom. 

rr hel lette  a. Di. 'dile /du 
san vreselijk 

letzettji-- hij ah, man, klagelijk. al- je 
elizijnlotitji• drukte. Xittickti aas yi‘er 

,..rrek • cv, haar niettmen s tiend er go 
,b„bdi;k een zijn. r 2eclorakizemettli. pantoffel- 

Is-nerken_ 5..1 - daar bot nezmillik 
der tkatis,_ •enti Eduard. zio, 

r m Loo 40: n Ven,, aan: in 
lelitidor .411 lijn bad :0•k.. haar 
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Krabbels van Willëni de Zwart op 
de seance Peters. 

- De Beer Telers - hield in Be zelen d'AudretsCh op de Hooge Wal een demon- • 

stratie over spiritisme en' bewees dorre 't oproePeu van verschillende geesten, o.a. 

die ..•.;ï   niet-41ani 

-deed d. i. voor velen der aanwezigen. 

't \.\ as stampvol-en het meereideel van het Pnbliek genoét van znoveerbeven- • 

nurit-k-~n-sleehte-heoordeeTaarw, want-rnert-moet-om-becordeelemr±te-zu  

,,geloof" hebben en dat rkis ontbrak ons ten eenenniale. • 

We gewagen er dan ooi: meer van om de hier gereproduceerde geestigé krabbels 

die Willem de Zwart van spreker en tolk maakte. - 

't middaguur een u u r 2441154es heette • te 
hebben; gel- mijn 'moeder,. gin een lekkere 
boterham 'Mee, in oen beeldig trommeltje.; 
zwart 'mei gouden' sterretjes, De boterham 
erin was veel lekkerder. dan 'die ik. thuis 
kreeg.' Eerst at ik plichtgetrouw • mijdboter-
Lam haastig op tusschen. tWaelf eu kwart ever 
twaalf. Maar .e.1.::heal . spoedig heWharde ik die 
voor • mi de • les, om hem op mijn gemak te 
consumeeren. • De 'Muziekschool was op nog 
geen honderd nes,  afittiiid'Van de school. Ik 
holde naar boven, .naar • den ouden meester, 
verdroeg. tien minuten lang de bui, die Mier '• 
mijn. hoofd losbarstte, werd els geheel •onbe 
grijpelijk weer ontslagen, misschien nog Wel • 

" viste hob, einde van de tien :Muitten, en holde 
dei wee naar School. Daar :was. een vriest,. 
dinnetje . van mij, een. klein stekje,-dat Over.; 
bleef, omdat zo gebrekkig was en,,deafstand 
naar Luis te vermoeiend .werd geVenden tus- 

dan ik • en was teelt -zoo bitterklein. Ze was 
aan één zijde geheel ,verlanid en zielig Vond 
.1.k. 't, _om baar- te zien scharrelen. Maar ze 
was 't joligste kleine ding, dat ik ooit ent-

. Moet !heb en kon schateren van 't lachen,, 
als ze, na veel mislukte pogingen, toch nbk. 
op_ het hek was geklauterd, als ik. Ze was 
bijzonder knap - denk een., ze schreef met 
'-'-dis-Irrtraltn-trdi Ik -we, keel blij dat zulk 

een belangwekkend schepseltje ziele met me 

- I bemoeien wou. 
Bet met dat jaar een bijzonder mooie en 

lange zomer zijn geweest, want als ik aan 
dien verrukkelijke-n tijd terugdenk, He ek 
ons tweetjes altijd in lichte jurkjes zaten 

op het beerde hek van 'den tuin boe het 
hoofd-der school, en de groene, takken win-
yen over onze hoofden.. Daarbinnen, vleide '  

eeg lieve daine den scepter •; die, gaf ons wel. 
eens bloemen en dan waren' we heel grootsch 
dat- we die gekregen hadden. Bloemen uit 
den tuin van het hoofd dor school,: dat 's 

„?;riet lang echter duurde dat lieve leven- 
tje zoo gaan oudereetsche verhalen ver- 
der. Maar dit is een nieuwerwetSch verhaal 
en moet eerlijk vertellen, dat het lieve 
leventje Hel lang duurde. 

's ivonda speelde ik roef ! roef,! een past 
viageroefeeingetjes en altijd weer mijn Pre-
mière Polka, • of de Carnaval de Venise van 
Streabbog - op de hei werd ik uitgefeeterk 
maar dat was gauw geleden, en .ik beleefde 
de zijigste middaguren, tweernaedin de week. 

Pen slim was ik wel, dat ik begreep 

les. Zorgvuldig paste ik op, ooit een—z  in. 
speling te maken op mijn gouden middag-
uren. 

(Slet volgt.) 

- - 
DE MODE; 

„Maar Mevrouw," zei i Zelijentust, die 'n 
keurige kapper is, d.w.z. een kapper ,. die 
keurig kapt, „maar _Mevrouw, er heeft in Uw 
meute Modekroniek de coiffure vergeten ; 
vindt ie die niet belangrijk.?" 

Een gewetensvraag , zoo tusseheei &han- 
poing sim:hing in . ! En dkt -beloof ik  

- I u, den, met je natte haar in zoon eleetvi-
, sake machine, zie je er lang niet 'belangrijk 

genoeg uit, om met succes -over de .116dé te 
praten. Ik probeerde door een „doen alsof' 
ik 't niet gehoord had" 'n antwoord sehul- 

• dig te, blijven.  Maar dan moet je Zeldenrust 
kennen. „1.1n dan vooral. nu, Ilevromv,• nu 
de coiffure zoo verandert ; ze Wordt beslist 
j.:',"8', heel hoog.. , ."•.1k-  concentreerde al 
mijn aandacht op de nagel van mijn linker-
pink ('n uitvinding van mij, me tegelijkeitijd 
te laten, haerwasschen en manicuren). De juf-

,. .frouw met uitérste zorg en Met:behulp van.  
een ..ijl-cd de Melle', riet o mijn bleeks lar 
nagel glijden 'n vettig glad je van oorml, 
prodnit Sévine (alles is tegen oordig pruhnt 
'Sévisie en niet ten onrechte -'He luit Sévine 
heeft me van mijn zeven sp Oeten afgehol-
pen, die mijn zomerneus onto4r.den.). 

„Iléél hoog Mevrouw, en t veel yosti- 

ik rustig in 
bladerde. „Ziet u wel, de heele hals is vrij, 
we krijgen de Grieksehe knoop, en daarom 
nog een to ode".  
-Laten we hopen dat we niet de „Fontan-

ges" terugkrijgen. Voor 't o, genb.ik lijkt 
het meer op het Fedora van ongevear 1890. 
Los wordt er gekapt en de stijve ondulatie 
heeft uit. 't Vak van coiffeur wordt koe 
langer hoe moeilijker. -Om aan steil en stroef 
haar de Miszie te hechten van natuurlijk te 

:krielden,-. het soepel en golvend, de te-  doen 
vallen; dat het de. gelaatslijn harmonieus. en . 
teeder maakt, is geen „Spielerei". Daar is 
meer dan handigheid voor nodig. Voor een 

mier jaar nog wee er één mede . voor liet 
bint], mi is ea' d c Mode van , gekapt te 
zijn .  naar eigen 'genre: _Dat is heel 'makkelijk 
voet die een genre hebben, ;,van.Luis uit, 
maar zin te kadepen; dot. een willekeurtg 

- iemand' een „cachet" krijgt en' een „caoliet" 
data hij kaar boort, ik zeg n dat ia' even- • 
gord klimt als iedere .andere kunst. 

Dds neu-fedora, los gegolfd, met 'n kam 
hier en daar m24 of.  zonder pony,, iu 't 
midden, ge cheïden of op "zij '-'comme ,voos` 
vouleZr 3.1-esdames7als 't u maar staat. 
'llq -vorige mand heb Ik 't gehad over .de=-  

Mode en vooral over die der groote coutu-
riers.' NuTipJalid op de tneuterdijk in de 
Compagnie I.,yonnalse, eiggulijk• alleen om 
mijn stiekuntme passie te vleien es kanten 
te zien, Moet ik u wel vertellen van de 
bende  _dep eog te maken japonnen, d.i. de 
Mode der sEoffen. Ik ben gegaan om de kant 

in Brussel dat wo zoovéil en zooveel ver- 
schillende bijeen.  zien Tafel vol Ir- 
lande, cols, berthes, Jabots en z.akdookjea " 
Heerlijk goedje. Blende met zijn ferme,- ge-
Abten motieven tussehen 't fijne en ijle van 
gun PiXandpatroon, doet prettig_ aam geeft 
met ál zijn teerheid een indruk van dege-
lijke  dummaraheid. 't Is de mooie en toch 
praktische kant. Spottend met al , degelijk-
heid en duurzaamheid, lachend, fijn-hoogép 
lachend ma d'r ragfijne één dage (lees één 
,jaarja) schoonheid, bewust van d'r charme , 
ligt op 'r sneeuwig wit rand de point-  á 
Paiguille. De „Dischease" ia 1166g-voorneem, 
waardig en trotech. clung doet „oud" 

„Coiffure et lee Modes", Waar 

bekje vol gele verf, meetlat onmiddellijk 
aan het uitwasschen moest trekken, en wel 
met dat eenige togenerlf, Melk; Ook dwong ik 
Anneke.: een paar slokjes melk te drinken en 
haalde haar Ken gauw uit het bal. ti lee - • 
gocisvIng begon ik Anneko's toilet, want daar 
ging de bel opnieuw, 'en eer Antieke een 
1Mer aan had, was Louise Bakker al op ons, 
toegetreden en bood Anneke e mooie gip- 
gen hemd Aan den naam up he

en 
 t bordje aan' 

zijn halsband ; „Krul" zag ik wel, dat de 
hond nog meer te bieden had dan gips.. 

gri,te ik den hond weg 11.1t Loes-

.. fes- lokkende hand - dat was nog veel te 
lijn en te moe veer Anneke ; eek wou Ik 
haar nu Weken angekleed hebben.  
.• 'Marie kwam hennen eu diende koffie Teen 
kregen gelukkig Eduard, Wim en Lee eet, 
gesprek over !serieus en raakt, Anneke deer- 
drongen . van het h-wiet/lin, dat dir teog niet 
seer ham w as, ek °u- 
tjes rustig aan mij en Sr nar en ik haar toi-
let voltooide dow har r Elnards st, schel, slei 
beeldige witte seneeljork, mee te,  doen. 11 .1 
paste keurig, en ik Maakte _Slelemel tel mijn - 
compliment eiVer Jeijit wenelergeseleek ten aan- 
kom,. leien keek temt zelfe eree ift naar de 
ontkleurde zeken van zijd pias. ik 
troostte- hem ene; de vet zek,•rina, Met ik op 
Wijn leeftijd oog lc mat tukker dingen uien 

'kinderen 111,1.lir,itt. 
(iq 4tIll• Illijk 1.0.. 11 ine 1.1.1 je 

teen eis ele trok ik \ smeed:ju
en 

 rk mor 
u,.e-rea hs.., ,i ld ia dope, . ,i.ti I:1,1ff 

`i•IL weinig b,,,,11 kultdit: 
1.• n:4,r • \ m,gjen, 

met 
Hor ;actie, rde lents neet  

bal geloof ik. Wil je wel gelooveri, dat ik 
niet eens alles meer precies Weet ? Terwijl 
Deer nog bezig was mek .uitpakken, hield een 
rijtuig stil, -- en. wie stapten er oven Inter 
de lianier binnen? Oom Dokter, Anneke's be, 
seherenheer. Hij bracht een beertje mee voor 
Anneke, en ik veronderstelde :hardop tegen 
Bets, dat" Oom Dokter deze. heertjes zeken 
bij het gros insleeg, vanwege al de kinder: 
tjes, die aan hem, net jo, - veel te dan- 
ken hebben. Toen wees Oom Dokter me met 
strengen blik terecht, en zei, dat dit -ha--
eerste beertje was, dat hij oog ooit voor 
gijn lespillen bod gekocht, vanwege dat An-
neke een lopwije apart was. Zie je, dat, dacht 
ik eek_ alufjet, doch ik meelde-  daarbij in' 
allen ceneeud, dat deze gedachte bij het 
menterschiee, behoorde:L. nu gaat teelster 
\ 'erwey tele zoo serWannel Maken! Dokter 
Ver v e, feliciteerde mij nug even. extra, en 
herinnerde,  eraan, dat alks - net jee - _er 
op 1 t . ogenblik beter uitzag elan net CCII 
jaar terug, zee urn ee LU bet middaguur. 
leiden, niet heet kwamen we fluks terug Vaur 
dit ietwat genatte, chapiter en 0 ijelden ver- 
der eneze. euene lacht :11111 feestelinge, 
beelemaal bleek e1,1> geworden veen den 
2411”1 ,,  

lieer leek e bekeertie• ””nl nukter zijn 
bezok. rob hens e eeltet iets spoedig. /oe 
wees ik i r da. geleseelteiel, .‘111,k,  11:1111" bol 
n. brve, .n. Ik nog nooit oei vlug 
in -kap zi, eallete. 1 

- T.1,1 ZA. 11.-1 kuis-euu k, -liep r En 
teen er sliep, lierintMele ik tem. dat ik haar 
bet s, emotie, fleselete tut ,,, g to... had 
1.11111011.L O. Fillk, 111k n• ik 't klaar en 

rh, I 1E,c11.-1, haar lip- 

fes tc krijgen,-  hopende dat 'de honger 't voor 
een 'paar meenten ZOI, winnen van den slaap. 
Maar neen, geen denken aan. Nuchter moest 
hor arme kind haar millagtukje doen. 

Echter was ze na drie kwartier alweer op 
de been om het teastprog,ramma verdor af te 
werken. 

Haar vader was in Men tijd thuis geko-
men en keek met End-armen naar al die 
geschenken. De Telefoon khngelde oadertus-
seleen verscheiden malen ter eere vau de ja-
' nee. zoodat moeder geen tijd had zich rus-
teg auu tafel te zetten. Ook vloog-  modem 
bij eiken wagen, die ze- aan hoorde komen, 
naar 't raam, want denk een aan Anneke 'á 
aanstaande man' had nog niets van zich laten 
housen, en moeder zuchtte, geduchtig aan 
haar ongagementsitijd "Vroeg . waren do 
jongelui_ toch kwieker! l . 

1111111,1dg - omstreeks half één-hield de 
wagen van Vim etend en Loes stel en bracht 
het langgewomejlete pak. Tegelijkertijd riep 
de jarige sas boven, ten toeken dat ze uit- 
geslapen ve — ook meldde de telefoon, dat 
tante,  Nellie 's entehlaga zen komen met de 
le 13 ol I ,  MAA-j, 

Toen de jarige beneden was, werd het ca- 
ll Van beteer verloofde uitgojaek t. Het was 

1,11 Zni ,11t, wit kenen 01.4 gouden belletjes, 
0.1-10,1, Uek :Mg er een minnederief bij. dien

ik Arini.ki • voorlas. haar -uiteennemend.. goot 
m, seide' baar best to dode, meubel zei gauw 
Meur ininnelerie, en zeil' snee kunnen lozen. Ik 
weet n t of ik reed e inlees,. heiden/er iel bega, 
doem deren behoedde r . 

dai lo ik 1.4. doei tied, weent Atondo-dsi 
Ines es meg steesIs niet eritgesbeiam. Luister 
dun 

eve Anneke. 

Hartelijk gefeliciteerd •neet je . verjaardpg, 
en dak je een lief meisje lamp wouden, en 
later een lief vrouwtje. Dan zal ik probee-
ren op te groeien tel een hef mannetje voor 
je, 0, Anneke, ik zal toch zoo met alles 
ut. keet _doen, alleen maar om jou met-
tertijd waardig te werden ! Ook heeft moe-
der me aangeraden, goed op school mijn beet 
te doen, roalat ik spoedig zelf mijn minne-
brieven zal kunnen schrijven. Ik vind M(.0-
der wel een beetje voorbarig met haar raad, 
want ik ben nog to klein voor het Fraliel-
lesje, en -d air- komt -nog de Frebelschool 
en dan pan de grooto school, waar ik schrij-
ven zal leeren. - 

Ik stuur je dit konijn, en heb 't tien 
zoentjes voor je gegeven, Pluk ze heen maar 
van zijn. snuitje7-'Toeu ik verleden week twee 
Mar werd- Wat ben jij toep een kleine peuk, 
.bij mij vergeleken - heb - ik van vod-er en 
moeder een zandbak geluid, in den tui'n. Dat 
is nog neris een cadeau! Eigenlijk is 't eert 

.11111111 II i s, went vader' heeft er healemnal 
,wn !misje van kippegaas boven laten hou-
w en. dat de katten er niet hij komen. Er is 
00e mooie. groote deur iu mijn gandhuis, 
waar ik uiig jaren lang rechtere onder dam 
kub. Miller 't is gek. ik kalt er niet tamste, 
nis ze elle deur dicht des-te, wanneer ik in 
Mijn .1110111111S 6'11. Ren ttienselt heeft .30 
van Me eigennardigheeten, ? 't Veelt moe- 
der wel 14.1, tegen ik zie ron lener 
gezicht., dat ze til 1,•••1 Wat een 8,401,1g,, 

- 
,111per h-r io 7r zetnat, 1-11 ilált 

h1...1.• 2.-11 }omkijken naaf 
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duord. er  ecn."-5a. 'en een Ma bij moet... 
korten, 'wat ;omslachtiger ca -die andere meis- 
jes hebben gelelmd - dat men niet 'te vonk  
verloofd moet zijn. --' - 

• 

-Maar hun „tlirten-  staat gelijk met bet 
„jit  ' :engen van de meid. -• „ 

Bobt ge uw meisje in de keukens, dan 
knor ge 1 e t dat ik vond, dat het ons reilt 
is en 't is me dan alleat sympathiek 

'als ge 't doet uit •'t,. zelfde, gevoel, w.rvoo 
go hot em, tm kind zandt doen) tenminste 
een -beetje de laar letten. 

Laat ge tiert erijer niet in do keuken, dan  
• t_zet  ion ---= 

I e angst, dat Me, tont, 't 'ontdekken 
tuzilt-wratt*g on -r  

biet minder onr. ' 
Ik heli nog nooit last • niet mij In'esjes 

gehad en de a rijm meg in de keuken en 
mijn 'meisje mag..altijd uit als ik thuis ben 

-Men rouw, Alionnev, vraagt ti eens nou mi-
gelingen-klinieken - 't zijn niet de :dam, 
[talmers die ei dm kleine patiootjes vr 
bezorgen. -Move P. i. II.

00 
 

Vali Weid, want dan had ze nu al cerilieel 'I  kIaT • ira! 1  zces`l verseEfilen 
je toch altijd weer over de Mode sar-noen ?" En Incaneine Lorée egt:z collectie gehad, Dat is geen red. vr , Meouwtje, ' Jlt, ti oe hijnt teelt huisvnonv te Zijn . dat 
En wat anders kan ik antiveordeu dan t „Ik r „Alt 'peradis des enfants .13.i,„.t.,,,i, ie, ij n  lo,,,io, als wij,  En of  ,.

1 
 blijkt uit het vervolg Vali. uw brief. 

houd er zetveel van-  Dan denken die me ' ." Et Ion Ion Intra, wij iie al den num hunner keuze een slatn. 1 heb, nog nooit "ast niet me meisjes en 
keuren, me enkel ijdel . en :wuft, Want voor . Et jon lort  Ina, _,,o,,,,,

, o,00m00
0, 
 -,, blijft do  . 'mop hunner home vrijers gehad. t licht 't (1411 Wèr hij- 

no.persdis das enfants " 
aj

e..__W•i.t.,_.,4 o  ,,,,,,000.  _do,,,, ,+ zonder getroffen, Echter heeft_ 't Loven ia ,e_len' tietmekent ,;r{g Mode liefirehhen" -aan -  
niets. anders .denken. dan aan •knar. Als dit Toos les jnujoux sont. amusants. , . .(present opinganv etéepted) zou ik liever niet con. k ijk op de echtgenooton van melsjeshou- 
zoo was, zoo zijn kin, zot ik -haar niet meer Neen, voor kinderen  is het niet zoo Moei- hemen! Wat ze denken van de. Mijnheer die lede dames gegeven, .he mij tot 'nog toe 
liefhebben. Want alleen is ze aardig en he- , , luk;.maar voor ons groeten _! Want de tijd to graag in do k-euken ia of op de krap even de l''.1.4".. I° g.blevellt 

- lerig0 -til f hapt_; vWffitill-b5t kt 't Tua-deie. ' Ni votinbirr-die Tevreden waren Met een dienstbode zoent, of nog erger . • Mevrouw- H:- ben: dim wil in een heel bijtender Bleekt 
speculanspop en tent kleurige suikerbeesten,. tje, clan zou slampamper nog een lieflijke • ij ep telrechtgekomen. Maar gij, ar: 
met eén paar handschoenen. of 'n paar schaut-• 1 itit<lrukkhig zijn vergeleken bij die zij voor , me - in welk een Heoren-milien : Gezegend • 
sen. We zijn enorm -  voeleischond geworden dergelijke,  „lieeren" zouden vinden. . . zij mijn lot dan toch nor bov en 't uwe. 
wat 't carleaux geven niet makkelijker maakt. :Nit acht eer - waarom geen vrijer in de Waarlijk. vau nu af zal ik met zachtere' 

. Moer-ei in genoeg. 'n-Goede-mam is- gans,-r. kerker?--  Allictrti-de-ge7clat -toesta" keren -,-,202.-^n \len . likh _huitenbiljvenden ,...rij,..e_..  

bedorven in ons Haagje en de ziijne heb ik 7.13 elkaar beter kennen, hebben meer gele- z"ze" ! 
er .vandang aan gewaagd door driemaal de -geilheid tot rustig praten - en wie weet, Doch - badinage á part. Daartoe eend- 

' Hoogsten. en Veenestraat op -.en neer to u dat niet meehelpen om het aantel wis-wis- ?...kt mij uw laatste alinea. Die opent zulk 
. wandel, telkens weer nieuws ontdekkend. se

zo
lingen M verminderen. . een afgrond van menschelijire ellende en 5cri- 

Ik denk aan een etalage, tintelend -van jo- Denkt ni eens hoe zuur het voor een dienst- schelijke ondeugd. dat ik tt n i e t g e 1 e o f, 
figheid door zijn strikken ten vlinders, bloe- meisje is,  . binneo hooient spreken, lachen Mevrouw, tenzij ge 't mij met cijfers en 
men en oar-i‘tindocz,en, door, zijn duizend en of musieeeren en na haar langen werkdag statistieken hebt bewezen. 

tin onontbeerlijke overtolligheden voor wie alleen en nanspraekkos in de keuken te , Mevrouw, hebt ge zelf wel eerst naar be- 
„udgean . Ik zie nog voer me de smakt,- zitten ! . 
lijke etalage van loeren tasschen en parte- En veranderen meisjes uit andere strunlen 
mennaies, rijzweepen met ie.en knop, hen- 'Minder van vrijers geloof dnarom niet, 
den- en poesenbandjes Met zilveren belletjes, dat de keus minder moeilijk geweest is. Al- 

, ach, en !e.v.'. andere, . leen de formaliteit van „ja" zeggen, wordt, 
\  

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken 

VAN t.. lJ. 

KORTE VOORBOUT 6, PEN HAAG. — TELEFOON 3965. 

Speciale collectie Zilverwerken, Bijouteriën, Emailwerk, Gemonteerd Bafristeen enz,, 
geschikt voor St.Nicolaasgeschenken, zoowel in, de allerfijnste als in de goedkoopste genres. 

Van af heden tot 5 December zijn de magazijnen tot des avonds 9 uur geopend. 

-Ik-hek - kant gezien = te veel om te-  noe-

men -- en teen stoffen In. mijt stil» avonds 

kamer •begint alles te tinteletien te schitte-

ren hij de herinnering anti .zeeveel weelde. 

Een heimelijke. bijna ziekelijke nieuw.%fierig-_ 

held komt over me. Zijn 't de stervende re- 

 zen-in-knarn-mat-tinnen_kna al die  

vrouwen willen kennen die deze wonderlijke 
--zeu-ht 

. schouders willen zien: opbloeien 'van uit die 
velours eiSelés,•  in zacht tatipe, of mannliehts 
grijs, in apple, blussom rose of bleu Delft. 
Ik _zou ze fier, de boezem iets voorever, 

hun sleepen willdn zien, statiglijk achter ziele 
'meestiepen, als volwassen zwanen, de lange ' 
halzen gerekt, , kun brandwitte lijven deen. 

• Ik ben. stil verheugd dat deze prachtige stof, 
fen gedragen zullen werden. deze peau. de 
péehe, de go filverbrocaten op tuil.' 
fond, de ..41111e fleurs" fijne. mousselines en 
teem, vldervIengelige voiles. Ik heb het 

Vrijers-  in. de Keuken, : Beste »int rouw. meent u dat werkelijk, dat 
Mi, iielangstelling heb ik de fettilleton van ''t g e. g,  11 re den i,., om de vrijers uit de 

leven zoo bef, de tuenwhen zoo lief en de 

I . 
gen : • • -Nitriet, van Weid geleeen, maar ik ben het •, I;II'II,k,;', It

.
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mooie dingen zoo lief en blij ben ik dat 't I • :',.• „Quand lee biles sopt sites joujoitz, er lang niet mee eens, 
soms mogelijk is de drie in - één - te vinden. Ijs ont de vilains airs jaloue 1 'Vrijt,. in de keuken ? Neen, zegt Met:roten' ' '' I' 0 0  °' 't ZI.,  ., ander een neem mot lt- , 

7det, men vraagt me -wel- eens, koe kan Et orient.,,  

aan, poetiseh en geheininisvol De Bruges 
en de Millines zijn vertrouwelijk-  als. oude, 

lieve bekenden... Sant, voor heeft een 

karakter -en de Venise voor mij is als een 
herigiering den een rijzdge goudblonde vrouw 
rnetzsvaar -simpend gewaad- van-goud en -ju- 

. . 
le de  :nauwe iteilotratenegint at de Sint 

Nicolnaa_deukte: „Wát te geven ?''  En dit 
Is geen onnomele . traag, Want ge. • 
heel moeilijk, zálfs alk ge finantieel nog vrij 
bent en zeker-al 

'geld en wel reel vrienden hebt. 'n Mooie 
ni, 'ti unné bont, 'n fijian lederen-.-ruis' 

neinmaire„-lunelieón basquets, -r testeken Cr' 
is genoeg - maar niet voor kleine beurzen. 

Dun komen we tot trilt praktisch, makke-
lijker te geven cadeaux • als kristallen toi,  
lettafel-benoodigdhcilen, parfum, fijne zeelt, 
handschoenen; en. heet ik wat al meer • "en 
oor kinderen speelgoed. Nooit nog heb ik 

zoon verscheidenheid' gezien. 
"Quand les béltés not der jou jeus, 
tin s'omusent comme dm leus, 

Et fietst. 
zingt Nrivier Prices. En hij laai er op vol. 

aftomen de waardigheid van hun opperhooi, 
den herkenden aan streepen over den schon-, 
der en lange den buitenkant. Bij de lisqr.lee 
in ~Zeel-and-Werd- -boverrdDrt nog - het 
gezicht getatoeeerd - mier ook schouders, 
kernen_ en Iels. Ziedaar nat door de- eeuwen 
heen, door de groot& Vorstin Mode tot uni-
fofm-gem.kt is.' 

.Te -veel -om vandaag, te noemen - maar 
er konten meer Zaterdagen en meer Vreet..  
ponmkroniekeit 

Even nog gewezen' op de prachtige water-
Proof, van Martin Schiff. We leven in den 
regentijd én we moeten up to date zijn. 

LUCIE D'AUDÁBTSCIL 

INGEZONDEN-  MEDEDEELiNGEN. 
Prijs per regel 90 cent. 

INGEZONDEN. 

Zoo'n velours eirele, hoe _mooi van kleur 
' ook, ontleent zijn 'charme toch vooral aan 
,t feit, dat er eens een 'Velours d'Utrecht 
bestand, waaraan weer vastzit een herinne- 

.. 
heel--een 

De Mede is dan' pas echt de moeite van 
het kunnen waard, als we bij heer -wuftheid 
de .'ernstige. taak, die ze door de eeuwen 
heen volbroolit, telkens en telkens 'weer her-

. denken. 
was vanmorgen hij de parade. En on-

Willekeurig, _toen_ ik do uniformen zag, dacht 

ik t .,De mede ...fan hoever terug i" 
Want wit is de uniforIm anders dan een 
kleedingstuk Waos'OP' mag-  bij - de`.- wilde 
stammen, bestaande, .0orapronkelijke wearilig- 
heidsteekeuen voortgezet zijn. . 
't Is een 'bekend feit, dat zekere wildé 

wijzen en statistieken gevraagd? Ik hoop 
hot, want wat in nnt laatste .regels ligt op-
gesloten is te har dan dot een vrouw 't zoo 
maar klakkeloos zou mogen neerpennen. 

VANN IE VAN WEIIL. 

- ben. Maar dat -ts mis ! Ben-  zandhuis in best, 
maar -vrijheid; blijheid ! Zeg,-  vinag aan de 
oude lui of 7, nog tule, het najaar eens met 
je kernen logeerera, dan Mag je Met me spe-
lee in het -zandhuis. En _daal mag de deur 
wel toe - graag zelfs. 

Van de • week kreeg ik zoo iets heerlijks 
van ~der te eten! Toen, ik er nam ,in-
formeerde, wat ''t toch wel wezen kon, deze 
Godenspijs, bleek het vleeseb en ~welen 
te zijn. 'Van stonde aan nam ik me voor, 
alleen nog maar vleeseb en aardappelen te 
wallen eten bij -net. middagmaal. Booneá helt 
ik nu genoeg geslikt l Moeder hijgt er geen 
beun mee, , bij me m, d.rt :kun ik lumr belo, 
ven Ik . vind liet niets aardig van haal., me 
zoolting op dati boonenrantsoen gehouden_ te 

' hebben, terwijl e, -toch zoo iets becit 
lijks als vlees. - en e, aardappelen • in, de 
Wereld bestaat I _ • 

Jij zal' wel meer visitd op je verjaardag 
krijgen dan ik, zegt meiden Want' jij zit 
meer in het -centrum, zegt moeder. Wat dat 
voor "ets ding is, weet ik niet. Echter weet 

• ik sedert oenigen tijd wel, wat een kolenhok 
ia • Dat is iets met een de., die keel mak-
kelijk open. gaat. En dan - kruip je erin en 
daar liggen allemaal heerlijke • zwarM steen-
tje,. dol ommee tv spelen. Ook ts 't v ree-
sel ijk leuk, tegen den berg van die steent. 
tip to kruipen. want dan rol je beleren km, 

e terug en komt heel Moeilijk N.V... hen 
te lolliger echter, als jehoven lamt! Ditit 
kit je up nl die stromen zitten stmd cen 

Mm.der schijnt  achter iet, 
tegen dat kolenhok te kobben. Wat, iviot ik 
niet. Als jij loet do oude Itti bier b,nl. eimrt 
jo mum! met me n.o.t.k.. Misschien kan rij  

dan raden, wat er tegen een kolenbak Is. 
Twee weten er meer dan een, 
Nu, dag Anneke! Vele zoontjes - van je--

trouwen vrijer. Of vindt je - „minataanden 
man"'' SOMS beter klinken Mij ook goed, 
hoer 

Je Aart. 

Anneke was zee geagiteerd van liefde, en 
bovenal van lust ani niet bei konijn to spe-
len, dat moeder in wanhopige gelatenheid 
met spijs en dismi naar -de keuken moest af-
trekken. Om half twee 

Optreden van Grootmoeder, 
Als altijd, al op de trap kirrend en ree-

pend, on Anneke als altijd dol in haar schik 
elt V rit,ndelijk kraaiend, want ze meg Groot- 
inneder bijzonder. • 

Toen kwniii de uitilecling. 
Eerst een tablet chocola. Diana een snee-

klein,  handimehjo met 41 kostelijk 
guldentje. lk_zeg Maa.', mijn doc

,1
hter wordt 

..een meisje met en' paar losse centen''. En 
nog eelt doos niet e s  en kegelspel, voor els
A nrielor s aanstaande man komt logeert!, Ook 
cementenGreohnomlem hooftleadcau, de we-
g., Item' up de proppen. Anne ris Groot-

oeder. leiden evenzeer Ingenomen nut al-
le,. wiiron het eerst,  kwartier dus 7,01, oi 
opgeborgen. Daarna kb ato tante -Nellie mrt

r
, 

de kinderen 011 eell blauw-niet-witten ie, -niet-Witten 
Anneke stak voor de zoovcolste »mal 11,,,,` 
1...minnelijk 11.d liundje uit naar hot z.,,,...1-
ste catitti. 

Net volgde eelt beekti lijd Van tevreden 
WgIlk el; v gel zeil. eed. Er woof 

m•lijk met 't wagiiii.• gereden door de 
Mobilo. en jotroutm Im•fla lig genoot. ook  

werd . juffrouw Leeflangs heer uitgekamd, door 
nichtje Clara, die 't te ragebollig -vond. De 
grooteis ionschen kouden rustig praten : al-
leen Meest erop gelet werden. dat Anneke  
daar de nichtjes niet word omgereden, of 
rilet bos en al werd omgesleurd, 

Claartje vatte al spoedig post hij bet raam 
en annonceerde de cadeaus, die gebracht 
wrden. 

Er kwant e.en blokkendoos en. een lap voor 
cie jurk uit Delft, en Geertje juichte. Ook 
kwam er "een menagerie uit Dordt en Chartje 
juichte, aankondigend, alweer,' Ook leerde 
(laartje haar kleine jarige nicht meet de blok-
kendoos spelen, wat tengevolge had. dat de 
jubileren. om Vier Inn, Midden Ontleg de leis. 
insliep met ,een blok in haar mond. die er 
zoo slap in hing, als dochein Sns,lcrs-  pijp 
in zijn linker mondhoek., 

Toen ik _Anneke deze maal naar led bracht 
en Wee, de proef nam van het sp,entje tas-
,el.en haar , 11,100 tr, ktijgen, lurkte tat op-
eens geweldig, en alsof ze den geeuwhonger 
had, slokte ze den galleelleil iulnm, reu 
binnen. 

Met kleitto Nolle luid tink nog niet, g.,ge-
tt ,11 dien dag, en hum gastien hadden den 
hielen middag petite-retire 
Nal, spijl '1 . 1111 niet 11111.1.1, dat ie niet 
ken 1/.11k eens aan -- pen, ruin, 
Hoe dílaciih. zoudt, w, i. ealnee 
zit men kkele it. in opper,,,  zaligheid ? 
au ijn een teer ik eeraam pi pf •t --fnt. op 

den e..jeardlig i a .etijil du,duer ! Tempora 
nutrantnr. Nam 

.t e s .1i. kWani 11...1 tee, varken neg. vo. 
coll uurtje naar la Tooit nel ik alweer 
h, I unt are,,,dst. 11.,anr  

die het -uitziekt -log de jarige .120011e hebben 
inbeten missen. Toch -waren ze zeo lief om 

I de cadeaus inaar achter te roten, en Anneke  
vond om zes 1111r meel een pink, een pap en 
o'en reuzeneend, die kwaakte om or gek Vn. 
te worden en Ook loepen k., 

Daarna weiel zo ten derde mala ruwt bed 
ebracht, tjni er ,tinkeer te blijven, tot de 

nacht hing eu breed, veebij was. En weer 
In-maten elon zioli liet buitenkansje ontzeg- 
g.e, els jarige zelf op haar feest te begrom- 
' ten. Teell W;11,1 eek deze eielan ene: verge, 

v ingsgezind, hun cadeaus hier te. Laten, 
}Iet is het kleine diertje gelukkig goal  

lektingn. zil- Ik ren verjaardag,. - Ze heeft rus- 
tig 011 lang gmelapen, e tut. na tiaar badje, 
sla er.  slaapt ze alwe. In h et had je was zo een 
beetje knorrig-, doch dat zal de kater ge-
verst  zijn. 

Ziezo°, n m ttilv u heb jr toro vn rslag van 
golem!, Stil maar. ik neet nel, wat. je 

Die aa 11Qideli zal. 1)1, groenste belfr 'reu 
al 't époi,lg,m1 vorelnuntir. oorloepr 
nog op te bergen, Id. Na tt lk ga t r. ,-ade- 
lijk amt beginnen. liet tonijn van haar 
vrijer bond ik in alle geval uit. Hoe zmi 
r jou le...Meed:1' hebber, als ee je eens iets 

hadokel, dat je Vrijer jo meer,' 
h ' ' jan jul-int. 1,,,eilitne mot 
b:rir vagen. en dan d. eend. Eli dam...,  
nista." 

t:nnietven I:, 1 oei dit In nest,. cpis, i 1 
dal ik lo ooit Itutr 't ii mik ter 

r.,  k all dei ee,,•Il 
,.. dat i,. ui. I Ititvlakk. 

n. Ntorni.•. 
III WI Q:1Z. 
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ADVERTENTI£N.  

Dijnkhoff -& loon 
Groentnarkt 19 a. d, Yendfitt. 

(); 

La collectief,- de ROBES-TAILLEUR que neus Sounsenene aux 
eernes, se compose des-dernières ordenen* de Ia harde couture- 
Parisienne.  

PARADIJS: 
5j Het ~pest 
ZONDAG 23 NOVEMBER 

sar 11111ATlidÉE -1101 
MOK4—t°.  

Ateliers speciaux pour la 
confection du vétement 

de fourrure. 

COLLECTION 
étendue en, rotles d'après-midi 

Maison tonstant-Moijor 
--TR0IPAPSTRAAT /-3- 

- et), Chef-Kek Botel ,Deinpord" 
Telefoon 7920. 

Gelegenheid wn; Peevrtdiliters 

Zaten voor Knalerfeesten, 
Vergaderingen en' }kulas ratis .  

'Levert alles sen huis wat op 
koksgebied- verlangd wordt. •  

---Mantelmagagijn-  - 
LA MAISON NOUVELLE. 
. Flovieelen Burgwal 

VOIlliffiBY0111ffilletd1511 

Groote Opruiming 
BELLA BROEIHUI1SEH & Co 

vroeger deolgonoote der firma 
%4,30.T & 0°. 

ZEE- EN felvIERVISCHEuis. 
• J.	 ZOEK, Zee/tm:inseraat 94, 

Telephodn 1827. 
.Dagelijleeelte aanvoer van 

.13333113titSCIIM OESTERS 
van fl en per100 stok, 

DE WEKKER 
he mina-Ga ersi 
Telefoon 2245. ' 

Mantelcostumes 
naar Maat 

vad af f 65.—. 

HAAGSE 
KOFFER1MIRIEK 

lielleveraneter 

PASSAGE 53-51 DEN HAAG. 
Telefoon 1597. 

H.K.F. 
TASSCHEN 

waren  
EIGEI F1111111i14T. 

MET lila tliTlli. 

ST. NICOLAAS 
CADEAUX. 

AMSTERDAM I 3077E311M 
Kolvers1rad 14 t  R. Blaak 93. 

AARDAPPELEN-

BRANDSTORINANDEL 

1-I. KEY, 

van Speykstr. 174. 
Tel. TETS. 

-Mantels naar Maat- - 
f 20 tot f 40 

in da nieuwste fantasiestotfen, 

INAT IS 

- Het doelmatigste - 

St. Nicolaascadeau ?? 
Dle het niet weet erezoeke het.  

Perzisch Importhuis 
Noordeinde II, Den Haag. 

Drum vindt men 

KUSSENS van ORIAINEELE 
KAMEELZAKKEN gemaakt. 

zeer fraaie KLEEDJES en diverse OOSTERSCHE 
CURIOSITEITEN, welke voor dit doel 

Bijzonder voordeelig verkrijgbaar zijn. 
g, snorlo..% u. 1. SMITS. 

Magazijn van Pelterijen. 
EDUARD PELGER-. 

Prinsestraat 35. :: 's-Gravenhage. 
Telephoon 3902. 

MEVROUW. 

-Hiermede -fist ik' het genoegen UEd. mede te deel,_,Set Mijn . 

Maison de C01111103 ,,Aux Elégantes" 
77 Noordeinde L.a tiaye. _ 

SPÉCIALITÉ DE CORSETS 

FOURRURS — ROBES DU SOIR.  

COSWITICS,Tailleur 

faits sur menure á partir de fl. 95.- 

rói G. oan der eeeute, ilRenoudolii•Gendre, "fe Ons handelsmerk „A la Belle Dentellière (wettig gedeponeerd) 
- .180 IT7Sussaind/ade.   waarborgt  de-achtheid onzer kanten 8,1 handborduursels. 

-Conservation des fourrures 

 dans nos-caves aérées par 

I'électricité. 

ST. N1COLAAL-ETALAGE 
gereed is. Zij is, ruim voorzien  
aan een prachtige cola ecore 
doezen BORSTPLAAT,- CHO-
GOLADE,,BONSONS, MARSE-

--REIN,-C$OCal.ADE-IvE-TTERS, 
eria. Alles van eerste klas 
nen-en Buitenlandschfabrikaat, 
zooals vari Lindt, Suchard„Cail-

er en kohier, 
tlitdebrand7 

.."Radempker, De Jbng, $ertsdorp, 
Qehr. Pel, enz. enz. 

Tevens dagelijks versch 
yerkrijgba.R.BoTEËLITERS, 
seecuLAAkenz.enz.1-leptende 
met.  UEds. bezoek vereerd te 
worden, teeken ik mij, hoog-

'achtend, 
UEd. dw. dienear,.. 

WILLEM 'ROELOFSEgk 

N,derlan.l.el,. Hoek- es SI, thIntli.L. 

Rijke keuze in nieuwe handwerken 
(ons zelf te boedueMs). 

• 

COSTUMES-TAILLEUR. ROBES. 

Maison Rehenkárnp-van Mieren, 
Tailleur. de. renree poer Dames. 

ANNA PAULOWNASTRAAT 69, LA NATE. 
Tel. Int. H.1357. 

BLOUSES. JUPONS. AMAZONES. 

MEDDENS' 

Chauffeurs- 

Jasserr 
met teder gevoerd  

van af f 30. 

Kapelsing 1-6. 

Stephensonstraat 48. - Telephoon 2774. 

ONTEICI1Or 
•  

previent nos clic/nies qu'elles trouveront 

a... 5 5 5 a t .,S12, 
des ravissant.. robes 'En soli', d rolt de 

ms 'elegants iallenrs. . 

Maison de "couture 1-Stn4ctise. 'Telephone 2022. 

LOUIS ZELPENRUST. 
COIFFEUR DE DAMES. -

n t:-Posticheur dart ~lome. n et 

PLEIN 16 :: Telef. 5460. 
SEUL DEPOSITAIRE DES PROIIUITS SEVINE. I 

' Poudre 
Lalt :SÉVINE. 
~me I 

reassoga facie]. • • • - Makes,. 

• CRAN S MACASIN8 

A LA BELLE DENTELLIERE. 
156 Noordeinde :: Tel. H. 614. 

TENTOONSTELLING-  VAN 

ECtiTE KANTEN—EN KUNSTNAALDWERKEN. 
Bezichtiging geheel vrij. 

Kragen Kussens Spreien dlOyley's Kant 
Jabots Sachets Walmden Mins Entrada' 
fieltigs Kamilles Chesterfields Loafers MOM 
Godets Nats Stores - Plateau' aanleg 
Ganges Waaiers , Ahats-jaar %Weden Patronen 
Bioases Belles , Mens Dinerileedeu Handleidingen 
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No. 2. Eerste jaargang. - Zaterdag 22 November 1913. 

DE HAAGSCHEYROUIVENKRONIEK 
Weekblad voor  de:  ontwikkelde Vrouw 

1-100111.1etintlice.: MtVT173-11t0-&-L-12~7-1WDS.--  - 

\Dit blad" verschijnt lederen Zaterdag:j De abonnementprijs 131fEE- --1,  v•tig---k- 1:,  nuslis.r,tarE~PAbrik: ItItidS, DER ,ADVEBT9INTLiSr. 
. . . , - •   

. . _ 
bedraagt 0.75 per kwarMar. ' J- dijk   ei n , 1,..._ ri 0 1..1 t. e 1' . -a-, • 5- eri.aVenhage. Elke reel meer • . . , .. , .. .. . . ... . -'. • 0 

-U wate'1 etters worden air plaats rumre berekend. 
- TELEFOON  gu2, • - .' . Bij abormement belangrijke korting. .. 

--A ondettijk-e-rannment 70cent. •  

eije het  1,..g er 
plan 

der Immt dodelijk ver ,  .even, zelfs heelemaar,r citeer: 
latend, met de volle ambitie en aandacht der

, _ikymg,ke. 3,m.eldi.e.jmnm  van m ijn eekzl, 
edel-gade, race beraadslaagde. Weet je wel wat •e. Pre weelde, bevat 1 
Noen,- -Mevroun-Larebreolit's echtgenoot be- keet je wel. -wiewj eke do zin en wit, 

hoeft niet - bang te zijn.' dat hij zijn vrouw • . . ' -: ' "' - .  ' Dat je bewaart mijn ve.rukk',1ijk bezit?   
aan de Inmat verloren heek Trouwens. an-  

- • fiere, meer zeggende bewijzen zijn daar voor. 
• Onder hot lakentje .. e  • .e . . 

Sneeuwig  en rijn, ' , 
- ik denk _hier een een paar -liederen, die Kijk ! op hei kussentje 

- ik oven indeurde, o, onbescheiden interview- Zacht als satijn. 
- bigt een klein koppetjo. 

EEN UURTJE 1314 ANNA 
LAMERECtiTS-VOS.-  . • • 

Nattig, koud herfetweer,' glibberige straten 
• mat keien, . waar je mis do drie passen, op 

zwikt„-een  vervelende tocht inek de tram, 
en dan sta die -tooi-  het Inde, weer_  ik wezen  
moet, en trek:, log even aarzelend. ol ik 
den •enriam goed lees, nart -de bei e•   

• ‘maa'roogenblikje ívesit.tens g.r de deur 
ik' star  binnen, zie eeu vriendelijke" 

vielfwenfiguur voor, ene, die zwedend de ka-
merdeur voor, me, openhoudt en me een ge- 
zellige stoel .toeMbuitt een gezellige lat- 
ener 111 zit tegenover mijn gastvrouw 
voor oen uurtj'e. Mevrouw Lambrechts-Vos,' 
van wie ik zoo graag wat bijzonderheden en te,.m  .h willen .altes met 9wm:det hulp- lakkeg, Hofsollen uitei W°. hrommeng tegen 

_vettige dele Is i hoore,„ oze  eco,. nad arig
‘
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o
k: r gedachten zich wijder nee,. en toen 1.1c enig iets .even vortelihn, dak 

e tgeon% Dan ou  nipt het ik /Am <11eudiw 
Na, bang voet een niet welwillend mil. - Boekje van tante'Coloinbijntjes voer de eneoryina4 veda

.  veel dijden en verdriet haar hij droogs. Nou ja, maar deo kan je, toch ' e 
art -t hehoefde ik niet te zijn. ,daeht-ii,,,jd' Kleintjes, Veda een• hoos jodgetje. Wiege- talent en roii-in in'-ele lange tij- wel eelt - vierkwartsmaat -  slaan Enfin. de 

daelijk, mij schuldbewust Van - 'het toch altijd leiba noenen Prinsesje.tékgeli; dwe wao sPd•-r>n" rt. end d9  behoefte dit tweede t'ortitie b.ter 
' ietwat indiscrete .1unaktm vto intervicenven.- hakcc di e van L entednxiMen • zijn Op grapte - .(Lebret) fe e•wij,zn. 'orkestrahl té uiten. • was oned 
,. .41_beigofei.„mozzoong tez.

..
oinn 

 „
oe,. 1,,,o• va n  de coimrniste  zelve, Echter 15d.. de  litvsgrypg .  PAR kaar  plan ,,„En bet orkest ww vroeg ik de aynej'he  

, Het is een gelukkige bij omstandigheid, dat bleek het Mier dat de teohnisehe zijde haar stemming der „hemen orkeet-musici maar al vriendelijke,. gliiblitchende gezicht en het pret. 
lig. gemakkelijk bewegen vaat lian, die teek Anna Lembrechts zoo vloeiend. zulke bemin-, 

43

.._ autbrnit en .dat studie nood- te goed kenzand. ' 
als slachtoffer van mijn vraagzuebt zou die- nelijke. gedichtjes schrijn. tiet-kuurt de eeneer„ kejlik 'una Zij wondde zich ,toen sehorols- „0. neen, ze waren alleraardigst ap- 

r
con ho.eleiw de thee 91  

nen. lk behoefde a de smankVolle kamer -h n-  liet geheel ten goed. eget.: tot den. dtwartetre vor, om eerst later be 
rand te zien waar in 

ijle zelfs." wat een goed .31 ma r. vw
het is waarlijk" geen middelmatig ta- orkestraal te Werken. Haar kwartetten noem- epe,e, zijn amor mevrouw Lambreeht's werk. . • ilent,..wat

. 
 zij in- titer po9zie tentoonspreidt. ,do ze respeotievelijk „In Memoriam- Paren- Mocht - liet   zwaaien vim de dirigeerstok heet uitlokkend 'klaar stond. om :dadelijk te oeren 

.1k hier' even opde hf rl" ed toni" •  e e ijk g nate en A celui qui ni n aan, vlo", , daar nog zwoor vallen,' sindsdien heeft ' zij de geest van hartelijke .- wrieffd-elijkliehl. die 
hier scheen te lieer-scherf; van „Zonnelcus" en „Bloemenleed" . twee De titels spreken duidelijk genoeg en maken nog vele malen kunnen oefenen. Op de ten- 

Zelfs, dat ik haar op een ongelegen oop,co- .versjes. allerliefst en fijn van toon op hen verdere uitweiding overbodig. toonstelling „de Vrouw,  leidde zij zelf haar 
eierveel. (ze kreeg meerdere gasten1 kon hunioristiche': ,.de flelekkige Kanarie" en, Naar zij mij vertelde. was er nog con art- compositie „dor Fidllling", oei; vrouwenkoor.  

baar goede lim niet verstoren. Ong dwon de Biggetjes en de lir. hijg vele art- dere kekke, die haar niererve ruimere banen niet orkestbegeleiding;  En verder stelt de • u e- 
gen veent,  ,,,ij air   oen, iets dee. En speciaal denk lil aan het ..,Wiege- deed zoeken. .1. de kennismaking Met .Me. ,gemengde zen,gwereemiging Amphion, waar-, 
speciaals van wat ik weten wilde, vertellend, ;liedje 'aarsons Pyinsesjer. dat ik een ju- vrouw Renée PhilippeArietigase pen b.aafde van ze sinds 191(1 de kidster is, haar in de - 
dan n.eer het algemeen gesprek  leidend, zoo- 'Wweltje`vvd fijngevoelige"' poule en die vooral_rddr baïr hawei ic 'met gelegenheid. zich Meer e. ni meer et 'knol' 
dat voor mij liet pijnlijke gevoel • van een innig teer niC'ziek• , gloor 6.1101,P8 optrad. Deze heeft, onge ijfeld en orkestlebling vert- rund te maken. 
indisereet  indria,ster tuinel wegviel. De componiste . heeft hierin de zuiverste, 

Fa grappig.  doe,a het mij  „n... teen, tederste gevoelens van moederliefde vertolkt 
ze. juist bezig war, hij met entrain :iets ven en.het.'el 4"' die aan het hezi,t  
haar scheppingen te vertellen. haar nioeder "n liet  ""end4wy"'n. haat ee twte 

, 
'dwdje denk; 

binnentrad, om te bedisselen over een lekker in 't h.rt grijpen 
impja a-, enge  -0,1 ea Dit versie ie ren allerlieft  

TWEEDE BLAD. 
oprechter trouw-. dat ik op tienjarigen legka Men, liambrechte-Vos zich. sla - eone, die composities. • 
tijd op muziek .trachtte te settelt en waar- volkomen ;begrijpt, nat in'het kindeiliartje Ms opus M op dit' gebied seheef zij Ta- • 
\vee. ik triorafankelijk verkleede : Vndar, ik omgaat en Wat Lindere heerijk;., leuk of natres op Cpn 1Coroxil van oiuetreeks 1-604, 
heb een Wijs gemaakt. Mijn eerste bundeltje e treffend vinden. Haar aa ren distinctie' opgedragen aan Ilutdelienruyter en zijn orkest. 
was uitgegeven bij Licht ener, de latere is mede oorzaak, elat bij alles een artistiek . Daarnaar componeerde ze „Monne  veende 
koekjes door de Ratterdr 'verkregen. unsche Muziek hoogstaand geheel werd veregen. Eerst sebree zij ie s een dramatische 
wers-.Matitschappij. Dat is - maar kom, laten ' tmuglielsting, als één geheel. Een loer  daar- 
we naar loven gaan, dan kunt o zelf zien." Na „Eet boekje van tante "An", dak-off ela werkte zij het om in - een Ouveiture, twee. 

Boten gekomen ijp_dd. khmer,  die 
av doet afd magazijn, kon ik naar hartelust secje Zegeling), schreef tossehen ver- ons hitervieuw mogen gelijk.ken, een blad. • 

-de-fraal witgegeven deeltjes' bewonderen. Het soldllende bondels- }Lederen in, twen atrijk-' uit hot achetsboek von Mona Panne mach- 
.eigeneardige vro dat"Metine Lanibrechts, na kwar9atten,. die bekroond werden op een prijs- tig te worden, waaruit we hier een bi.a.tuk 

ervaringen, die tapnig vraag, te Triest uitgeschreven, en welke reproduceered„t .door - haar zelve enderteekend 
aelirijcWr met zijn eerstelingen ondervindt van werken: hier door bet triaster-kwartet zijn , Dit Werk is door Ilutsbhenruyter in Fe- 

'de zijde ,do'r ultge'vers, zelf baar werken uit- - Mtgeteetd• Miami 1919 in Rotterdam en Utrecht uit.' • 
geeft en zeedecade eigenares.la vauji, ham Iliennegee komt -Anna Loinbreehts op een gevoerd en zijzelve heeft daarbij gedirigeerd,

. W.51011. Dit brengt.- mees dit hoekhan;... gelteeteander~ebied, dan de kleden. „Dat viel niet mee", vertelde ze me ver- 
delete. bij haar., zijn voorraad 'moet betrek-- liedjes ert bet islaVier haar geven kon. Zij trnowelijir, „en do eerste keer, dei ik de 
ken. to alles bij elkimr, is 'ligt &.11-• heel& ad, 'toch voelde al. lang in zich een drang naar repetitie leidde, ging het dan ook niet ge. 

• 
mijn "eerste compositie Votidel's. ,Waar werd In al. hruir kintlerinuziekliteratuur toont *genomen 'te hebben; haar krachten op drkegt- 

run -de influenza was, zei 

En nu gaat u er dna gen beetje over 't Lieve Prinsesje, 
schrijven.?" vroeg mijn gostvrauw,, nadat ik 't KindekmMijn, 
haar- onze. bedoeling, - namelijk om a n n vrou- 
wen te laten zien, wat d-o o r vrouwen ge- Doehtezke zoet, van je Moeder 't Heelal,. 
daan - wordt, uiteengezet. had en haar 'tevens 'Weet je wel hoe ik je koesteren dal.? . 
verteld had, -dat beschouwingen over llinder- Weet je wel, Dochterke, stralend beeld,...  
muziekliteratuur ' als 

7 
 compositie der, vrouw Dat ik zoo innig bij God voor, je bid t ,. .„ _ _ wel zoomt mijn ,.manags..pnnt was. 'k Houd bij je eiegoken 

,.)Det is Wel aardig. II wilt das zeker de 
geesabiedenis not . de liedjes, die ik gesehre- 'k Pleeg er. mijn kindje 
ven heb, wel ,veten. No dan, ik heb altijd Bij dag-  en -Mj, naellt,--. 
al liedjes en stukjes-en qieatremaintjes voor „Zegen nee zegen", . , 
mijn leerlingetjes gesehreven, waar ik wel Zoo zing ik mi zaelf.t, 
eens geen- geschikt materiaal voor had. Zie ! 'le wil je voeden 

Ik heb' namelijk- vroeger eerst piano ge- Met eigene kracht.: .. 
. studeerd en daarna orgel en gaf een tijd. . . 

2ang veel •lessen. Pianolessen kreeg ik eerst »Smijt-lief, teer wan CP II lachje omkruld. 
van dien gooien - ouden vader Schravesande, Heb je genoten en heeslijk gesmnldá. 

' nnar ik zooyeel aan ;te danken beb gehady , Kijkertjes IslanW, als twee 'spiegeltjes klaar, 
bil mak: eerste muzikale aehreden e 'daarna . mioio,r . ibij e.a.. 1.3.1 oventjce meert 

•• gaf Sikerneyer mij les. ". , Nu weer in 't nestje 
- Zoo nu en dan speelde ik weieen op liet . Je nellergewlijd ; 

orgel van Sebravesande, die nok, organist Sluimer in 't eviegske 
wnà en toen nu op een goeden dag de be- Door Moeder "bereid 

. trekking open kwam van organist bij de , Al mijne liefde - , 
Doopsgezinde Gemeente, solliciteerde-  ik maar Heb Ik je gewijd, 
pardoes en kreeg de plaats. • Dat je/ tot zemen 

. 

Toen is er natuurlijk geweldig -  org,e4 ge. Van Holland gedijt. 
, studeert', want binnen zes weken moest ik - 

j  in functie treden. . .lij - -Miniatuurtjes voor de huiskamer", 
En nu-- lietloot zij reet licht a erklearbare ciatvotalige, lieve stukjes vmm viool en piano. 

voldoening - beklemt ik al belui twinlig zijn alleraardigste ve,irrinkjes nangebreelit 
jaar, van mijn zeventiende af. die post. ' bij eiken titel. en op liet titelblad. liet 

Toen ik dan in dien tijd eek le,ez gaf, fraaist uitgevoerd ie echter ,,llet Boekje van 
kwam dat componeeren run liedjes en, er mate , An". .. 
vanzelf van. Ifet illustraties in zevenklenn•ndruk, maakt 

Het ,mate bundeltje was ,,Van 1011+14, 11,4 reil *Mg e7.01lig..11. meherzirg.hm  indruk. 
Met 014 

n 
1 zonnig thuis'. orgedr igen min haar, Elk ,m.o,  is

. 
 trit‘ nerig, vaak gmr koen- 

die ik animeer in haar enumetie. benend,. ri•ti.eli. inleid' goilInsIn.iiril dont W. Her- 
man Catherine *ma Hennes. Een s rimelelijk. deids•rg. De , ersjes zelve zijneenvondig. 
.....lig..nd bnibri, ,.n hoor gaf een b,,.v...Jr kinderen iiiii echt ilei:11,..: hl te .40111.11 
Vij I> wan haar belang,t••111ng le een j01.,..,k`..• elk di mee te leven, en de w iiiies beitawen 

ii. ni:vuilik:: vertelde zij Ine litelienile. -wws ei hij, 

ANNA I S -VOO. 1,1.5 d, No, 

invloed op _kerm Lambreclits gehad in haar 
ontwikkeling als componiste,. voornamelijk 
door haar mamenspel, wdarbij haar een nieuwe 
wereld onteloten werd door 13rahm's sonaten ' 
en concert. Mevr. Philipp eedes ook' de eer- ' 
st • ..Ue tel u (t. 01, 
P.) 4ti anditid gaf in helmen kring.-Dadr-
bij Wes 31 Mossel, de cellist. Deze heeft 
voor het kwartet V.1,el propaganda gemaakt 
in ouzo concertzalen vn •beett o. a, twee uit-
voeringen met Carl eflesch tot stand gebracht. 
In dienzelftien tijd echrecf gij ook haar • so-
nate voor vloed en plag. die verrhilleeulo 
malen reeds uitgevoerd is, 

Waar haar ork,t-stialii. noodzakelijk Week, 
besloot ze •  /11111 ie.1.11 van ZWE'erá. die .ce' 
vroeger genomen hall, oen vervolg te k no, 
pen. door dal IttiNeliriirtiv tor ilistritinentaltio 
te gaan lee n,. 

ter. die to alu altijd even 
welwillend mocht 7.e do tortitie. 
vim liet inikoid-  bijwinnen. 

E..II 10,0 i,- door de leden, 
nl. ik er ;1111I 41t1, 11,.. 1101. eo` Mij vertelde, ei-
ken mdi and in den wint, nin bolt zesvin 
lip 11 , 1.10 tit/11; I, repetitie in 
Vin ebt to rijn. 

Ribiele. 0.0  hield het ' vol beproefde. na 
11 18 nrnv br  eek eeg eenige bemin 

1Je inuuier c, ken van Anne Lam. 
breekt, lijkt, ni e een, die blijk geeft woon 
een insecht e,mmoeitietalent. lee'opzet 1, 
breed' ze menjponcert 'niet aan 't klavier; 
doch schrijft do ideeën die ze in luier hoofd 
heeft, -*au. luwt .aterktelet op, op twee, drie' 

:neer balken, -lipt., vecht ze lier. dan pit 
voor do vorsellitirinile inetrumenten en vol-
tooit zadels de Partituur- 

Dat zij, zoekend en strz.i.znil na,0e liet lie-ste 
sist zij heroikiin knn, toont spoor 1. 
gei iets .verschidende potlood-krabbeltjes, die 
ik in enu onbewaakt laageenldik 19e en. op • 
gevlot,. pf oulie,elidilen, g••iitienel Waniell, 
LI e n Vi,k111}1., Ibis. en dopt ,tssii nijdige 
opme rkingen tegen zichzel, e ..nllemanl 
lijk": -zegt ID1.1,3. er.b1111001.1.11". 11 ZOO 
drong'. denk er neg aan. over-. 

t erk sun abn CM." fraiiinriwiliti. maakt 
bitten. j retliiiiin indruk. lt.. Iman-  en 

opzet rijn-kloek en baar armvenven 
grilt,, ,nov, ik k di lig Jlant0 li.wl 

oei in 'haar ernItelnen i II At` inek.mi.t, 
1114 o•inperanient au al haar werken je  flsidl 
4.1, ,,,,e4.1111. i;ig 

. rij ooi, ikkelvit en-te t-elt 
n wi• cel, enk.. „ maal no, ii0 

inwint .41. • . zie rn. buut ijl -rilt wet- • 
ken en ieket w 
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e.. e. .P 

• Een eerste ,satz v»n ven sl'inplioitie had zij • 

mij, steiij,,td. oinstenhighe- 

den hekken luie- heit !Wie • te VedlooPtt 
• van dolt lighlatter: spoedig 

1110g.; zil n., Meer Mfberztred en Z nier 

lit"t aan den ,tt beid "te main.. 31.t‘t gronte 
lung0telling zien - we uienut 1111,11,4tie,  V/111 

bar torertmei - ' • : - 

vertnntw,:n vertelde ze mij, dbt re :mul ' 

een tijden, bundel kind.» 

Ijk' ..tleorloopen al 0  t tt belieft" dei strand- 

pnlitic; aek, e411n: ge' leep, damesbátleir 

kointi hot kijken no. veel nn n ;Veel er- 

izer naiktr .gmewletifd Is, aug wel toet

Itjk 
 

t 11,ft Mij a t gehinderd,' dl die .dikke 

• tent ne mans 't intstieivijksi te non-

mem. t heeft am eek geen .tainourtemen •ef 

.Lisa meett-  indruk tiehtt,rgeleten. 
Hoogstens heb ik me afgevraagd of. Cum 

l_apureerie inissehicit non hoor theater.  een 

mut evingsgnur Niereen.- en duur-00T Odm rel 
Wow,. hij heer troep telt. DIL, 

11100i0 vl,ttineo. Eo ook , geen ergo 

motie decors. De tuin met de Minaret. bet 
Pahls vete den Sbb. zijja de • besten maar 
iv0 zint ).10 vtzwoul, Iler stok! Leo goot als 
niei0. ne iittrige, dunnetjes. 't haat om deer-
fonts vee Mut' Bureau.-  D.. vrouwen 'zèlf zullen, 
bij meerderheid van stem kiezen. Nu uilen 

nee inverte.° ieder oe» ander. te haar 
j;Juune vindt..1,11.1e111 111. Ile loon, harer 
ket.• het hoi' te laten eioen. 11411 11:141.  tp-
endiu, neet deze. verliefd up heet gen unica, 
heat ok hom stem giste. 

Zij zelve z»1 doen of ze voor Mosteiti toet,»  

.den pretendent van baar ,„risele". 
1h. heinde. 1-i,h1..11i,j1, Xotn{eddine komt in 

den n1 eu hr m teoll tin de bekering der 
nom, .1{.• hij niet liefheeft, doelt eerst »a- 
dat ni bijna liezweken wan" :.veear de 

ros,. 1...g, evt.. vuil Keerabt.
Nota-midi tm is maar een haarbreed %au t 

gevaar erniiden1 - en wordt van zijn snood• 

• .di 
tor. g...benden 3EyrItsin. -  die ida 

mm.lam der Alras, .., ork leed , • hier 2111C F.11 
colt ,111,11 irdnt oor 

dei .1111111» t diati bezingen toot 
of hels en l, 1.4-1111111illgoll OLM her zwakke ..  

1,1"elidn'll nog alle vijf 

• minuten sehrttettm »ad en -,,tienerend komt 41'.2 
imikt-tijk e lezen,  van don .allen tuin eer-, 

gehijkli eisehen tv doen, nou r von veer stek 

dar nangekundied • wordt als • .,Lb plub '‘ 

ren, et la 1,11n, 111;110n,..n tje b suison".„ 

van ..,1.00,rnk waar de „décors' vjtu allerlei , • 
;hiel het'rinteten doen, Atadden."'n itrice 

waai, 1;e11 ,11- {rwoolit. • 

. lk begrijp -Mot ok J f fn een Ined woew 

• den -1 ombijgangers t kijken neai - „halen 

den-  Verbentm Wordt •nkt .2111 '10.4 hinder- . 

et,  

het officieel oren. van de ,,,Women's to- ' 
biel and Political rtnalon" - Maatschap- 
pelijke en....Politieke "Vrouwenbond - dat zijn 

gSttu Seltirtereutle._anen. lielnefd. • • 

lts opgaan v let teRik4witren me zeer 

. Iltehaiv . 
goed snik,. étoëd , skin! Mi lunelo thseorl, ven 

»rit limiselie evental, nog, .ijitk: ander», .11-1. Mek/ • 

• Lee. Wol:. in een stek, doet den inliond..1m, 

am Lint:treem,: is ten thinne die Irehi. 

Mijnwet • duit • eleukt.n nee -Dipte-0-1 '‘ - Ide 

sinth•s . en-  hum. eu. drziekelunakeud,  

. . 

• gingen • vil,yersittelki'ing, • immers • oas 

LE MINARET. •  

je» titelblad• vertel:int een groot°, enorm 
slecht gedr»kte plaat. Gin Steent gedrukt,
dot 111011 tas{ elle détails reden • moet. .De 
hubtdmak begrijpt Me» een ,verheerlijkt • 
heeld' non' - de strijdende kiesrechtvrouw, . de 

illitont - Christnbel Pankliorst (zon zij niet 
de -meest besproken ornliw ter /opsom  
net'-  lantste.-Intif - "jitttr?J-ift•--ilérét~,-17e-t 
redactie-is -au toch ‘'eer gevestigd Lincelix's 
Ifouse, on Ldiln, en dus »tint eieer 

Padje. 
-advertenties. staan op de•bulteribladen, 

Bok iijiljervele_sempritl door' den' tekst

Voor hoer advertenties heeft de Suffragette 
beef wat over. In eeti itrtikti{ltje we' 

114{4{1  kunnen: :»naken voor noot mok, dring]
de {reilostriori er hij de lezeressen ten.ocrste op{ • 
eirui,dat'..•ze kempen zullen bij de finno's, die • 
in het blad tulverteeron, vermeldende, dat zes 
dom' de Seffmgette op hun zaak opmerk...tam • 
ijn gemeukt, 
Jle ndvettenttes mijn aaneelot i -dard,en 

allicht gehebl naders tlou ge in • het blad der 
strijdende kiesreeliternewen leidt verwacht. (ton
vleet de in tni mis 0 ttiesTivrialrappestkille  

's 125-  

Ilit aelzhen laser -Menen 

weiden door het orkest 11111 de • 
koninklijke Mnotrolfoppil van 'Ilierktinde- (M.; 

ent Edward liceriehl. -r - - Laat Ons hopen", dat wij tragen:tem. die door 

Waar "zij zocizeir de -fiellingstelling 'verdient bet bezit van-een eigen orkest in z.tot A1111. 

ieder., the zich interesse.4t toer enen stigo onnitnntlig [eden verherren,penaug  in 

eig. n nationale: I n t g e ons { de gelegenheid ril n wettengesteld Met ,  

Of mogelijk zou relt we'• het we n rk van Movraw Lombrechts-Vos-ken,• 

id.  don • H o•to dedt icht ot.koott 
teak h Qrddl. 4ati,Igenturte. le hoos. \\ -F;  
;oe krijgen. • . - - • 

Lapareerie - 00 Stamise prins rut drnom g,ozien koek bij 

, latei tje-driimu, Rieltephis, maar von'. haar , nonr landeǹ   en deed eelt duren 
et.„), tulei.lilt.e vert ende,  hese.en  , Me . nat zijn banden zulke mooie dingen te 

»toega de t» ken over nen -1.11e1Sitt 11111keil, ,jult hg , naar de hitud ten 't !nebje 
Jt hebben e mi,tien zonvecl_,,tron _,..antikultiten_ Mimen' 

décnnete •• • - 1 •   _ SIVoi:•tot mi toe tijdpa ssenring geweest wi. 

Mij heeft dit Miner-eLniets -0-rnets,   bet snijden \n, ,vontwor,pen uit hoorn, werd 

dan wrevelig getedakt,- en,„,.wriro het tnet vr.lig werken, 

iM • -,01,pn-Ilnija.StifFn10,03: r j:Vlei:ski{ e en er. niets von, 
t 

van zt wou 

gres .7nittleintleFe -ge7g-eg'7.-t Ware ecia -e-r.730.W air »bewust deel. Mdtr op delloog . 

ve291,1ren avond „,geweest. • " • . ..„.„,7 ...7..1‘11 liggen de 'Iotrivlidelloa eirit koe of Zen- 
%Vet 47,0,01 neier vnl aro lokt ijkt 1,•ijkt..;,yeliellteetit.,-lti de grilligste Vene en. niet die 

nttertslsantel. dok doopt. Richeples fari,----,Zie(rom,  rondingen, ven een innigheid alle 

thFiCi,n;- • . . • grdof; • thit • a.. word.« tot stukjes tesibunr 
• 

liq - 1531,>41,;2:li en flnieftir-lbsene dt - Berm 
Onze - 3flig Iet dun eens Cpn  keer .té. 

sg, mallen-, dan limn niMbei;ive zonvnel etshome 
Ie -danken. ...dal We; best -eens eelt ungeliikki-
gt. :avond opl .den koen tWe mogen hebben, 
Voor' lle tolgo le tv ia onOtle ons beloofd 
de Mijlpalen,. wat een vena. ces en 

ti," yin 1. Etsleut  die fbtijo] Bij de Kunsthandel Pietura werk cas den 
goed 10: - schilder Mier de Prairie ' - . 

Nier  . • dilt 1$ de moeite waard rxluppies or.,. 
nog{ °eng schippies - eo allemaal van lunit 
up hout. zeetjes, met houten mannetjesij  

Lui zogen, ze al eens in Kunstznal 

Lén schilderij, twee, drie, vier, vijf, zit, 
10 in zijn kunst Belg geworden. geven, er kwam, 'geen eind toni. Als de legen- 

Bet grootst doek, de vrouw, • die lang uit- de muur iet  Aton numrZetnitheticus 't hij Mei. 
gestrekt op eren divan ligt, doet in opvat- 13 -niet meer nithonden en vroeg - met de 
Bug. niet in uitvoering, denken mor kssel- grootst mogelijke ,„Zbitbellnérffining. „Eerde», 
Imi•glio en n01115 bij zijn seltepeu voelen we wilt n even ophottden t En kunt u me zeg- 
den invloed-  von Baetteleer. gen „Zijn dit missehiedschilderijen ? Dan 

Beestig, goed
. 
 geobservensd. tintelend van non goeden raar: goot u tion jaar lee-amen 

vroulijkv zunoirjt ol zijn de sh endjes. Set. en als dan .niet stiet. een ItOlOnIttilt hint 
1,11,11211dt bet nog Wat, t uelen we nog niet trekenen, • zal 'ik zengen 'dart u. 't ver ge- 
ren alle,'-  onderling verbindende 'atniother, is breekt heeft?". - • . - 
hot tin kraght vair zijn streek die ons 't En dit 2eliouis is int in Pieten, te zie»: 
.vet opvalt, , • 'art d". was 't maar waar, maar 
No. 5. het portret ven den ernstigen,' mit-. de sein ',berijmt (t), die geen schildergen zijn, 

tigen ouden voelt" dun nl' Im'cusges Maar de lijsten zijn prachtig. daar. ia Mets 
trut. • en menseliclijk, -t Rende fond, toet mui gespaard. 1/of ginder lijsten 011 g dm. 
zipt limiwojijks ondefIrnken effenheid, 'door n»•tid • gunden lijsten, lijsten met en zonder 
de lijsten et priemen er tegen. schept tal kattenkoppen - Matterend« lijsten, :We- 
tm den man zijn tijdig, fijn aten sfeer InIn11 reine lijsten - rn danrin .•... 't 10 
In-kende gemoedelijkheid. flat „kennen" Vil„ f`Pli tem mig tokon vn', omen tijd, dat ent- 
zijn sujet, ik. meelt, dtit. joost -de personen stige klinstheedels als eerst -.árti-en-mr. Pits 
%rosgele« liet bekende Ven de dingen uni ten, dergelijke vodden een onderdak geven. 
hen, in lain verband tot hen, vintlim we nuk En dot er menselten zijn, »die, rldfs ent 

  r 1tet •, uoteuon til .1, . '1% 011,1,,•111111, nikt' d m dringen -'knopen; is e een 
Ik 11tI vi!r P111'1111 te ul aegkn,,. nadril 

ook.7{7{,if tOoli, vond. ik, dat Als ik .2.15Q de zee rog als 'de lieer Badier 
een _zoo groote belofte' als deze jonge Men .,de 'Prairie, zweer ik plechtig, dat ik er raf, e 
ie, niet trubosproleen-tneeht-blijec 

,l.s. eiinslag krijgen we.,. in deuselfden 
kunsthandel Ce, n0, belangrijke etsen-teu-
inensiolling. dader andere zullen Cr tui ah, 

M. %humus, Drang-
.b. Brayeken uit /01.11. 

rom len von den / tttt 1..1 
.1..<0•Ind,..de np .1.• Iln„er Wol ni.-11W snijwerk 
»nel . nael n.ti. Men ,...telt tin. dut Ver- 
atte, nn nr.oldrrtni, stoet die in 
anvevend (toi, eeltmes

uur knald, uurI ,{{{{r t taant {dood vei{ 
nl{ {{.{.. nl,  .I{{ itor,soli sen nek- 
lioni mi Doler. 

oren-% n o elunnnirr. 11.11,11. 11,14..• 
r_ L omii 1011  

nnli r oin hij, al .1nundi• 't .vastset 
r-2 hij syteer, eu rijde, 44,0 de... 

b, • _ _ • . . . , 
• 

• , 

v»ty hier temet. zul dit tteetht meet stel- mag "II: 1.1ar 

ttinler,angen. • - neembn ; wel kan At zoggen. dat 

Want{ ii-Ork,sti3Otig ditt-Tdeet 
• Dooreen t d 1 vele. betvlizon • kunnen ilron-ter 

InnW tel Studies. schetsen ter filet bewerkimi.. 

glooien ,  werk,0n onajtgemwen kt-neren , 'en. 

• , <hintten 3latsys door de liefde. meid Nen 
0111n1 (tlf,  polen at Mor a L. V. in An twor- 

: juni-  B mrti"-Fein j tot een der grootste tollil 
dors.' 
1-1,1110y1,11 Van nriieldrnairr ivo sierkunstes 

114/11., maal., er ce weinigen hebben. 

opgeloopen uit nieuwsgierigheid 'nate dit I'l- .1.entlictlei derangecren zich niet graag, toch 
fríssebe, gezonde weel,. ten-uit deze. boe never Con teil. .en we heb- 

UP kunsthandel scheller tin Eiseelbffel-heeft Ime mallere dingen gezien,. dan 'n staker- 
een uitgebreide tentoonstelling ervan. .te verenden1 'in schilder. Dus kwam de 

Zoo bij 't binnetikensen treft de tevens- " aottlieliens. 
nog,d, het zonnige. levendige vn» deze ;Boven op 'ti atelier • werd hij op een stoel 

kunst. . geplant en daar begon liet léfilé voor hem 
Kerels is een Bollanden . intor heeft, zoo- op den ezel, 

alt ieder doek verraadt, lil Belg. gewerkt, 

válacho Vlechten en poney of ondolatret nou-
priLkon, allerlei edvertentien yan blouses en 
verdere dimicaeonfeetie, dan {-MC Wintersport-
pliattsen etc: Een mentelfirma' stelt u een 
heerlijk motel ulster voor en noemt het, om 
de redactrice te vleien •„the Christebel' 

Selfridge maakt rut fit voor zijn tyninn's 
vsier dames - bric zou wrIeelis Willen wet.. 
waarom we onze -beeldigo, -elngarife-  nacht, - 
japennen zonden inoefen ruilen voor de. py- • 
»ma's der mannen, en wet we daarmee op- 

. tin .grer, slee_ 
Di. lee Lofel beatttat t ~huig, moor uit een 

opsomming Ven bollen. van allerlei soort, 
ron! 11,111,11 e» vrouWell. Slechts enkele 

• titel, tuffen ons 'rlie nomen thon gevest 
nto-  wi &dl Ctune -The Snol of 0  koffen- 

ite• 1-11.11 (uurtoop. 
Net olgt heel wat over de .PCi.:1 van Mes.. 

Pankhurst Jn „katernn en do' tijding ,411 
Inter terugkomst i • 3m November zal ze met 
de Malestie vei  de • WIrite Star terugkeuren 
es 3 December to Plyineittll landen. 

1:010111 Vinden uute. die we bezwaarlijk 
in u 11 a C vivo...kranten kennen itintref..-
fen Nie4WS Int de gev4pgeai‘ Een dame, 
die voor vijf degen was vrijgclatett, was ver-
dwcumt - een andere valt etm ziekenhuis 
vorvuerd nettr -eng particulier huis (liet he-
troU kier du om-zieke gevangene). 

Talrijk zijn ild berichten der aftleellugen 
• t zijn vershigen tuin verginleringen meest. 

• en nogal eens slank Sylvia Penkhurst 
the euentry. 

liet tweede blad begint niet een redevue- - 
ring Van 31.. Pankhent, getemden den 21ro1 
October te New-York. lk aal er ti iets na- 

ure wiltme „Verkrom we 010 ij.  cl ende 
kiesreebtvrunwort zijn.'' • • 

• Ven een evolittie is lu het streng behuw_-
donde Eugeltunt to weinig _te nop., zegt ze. 

__Veel en veel te long zal dat duren en al-
' le: lei veemanen zouden veel te tuut blijven '• 

bestane. Neen, wanneer de trronwen op zin- - 
ver vrouwelijke wijze te wel. blijven gaan, 
Met liefde, met zachtheid, met geduld -
den komen ze er. niet. 

Peuter lintei treden de kicarechtvrintwen 
strijdend  op. . Toen bestond er slechte één 
kwijnende veremagiug voor vrouwenkiesrecht. 
Thans tik kan me voordienen, hoe trots& 

Pankherat dot heeft gezegd, „thans 
hebben- wo 10- {ledigingen voor Vrolte;Nl- 
kiesrecht, bestnendo uit mannen en eruit.. 
nen , ze hebben ren groot aantal leden, bun 
ka, zijn welvonizien, en aller ledental is 
ster 

seu
k stijgend. ZO heeft onze strijdwijae de' 

kiek van :t Vrouwenkiesrecht, teruggezet in 
Greol-Brittanitl," mimi Mrs. Punkhurst,  tri-
omfantelijk tot de velen, die »menen, dat 
d.. strijdende ki.reehtvrouwen haar eigen 
zoek schade Joch. Zelf booteik geweld, haat 
ik wanorde, zegt ze lets vertier. En toch 
bedrijf   ik geweld al tele jaren en voel me 
rij von -  idsald - deer is geen an it e r e - 

weg in Groot-Bri.tinje. 
. „Onze Intwalijks- en echtseheidingswetten. 

• Ju out v-in de be- 
schaving,. 't Verwondert me, dot vrouwen den 
mooi hellen uni'. de verantwoordelijkheid ven 
hen-olijk en moederschap te aanvaarden, hij 
di,  geringe bescherming, die ze jlln 'a lomer  
»rentoner liopWilieliben. LIct verwondert me, 
dut ,den 1-11211n een kind bet leven wil ge-
ven mrt de •weleto4.1not. dot, als ze Inter:  
I.% en gemengd heirit nu •t het ver wereld te 
hnntgen ze niet de minste nelliZrlijke•  
ten beeft fp du tOCIZOIMS, V/111 dat kind: lloe 
groot,  leus nel hei VertdOttweit 1.1111 reu 

VOUW i 44.11 ni. aij11. na heul te ditrvot 
honen .haat als ze vettige n etskeintis hè-
zit, zal zo weten. dat; wanneer ilie 111i111 niet 
ttnes is nut 'loer liefde lont• gelatft. hij het 
reelii hoeft eon %nstintle vnotc in liet huis 
to kreunen. rijn inairr...,  hij hoor kan bren-
gen uur 11114,1 louw te .ureum. ce  ee  ken pteu 
nein, lij  k e i k eli:!1`11 v,w 11,11 Vind. 

/14W,Iijk, 
aak nrlanes hot y..rtin‘lnlnll 

troepten" inisPloorsr. 1.1 . treffOnd is Ina ' 
• rtrolaw en .tee vn nl . znoketnli,  

KUNST: EN KRITIEK.. 
lip t Plein,' in de ' der lige, reatige-kuust 1e 'Scheve:huigen, Me we een dergelijke ten-, 

houdel Vnl; tebitllet en Eiseultiffel, de ten- toonstellIng piet '-Minder< kwalijk "namen drol 
toonstelling vap Enere.. ' . • • we' liet- no Pletten doom 
lk herinner me. hoe ik uil Jon ginter dezen -, Een nneedote. 

jougeti man, tëderel ring wcer, tegenkwam , Deze zijke schilder liet eens, rekel.' van .1 
reet Zijn schilderde. 'en zijn ezel. Meer dan zijn, genie, ene teer bekend nestlibticua 
eens ben ik de bul vairll'ét Palace Hotel men Qin mine gijn Moddeten in te mmed tlee San srlit'In11. be rekt heet 

MARIE VEIBTAREN„ 

ONZE LEESTAFEL. 
'II1 .  SUFFRAGETTE/ , 

Iked ligt het voor me, het blad. -welks 
annVel;• lontnnInn nelneri.en gemand 

word door abn Waden van de wereldpers. 
nik VrilleK1.1111111d. 10. .stiffregette. lust 

Wad v mrii  leristalnd D:lekkerst, t-11 V:111 
I 1 b., {{{1{1{{.1, Ik kan 
Ijs• der ,'111Trilnl-th, vertellen. 
. 1. -e n Id., 1 Wol ! I1it n mon int• bestaat 
nit lui 1.10,1*.n. ..11 elk blad Mt • twaalf blad- 
zijden • • 

Het  ,,,g, dl .ernots.. tap „tb. Mook- 
4, i• 4.”1111.20 g.‘tr1.13. II..lutia 

Weekt eti..•r i0 .1.• de -Minima, ,•do 
awitrutk mankt 'ron d{{.7{r{{{{ill{.{.tIlss' 

• sollen .'t trio, dun e iY,:uni. _aide rlitig S11,0 
leijets-, ur...irn 1nd i..bi • "In  

id1,11edi. die w de linnnunne i 
d i ne innig J JJJ ,n _,:cumul witalt. - ' • 

lh• holt h• eitnnmtr 1114',1,9" V.111 
11a1,11, moot oh- 'I "ogenblik koine dol 

hij ',Mi I..dnoincold • /....dtlmtknerpotli -acid 1d-
d-ionen. tis.kk,•n Ileit ,.lelt

.
Itenze 

s ,ttt ej, Nly rinen. flra-1,1 • ndevddn '. pint.h. 
ti, wol ti t ee nit_...h,.duvoer, .1,2t 'Wen ion- 
tizett 

Maar A t..t Abn imitii • zin
•
der dei. tttttt itn• 

kop?. di. ...di " r.• vaiinnif mol,» 

11, ,  '1/ '/W ,r1i..11{{,{r{ {{{{ {{:{31 

o.1 a.' 
Md, WW.' -. 1:145 Tiarke• 
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tm-eser 

eje 

eet, ,wmgeren te eten ; ulmliri konen ze den 
dood nable en moeten losgelaten woelen. Nu 
heeft de oogstring evleten pas eee-  nieuwe 

• yet gemaakt, wniseelj bepaald wordt, 1 .' . - 1 
meneren, die in base vrijheid weer he stelt 
zijn, opnieuw geeneeen genomen meetelt wor-

. don," en lik telkens herhaald 'moet woelen 
'• net zoo huig tot zesheer vollen streftsjd 

hebben uitgezeten. 
. Miss Annie lieuney is times enkele malen 
losgelaten en nu -zoo, bwek, slat ze in een nitetaan bedden. Weinig werd; gezegd en den 
brancard ter verkátlering vetieheee en geen nee efiked. benalitexten. Acht weren er. Teen 
woord ken tutFee. gingen de geoote lichten uit, bleef alleen 

„Toch schijnt de levering de leit-enennie- • nog droommign gloren een zwek, modem 

tiont mtje. hoor en dam zijn ajouren 
Meiertje. 
.0, a 1: iten. Ia u nu sto sten 

I oon -pijpen Toen'-begon- ;een droomerig te 
;neueieu „le Y Mis °Meute", de be, 
hemd.", bet erts en.-Menteen-   
eend eseedent d'Ainotir lointeine". 
Don stopt ook zij, hoer pijp en, de st , e 

wertrlembeete version l. door 'e ;ieeit- 
, beeegen -van wee zen tweede of denk eim 

stepte. of' door 't rusteloos bogen van uien 
do dito mud nog • niet volken.-  in zijn 
ineelie had. -,  

Xeoit, malie jj  veie eet ik nien woed. bonk 
Mimi terugkeer 1030 pond (twaalf duin. ' ' dut vleien/rk) veranderen van die geeiebeen, , . 
gulden !) eelooft uit dankbaarheid ;voor. els ,..__ALLESISSOSIMAT nooit de..retskukking van bête geltemaliglieid 

eikel lehriMulel. Peuktreveuteedinehele-. • - ; e e e. Me leed en e te 
e ecoas: e ou ere , wan Mat eau MedemMselle Angele. etooverde nigyenanl,s. .11.. -k r wei- 

eleehts omeMnebeld home hen zee nee_ lee t • • • t w" September • 'Ik.1.• -soms ear ik seleen -  ea alk nig ie, dooier. Meed. < wie; een meel neig: • 
lijk." • " j  e stierf ze ;toevallig les ik het nv' neen Jicht, • zwoels dan mgen, • verloren, -,yeg, Werkelijk, wie mint er nog niet geweest 

Een. zekere Mess Coanor >Smith heeft in 't franech blad. Fierette Fleury. -was :geen fee-- ! ver e. allee en. inet 'die boete uit- is, uniet er heen geen. snit een kelk. 
tenriaer 100,'  pond gegevene.en doet 't 00 armelijke TrOUW., hoewel ie er keurig.  uitzag. j diekkine an eneereldsche gelukzaligheid. rig gedekte, Ine lik mie e gesie rde  tafiq 

;weer. ". Fleer/ hadleemden:, en vrienden ! da» zie ik :mezelf .er tussehen zitten, meel to genieten en de Iteeen, 1:1:  valt keten,' 
elnietaled Pankhurst ednijet eest Vlot-  ge- met namen, veel te mooi, em.: -voer Pierettee nou miehitee keei - en lkeeeeernel weer de de nbminte nederlised ep &tol, dot 000e 

_Meld artikel tante charmante fleur du pevé, echte trien- gogd 'die enne eiekreop,, tem.. ;i1 die eer- intiemer lood te Delft tot enen 
Wee mis  zegt - geestig kweet ze den te zijn Hoe ik ne gierette kende ? effe , imentenechel ijkte inenschen - ik beige; heeft gebiecht>, it pende zo, 

-oergei comme. op ooit  11100 t, Wan zon. ,,,ondis.  Op 'n 0,0<e,, TeIrerj:nnee uw :een element een 11 toet', een- bonnen mag heeen handen sul geld eeg 
de morgen neon ik de. tmin • naar Lepen', en - ...hen al die: gehik...eigen, Ine te gauwe eieen zeogenue 01 o f kiesreebterndven. j e ne, 

Let op. nu Ment vooe •ene HoLleselechen ossen ja neaspe iskt nnk:'''  net v r me statie t ie e l d. le IC G, le .1milit ener ener me> 0  

nelinme-of neknee-ot-dog. geweid, ' mg-bezoekt • ik Mier' hl gauw 1-wam 
Deze vergudeeing was eek vaas behing om nap uit de mouw. Lingerie was er niet 

Let vereellijmn van he Welernoiselle Angelo Maar. 3, el stel 
eM weet, wat de Engels:eten-  eerste. en- dim ene en , vreemde leent. en omsluierde 

ober de kot en muiewet De kiesreehterme lampen en lappen „van grind -en eIlvereeefeel 
wee, die om" ham etreden gefiengen wijn ge- en. eeere l. pijp,n, •  

Ik kwam er echt uur en lag/gem. aan 
b, gen ne me in te wijeen; omelehtig, neg-

- eng toch nog. Aan eeel gevaar, een veel 
verreed moeten die menie:hei bleatstean 
zoo bang te zijn. Toen langzaam aan kwam 
bezoek, bleekt engere vrouwen met monde 
kiemen, maar •mooie, doffe gezichten en 
v reemde mannen, slap en outzennwe. Eerst 
vreesde ik iets nneere, maar el-  dadelijk merk-
te ik, slat deze mengelt. met lief. niets 

het interessantste deel ieteressente 'preeiten. Zo; vond bet leuk, dat ' ik Parijs 
krant: Een verslag • van e. groet° vergale-• 4,0o goed kende, en npoiligde-  me, heer eens • 
ring te - linightubridge, mi daarop sprak een op te meke hij een vriendin. 
liellendei, Mekt. ~dm Sebenhear. en Iets in Ieler manieren, olie :tere eendenei/ 
hij moedigde de-strieteende kiestiedevreerwen restte muren, rete in haar kleerdn missehiee, 
vurig aan, oni :het kiesreelit te verkrijgen. hi red non ven erie b.eeek; tinkte, En is 
ho zijn tweede vaderland, Auetralie. he ze doud•  
liet reeds geruenen tijd en werking gezien Dat leuke Popsilo vogeltje, met de veei 
en bet_geeente t,,e.oete  ieseem-nietdep-eleedrooilWeneende. 

Sebembear zegt omtrent strijd en geweld : meis angstig moe: gekleurde waneen. En nel is de een ige met ho sl e. ho denk ? Opium l Edo, heb ik dat geoien 
Ziet slechts hebbeti in liet veriedee volt - ,want miste schrikt me af. ik ben -mezelf 

"keren huis -vrijlised gieyannen. Slechts ̀ gevoeld en ik, weit, vaar —isLicen_ gevaar,.„ eer- 
-leetle-tert lemItael. Wat-deel Jezus in den eens - en alles wil ike  weten en_ alles nol 
tempel met de wieselaars? Overreedae he z, ik zien mi 't heek Gek me...leven wil 
teaselette hij ee hekgeren Neen,. nmn ik Imam.. den bon ik op 'e goeden dag 
eert ,geesee sloeg ze ee int. Heeft Holland beland hij een dame, die geen dame was, 
von. Spanje zen vrijheid do. zoetheid e, Oorspronkelijk ene mi Engere en. file zoeda- 

- re n niest • geteld rond. sehdeu zij nog straf te goed 
-Ge weet; zeker wel, 'dat 'Engelsche hu- ; hebben - - • ; 

jneleke- e» eekteeheidingsWetten heel wat Met ané fel ten: berichten over de ge:he- 
ti:kelen ven do °nee veer :slechter nog e gingen der kinieetetiereedven in kerken en 
zijn`' - - theaters en ai politieke vergaderingen, maar 

Waak heeft het a. eerwohderd. earneal de ze interrompeeren; of op bar. eigeti 3.. wij. 
geldsommen sonde an kwamen. doe de :etre-:, bomen. te neg., besluit 'dit hoogst merk- 

_ > • , 
Iiitg hebbes/. con tic fitje , 'Met eeer veel belangstelling ,l li er ken- 
, Een geweldige nnnonce. veitelt, tint een nee ni. gemaakt: , 

  LtirMs-RZYS. 

naar liefde-  en kamemeelechap, zulke vree.-
lijke flaneren wil loepen' met, haar intrede. 

eer niet in volle gestrengheid te durven toe-
paesen. Wem Vereebeidene vermeen, onder 
wie Sylvia. Pankhurer, la n o gedeerd en 

Ode: ei}, me, eek ;eet te Meel: 
e  \Wet de ;Met me .0010 eeee schenen te 

betigten • ' • . . 
Eies elk_ na die inneclieksehe 

'red hérileilete-  een ,hut '' ze heinenkeemen, 
bleek mie celmen en tea /lef en lu, 00)00, , 

eik _Voelde ,,Lat '41 die geilikealiebeid bedrog 
tee eut g.uvedijke ellen., ne ellende, die 

eeeeretterere e-011~w • - pene 
meidag eh- mit „geel) Mekt: 

Tolui:: der  le'. ineeliteg weed, • toen Mijn 
Luit .etre lis ,stil ter en. - van migst, ben ik 

_ eneuelt eee; 't ,.hels int en de streel, 61). 
c+n.hditen uit me re.) hing nette weeth te 
deegen rem .":"Ielieleelitig Moot leek ene eig 

helle willeeede tegen den ' eacht. Ik tilde 
niete/ank "ec,n1Z•ce  een de nein. Ik wilde het 

ie  mei:. Willem Wip kunnen lekten' «doe 

NGEZONDEN. 

timide.,  lid Merie. 
Wilt e mij verg milieu eg. terug te keulen 

e, tre artikeltje _lemen lenititkriticee 
host deer in maat OT, Rifi,  ie dfljhrik 

rei.inste s,•Iiijiit veien van ins onrechi- 
entreie. Een ...eherleteu - .eh-lint Kiinsi" ie 

- _ tee 1111101, kunstenaar. lhan sUl r.nan-, 
sullen lurlpen-ret, Daar. Jokukaalgeks 
den er baat hij' Van (loge neg .dun een 
echte ktinetenear een, maer ik wil hein eist 
in leen dalen heliben. Ik'vind het leclijk. 

leddem vief ejn iinderg art t.. lie stekken 
leeenereete.h. gehies felgeel/é leven - e,, 

-teen breeejjek ntin efennen" bloes 
men, en enen Veel liefde eb, toeu eeid bin-
nen in -  me  eilfes  van vecht., Mehtie viool Beo  

elles nu neg zoo goed weet, nu ik lees, 
dat. leerde,  gemme deed. is door „opium" ! 
• elleschnjefele ig het en emeelitelek. mear 
havemih beklagensweald • want timing meet 
't 'Mwteld isijn inst dis; nooit 'teevee niet ge 
nog v indend, wittni en kaak verkiezen boven 
zon en Molen. en „hoven 't montere Iel en_ 

• ALICE 

• - 

• e - 
Njx03,- URANJ.E$OCIeEIT. 

De Beef teelre S'leoliefebriek zet l̀o r bek- : 
ea. bloedbeo en Ung eunige stegen voort,. 
omdat . 115.  :neg steeds ei. poe. ttjt,100p 
behingee/tiMeden 
. Ook we. zem in de Orenjesocietei geweest' 
ee- wee hel,bee ges-. berouw eet. Zemelt 

rlo 1,4 Pi, V1'1.1 pll,lik0,11111 
• TOOS. • 

lense n est iedireen ken - ze bogrijpea. 
Dat mij en veel meieren nies lee . 0-;rk. 

tin rikeign_ r.ans  c.,rj,  eueit„ gebekt --Fnelme- 
e esti,tit leii dna zijn' neig, in oen eden. 

shuit bet met - 

1 . v ne Ij s t emelt 1111,  't. a..,1 
Dank.nat vno!, pkotsruoonn 

Ileiekte El,  er. - 
11,. ree  nere, ,,,,,J.11,115.1ge 1010 01, briefje.,  

lot een er alleen milt op zegge,. dut ik blij 
lee, dit let werk van W. Rip in mienee-
tjes henet, dat ik everiblij hen van llugh 
neet be Luns XVI, 1,oiti. ol Empire 
ao'. zich hebben 

Die van Gegil. liefhebben, Immo. 'om zijn 
11.1,11 eru kerk ven lumghold door 't os-
msnbrangen v0100 /nasaler ..Iwans. 

• ' Dinignehtiviel 
vimpiAnx. 

 

de kok daar ;reet Delftselre elliolie. 
appeltje, etieb, ma/mietjes, flenejes enz. weet 
t • brt -kene is ven btic- 
aogelijke eever enk lijk ' Zelfs kle inse>t 
teigelmeige 'Theme. onder ons vrouwen komt 
pede:je &ne-feil-111 eri Verfenfe ele • eae met. de 
met,. em ertuigime geerenit -1)1---iranechone 

ep n d 0,0 en e k ung 
o n P . dut vr. ic in e,: 

ken vee noen eicere--tesel emkoei 1.  
ZeIfs bielstak 'eeteletten -̀ 

 praeheig beeedilene al is het k aut.. list 
krijger/ ent gebeeden jtieeej_. volgens een  
explicalve fnkrisk g,Seensollt. er on 
half - ene botte? hij te "veeece op engem, 00 05,00: 
pene vleeeekt ; • 

De Haagscheluismeeders „slapen 

niet in aan haai spinnewiel". 5)  

Slaolie" voor bakken en braden en voor verder 
gebruik in de kfuken %oeveel reedt belang voor 
de liedevrouw 4., vroeger, omdat bene alle 
andere vetten waaronder ook de netrimbeter, 
in de lastte.  ;eren enorm in prijs ge tegen zijn 
terwijl een fiesch Delftsche Eetre thans 
nog even goed eeneguldene~sewintig jaar 
geleden. Toch is haar legreliteit Volst:tokt 
met minder op geworden; aan eningeheid en ge; 
halte "kan zij aan de allerhoogste eitien yoldoen. 

Delfteche eleolie bestaat uit 100 % vet ven 
de hoogst mogelijke etoverbad. Bij gebruik,  voor 
bakken en braden en bij hetere gaat er niets 
/luttele. verloren. Er ie in  Delftsche einde 
geen water, dat verdampt, Ze bevat geen en-
znieere dertien, die eerst door middel v. een 
korst brood moeten werden uitgebakken. Zij 
spat niet; ze -geeft geen onaangenamen geur. 
In verhitten toestand wordt zij dun als water, 
hangt daardoor niet aan. Delf tsehe Slnolio heeft 
een weerstandsvermogen bij hoogs temperaturen 
als geen der andere oliën en vetten. Negebruik 
blijft de olie helder. eoodat zij voor entwee-
den, derden keer em. gebruikt kan woeden. 
Kortom , Del f tsch e Slaolie hoeft telees  igenchap-
pen-, die inakenedat-eij-zindelijker, eangenrimer 
en zuiniger in gebruik ie dan welke olie, boter 
af andere vetten ook, En daarbij geeft zij eeg 
heerlijken smaak aan de spijzen.  

Er woeden door ons dim kwaliteiten Slaolie 
in -den handel gebracht, die bij lederen krab 
denier en comestibles-handelaar te verkrijgen 
zijn tegen de volgende pree.; 

EXTRA -.SUBFINE SUPRA 
ouden e od •  

ep alle lieigelien die RE. de fabriek .tevuld en 
geeepeuleeecl 'zen 

Hieroerler laten wij enkele uittreksels volgen 
nut brieven , die Doe-dog verschillende dem. 
uit Den ga'ag en mimer.. werden Mag 
dern Veen Malangstellenden ligg. de origineelen 
ter.eMegeej,  

1,3 :November 19-13. Mevrouw e-ie. Bezuiden-
houte1k bericht.hierbij .dat onze proefneming 
mee de ineyennameklopper volgens: lee recept 
goed geeldeled is. 

13 NoveMber 1913. Mevrouw e?»  Snellina 
ti:e„at. Hee:hakken net. Uw slaolie blijft Dus 

steeds goe'd bevallen. Aardappelen , Uitklappen., 
vis., allee gaat er machtig onsmakelijk mede. 

13 November 1913. Mevrouw 'e% Bilderdijk-
;krant. Met -Uw mayomeisekloppee neet ik een 
proef, uitstekend geelaegd 

le Nevember 1918. Mevronw Laan van 
Meerdervoort. Voor het remt gebruikte ik heden 
middag de Delf.. Slanlie, gouden .etiket 
Ge. appelbeignets te bakken. Dit beviel mij 

-zeer goed, euodet Var/ pl. beu de olm 
meermal en te gebruiken,   

o lejoveraber-1-91-3. --elmeemy e»-> Iris eter- 
• straat De moyaimaise is me uiretekena gelekt. 

alsook vlees. en ms. bakken met lee olie 
en. ik beveel deze elan ook al mee kennissen aan. 

le blevamber 1913, Mevrouw leadbuis 
streel, Scheveningen. Gieter. heti ik Tee de-
teoustretie beige, oord en loof roep de mien e 
smeek van de oliebollen. Alle. vond ei ze 
een weinig flauw. leen lies. Delftsche Slaolie 

• ,heb ik bij enen leverancier besteld, 

per let Me. t II.- - t 0.85 f D.75 Daarna heek ,min vek.W Wien, zelk'ne in Oer 
„ lp „ , 0.65 ,;0.56 ,„ M50 •genotuen wei d elwitte/rim an,. zij in ..x.' *.i 

-- De kwel feit Extra verdient zo el bij het le Novemeer 1913„-_\f peilrol ,,,[] 
beldcen en braden els - voor_ tafelgebreik de Becreelnrileee. Va 
voorkom boven de twee andere soorten. :Deze appelen in sluelie hetggen goed eitviel 
eerste soort is fejn neutraal van eine.. Voor le Neven:bei-  1:113. larrlorouw ''''''' Nem-deinde. 
het maken van mayonnaise en eet voorbakkeu Na neei, bereek anu soli Uwer preefinehemen 
van leesah; wild ene. in Delfteehe Slaolie ge- hel, 11: 'U11' k erechillenda go, liten net .lee; 

endere soorten een ook goed en volkomen zuiver, ; tevredenheid van mijeelf en ;lederen Ik ken 11 
doek men mag er uit den aard dernak niet zulke de verre-kol egl -geve» liefet meet ecte weiders 
hooge eisehen aan stellen als aan de soort van "-lno,' te e illon geb-rnikon. Alle i imrdeelen. als 

ft 

Straat. Ik heb Woeosilag het bekken van olie-
bollen Mi' appelbeignets. bijgewoond. Da smaak 
Weg nverbeerlijk en 'ik hen dan ook ten plen 
mes' oud oliebellen slitolie' 1. km:- 
Been •tee_leakeen_ild-  hee ook mai- ermaige met 
Uw klopper gemaakt. Deze - is - 1de:uitstel:end 
tree:leem:liet ging  veel_ vItigeee da smet  twee 
vor ken,  die ik vroeger gebroikte. • • - 

o1 November 1913. Mevrouw tjt,"Weeleek. 
Pyienentkade. liet  genoegen heb ik een der 
denionstinties in den • Diérentuie bijgewoond_ 
Reeds)heb • ik be het bakken ven - vies+ de 
Delftsche Slaulie gebleekt - Zij heeft iiiij ecer 
goed voldaan. zeewet wat klem r als' spook 
Eietreft. 

le November 111  
seleen. 

ej", Regentes-.  
sel.n. Ik ben ecu trouwe verbriiiketer eau UW 
olie ',w or seinde sedert bet bijwonen der 
hek- tireellireevee eek veer het gereed 
netkee een epijeen. 

Ik Kweelt:er 1913. Mejuterene. tve Van 
Swistotanniur. Ik heb ihellilijk me 1:me ',lie 
/mei Mee genoakk T... 

• 

15 November 1913, lefeveginw eee, Ohmstreats 
Uw eleolie is en reeds onmisbaar geworden 
voor het bakken van aardappels , flesjes, 
vieve , 

16 Novembet 1918, Mevrouw Copernicus- 
straat. Ik heb de mae:onneisekleepee deaelek II 

,gebrnik gemmen ende roayonname is heerlijk 
uit,gavallan. Reeds pang geb reikte ik liVe elaolle 
(gouden etiket), doch nadat ik de bak-'e 
braadprooven in den Dierentuin bijgewoond 
heb, gebruik ik se tot veel meet doeleinden - 
dan- vroeger. Zij voldoet nitetekend bij hee 
bereiden ven vlees., visee, erequetten. 'Ook 
heb ik er een preelemede geribeleil voor bet	  
bakken ven drabbelkeeken, welke veel moeke
liji.r weren: den dat ze met kalfsvet. Waren. 
gebakken. 

Di November 1913. Mennen:tee Van Moe.. . 
veltstraat la bewoning eau lew demonstratie 
heb ik zelf sust" Uw slaolie proeven genomen, 
die-mij' best eijn bekomen- 

17 lerdeernber 1913 Meerme Reiuken- 
straat. kifet behelp van G it; inevennaiseklepper 
heb ik gisteren in een mirriimin van tijd met 
Delf teelle Slaolie (extra) een overheerlijke. 
neetetieniee gere.kee everraleek dit- Uw kok in7.1-  
fien doen, Gek vind ik, dat de se elie niterekend 
voldoet be het bukken van Meel. .rdeppelen, 
appelbeignets: eliebollenefleuems, ete. me. en 
koop ik ee daar roortnen• steeds voor te ge-
bruiken. Lei ieder km ik de Deetsche Slaolie 
voor bekkee en luwden en lort Maken eau 
ireivonnaise ten ...te asabc' elen. 

17 November 1913. De Heer e.e, Teneetetreet. 
Met mijn Jerome bel: ik Uw demonstratie voor 
hakla 

• 

Te het dan werkelijk de moeite waard deze 
demonstraties bij  te wonen:' zal men geneigd 
zijn te vragem - • -- 

- Wij meenon hierop , gerust bevestigend ta 
googen antwoorden. 

_Oe fabriek beoogt met deze demonstraties - 
mek bekendheid te geven a. kat feit, dat de 
Dalfteche Slaolie op allerlei wijzen andere soorten e. vet in ome voedingsmiddelen ken vervangen e" 
waardoor deze in smaak winnen en bovendien 
in veel gevallen een besparing me beteekenie 
wordt verregen;  

Zooabe en weet, beeigeá de It..tn mg\ 
ook 'sommige andere volken, leij -het bereiden 
v. hun spe.. en bij alles waarvoor vet ver-
Macht wordt, timede kun kriek 'met olijfolie, 
Wij ten nu ep weg. dat in Nederland de 
Delftsche Slaolieflesch aanzeilden dien. geilt 
deed als de oliekrulk• der Italianen. al aal eij 
ook uit den aard der zaak niet nie'n gnoom rel 
hannes spelen als in de landen waarde olijfolie 
voor in onze zogen oubegrijpelijke doeleinde» 
gebezigd wordt. 

Vooral ouheeft het beeigen ven Delft:e:1w 

Dít is ante ondervinding op culinair iebied. 
; .0p de 15 degen der door onzen kok tot nu 
toe in Den Rang gehouden;bals erebraad proeven 
geven weinig minder dan 3000 dames eliek, dat 
zij den list gevoelden kennis te namen van de 
toepassing in de keuken van een bekend artikel  
voor geheel -nniuwsrlingen. En dat velen harer 
de op deze demonstraties door deskundigen ge-
geven lessen goed ter harte hebben genomen 
en 'het geleerde in toepassing weten to brongen, 
bewijzen ons de vele brieven der dames uit Den 
Haag, welke degelijke bij ons inkomen. 

Bij eeg 'ie dan ook ter dege de indeel. ges 
vestigd, dat op het .gebied de -  kookkunst de 
Haageehe huismoeder allerminst a. kaar epin-

, neweel is ingeslepen. Wij'een er yen overtuigd 
dat in de volgende week, wanneer de demon-
straties met Delfteche • Slaolie ( -art Maandag 
tot en met Vrijdag, telkens des namiddags van 
half twee tot vijf uur; 'in de bovenzaal'der 
Oranje Societeit op het Prfus Hendrikplein n.15) 
werden voortgezet >  weder tel van huismoeders 
dooe haar bezoek aan deze bak- en braadproe-
ven nullen temen, dat zij, als ' er wet nieuws 
en wat; goede te leereb is op het terrein, dat , 

—oorbaar zorgen is toevertrouwd, het niet na-
latijn Mv. kengis te nemen en er haar yoordeel 

Veleseiek ireord em d, ge»,14i,  
re)lanrieu ,au okt bonden  ' I aan IS Ns, amber j.l. Di: wel - .,,ne keen ,0,e  

 Ju 
vele geile. looi_ mie eialk,.g 011,111, 

Legsla viedee wijelimeilmeeelmeibeekerder: 
Gek i: - mot Jeminee: veel voontneiget, zentat 
ik ee ve. inmee, gere,eren.  han :Wil  ee 

1*-- • ge»oegen nitgendlen. 

bruike men alleen, de kwaliteit Entre. De beide ' olie (1.. ke•aliteii ; k 1.,,A10  gowelkt ,. seer tut 

een golden per bede fles.. ; 
Wij advieeerett de dames, die kun winkelier 

/helle.. tileelie bastellen,  deze te vragen in 
de otigineele verpakking en. els de olie thuis 
bezorgd wurdt , steeds te letten op bet 

1,111,1;41.er he/11,111w , nigl e i el hee/11/1. 
'smaak • cas .a.ju volkomen el, deer . 
gegeven. 

m en de 1 iele salie erielle vvd e eter. 
kee. ie s>ri,ellen e ei dit Med bei 

mepten ei ie it dl :iele i. tienee e met 
remes,:ne.,t, ; j, ; een:metier ms. 
,le ielnie t en ee; s C,  k nul .., 

• lodif men 1 , 10  Ier,1, vort  
-loalm,“ ao a nalas, ,k. 

j  . eeleeTeeenee. ; 

- iliefehriikee Calvi-Delft te [hit. 

rens
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rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



LENSITELT NICOLA 
Vt.t.lif-SIKAA.T.  93 P  Eh-MAAG— 

WIJ NOODIGL'N 11 UIT TOT EEN BEZOEK AAN DE 

• 

Sillt Nicolaas-etalage, 
wr...t.NE 1N Eb:\ 1)1.1 ZIJZALEN VAN ONEI•IN-

L1-NCHI;k /MI IS INGERICHT 

Dijckoff en loon 
Greenmarkt-13 a. d. Yeenestr. 

Nieuwste, modellen 
Franigte letterkeur 

lroot eo Beschuitfabriek il1f0E.VETTE HEN". 

ostuum Tailleur : 
naar maat 

34.- tot f 10.- LUNCHROOM.  THEE-CONCERT. 

DEN HAAG. - Bij het Stadhuis. - Tel. Haag 2480. 

r Alle soorten BROOD, BESCHUIT, : 
SPECULAAS; LETTERBANKET enz. 

KONINkILIKE NEDERLANDSCHE Kinn+ ágtHOOL. 
Bescherrovrontve H. 1f. DE,KONINGINt'' 

JAVASTRAAT 69. Telefoon 4299, 'S.6114VENH4EE. 
'EKBldrillOBSTELLINIG,ven door de leerlingen vervaardigde 

KANTEN 7AKDOEKEK KRAGEN, KLEEDJES, ELSSENS, 
3as.;'enz. zeer gen lijkt voor - - - 

St. NICOLAAS- EN KERSTGESCHENKEN: • 
Degelijke tot 20 Deemlber van 10-12 en ras 2—k, uren, 

uitgezonderd Zaterdegmiddag en Zondeg. - 

Vraagt een 
veiligheidsgasmeter 

aan bij de gasfabriek. 

aan een- 

eerste klasse damesrijeriel 
te stellen, zijn 
P soliditeit waf alle 

doelen betreft; 
2. bijzonder lichte 

gang; 
3. elegance; 
4e zware vernikke-

ling en houdbare 
entailleering. 

Maison DIL 
Anno Paulovntapteln_9 - Telefoon 2388. 

Vraagt mijn fijne Speculaas, Banketletter, Letterendjes 
en diverse gebak. 

Pasteltjes, Cr09110110s,  C09110103, Caiscs, Ritalles, Cesmh iais On. 

MARONS  GLACÉS 

Electrische 
-=-Drukkerij 5  

PRLIS HEHDR1HSTRAAT 53 Tel,  5204 - DEK-HAAG 

Het beste fabrikaat dat Italië levert. Van alle 
--eerste klas auto's is onze :-; 

• DIATTO" 
der_bastenren-lam-anek_allen.M-Itmelitea en 'Trijs- oen 

ourree.ren. Do. DIATTO heeft het hoogtepnnt bereikt:  
MChtig werliriege prils. r .1.1ISTT~ met 4 personhu 

en don changeer den bergweg Van den Voren (Como) "met 
• • • 

Pi. VERWEY & ZOON • - DEN HAAG 
CONTRACTANTEN VOOR BELGIE, NEDERLANDS EN 
KOLONIEN -t- TELEFOON agae 
AGENTEN. IEVI,1.AGll -- VRAAGT CATALOGUS — 

 P.ROEF BESCHIKBAAR — 
Cate Waltholit0or-00r is zeer goed afgewerkt enigst sjechts t1800 
Dit ho de Auto die korren moest, Dirk, snel 
en solide ma-Dow scherpe prijs.  rc.- 

tr.  ei
m
mfime Deelstaat 13 - Den Haag - lelephoee 2005. 

u ° um° Hoofdeinde Ila - Oen Haag - Telepheoe 6531. 

,UITGEBREIDE COLLECTIE IN 
MANTELS, HANTELCOSTURIES, 

AVONDTOILETTEN, 
PELTERIJEN, FANTAISTE- en 

REGENMANTELS. 

De eisehen, 

Rijwielfabriek 
DEEDERL~I~SC~W  

W. C. VAN BEVEREN -Zpt.ittnantraat. : 171. ' • 
..•TÉLEFOON H. 7470. 

'• • • • • 

De prijzen, 
van een in alle opzich-
ten fijn dames..rijwiel 
mogen thans marmeren 
van f 70 tot f135. 
Daar beneden is niets 

DEUGDELIJKS 
te leveren; daar boven 
betaalt men 

fancy prijzen.' 

Wij, houden het juiste midden.. 

Kunstzalen D'AUDRETSCH. 
H nngewal 168  raamt de Keninkl Stallen)  

IN DE BOVENZALEN 

Tentoonstelling 
van verschillende mOderne 

Holiandsche en Engelsche meesters. 
SNIJWERK IN HOORN VAN 

VERMEYREN. 

11.• Xr.b•rittnil•eltr /lork 

Pracht collectie Geborduurde Kleedjes 
en andere Artikelen veer Cadeaux. 

MAGAZIJN „I1-ET ANKER"  
Igeenestraal 49, r1cnningstraal 1.3 en Meuistraat 27. 

9ffiee1tenbiljet.  

Ondergeterkands. 

' te 

abonneert stelt tot-wederopzeggens toe op.  

De Maagsche Igrotimenkroniel 
_ - a f 0.45 per h‘eartáal. 

r)4 „„,. onagrud,..inj, 

rhown II. L. SMITS, 

wenende 

(straat) re. 
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n eut rd- - -'-r34G-r eev-en h-e, g e.- --ute- teget- meer . „ . . . - 0:2cr 
• • • - • • '.•Greete letters warden naar plaatsruimte 'berekend. 

Ble aboneement belangrijke korting. - • 

• beneden, en de lage donkere kamers, de 
aclaterste :uitkomend op een tuintje, zwart 
von vochtigheid, , met altijd nat-aangeslagen 
eettatting, eeuwig verflensende en verkwij- 

--- Askiethetjee in potten, daar wonen de 
twee juffrouwen. Ze slapen in een stikdon 
keren alcoof, die alleen open. gaat, als ze 
er in of eet moeten, of terwijl ze de bede 
den oneaken. 

Lucht .Die IN or immers genoeg - eIk aleoof 
stomst uit op de gang met oen klein valraampje, 

1/ e juffrouw die altijd zegt, slat het-  zon 
-ongezond is, in een-  ormeluchte elcoef to 
eltieen. lekt vel niet wijs - het lucht w e I. 
door dat' heerlijke -tel,tfi.aern, 't komt in de 
gang uit, wat 'wil je meer 

D e juffrouw. die slaapt met ie groots 
rant. wijteameigmlogeri. zal 't nota later 
ling diep beklag. .e  wat gort natin remise', 
f 1 n kou! 

11.01111 BMI deint weer onder den loer, 
i'11 dell 1100k dar kamer. da ratten kherelijk 
piepen tegee lat vrietgemotsehle rooster. dat 

liet beste ontwerp zal door ons gehono- 
reerd worden met-5-ë0. Voor de-bekle  
Antwerpen,:  die volgeus het oordeel onzer 

later te publioisenan jury op het beste 
volgen, stellen wij resp. f 25 en f 15 
disponibel, • 

De ontwerpen moeten uiterlijk 15 Dee. 
s. met een=mottoondéiffend aan •oa6 

ingezonden worden begeleid van een ge-
sloten enveloppe, waarop hetzelfde motto 
(en andere niets) voorkomt en waarin de 

---e-naankvan-de-inzendeter-metehearevelledig  
het den vrouwen van Europa weer erserhoue 
denk, welke gruwelijke onheilen een omleg 

oor haar mee. zal Inklemt? • 

P E. VES11,1k1 PE VREDE Geen vrouw heeft zoemer die onheilen door- • 
' oeld-er s Barnat-Bertime-Ven-Sift-tnete—Ine 

Waar zijn de woorden, die net moeten:drek- haar aangrijpende roman „Die Waffen snodere' 
ken, hoe groot belang (wat klinkt belang schildert ze alle helle-ellendmi van den me- 
hier koud en klein) de. Vrouw -heeftebii-den----d. alsen Oorlog. Geen. ,rouw, en sleet ts-wels. - 
Wereldvrede? .• 'nig mannen, deden zooveel voor den vrede 

Waarlijk de Hel ziet mijn folteringen wor- als Ifertha von Settnee. Laten we moderne 
vrouwen, .ellen haai naam in eere houden 
ent s):'. voor den vrede deed; het komt in 
de alleremete plaats de vrouwen, ons vrou-
wen, ten goede. 

, .'•:•.:• • WhO kaalden we.Instak, in een onzer 
Ree  helden de  vrasuiv4n, ven vroeger 't dalti grootste bladen een heeeleedwing lezen ven 

moeten asaken? Duftse,her die heel troestlek voor 
Ze hebben 't gedragen, moor vraag niet Mis eeltreef. EijAktoeide en trachtte met de 

"hee; ani 'met Heine te spreken. En den, zij eljférs betvijzoe, -dit de legete, steeds grosse 
werden gesterkt door het Ideaal. ter wordende, eindelijk zichzelf tot machte- 

- -Het" geng-  Smee-V-ersr rteetig-  leosheial zullen doemen, door hun grootte. • 
om Kerk en Kruis. Ene even zeker als ik De voornoamste -oorzaak vaat die machte-
gekote akst de heiligeolegenden, Meldt:ede pijen -loosheid set in de onmagelijklmids om in 00r-
loozen nentelikod, waar zijn --...evenzeer:ge-. logeted de intendance von zulk een Men- 
loof ik., dat deze vrouwen haar leed vergaten sehennemen geordend te houden. ele asemen 

.'in haar extaee en volgaarne ham menehrtee• voerde heerscharen eulleh moeten verhenge- 
zormn nastonden aan Vorst en Vaderland.., ren en' venlorsten, voer ze strijden kunnen 
aan Kerk en linea. Wij - wij zijn nuchter - • - en wij met onze nuchtere; moderne her- 
der. Als de leuze weerklinkt : „Voor sens, eo voegen er• non toe en ze zullen 
V oret es Vaderland" , weten we, dat er den brui cru geven,' veer eo 'verhongeren 
die een leugen is, bijna altijd; weters wo, of venlorsten.  
dat die bijna altijd een leugen geweest le. Mocht 't -Zee gum - riee km de Vrouw 
Wo zien verder dan   onze-middelennwsche en de Vrede gebast ,eijne Wat heb jk ge- 
eusters -- wij zien tot de touwen toe, waar- noten van dat landverhnizer,kehiankial - 
aan de elerionetten bungelen. ' Omtenrijk 1 Frans Fordinend, den oorlatzuele 

Voor..-Vorst el Vaderland - boe vonk ? Eigen, roemzuchtigen Oosteurijtmehen troonla' 
Ons 't gestook van vroaneen, om het gestook volger, is nu toch zulk een heerlijke poets • 

van ~kien en wapeagrootindeslcieelen L- ja, gebakken 1 (Goalspare: den ouden .Frans ee- 
d/sloom ! En dahrom mal 't met een vereist- zef neg Vele jaren, en temde den .00rlog-. 
kiep zijn, als de moderne Vrouw haar brui-, et/ebt/gen Frans Ferdinand zdolong pats den 
gom, haar rnan, haar zoon ten strijde ziet troon, tot hij totaal een anachronisme ie ge- 

,- gaan, ce , asten. zal ze hendermaul meer werden - een sabelklei kan. geen lno- 
lijden dan keer geblinddoekte zuster uit vree- dere land recreeren !) 
ger dagen. • Rot elitásterie van Oorlog begon te mar- 
 Je -- als 't gaat om werkelijke vrijheid - ken dee tolken jare minder secreten kee- 
lde 't gaat tegen wezenlijke tirannie, <words men of. weer opkwamen uit Galfoie..  
op den Balk. I. Don zal ook de moderne Frans Ferdinand eischte een onderzoek --- 
vrotte: weten, bei -  ze offeren moet. de verte misstand na den anderen werd ent, 

den tot geneugteu bij. de.gedaelite nen wat de 
Vrouw uitstaat, zot> de Vrede breekt.' 

Vroeger - zegt gu - is 'zo toni Ook dood 
'lijdensweg geelste/ .en overal leemt men door- 

Wij willen voor ons, blad een geïllus-
treerd hoofd hebben en noodigen nu onze 

unstenaressen uit , daarvoor een ontwerp'  

EERSTE BLAD.  
Dit nummer bestaat uit 2 bladen 

KAN NIE VAN WEEL. 

Feuilleton. 

OP KAMERS! 

PRIJSVRAAG., 

11e Dragera. 

I lee vrouwen' erin Bulgarije wisten het. Glim= dekt,. en per slot van zaken bleeksliet, dist - voelde zee eeht de selmede, een ,emvorPene , 
lachend geven ze baar mannen voor- het liefst 8 _ X honderdelnizend dienntpliehtige te zijn I De anderen enden niets tegen nee,:' 
Ideaal. . - mannen Galicië en 'de omliggende proeincies t.„ Anders heelden ze me nog weleens aan of 

Oud Ilyegialje moest bevrijd e:order:even het hadden verteuten. ' ---,....,.... • lachten tegen me, meer rui deden ze net, ei ,  
T,,,eacie, jak. , ' De steomeattrelijnes, diadiendplieh, - er nie ',•we.. .. ' - 

No 'toen L'  'bei,  wendt: de belegering van tige mannen mogen vervoeren naar het bui- Telkens werd ik in mijn droevig gepeies 
Adrianopel doorgezet 'tot den nuttelmnen val, kelend, hadden hen op alle mogelijke me- opge-ehrikt deer een rune vree, i „Welke  
om de

. eer van , het Leger , te redden. Toen nieren weggen/lol:bed - ingescheept ie af- fout is er gemaakt 0'  
:telen daar tienduizenden," Met meer voor galogen havens yah Dalmotie - zelfs ais ter- Ik wist er niets van en dan was hot : „Ja, 
Vorst en Vaderland, 1:11.1, 0,11. 't gentib6k:‘,..,  'linten' verkleed,  in nntn's over de bergpossen ja, doe heb je van dip kinderen, die weg- 
eek& tientellen emzuchtige : off gieren. Is gebracht. loopco, als er net te loeren %.1.t 1— of , 
'1.. -triet ebt Veer - tijd-em-emisagheide waan- . 0, -wat lood es gaarte meegewerkt, aan dat „Nu zal je voet-kopie luist eren; 1 ni- 
eeee, to  ',de, ge je dat.  gaat ITjseffeu, groete ontvoeringsWerk ! Ale zoo iets maar tere n, totdat je'heer e n kent !- Nos zal 
dat deer je• offer voor diende-0o  dan moet vaker. geheunie 1 Dal) eou het met recht zijn: lu eoorloomg daar zitten - eet denk jij 
Charlotte Coniay herleven, niet eens, 111881' Et le 'combitt tooit, farde de combattants. wel r  
time:luikend meel, en dan moet baar dolk . Ach, wat ,verlangde ik naar Lientje, naar 
regelrecht ehet eert ven 'een venader eendere_ _ Maor zoo zal het, niet -game mi de porlog ons eiijk, plaatsje op het hek paar', de 
niet eenst, meer tiendukeselmeal. . '- - moet op - andere weze iseseretWn worden. . li et"--- dame, die den scepter zwaaide in den 

' Laten wij vrouwen date dan doen, ieder naar moeien tuin en me jute tegen vanmiddag 
beaat ook uw henetteekening op de wereld- onzen aard, in woord, geschrift en dttad, blootsten had beloofd 1  

petitie, waar. Miss Bekstein zoo ijverigi'L'ineopeb Is dar niet de vereeniging Vrede door , Hoe vaak die atraliniddagen ,ziele_ herhaald .. 
-me,' beelte-efFejels -altea' en 'heer iezengen -' 'Watt -mn-Ziel'bije'etin' ks/tete-ir1-  - ' ,- tkeliate Weel-eik Mee; --doellaTiet os dl 1. 

.-3.t 5,  alvast het minde, wat wij doen kennen. vaak. Nu neg kent ek het huis, waarin. ik 
, . 8. L'IJIITE~C•ii. ' -dit alles geleden heb, niet 1 oorbegarsa ton- 

, slet eet rilling: te te voelen, 'en als de deur .  
'oma juist open is, en ik ge de  _Wip,  ran  

—Wat-wehneenende-auders-hurrikbderen loop ik -stiel ,voorteli . en ren echel: voet me 
aandoen .. .even-  later door mijn leden, net als je heb,  

ben kunt, wanneer je aam een gemot gevg.r 

-6P' Ik, :preejsbrin,  dien tijd de viegeroektaieBee 
Ann Wagen:aar. Ik weet niet, of eet week is 
-von den levenslustigen contgoviet soms 07140 
ili Bergerac, dien ik.  bewonder. Ia het zoo 
lens: heeft h ij zli.ln niets , .wan ie trekken van 
wet ma volgt t Ik 1 reeg rede aan den ouden 
Man. wanneer ik 11011 eindelifk dat kek. eens 
uit. 2011 helde,. Hij sloeg met de vuist op 
de toeteen en zei : e.tit ? eit ? Dot -heb juf 
nooit' eet ! Al etaideendo je je vingers bleuw'. 
tnehtig inren. leng - dun had je 't nog .. 

Ja, wat wan .1,11 111.1 voer. onzin ! W t hie,p 
'r je dan al. of je studeeide I  

Van inca nf s ermeed ik 't boek van, Wa-
gon/er heel zorgvuldig als een zeer /leave  . 
bonze kwelling die ik mezelf beduren' kon 
al -was ''t dan Met op de les ; en ne nog e 
kan ik me herrappeu op een minachtend trek-
keu met` men lespoe. ars ik het heep vee 
Wag meier in heelden leijg. - 

Het maal nog eitemgelijker weden be der, 
roder meester . " 

Thuis lied ik in dien tijd een weinig hulp 
gekregen be mijn studies. Een jong staf-

. muzikant wees me een -  beetje terecht. Nu 
keet ik niets va n de nuaikele onte ikkelbeg 
let.. jonge stafrauzikanten -- misschien is die 

wel gering en was 't voor den me!. man 
-ent den goeden keilstenen/enen/n e el een 
vernedering, dia stelbuzika aten zich bemoei-
den met zijn leerlingen. lloe 't zij, hij bed 
al emis maaiend gelachen als ik genoodzaakt 
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 te vertellee, lat ..Plet-  me 

Eend ken ik een bepeake fout meer niet 
j winn gra overen. , De etude nd in bes - ik 

torgat telkens de e ,. Pier zette' c,,, dikken 
moi voor. eeiu pan noten -.00r me te hel-.  
pen. Petie 

hun vroeger zoo'n heerlijken vrijen doortocht _ 
verleende deo,: de kenter., - deer de gang, 
mar dé vorandn, Waar aardappelschillen én 
gromitenefral liggen te verrotten, roer iade 
salon. Daar staat het ameublement van den 
veder en de moeder der juffrouwen, het stugge 
trijp bedekt met hoezen, het houtwerk der. 
meubel.ro  twee jeer geleden pas nieuw g-e- 
pelitoerd, glimmend zwart. 

Prachtig gesneden lfi,- bet houtwerk, re zoo 

'D e juffrouw waagt het niet meer een steel e  
tij verzetten in de salon der j ufereartven?" 
de . I reeselijke boombluderen haar de 
huid der blanke hand openhalen-  'met hun 
scherpe randen, en de dikke peren of appé-
len kaar een blauwe plek bezorgen. 

Aehfcr en Monde juffrouwen. Deer 
verMlieren ze, wat er gesudderd ad geprut-
teld beeft in het keukentje, op aio poten - 
betnetellen. 

De knobel . trekt niet. zeege n za. als de 
juffrouw wel eens klaagt over den iwtro 
hunistank in huk 

/a; vinden hel stel maar, dot 't al a juf-
frouw ontrieft, mbar de geloot. teelt niet, 
dut die .vroon heelt .1 Waan, fis haf t zich 
hoven gehmtulleent of 't V001. gm,1 

t da. 'kleine,. eo, nt al 0 pf f rOUIV. Op 
Illellidlevrde LUW', itelt 1:et aan 

ais de' enne in al, -1;;,4;;Ionv;•rdieping- 

(Slot.) 
„Liet/tje en ik werden eteeds moediger, Wel- 

dra was het hek ons te min en de school- 
• poort ons te nauw - en we stapten arm in 

arm naar de bloemenmarkt, die op vier mi-
nuten afstand lag. Roe heerlijk, 050 nipt een 
vriendinuetje te tvanclekts ! 

En teen - ontmoette ik eens mijn Meeder 
op de bloemenmaekte • ' 

7o zei niet veel tegen mij, en toohi ec teen 
zo heel boos te zen, Ze stoorde ' ons' aar 
school terug en wo lieperi langzeam . he-
drukt - wo wisten, dat bet Het onze uur e 
uurtjes gedaan was, • 

De volgende pianoles zei ik nooit .verge en. 
's Nachts, als ik niet slapen kain, komt og 
weleens bij me op dat nachenerriegmeel nn 
toen,' toen ik ene hard werd teegespro en 
en zoo bitter werd verongelijkt' 

De 011de men scheen een reprimande te 
hebben gekregen van een Dirc eteur der Sett-

, Mek-school, en, wreekte zijn sleede daarover 
op mj. 

lk werd met een razend etentje entvan-
gen ; "¢en plaat, e•erd mij aangewezen met 
rkl topnirgsp en ni tdrukkeleke boodschap, dat 
ik dazere- detar moest geelt zitten, en' goed 
toeleirderen. con val 'uur lang, en dat ik 

ni me 'et, verbeelden moest, dat 't geoorloofd 
was, iemand als esa aal door sla eingers te 
slippen ', zwets ik dat gedaan land ! Hij was 
Met geboren of aengestold om vlooienbeeder 
te zijn : neen, zeker. Mot ! Als - dal 
dacht, had ik 't glad mie I' 
ik telt 'kreeg heolemeal geen I. dien" 

nunpgatigen middag.., Op een laag: bankje zat 
ik tiaar, mijn keulen in mijn schoot, en 

. . 

nu wel Met me schitterene, meer de bel- ,  
étitee is heerlijk 1 heerlijk ! 

Drie turnen telt baar zitkamer, met breede 
penantee er baseline aleeof is een mak- 
kelijke garderobe, en in de achterkninet, wiet 
getteele achterand mit twee groote apen- ' 
slaande romen 'bestaat, daar slaapt za 

whont Er stemt' ten minste het een eh • este 
dor : van de, elftouwen beneden, von wie ze 
de kaaiers •in lieer heeft. 

Maar voor do rest heeft de juffrouw haar 
eigen ameublement .meogeltracht ,en <bie 
dogen heel werken de khmers eies oingetoo-
verd, dat de . juffrouwen de ..handen ijs mekaar 
skegen al bat arden ze 't eek, dot hun 
beste pendule, en hun I este vezen, ZOO 
te/lu/tra/hartig opgeborgen werden boven, ach-
ter in de keet in de idioot al weten ze 
geen ramt-met- al de familieperteétten  Ir 
de juffrouw enverlieldelijk terliannet hoeft. 
Nu hangt :Lees hij hen LU dam au na, ,m3.  tem 
norm Wetje na lijstje, In de huiskamer zou. 
/nide ent, ale, „hete.' Nee, ! 

't Leek molt wel of er niet, .seseal meaameg 
na e voer de juffrouw. Dit heerlijke • land 
long, ,wie, heete meedoet. maner nik al weg. 
Ja, za. Me. Sten ilke VeCkeetlell, ,t111 massaal 
vetm, er niet moe 't tta. wel keel ver- 
te:end. maai- 0,00 doe je al » je,. aan a 
jutte- 

t
o

n iaat 19,  liondslt ;; ; 

2. LIJGTE1V-KEYS.',  

Zo betaalde nen hen' te  gtoore hater.  es -was 
niet laesie in de bediening, ze dim eek • es 
eme restant:eer. 

tiod zegene de juf f.roan en huttde   al.. vrijer, 
ver van haar. 

Zoon' j:dreun, eoti toch wel .gek zijn. 
tnonn de. Een loven Irae ze; al, vin; win=:-

NI, OS kl. 011 hard werkee 
ZC. maar tijd om 111,Z t4 • 4. Uit ti' 
11:11i ne toets .•oek. En hoe gibg aange - 
kleed Zon e.e /In, i'hakent. ;int eva man • 
lieer 7N. zalt ;abn In;ga;ttt.,--altijel maar het 
meur, d e en 11.i dan van dl,. 1111111t445 
»lef haast. kout. lichten, dag; a',.11 donk,-  
ren: m; voor 11,11 doaker;;i1 avond e raic;1 
11.11 111141.4, 1 Iae-hielltde je helt, 
den kel [ni, in, • al,  jo- tuaa 11101!"ft klItki.01115011 • 

Na, kul. ho; rdf e ja. WO,11.11 Alkdri 
111/1011• ,14.111 .11,11 Wand-  pmentig,; 
mem-eI en !tip ..n kiene:kopje,. naar ,,• 

b l 
, 

,k0,1 ijk - 1,11 It..te • 
1•na had 0.,  ook. 1;;;:dtetdu.nn; p••;•r; erined- 
torld — - ;;mt 11,1i ID`d 1111,1 o• eek 
geJa , de•let. di. 1; P. da 0,, t /1,11 lek- 
ker nier ed- et dien teeten rItifet11.111. 
Lette d..e .  Mate? alle, Zoo illnO91,11 
1.117,,,111,11 Int woelt,. -elk. 
ale inftri.1111' b ,1,111.1:11 nar te ges en. Wallt 
eg de mimer:Iem.'. el, al.,  ;•• -/elf WUT111 sta 
t, In 1;;;;;Ing. 1... 

nu, •1..14,11111..r 011,11 Jl.., 

• 
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Toen beek de oorlog Heftig rekel& de 
oude men ;op stommeriken die. -niet weten, 
dat de mollen non den streep staan en dur 
niet herhaald boeven te worden val de noten 
lk hield veel van Piet en 't deed me ver-
driet,. hees een stommerik te hoeren noemen. 

. De oude man sloeg haastig bel besmette heek 
dicht.- her was' Hilider -.en krabbelde met 
eer dik afgevend potfood een 
onbeschoft steedje op de kaft van lder. 

ti:ne 1 iehaineu. die doelloos ziel; Opliti,lieu 
▪ sast 11111 IWtrtli.:1,1 en doel- 

le.. s- t'Utitb. se•er.gak ken al, ka allen in liet 

in !” vergezeld heeft -van luieer tot kamer, 
waar ik ging wonen, 

lk heb mijn oude piano nog, maar hij gaat 
nu veel geld kosten aan, groote heratellin; 

- gen. En zoo nadert het einde von den trou-
wen metgezel, dien ik. zoo vaak gesmeed en 
mishandeld heb ! . 
nl zagen mijn oudere', itiet."•meet op een 

keepje. Er Werd een' zeer ervaren. .uitsteken-
de plano-onderwijzeres 'voor uit gezocht, We 
leven nu in de beste ...manie, els twee 
vriatelismen, maar_ als no  
wel eens denken „Wat stil ze me toch vroe-
ger een lastig zeilachip hebben gevonden. e' 
Maar denk ook eens aan, wat vreeselijks mij 
wedervoer Daar:meest ik glad opnieuw be-
ginnen; 0, die vre.elijke ,Wagenaer ! 
maal van voren aan:! En don wen er nog .  
zoon étudeboel, Clementi geloof ik. Hee-e-- .. 
maal ven voren • non ! Erg -troost weervoer . 
me, Mijn: onderwijzeres ontdekte, dat ik een 
absoluut gehoor had, iets. wat vele mu-
sici zelfs missen. Dat is, wanneer ir een 
noot op de piand werd aangeslagen, zonder 
dat ik 't zag, kon ik op 'slag zeggen, welke 
't was, seider ve:rgelijking niet, andere aM 
ten-..Velen moeten van. één noot eerst weten 
welke 't is, en kunnen dan de overige net- 
ten door vergelijking noemen. • 

Als ik dan vr...lijk gesukkeld had mot 
mijn • Wagenoor en Clementi en huilde van - 
verdrieten vetteling, mocht ik omstaan en 
noten raden. lint vond ik heerlijk , vooral 
omdat mijn onderwijzeres me. had uitgelegd; 
dat niet Ieder dat kan,... Zoo's kleinigheid 
maar - en 't kwikte toch zoo op Nu kon 
ik toch iets van muziek ! 

Maar een nieuwe kwelling begon. Ik kreeg 
weer hulp, .ditmaal, van een zeer muzikaal 
man, die belang in ntijn studie stelde. 

Hij was onwrikbaar, onvermurwbaar streng I 
Bij het studeeren stond hij achter me.en niet 
eens, maar vijftig keer liet hij 't me over- , 
doen, als 't niet hbèlemaal naar zijn zin 

ents4sterden de tranen/lijn bogen, 
dan liet hij me even ititeobreien en dan be- 
gon 't weer. • . = 

Hij bed' een ••doalttertje, ;' twee jaar onder 
dan ik. ie Speelde al meesterlijk en ie ook 
een nitatekende' pianiste geworden. Er wag 

Het zon ins: zoo'n plezier dooit toe - ladt 
ze zich ntt opgeven." • 

•: Ik gaf gewoonweg eee gil von schrik. ' 
Wet? Dit vreerelijke' zee' mijn leven snor-

den ? Altijd, altijd die_ ellendige piano, zeven 
volle uren per dog zeker. En mijn ideaal 
dan, dat- met me meegegroeid was, 'zonder 
dat ik me ipts kan herinneren van liet oegen-
blik, waarop het mijn ideaal is geworden ? 
XI, moest immers sehooljeff,rouw weiden.! 

liet :mijn moeder mij de volste 
,_vrijleid. Mails„ je »iet uil, hoeft niet!" 
zei ze sussend , 
, Nee» ! neen ! nooit! lk wil rehooljuffrmew 

Ik zag, dat ik mijn juffrouw verdriet deed 
Ze poogde me nog over. te. Ielen, .wijzend-+p  
voordeelen, die het piano-oriderwijieressehim 
heeft basen 't gewone : meer geld ventte, 
nen in veel minder tijd reel vrijer zij. 
makkelijker werkkring..  

Niets hielp. Ilijtz besluit bleef onverzette-
lijk. Schooljuffewal- Moert eis jou ik Wonden. 
De datum aangifte Voor het examen 

Zie mij niet aan, dat Ik een dievegge ben I 
Als mijn lieve, goeie, oude baas  dit nog 

zralte voeren bed, - Sou ja, haar kamere 
hielden en t10110011." Hek,-  dat zij juist bij deze 
inen.ben won vereeild. blaar .ze weren 
gded voor haar, dat moest ze zeggeu. Ze 
wist van vrieudinnen, die 't voor een beetje 
minder geld oneindig 'minder getroffen had-
den. liet haar vierstand kun en de oude tatt-
ter. best uitstaan, Alleen haar gevoel kaam 
er vaak-tegen op, soms met, nagrijzen, soms 

et -een malle grap. • • 
„ lk kweek kwallen," wilde ze 'op de deur 

zegen, of op een »soder» visiteknáljjet • .• 

Eest stilte lierfstavoild ons liet: Heel 
bijna middernacht. 

De jtiffrotnr was uirgeweest ;• nu werd Ze 
thubg•eltriteht door ent . groeten, blonden jon-
gen nuin. 

-Ze liepen heel langmtal, al wi; 't laat, 
nl moest de juffrouw vroeg .rien'anderen Mor- 
gen .min het sterk. • 

Goog opg,ieht '- ging de  juffrouw, wast 
de lomne ge,dulte van haar ge/eider. - 
droeg ...ui lielitblenwim avondeten:el en haar 
hoofd dook weg in nen. krimp V(111 wie 311011-
pdie. ln le'! • licht van een bomurn hieven 
.• het gebute naar elkaar 011. 

; 
irMé hij noot baar els xeido Nar lamt 

dien 1.1i1: MUS zijn 10•111pr..•  _00g041, hij 
huur li. r1.1 et »ij tottwoonkle eter den blik  

kon lezer, zon hij weer een nieuwe nuance 
aan mijn embulantisme ven toen ontdekken 
- en vergevingsgezind lachen, Hij wist:wat 

dachtenis, om den heerlijken tijd, dien -hij, 
niet alleen mij, verschaft heeft. 

Oe ziet, dat ge hier een historie leest met 
een blij slot. Maar hetzelfde reaultant led-
verkregen kanntan werden  -met ,t-r66m" ten- 

MARIA ee 

emigrauten, vota een Parijzenaar, in afstem. 
»teling van den bekend. Penne die ons 
aller jeugd vervroolijkte door. zijn \ :spookje. 

Verreis Hoeder was uit de Pyre n en 
-dnideijk: deunt zijzelf nog ite-ke 
van heat Speui,needs,blesed. 
▪ Was een vreemd, fantastiech 

in vnynderlijka em'ockjes leefde. 
Een van haar grootste vreugden Was, en 

is neg, niet 'n poe doppen zich te 'onaklee-
den tot eens mythedogisehe figuur. 

Maria .Perrault leefde niet. in Dei it i ze 
(leefde ie al de verre of nabye elordá, waar 
haar beate vrienden, heerboeln, hoer heen 

'•vaerden. Want lozen deed ze; allee wat-knar 
maai, in benden kwam ; gent alles dooreen. 
- tot long-mmerhand kaar genst om regel en 
node vroeg mi za begon •te, lenen; methodisch 
en, verstandelijk. Leun en teekenen - zie- ' 
daar 't leaien van Maria Perrault, lezen en 

Otibevredijoi ging ze vandaar naar the New-
:York Institute - en eindelijk - meende ze 
den man gewonden te hebben, dien al haar 

• 

berm' schitteroogdi dat zij - hem' - trhk liefhad,: 
Nu wist ze het, waarom hij 'morgenavond 

bok op reis ging, • naar heer geboorteekul. 
Daar, in: haar eigen telmik,  zon hij haar ko-
men opzoeken en haar met den ,mond zeg-
ge», wat no do oogen spraken. Op Immers 
gaat dot niet. , 

Foor de huisdeur bleef ze nok,' even staan. 
Den sleutel had ag. Int hond PomPedom op= -
gediept, hu Inzet- die iii do hand, moor maakte 

.nog neen 'aanstalten ons lle deur voorhan' 
te , ontsluiten. Onversalillige dingen Zeden 
ze tot elkaar, en de 'liefde straalde uit Inie 
°ogen - 

Daar - 0/10e11.. aohter hen hl 't buis, een 
gil -n een diende Voetstuppen. 

Nog %dor hij tien shotte! heeft kernen ge-
bruiken in de sleur no'neerekt en do kleinste 
juffreow staat voor hen. 

Am•ligranw is haar gelaat, de heide han-
den slaat "ze in het grijze hun 

belg - uren zmter jammert no". 
..111111 mister, ach help, nu ie ze doeg, en. 
111.0•11, ik derf •Heser »aar binnen, 
neb help !•' 

Even Zien en• verseten dun , dan 
begrijpt bet jonge meisje. V11111110.1:141 beCri 
os' al gemerkt. dat de groote zin lijkbleke. 
gom...Wig was. liet barg natuurlijk. Mart - 
ver‘-etting,-Zert'ir-,kwallenlevetr nok,  

help1. luw' koek joffnmw,"  

droomen haat hadden doen -hopen - en trouw-
de ze, . 

Nu valt over 't leven van het romantische, _  
droomenge• meisje een zware zwarte sloten 

Was héi-een vergissing van den beghtue , 
Iles4t 52.e . ooit geluk gekend? Wie -nel 

Ilaria ,Perrazil; spreekt nooit over dien tijd, 
meer haar-bittere theorieën neer den man 
'en ever het huwelijk, . vedelen hun 

• 

do kleine. „Ach help, ik durf niet meer naar 
binnen." ' 

Zal »ze nanr binnen moeten, zij I Zij. dis 
nog nooit een menseb heeft zien stem-en., 
nog nooit een doode heeft gezien ! 

Vnl ze gaan, in dit huis, dat een hol mi 
lijkt in het eaditzwart, went beneden brandt:.  
nooit  
stinkt urmt petroleum. Ah ! ! 
de Deed binnen is gekomen. 

"Vreemd is een metsel. Twee seconden' 
sleedde verloopen er tussoben de jammerkreet 
van -de kleine oude ene-hier rustig: „Ik zal 
beleen." En in die twee woonden heeft ze 
gevoeld Awens, do* SR onmogelijk kan, 
ze Onmogelijk durft, en dat ze kan en durft, 
onlat het moet. Zal ze don tam moOseh. 
teek ebk een tnensch, allo. een hond latea 

to-gomt . ' naar. binnen. En ze hoort, dat 
haar liefste haar volgt, Ze adat in den salou 

,1011121t nog even terug voor de half open 
-den, van do afeenf. 
- Na kaart het! 

Ze voelt Jc haal van beer liefste im lieer 
selioesk.r. En ze doet nog een =dep vooruit. 

Nut is bet dna.: liet vreeselijko, het ver-
merrikkelijke. liet Idoeditollende. 

(Slet Volgt.I 
• 

Op' haar • blinte voeten -en dan stonde» de ra-
_mee open - brr -!' brr ! Hot water in haar 
lampetkne bevroor - dat gebomde sou nooit 
bij hum in de lekkere, warme aleoof. 
• Moer enfin, soo'n juffrouw moet je maar 
laten betuilen, 

Grid [reet' - dat, de juffrouw nog lang bij 
ons blijft.! God geev', dat ze maar niet gaat 

-'1 w6,. dikke tante,. zijn 't de juffrouwen. 
De een i• ,•r gelukkig groot bij  en ijsoor keur 

ze »iet w,m-tallig. Neen, o.eit knappe vrouw 
.is. ne,  zelfs. Alleen wint tants•litig, ftek, huur 
eister.  di,• tel dikker ja. klimt uipt eel 
moor plezier de tuit op • tier k e, van 
de NOM., dan zij. . 

"	 juffronw htudt er som, schik in. als 
ziot hoe. deze groot, dragonder ziel, b,. 

lemelzoaln le.w.,gt n tEle.,15 lei ne lage harem, 
tiet ef :druks ineens to, Itteat:ei 
tien 1.0,1 omver *mnijton. 

.\ laar dmi w -er waar er .1»,r !ncw jonge 
ziel een ,,,,, •iuditr afgrijzen. een oneindige 

- walging. -., .Al. ! Ah ! deze twee- zware 
noldkrilipend als slakken 1,11.101. 

wrottl.• nabod, di, haast geen ruimte overlaat 

En ik ,weel schaoljuffronw; .„. 

Heel grappig is 't, dat ik steede meet lest 
in pianortudeeren kreeg; naarmate er door -
mijn andere werk te lastiger tijd ..voor te 
vinden was. Als kweekeling stal ik den 
tijd -- <ik had- den bmte van alle bazen ee 
die keek wiet op een oortje. Ook denn tijd teckenen en droomeg. 
voor mijn pianolersen, daar kwant ik niet . --Zoo Werd' ze 19 jaar en ging n.r liet 
eerlijk aan, en _meer dan oen« :hot- ik: )mijn -1--„iiiititute'...iet •• Olettgo, een soortement • net- 
juffrouw moeten laten zitten, omdat ik plot- demie, niet juist de gunstigste pleura voor 
seling ,kot ziekte van den een of ander veen' ' 

--------Dat meeat ik-Poeh-laten--leus. 
heette. Ifir de h'''''--S'3•`"'"Pe-Biumr"--d"-Vill'''' '11.1iu  ';:ed'e'' r- 

- lerst in 1905 herbegint hear..geechiedenis, ' Jo. luit. was inren aan M <dee> hoe ter-, 
a,,,i.oti_zi.±......,,,,

,m.,1,,,g_Ig.„,n,,,,,jiji;, .,...., . 
- velend ik die_sgelettebt ook vond . halroses- ent.-a.aegetrekkesr-tt,  

Piet. MIS woedend, (,, nhe,h1 els • ,den
, w
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woorden weg  en 

zetti` 
'ir een  ' even  de - 'Ineude t'gwel Wee liet de ~gh.id va. ,tiin, onderop- - 

-'"i° '''''' .'" do ''''''' '''''''' .. d de -zeren ! or de ,tre.glicia van men • hepen niet dnekt; .erin dut liij ziek deur, meuten  

.ie   
Of1"n eerzucht om 'Toos ontij: te komen ? 

De elieetudrlese: "hte lettMliik.....Ilet een vtes " l.k denk de resultante 'van deze anote&wee- 
.stnfje. gegrabbeld uit :zin- vestzak, werd Piets de krachten - in alle geval ik vorderde..- 
.Mededeeling weer uitgestoft en weer eert met elke les -- en op  moeders rerlaardstgr 

handvol beleedigingen op dezelfde Mants neer- een half jour nadat de juffrouw ziel, over 
gekolkt. Ik kan de bm.thailigsle piek • neg me otitfennd -bad, speelde ik „Marie"- 
oe mijn Kaler wijzen ! Daar tut' ik: de." ter- Geloof niet, dat ne mijn smart. geleden-  • 
wijl de mek driftig.  aehr.,f en elk - wpord waren. Neen, het' studieren blèlf een ver! 
me in mijn hart stak. . schrikking en een nare plaag voor me. Hoe  

InupiuneDianZ werril= zds5-Fing raar de • legden ik de kinderen op school, -sl-e---ett 
ellende- -Inklem petieter, dat `mijn  vader en - -hun lmiswerk k I a a r Waren ! Hoe =oppot- 
Moeder liet te bar 'vonden' werden. En )terme_,'  -di• t 'is morgens, els nijdboler_leltker_ kon._, ___ 
beleefde. ik dat' gevoel vim ••veilossing, van ' gaan zitten 'lezen . en ik weer atudeeren 
gered te min. uit -rei et-groei, teen ik boorde, moest 'alleen in den Mlon ! Doe benijdde ik 
dat ik vail de numiekselionf af wes. mijn broer op' dat geddelijke oogenblik ven.  

Aeitt jaar n,„ ik yin. Drie volle jaren long koninklijke, bevrijdt g, toen zijn goedige vi- 
had . ik getobd op dat ellendig inbaster in -dolmeester 'tut hem zei:  "Leut  ik  nu  dat 
zijn blinkende. zwarte baai te nog kin ik, aten:tje gem uit je leedjes nemen en aan ,  
niets, of migenoeg niets, Ik werd toen gauw' je 'redertje en je rriderlirij-0 vigge-,» :aai- --q -- , 

negen, en roerend smeekte _ik, of ik op mijn -Och boter aanr de galg is gesmeerd I 
verjaardag een briefje zou krijgen, waarop De-inren gingen voorbij. Er kween eet, na- .. 

. .stred, „ sint ik nboit „meet, nblit meen piano loer. tik Was. toen twaalf), dat_ik-ongeloofe, 
zou hoeven te spelen. Dan hoefde ik. niets lijk hard moest studeerett. -Ik begreep niet 
adders mede te hebben, van niemand, waarom. Al de oude boel ..wetd weer °PS.' 

Mijn smeeken hielp niets. En wat ik toen beeld eo ook die vreeselijke. theorie. 
--. "mijd ouders als wreedheid nourekende,, moet En op een avond zei • mijn .  onderwijzeres: 

ik ne  in hen . zegenen. Want dit alles is „Ziezeor-Inuil-stivie moeder -.na" Woedes  
voor ilij ,op zoo graote zegeningen uitgeloo- kwam, en mijn juffrouw sprak : „Ze ia klaar 

• ,. ,pen. Wat kon ik nu zijn zonder 'muaiek, wat voor Ie, pianoklasse van Akkerman. Moeden 
•.: 
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»
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t,..
ik heerlijke neen aan „het glimmende is het 'aangifte voor het n toelatingsename 
,..._-_g,,,t-,--,~th--,,,k ws.,,,bi ' zal besit.t ton ge-d, plani.t.. 1,a,,t1. n. 

Ze werd doodziek, moest maandenlang in 
onze ziekenhuizen doorbrengen en ging toen 
',maakt naar Bnibant om gezondheid te 
vinden. ee te werken • 

Als Maria van haar tijdelijk verblijf onder 
die-boeren vertelt, riet ge, dat ee 't er goed 
gehad  heeft. Daar en in Laren beeft goe-
de herinneringen opgedaan en veel gewerkt. 

Bij haar • terugkomst in Detroit *hield ze een 
tentoonoteilling „Detroits - Museum d Art" 
en had, het ,gelek, alles te verkoop.. • 

lk .mag Marie' Perrmilt's werk graag, om 
het ernstig ~leis, dat er, uit epreekt. 
„'t is geen vrouwenwerk" zeggers sommi-

gen. Wintrom eist? Omdat het krachtig ia e 
Ja, we hebben van vrouwen vaak aleelrt 

werk gezien. Te veel lieve jonge meisjes 
zijn er, die, onsdat ze behoorlijk een rechte 
lijn kunnen zetten, zich geroepen voelen, 
verf te vermorsten en leelijke bloemetjes te 
tehilderen. 

Dergelijke balen amateurs (die tdch wel 
graag verkoop. en meestal de nachtmerrie 

-zijn- 'van-  tamari 'en-  kennissen, 'die toch niet 
Mtijd weigeren kunnen) hebben de reputatie,  
van „ vronwenwerk geen goed geelma, 
hebben het Synoniem gemaakt met knoeierij, 
slap werk, minderwaardig , en weet ik wat 
nog. DAt ia onrechtvaardig ! 
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werk -, ik eled 'meet zniggeei in verhouding 
• _71~.1. _  

Maar téch - Marie Perraultse werk is wel 
vrtntweneverk, frisch, krachtig, eerlijk vrou, 

-~-.110er -gnn Mere-Ie-am gering eto,  Paris,. 
I meet see whet is gering'- en,-  I moet know 
spat the younger ones are loaking for ... 
ik eili meezoeken Maar bovenal wil ik Mi 

----hat--gedenaeere-ek-vaegrediat-ek---me--heee 
ga storen 'fta. „wat z e deelren  Ik -meet 
nam. Perkje' ene mezelf terug' le vinden. Ik 
wil eek niet meer heroren, 'e.1 ze »lijn werk 

" meiti-.:vinden.. Ik-  vindi:.hdoit iets mooi. Je, 
een kenblilv,‘ als:ik 'bezik_beu - en-  als  
ik bet dan terug zie - • o dan voel 1.1: weer 
hoe ver ik nog geblaten ben van het leven, 

_
i, 

 
en van mijn bigen " men.t' , 

„Dus el gaat werken in arijel" " 
Ik neem er, een _etaleer... -editte  ie. -zekere.. 

, maar iik moet eerst"«él I'isliliti..~1tikittin 
eirehe inleven in het leven ássi. -4. es :.-sissi• 
mis:scheen: merk ik dan eenspeek-gieliehtlee 
misschien gekrijt ik een:sprookje, misschien 
schilder ik, wie zal het eaggew ?" .. 

;,Fan' voor wanneer de afreiti f" 
„dri t Eerst heb ik.' nog drie portretten hier 

Ale er dim geen nieime bestellingen gijn., 
ben ik 'begin Januari an .Pnrile ... 

— 7Eir minne. blek teeng P" .> 
„Whe kwee I' Perhaps, in, n year, perhaps . 

never '!" • • . ' ' - 
In de lage , breed* stoel zat ze, baar 

vreetradklentrige lappen om haar heen - beer 
sembere, zwarte oogen lichtend ia . 't mei- 

d Canabad d'Angladn, en - met In zachte 
stem, die in 'n moment van opwinding zoo 
kant . en, koud keu woeden, vertelde, ze in 
kern te zinnen vee haar 'werk, dat ze wil ,_ 
niirrilleen voor den verkoop -.;maar voeenl 
tot haar eigen bevrediging. 

Maria • Perneedt, de bijna Hollandmili geneer- 
, den Amerikeinsehe, le .één van die .vtouvren, .. 

, .. t vrenwenweek in tere helpt 
heratelren. . 

,,ARIE VERHAREN. 

D è groote factor, dit seizoen, is de „lin-
goeie", het ondergoed. Bij onze heel soepele 
japonnen, van het toch al tete venlikkend 
„ e , bij onze di enge, en poon de 
zieke of zijden tricot, kin en mag het on-
dergoed eener wani-Ina elegante vrouw niet 
meer zijn dan 'n 'vermoeden ervaa, „un heep-
con de Lingerie% zei ten groeve modevrouw. 
Zie, op degen mistiger dag. (gij, die dit 
leest; bedenk dat 't nu, terwijl ik dit schrijf, 
Maandligmorgen is . ". . de ,mistige, saaie 

• ":Maandagmorgen na den heerlijken herfstzon. 
dag van 24 November) huiver ik, u moe- 
ten zeggen J denkt er voerel min, „zoo min 
mogelijk onderga." en wat ge hebt in 't 
minrag-liuon (timen de fil areltéen) en op 
▪ .allerergst ia zijden Dong!" 

Geen hemden-meer de minianuar piintetun  
aan -eet. 1, heel bewerkt caoltecorset, het sou-
poli, zachte monist tèlf direct op de huid. 

Geen ruimte; omdat. deze nieuwe combine, 
tinne doen 't eorset gaat, kan ze aansluiten 
als een kleedje.. Bet bewerkt-zijn is dus niet 

kei aanbrengen - van plooitjes of rimpel-
. tjee. 't is vódmil- in de' wondeelijke neosen-

:stellingen van entre-deint en borduursels, in 
Mtulle en Binche of. Valenciennee. Alle rom-
Itinations hebben het décollete in \--vorm e  
omdat de japonnen nog etc.. aan 't pun-
tige &idiote voethouden. Bij heel eoquet 
ondetgocel is de helsvonn afgeweekt met een 
garnituur van lilliput raps:ten of vergeel-mijs 
uier in tijden ga., wat, erg jeugdig, maar 
mijnt inzidna, misdadig eermei stunt. 

Nu we de. Mille niet „dun-  behoeven. en 
geen droit devinit wegmoffelt mit. de mimer 
hedm.i Or lx,h11111. 110 ‘tiornli rek-. 
ren -,,WrIF zijn en de lijven in -.verlees:ling 

Restaurant ROYAL. 
Kneuterdijk Vijverberg. 

TEAROOM. 
en élégentete. afternoontea-

zaje in de gansehe stad, een ruim 
en onbelemmerd • uitzicht biedende 
op Kneuterdijk en Viiverherg en het 
va et eient der wandelaars. 

Thé Orehestre van 3-6 uur. 
Kapeltneester S. v. DEEITiVEN, 

voorheen Kuis trimester van bet Orgie een Peevov 
Botel te Londen. 

The simpen f 0.35. 
The avec patisserie, cake, temt, sandwleh., 

trude-glaces etc. etc. 10.71. 
Aanbevelend, 

ALEX MEIJÉR Jr r  
Diwootou" 

ban Bestand ons totael onbekend. Niet eine, 3lese deze  Dendelha san vegend brons, 
~Da_Mode wil der we eeg] 'he   Itomlág eok, ma toe M geven, dat. met -de Pfine,  °ede  okend • k.k....gen, met 

ven, zelfs bij opa, is veranderd . misei iet. me onbekend ie. • de boogopeetrokken Janine,: en á trotsche 
ten aan zeeweel meedoen, fancy faire, th4, Teelt Is let 20n. (in timet Mistdeus' etoleg tOoghal•tige, koele. en .tob • effijk plee Mond,  
conferenties, visites - zelf vaarden mmid• gezien hebben ina te beeeffen wet er . nog Mine 'Boeddha der' Chineezen kan 'niet andere 
dog hebben we niet -genoeg aan een -paar aan onze „opvoeding' tot comfort" ontbreekt. :lee' echt,  zijn. Meid ze ons :niet in baar tien. - . zdd, dar we. tijd en .ijlsofa veBntea?.' 

LUCIE D'A.DDRETFeli. Ze deed me denken: cap- Shake, den jen.- 
. • "•-, echo -Budether, die Ook de- rechterhand opga 

. beven beeft, de linker _niet -den achterkant" 
CORRESPONDENTIE. 

• 
CORRESPONDENTIE. ij -- -op -de knie loot rusten, Beide hand. hebben: 

duim en .wijsvingm gesloten, en volkor  goedkoop), teekenlappen vol A. B. C.'« 
- 

, 
met kruisje. te vullen en aan ~dere' om 'no  - C.  te Leiden.  Ci."t"sPerehe  'Mie  Et- mee IS die Bedeled, dat ome gedocht. 

ieder geval nel, de firma Martin f, de en knippen, med. de mensjes, eens vrouw, specialiteit voor Ed wat moer vara v rre of eieh ea lune kinderen makkelijker en 
niet minder koeten goed kenden •Iele... an -nab

i
j iets eatel'un'.  D. , zin nog 

beeft,' u zeker beter in kunnen }luit . Een 
leifeek een deze- zaak   kan ik u so -ie ier beet te gebrniken met '3 Meter tune, orn- 

...d. .;.gted.g.. 
 eis 

tea  ...tm., aauraden, Wan 't maar om de smakelijke 

en daar is weer een ,nieuwe. japon ; moer er étllage 1- A. 

ie smaak voor noedig en een beetje kennis. 
En den moeten we onze meisjes naaien en 
vooral knippen laten leer.. ZOU dat nu uien 
op de tichelen kunnen P 
- Dat net niet plots alle schdlbladen me nij-
dig aanvallen ; laten vee liever allen tomen 
bedenken bi' 't zou kantten. We komen lang- 
...merkend een, beetje terug -van 't idén . 
't Gymnasium onontbeerlijk is. We beginnen 
in te zien, dat lang niet alle meesjes, even-
min als alle jongens, hersens tot studeeren 
hebben. We beginnen in te zien, dat, als er 
zooveel zenuwzieke vrouwen zijn-, de over-
dreven studie daaraan niet zonder schuld ie, 
Voor mij lijkt een goede school voor H. 
L. 0.,daarna een huishoud- en naai- en 
knip..., een paar jaar in 't buitenland 
om de talen goed te leerel - ege-Thmrlejlre 
opvoeding vont toon vrouw.. 

Maar ik ben afgeehmakl, ik zou oxer Mede 
schrijven en u vertellen wat Made is. 

leogele heeft in zijn étalege een praeheireusven • 
allerlei fantaste- en praktische seks:meen. lk 
denk een goudleeren avondscheentjes met 
een stille begeerte en 'd trenrnis om 't ze-
kere weten dat er voor mij geen aankoinen 
aug lk ne voor me de schoentjes van 
soepel eel'Oe. ie alle kleuren, allerfei ron- 
':dellen..- 

Ik wil me indenken welke voetjes mie. 
tippelen en Waileneeinlin do fijne sclioentji 
met -de Amerikaansehe hakjes' of in de boog,  
en smalle • frarembe modellen en ik_ zie de 
haardplaat, waarop de zwerk punt zal glos- 
deren vee onder de sierlijke. Miep.. • 

Mooie kousen, ritselend van gijdeewearte, 
in kleuren ongedeeld, effen of incrusté, ne-
e:Meen of mot zijden pijltje, Wipterechoe- 
nen in bar voer etieemellagen= nadien of 

tehombei ent celmisen to rijd.. 
hoog en sterk. roet de met watten gevulde 
lij,. die dient om die sani n heel vaie tee te 
rijgen minder bet bloed te stremmen. 

Prettige. eenvoudige kinderschoenen 
=traul heerlijke sloffen. 

Ik spiek een de - waaronder 't 
eloeutje zul uitkomen. 

Ik mg een amelie meld op 't hoekje vim e leed op da ,nionmanon-eii- her ftinidspleiti, waar meer mooi, te zien 
elmereit, nee Menu mummelt. de .trek e.a. oei toilet In tango ,Met blauwe 
dahlia mitijn., the reet-vue strik. die:  ir als een _tuile in inlieten tuil, di. oud •r tent gelee- 

Er ie. ook ontzettend veel slecht mann.- 

INGEZONDEN AIEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

DE MODE.  

' Het Anker, Veeneetrnat, heeft wel' al wat gp.er  dat we ze •gezien hebbes. nlots onontbeerlijk . trui lenerseejne erbijanfl el 's de "0' 
dat gebied nieuw is. weten,00kei s ten' half • te1 meel mor gangbaar. was enin 'voren 

verliefde vlinder tegen de fijne, smettelooze peelden rok als +sleep weer te, vornmhijn lk moet bekennen,  en ik •doe 't niet etere, . 
luie van tutte ets entredeuree ' ..kerm • Een rijk davektdig to let een <Ban' gevoel r•iit.riclUuente, dat I. nooit 

Deen onderzokken-meere_ttlii_mnog_ ge- t i  Zo& nu. ns Mien. lunch in 't Centraal, nog in den Koninklijken  Baziter inej „Et tql;._ 
dragen woeden, dan in voile soieen kant, waar Goddank -geen muziek was, ga ik-weer qui_ te piques d'étre miurant,',  zei mijne. 
zoodat 'Calleen -tune is. Ik voor mij, ik moet verder. Maar laat naè 't na) ,yrst eens over veicedieeeke "(Ik principe altijd  vrintin 
el eerlijk bekennen, dat ik dat alleeearg 'schoon die muziek hebben. mat- woffif wettelijk een . eibuteke, teek nl is 't' een evtienelje, den' 

ettindeetnetnewaaromeeen dergeleeke-,Me- pree pleng. Komt ge .> In een warenhuis oen 'n ,bootei tongen geen 'aanleiding te geven 
ei. dek winter beer opwa~bieet half dozijn glazen van vijf cent, dan Moet, eo den Vittuven burgers geen, aanstdot): „Pita. 
maken? ge even gauw de Lohengrin op gin koop tont que ee.a tout de merite," ging, ze On- 
' Meer ook . ede is Met nieuw:-': In December toe jnitifen.. Zijti jo'l eindelijk die absefeie ent- barmhartig, dos -; met 'r fijne franeehe wicj 
pdyi Atermer eter de erop.' • ylucht .en wilrge na uw jboodeekappen bij jes heel. 't ,kaartenheis ven Mijn " nueedaiii- 
wen ven zijg. tijd „Jamie elles en'ont •__Lensveleel even' een .  kop,  „koffie drinken - bit intrappend.  
mie... mikt" e.. bliegobeeMet Pecde ]hem deer heginti het weer - muziek - • :,. ,;Neen, niet me hé41 erg", dier' heeft 

est reu -nes moiret = india~ble • én, flihk .ha, hard, 'zoo jgeen Moeite g esponrd, geklik ie, en der ;bleek, 'en - elmet 
,e/ite, zen kunnen bewijzen,' ' .Ieench. le een. zentairogant P-Bijna oyeral voc- een; dat Eden van geschenken-verlangend% 
voornoemde "zeep. alleen hij ziekt.. Bedgel- ren ze noch siirple4wherénj_nag_eens_ ea -gevende.) Hiel tckennon — . 
een noodzakelijk- gericht werd), -Elleeee isont-egrop - mimiek- N tmnteeiene Bij de' -af 

. couverten -de teansparente qui voiti- ' neg: eens muziek. Die. Mg eens .i.. ere. Mimettfire 'n Oude áraegtojeta, 'n.antieke 
gent sur leuks épasales, sur Mens sein, dé- • j en 'a avond& wèèr, waarom niet? 'lee, edniaonnés, oude bronzen, leopenhaegsch 
eleuveres • e , ellen' ent 'des jefban qui ne lée En eindelijk thuis - begint hoogst Waar- aardewerk r keuter :filet noot I'lespagno 
empéekeet41 entre nuee". En dot veetel»-.schijnlijk bij uw buren de grernaehone of de. lette, 'e daptMeehe geislip. in 'gekleurd mar- • • 

-= nier, 'oude trousseau koffers en Hindelooper 
't Schijnt dat de Mede slechts den telre- Als dan, wit. de muziek onontbeerlijk geldkisten, 'a schitterend empire buffet met 

dan--Se, ms- 4e,,,  scepter beter onredelijk- zitorde geacht, ze tenminste-Inter • bescheiden -'t mieterste cn zelikerramete • bronp, een giraffe 
heid V.615 kan Zwaaien, dat tin ham. seniele- ."was. le de „Velde Ren" is «1,- mannek, piano. --alles ijk'.; en coant eet tastbenteht. 
lijklmid nieti te twijfelen valt. - " • moor deer hindert 't niet, doet bet 'prettig. Den de Wijcc al veiwieving; _'t emeejegreveieje_e_ 

Bij J 't ondergoed behoort ook de nachtjapon aan om de rustige innigheid, waarmede ge. ven 't gilde Van Sint Coca' te Delft. Met • 
n- de nachtmuts. Beide hebben. het Atneri: speeld -  wordt. Daar is het, als von ver over zijn kleine eiiateen en inifei; niet 

eobnDt_tenter_to•L'  tinoreade; -heel gedempte to-e- mei. knot. op den votirgrood;) doet het in - 
met. Mouwen, heel kort i • • 
glan:', druk versierd en zalf sanomier met Daar kunt ge, saamgeklimmi om gezellig , En binhen Ik - schrok ode meetel Delft 
drie voleis afgemaitirt - to p/itne, het IndeVdriad het praten brengen. went ik zeg ti, ge kunt op een efsteneggeer, 

Lig 'ketuneste Steun 'ledere fantasie. toe. Er " Di -  Mag kraag inde Vette 'Ben eijn. Al bij enderedille4r kien thekchen de Prachtige itnir, 
zijn et een koopje i lcemdng heteliinriMikokimr . zijn v. %afkerft" orde- take.  mtiej e'ab Gearget Martel .Po echt. 
verfrommelde 'fijne kneden, Met romeeo en teekjes. die Efetzel " koekt, tere niemand.Eirot ole ge 't in Moeden hebt, meerkt ge • 
strikjes. Er zij. er die den beofdymern zeef nog van. Danthedf kende, als 'n lieve groet. .hoe. oer. en ver 't nog af is viin (MB be- 
tilten en baar kanten 'streekjes even "t hoofd, • Beven is het Mistiger e minder opzichtig eremop eed- goedje - maar 't doet het - en 

teem oome. Is  es .lat ia .  heofdemele. " 
met een zwart bandfluweel ^  als ...rachel.' 'Ineer ah in een dertike salon - eo door 't. En til dat ,,Delft-  dri ten slotte geen .. 
ding van de echte. .• gedempte L ht ie allee er fijn, eaueeenk Delft is, staat in een oud-leollendeche . ka- . 

Die JI kePlee Mied eek . Eá th0214)inilt vijf Cl is zaal- zich met, coloxidemerkivenrdigheden.. ±ecu, toen ..' • 
Ontbijt, dat in een rusilian yan witte liberte 'OB, eet  Ydeted, dezen viiér•nlenw- vo uit de kelner kwanteit en ee drattiddn 
met zwanendons orgemet ia een grootti Obei..-  ~kid, wordt 't- er lustig en ,Z001.ijk Van e-ne ani, stond dar 't elloknomiste wat ik J 
terfield vlak bij 't rauw gebruikt mag: tiritelende jetmde  - ia de atmosfeer vol van e.» tdheezilleid• zmir trke E.' 
den:..' • _ _,.'spannende geheinipies. • e aaldijken Bazaar, nog rag, een Boeddha, ten .• 

Welke elegante ontbijt nu nog beneden ? De lk maa krzzg ie de "Vette Hen" -zijn 'el!' ik .ze zelden neg. • 
" yeeer-rien—egis ir-ezawietyr-gahn-1102-7 00k omdat de muren: er 11ijne - le.. ewti- t2rwl,e, rw -)104'welle-410'iatr 

meer  naar n'egery mijnheer = p 't 13.1j • Meldde een. machtige winteretalage. mg'.  veel moer  nekdAnk den in ",velt  eek, en • • 
Lijkt tee ongezellig, maar alweer (lira Wet-eett mooie' -dingen zijn eer, die we,. ' omdat de - leek. 't echte Minder goed kent '•,>• 

mooie toiletten ven den groeten eoutoner. 
Daarmee zou ik willen, dat we op school, 
inpleata neer weet ik welk verouderd leer-
plan, al maar witte kousen te breien, die 
niemand meer dmegt (de fahriekakoueen zijn 

. loof ik niet - von vlekken to verl . voelen glijden els langs een door de 1~4e-- di en tijd te venapillen • 
stand riangegeven lijn. 

Hier, bij deze Bedelt. voél ik Wat 'De bij  
~wees bier., ia kunst num- -• j:j-e 

mee twee, eerste iá geloof. Deze Biaddhe is 
van zoo groette innige vieonahMd, dat alle 
gedachte een ;Kunst," wegvalt -en we de, 
nooit kwenen aannemen, dat eere leek in 
grooM e7ffeembeid, zijt, vingers niet. Meer 
a ingeren 'wetend, en zijn inettunienten , niet 
ineer kennende  -van--louter Hemelwee gegil  
deze budalin gemaakt zou hebben sla een - 
vogel zijn lied zingt, in Meter versiering en 
grenzenloom gelukzaligheid. Ik weet niet, of - 
ik na weken nog weien zal, wat ik in de - ' 
Eott. Bazaar mg, Maar. die B4dha zal ik' 
altijd Men, Ms het drukke Leven me eentijd .  
voor stille aandacht loet. of ele een Clijime-
eche prent me tot _herdenken van Ooetereche 

'èTj 1w9erwil  nhei d.t°°Pt  ik- dit " mbrijf. weet ik slot de KO-
niegin /loeder daar leipt en ziet en timen- ,  
,krt, waar wij .gister waren en ik-  veeheug 

r e dat Zij, die zou tooi` schoonheid voelt, 
Ai mij o Bxtddlia zal ziele 

L. 

. • , 

Een avondbezoek aan -den [ 

Koninklijken' Bazaar. 

Ditt _ie wel :t meest apecifie,k Dinegsch wat.  j 
ik neg> geziene  heb. DM ia de Stiet Nicole.-
uitgang van ,/dnielain den, Haag.  

Al uit de ' verte schenen de' gronde lichten 
als imperieuse beleren „hier binnen t" Zon' '-
twee enorme lichten ie een saai Holland- j 
mbo avonellentat , gevuld met druilig aan-
donIcerende nacht - zijn wel opvallend en 
ge hebt de zekerlreid, ei van. ree, Mier Met 
onoesvebillig voorbij te kumeen gaan. 
• Zoo' ging 't« ook ons op onze kort emleelde 

nvondwandeling doet de stad. 

ADVERTENTIËN. 

- Patissier 

Tel. 2602. OBRECHTSTR. 44-46 _- 

IIIRMIAMSOR & Co. 
Prinsestraat, 

De &ouden Ketting 
HOFJUWELIER. 

Groote keuze 
ST. NiCOLAAS 

CADEAUX. 
eiMIME11~1111MIMMIIMIIIMMe 

Rust. en Iler.tellingNoor4 
VILLA JOIIANNA 

Prigstvlitieupark I. ka Baai. 
bieteen 1518. 

Specialiteit IRMATAART 

JUDELS 

Groots' Koninkijitra lintar- 
.2«attitat 12 ooit warta. 

Godeistia ven Ot Luces 
raset<erBWrian 
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ANTIEKE PERZISCHE 
TAPIITEN 

koopt men hot voordeeligat In 

KULCAR'S 
PERZISCH 

IMPORTHUIS 
Lenig speciaal huis. 

Noordeinde 11. 
DEN HAAG. 

IMOTE 60\0111111 811111 
voorheen D. BOER & ZONEN, 

Zeestraat 132,-Dett  ag 

kennis': te:geven, dat de 
GROOYE KONINKLIJKE 

LENSYELT NICOLA 
VEENESTRKAT 23 PEN 1-1AA6 

N000mex-u-tr1T ,TOE EEN 13E7,OLIC,A.AN" 3) 

Sffit Nicolaas-etalage 
EEX rija: ZIJZALEN v 1.N ONZEN-

LUNCHROOM IS. INGERICHT 

HAAGSCUKOFFERFABRIEK 
morldsvERABICIER 

PASSAGE 5$-57-D
T

OE .HAAG  
el 1597 

Enorme keuze 
Portemonnaies -- Portefeuilles 

EIGEN-FABRIKAAT. ---KET-GARANTIE1-
Van de goedkoop« tot de Weste soorten 

ST.  NICOLAAS GESCHENKEN.  
AnsTennam, OTTERDAn, 

lialverstrnist 14. Noord-Blaak 93. 

BAZ AR van Magazijn van Pelterijen. 
Vriidp,g_21 November tot _en EDUARD PELGER. 

 met D6iide-rdag 4-Deeember Prinsestraat 35. :: 's-Gravenhalte. 
e ereishoan'3902. 

lautitéiiijertiOon  versierd 
zal zijnen  ook des avonds 
van 8-10  Wij" geopend.  

-DINSDAG, 21 tECEMBER, 's AVONDS ACHT UUR 

Nieusvste modellen 
Fraaiste• letterkeur 

Fijnste uitvoering 
EleetrIsehe DE ATLAS" Drukkerij 

PRINS AFNOQIKS16AAT53 iel. 520t_-- ULHAA6,- 

KUNSTZALEN 1111111RETSCH 
HOODEVIAL 16 

COSTUMES,TAII-1434R. ROBES. 

Maison Ilebeinkamp,van Dooren, 
- Tailleur d,erylen-ae poer Dames. 

ANNO. ftelLOWNSISTSMAT 68,. LA HATE. 

• - H. 135T. 

ObOUSESj-'7-----  ~EINS. AMAZONES,- 
H 

PIET ENDT 
LE CHANSON 

ENTREE 50 CENT. 

Plaatsen te bespreken aan de zalen.  

m . d e ' aso ti .E.110) rfAux Elegantes" 
77 Noornenine.:: La Haye. 

SPECIALITÉ DE CORSETS 
FOURRURES - ROBES DU SO1R, 

Costumes Tailleur 
faits` ser mesure à partir de fl. 95. -  

MEVROUW. 

Hiermede heb Hu-het genoegen UEd. mede te dee/en. dat mijn 

ST. NICOLAAS-ETALAGE 

Brood en Beschuidahriek „BE OUDE VETTE HEN". 
NEW HAAG. - Bij het Stadhuis. — Tel. Haag 2480. 

: Alle soorten BROOD, BESCHUIT, : 
SPECULAAS, LETTEIIIIANKET euz. 

LUNCHROOM. THEE-CONCERT. 

Telephoon 2774. 

FIJNE VLEESCHWAREN. 

WIJNÏ)EPOT van VA-N ALPHEN EN LEDEBOER. 

DuinoorcVá Koloniale waren en Comestibleshandel. 

Stiphensonstraat 48 

gereed is. Zij is ruin, voorzien' 
vej-léen. prachtige:kolleetin,  
doozen BORSTPLAAT, CHO-
COLADE, BONBONS, MARSE-
PEIN, Ci-IOCOLADELETTERS, 
enz. Alles van eerste klas Bin. 
nen-ea:Buitenlandsehiabrikaat, 
zooals van Lindt, Suchard, Cali-
-ler, Cats Peter, Peter en Kohier,. 
Stoleverk, HiIdebrand,' Droste, 
Rsdemaker, De Jong, Bensdorp 
Gebr. Pel, enz. enz. ' 

' Tevens b a de I ij k s" versch 
verkrijgbaar BOTERLETTERS, 

-SPECULAAS, e rjz, enz. [-lotende 
met UEds. bezoek 
werden; teeken ik inik77roog- 
achtend, ". 

UEd. dvi. dienaar, 

WILLEM ROELOFSEN. 

• A. KOGELS & in. 
Prinsedrant 52-56 — Tel 2825. 

ALLEENVERKOOP 

LINCOLN SHOE5. 

HAWAII SNOES 
nieuwste kleuren - Suede en 

fantasie stof. 

SMAAKVOLLE 
'COLLECTIE 

Salon- en 
Avond-

Schoentjes 
la veracidliende 

--ktisurasiF 
• 

laag. onze /Otos. 

MEDDENS' 

,Chauffeurs- 

met Ieder gevoerd 

van af f 30. 

Kapelshrog 1-6. 

TE KOOP 
een fraaie, voor dames zeer lieve, nog „jonge 

AMAZONE PAPEGAAI. 
Spreekt, zingt, fluit,lacht, built en vele dingen meer. 

Prijs, met koperen kool, f SO.— 
Dagehjlur te beztelittgen -.1iNkrrESDIJK Ttl; twee.: 

reaal bellen. 

A LA BELLE CABINE 

M. A. LABOYRIE 
LA HAVE 

GROENPAARKT_2,5__-__,_,_TeL 2.505.— - 
ST. NICOLAAS-GESCHENKEN  

STEEDS «KT NIEUWSTE IN 
Paraplules Wandelstekkeri illijzoreepoo. 

Ilitgebreide sorteering KNOPPEN In houd, 
Zilver, Rhinoceroe, Schildpad en Teledo Staal. 

Do Nederlunbehe - en Steendrukkerij, seorLeu II. L. SMITS. 
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térste jaargang._ 29 November '1913. 

KRONIEK 
Weeltbled voor de ontwikkelde Vrotiw 

gloofdtaisuiteldevrau-w—~1  • 

Dit- blad vérscaijat iederen Zaterdag: De abonnementprijs • • DIIHEAII VAN AD211NIST1OÈ á REDACTIE: 

dijtigge nummers 
-TELEFOON 2112. nu rent, , 

Kne'litetaijk 16, , ravenha.ge.-  
. . 

bedraagt .O15 per kwartaal. 

• • PRIJS DER AD V.ERTE.",....'TIEN.f- • 
4-Van 1-6 tegels f 1  

1 Elke regel meer , - . . . . . ..... 0.21, 
  Groot e letters warden, elar ideaterniaite berekend •  

• Bij abonnement belangrijke korting. • . - 

PhoJo C. J. Je 011.1e. Voorgevel van de 3 e.oravenbeezaebe zaksel°. voer. meetjes. 

• TYVÉ£DE -BLAD_ 
Opening van het nieuwe gebouwder 

`s-GfavenhaagscheVakschool voor Meisjes, 

• Jhr. valt Veste! zei kei 
..Onderivijs in de knkkén Van led arbeids- 

' gebied der Vrouw, in  den 'telmetra 'zin op- 

_kan de.,,'srOsttwenbgageehe Vakeelool kou-
tten meisjes uit tule standen -n 1 I 0 s loeren, 
wat zo voor ;lido hertel:kl-11g of prille in 
dr maatschappij nodig hebben. wat ze nodig 
nebbe« ook om  een goede vroeder of, een 
goede huisvrouw te Werden.. (let onderwijs 
wordt gegeven geheel,. opleidingen. .sf 

rwlgendig 
: L Heishourlater. Hoe diepten:ling-

blijk.k uit de snerifieieeriug koken. 
ken, waselibehandeling. Ituislitaidkunde, knip-
pen en patroonteekence. linnen- en kostuum-
naaien, Inez., stonpen, verstellen, gezond. 
heide- en Oerbandleer, morenkennis, 
(lelijk beekliCalt.4% opoOtdkttlide,..plaotkUtlijkb. 
behandeling von liet jonge kind. ' 

De diner van down cursus is twee Mar, 
het sendolgeld f 190 per jaar. indien de 

- meisjes l es zelf meewerken in de uishouding der 
school, f 200. Zoo ze slat niet wetsalten.

De leerlingen moeten le leer zijn en ont- 
wikkeld genoeg, om liet onderwijs met vrucht

n,ie kunnen volgen 
11. Leerarea-Dameskleedermaker. 

s De belangstellende lezeres volle , nu 'zelf 
maar de onderdeden ven de opleiding in. 

Alles, »tut gij, redelijkerwijze nmar verwach-
ten knal+, tolt ge violen. 

HL 13oekhandster., 

Feuilletón. 

DE MUZIEK DER TOEKOMST. 
• Ha, nu • weet ik 't 1 Toe de Enturisten, 

of op alit Duitseh. Frai-Tmiristen En die  
• hebben er verstand vue, v.raag :het mant aas 

henzelf. Nu eget ik. dal, dei tooakeust nel 
zelf overleefd heeft.. Het zijn steeds weer 
dezelfde paar tonen, waaruit "een muziekstuk 

samengesteld. Dat gaat ja tenslotte 3e - 
• keel - uithangen. En dag beid-aan er ook zoo 

wt!inig , instrumenten. Strijk- en Idaá,,instrit-
. inenten. num Dien daar hebben -we nu teelt.  

einlelijk eens genoeg • van ! 
lk• muziek moet in geheel ander._• lianen 

gelold woelen. De kInnkeembinatics Valk den 
maineren toon zijn allang uitgeput. Ons .sor 
-egeerr er Met meer op. blok kunnen we / 

_me
gi

t zon'e 'wie melodie beginnen t Ze out: 
ons niet en wij" bedankten er feeetelijk 

voor' We moeten tonen hebben. die (iot 
bij elkaar passen, dissonanten. di,• ten 'bond 
,eltreito. Wat kooit je tegenwoordig ,,•41. een 
Iwodu ,uivore muziek

Air ,eharnulijk,. uit -deciij in 
d'r inonolonie. wieme, je ze vergelijkt toet 

u4,11•4ijki• Inwaai". dat en m a .• - 
n .• in. stad .n land te voer-e

z..  
ken neme., 

Et  seint op ka (,nut, waar 144 1,4,... 
/ijk op Jank. int ontwikkeling der no,/iek 

IV. iiin,k,rjuifictun. ,Zou 't it met lijken,-
reis kinsierjufffimw an de Vnl:st-brol te 
hebbend 

Want hoor. waar ze twee joar lang les n  
heeft gelul° 

Koken- strijken; • sinscitbehaninding, huis-
Itotalkmnie. mgroneteekenen en kostuum- , 
namen. nuttige en-  mout-, fraaie handwer-
ken teekene, taal, lezen, vertellen, opijoed-
kunde. plantkunde, gezondlidids,. en Verband-
leer. behandeling .ottat het jonge kimt, kro-
helen en zamelt. 

V. Kamenier en kamenietdinnenineld, 
Daar de meisjes voor alle bovengenoemd, op-

leidingen zestien jam moeten 70, en er 
dus ven hiaat ia hoor opvoeding zon wezen, 
tnes,hen het °ogenblik. waarop ze de lagere 
schent verlaten Os dat waarop baar oplei-
ding een arinveng ia» neme», is • 't een 
iiiteememie gedachte geweest, aan de :eland 
otk vookbereidendo klasnar te verbieden. 

Den geeft de-  sehool neg drie volksoplui- 
dingen. to kweten voor : • 

I. Dienstbode.-- • 
• Kfmtummenaister. 
llf. Lindenennister. 
✓eer deze drie opleiding,en is hot school-

geld con kaaitje in de week hij voornithe-
t 1 

Bovendien kan iedereen vi,ijeloc kiezen uit 
al deze (indenken-2s van opleidingen en bv, 
vlo let de 'lenen in---frouie--linedwetkon,--
kulaM of strijkets, of verbandlecr ene: va-
gen. Dat bedoelt mee met liet onderwijs in 

Die materiaal vbor• nl de versehillende 
sen krijgen,. ia daar allereerst del eréche. 
Inerte wordt allerlei verstelWark veehint, en 
kille mogelijke bestelling. voor ,kostimus of 
voer ondergoed aangenomen. .' 

Ool erden weerden en kinderwasehjes 
heel 14heeilebT. -biit men' de :naaistertjes vtin 
de Vakschool gerust wat, ,tooit, en zelfs wat 
heel moois kan toevertronwéu, men go en 
air !Ie. expositie ! Deels ook daarover straks 

k. Enkele dei remmen • wil ik n euvelen • 
Cursus as taalkeu. 

o' De fijne keuken • 7oor dame, en direstlto- 
dek, 

Cia,am in tafeldienen, 
(mank in' maehine-hord uren. 
(nr.', iet hoeden opmehen. 
Cursus in vakken ter verkrijging ven 

.genteene ontwikkeling. 
Dan noontlettrotesen voor • dienStboden.. : 
Enfin, zoo krent on zoo scheef kont .ge ' 

niet verzinnen, rif ge zult liet vindèh kis 
liet 'Leerplan der Vrikeeliool, 

. Wet ge th. nog nader vaik_Zo telt willen we-
ten - de directrice is Maandags van 2-4 en 
Donderdugs ven 10-12 te spreken in het 
gehoinr der school, Louise Flenricttestraot 10. 

No dan, twaalf jear geleden liquideerde de • 
mulo Haagsen,' Kooksehool ; 22 Maart 1902 
kreeg de vereeniging ..'s-Grovenhangsche Vak-
sehool voor Meisjes' de Koninklijke goed-
kotriug op /3an r statuten, en liet onderwijs 
n heao gebOMV ooit de van den &mann-mot 

werd twungevengen niet 34 leerlingen voM 

loopt evenwijdig met het 'toenemen van de 
machines. We hebben geen tonen mottig, wèl 
geluiden, lawaai. 

Nu hoor ik vragen, of mijn zenuwen mis-
schien in de war zijn. Dank voor de belang-
stelling, doch. de eer dezer-uitvinding komt 

--Mot mij toerpk zeg bewonder m'n ne- 
derigheid 1 - dat niet ik 't ben, die deze 
nieuwe toonkunst th heeft n ifgeenntlen 

Een Miinaneell ethilder is 't, die 'ons dit 
nieuwe heeft geovenboard. Het Mat loon 
geen must, slat all oog von de lieer- 
lijkheden ooi' bet futuoietistite genie kon 
genieten o d /11.4,11 nok futuristivelie oorera 
krijgen. En dna°el heeft hij een manifest 
int do meniehlteid gefield, wolrin het orkest 
VOD toekomst wordt behambdol en dat door 
do leiders der feturisn.nbeweging is uitgege-
ven. Om kort te zijn : liet ment ruischen 
der kunst cJ verveego. woelen door de 
kuurt von her gedruiet.11, boe 11..1.4. hoe he,  
tgr. In•etbo, ot to Wagner, nti ja, oe 1101,- 
15..11 111],, Pi.11 tijdlavo geihead, 
. »to tut lobben nt. 2,.utteg ton beu - 
zegt 31° »motet. ottmert rus veel die. 
per, dit,  dnizetelerIvi geluiden sou tram, 
nntnb., en dergelijk :lektakel in Ons e,.e t.. 
1.014.41, 14101 •hij V. 1111e.'1,112.. .1.• „Itaktersile- 
1. Iparen - reet . 1 11 to. 1..k. 1,  
x.s• rijk a:01 gehnárlt — zegt hij - .1••zo• 

- g.•Ittaleti zijn zoo oneindig rijk -r in ter,ele. 
dun • de luttele bloedarme. ion ei.  

waartneo je door die armzalige orkeettiniru. 
inenten verveeld wordt. 

Wij 'moeten 00,1 Uit dot enge kringetje van 
tonen vrijmaken, en instrumenten uitvinden, 
waarmee wij de geluiden van liet leven kun-
nen weergeven, alle geluiden ... alle .. ! 

Er zijn teelt zulke prachtige geleiden in 
de wereld. En wanneer het aantal máchines 
zoo bidot ti enunen t. kier-xyt--Xrh  
dag twintig- tot dertigduizend verschillend° 
geluiden kunnen oudereelielden. Deze op te 
vangen eo voor de vonvertzoil 
maken, zal do oppor,  van do componisten 
der toekomst zijn. die ottliturlijk nok een 
kot, .brr bienink• in overeenstemming iet tot 
Iran beSelnkking »neten hebben. Einig.• go-
luiden die gemakkelijk lijn na te bootse n. 
heeft d»r hervormer vast npgeounl : 1011- 
deren . k Ill1111.0 • bruisen . ziolen krullen 
fluiten. knarsen. snuiven, morren. pruttelen., 

rilisolon. godinnen. krik-s, 
led lot. to 1,13elen,t tetense10.11- ott dien Inrent- 
Men. ,41111. i011. 114 .1i ,ten. la4•111 , t1. 

/Cm •sprjyld olt 1.4 IS Oor aait 
dot  neut.-ti hri,jiiq niblerbet tbl de tob 
kontetigt. geluid...Inzit-k ene  lou,utlet np 
tuent.ve n rtnole wijr° til-ijkt,. /ij ie het 
elmigc. wat and neg .milneekt. En in "Ab. 

eikim: zijnd.: fabriek ''1 muziek gezet. dia 
be hebn me nog 'liet gehad. Eet' toer liet 

- 
ten gehraelo. tet • .-ii ,k in- 

- 

tjes, 'enz.). 
Een • rtne up tent et,rodelt tin,  zee met de 

t.o.:1.41°,1ot. die Itierntte. teln,ned tojp,,,.  o , 
nik nog zot, kn,tol tt ,t, Lolt riem 111.1.4 

1,01,Vaard,,Iij1J itrekto ttlet lvd ,nonterde.u. 
dut or geluiden .  lebdattn, ublke ittot niet 7.4.11 
k111111.`11 11•1100,,e11, Dimt heb j.• hijvolirl...e1.1 
voi verken.lheid, a t n opwekking keu daar 
niet. van • nitgaim , 

Daar niezen d. goed., eoud, pukken. voor  
liet ettntr. 0 z••••gt li9zoin ete h,„-t_ 
tankalt doet 11.•t !li ge. 1 oor orke,t 
hee b• Linda 1J.1, 11.11i2,1,1tnt rij» 

g. luit. uk 11 11..1 .11 ',dil WI 1111 ,,W,- 
1,.•i.1 3tito..twnft ,131 nalb,1.•1,1 kik M..11 .. , 11. 

1 0.. o3o r bet Ine st,ti ti• ;31! titt•, k tui- 
nt.° er  m..ir ,•11.5.•2 lie' met 
.1.4. Aai% eren ie.,. : 1.• .11 nacso 
pm mei klerart • ooit te.4 all. n, h - 
wel ....e, geniale god:witte 1 Elk.- 

!.., en • in de • • ow . d••.• 

Aan de eerste Vim den BOSCIIStinnt , zoo 
hef gelegms te middelt der groote tuinen, 

liet oude gebouw-  der Vakschool. • 
Hoezeer dit te klein bleek, tewee Jhr. ven 

• Pestel ons met cijfers in zijne openingsrede, 
rijf re. die immuun,- neitgavoi, Ttoe :groot 1-2  
behoefte 3$, waarin de ,lonvenhasiguche Pok-
beknot veer • trittisjeV 

• Laat ik n eik•sr nis ondeia, omtrent de ge-
schiedenis van de 4'kkgehoOl Meededen, voor 
ik me mijn tersing vink de openingiplechtig-
beid overga: 

Teling jaar gelede° _imiest de Hangsche • 
Eeg:Wheel. • >gereinigd ih het beromenoeuelé—
gehome om do ooit den Doschstraat, hong-
&min. een de, Volgende bewoonster won de 
-'s Gravenhoogsche Vakschoof voor •MeMjee, 

gaande van vereeltte:mg van dien naam. 
• -Vakonderwijs roek Meisjes 'Y 

Wel zijn we iu die twaulf jaren vooruit- 
g egane. dat We nu het Vdkenderwijs voor 
Meisjes eVen als' vanzelfsprekend aanvaarden • 

• dut - voor yojw„ens. 31aur to d 2221_211.1 
unit'. ooi strijd onfbrondt,c toon loogt' op dot 
IVOL11:1 ukundernie voor :Wisjes.  •430 
.werd thiov 'Ouden bestreden, deer  meerderen 

- als-dv-- ier.-itrl 
spraak reide. • 

Jont ik even zeggen wet we onder 
Vakonderwijs or vo 'meisjes hebben te ver. 

- do gebrek,  opleidingen en 20 voor ik- oir. 
sussen. lu  't volgend ja ir waren deze cijfers 
gestegen tot 108 sen 194 

Toen mout or con crécle aan de Volesehool 
;-erbaadeo- 

iPèrkende »rouwei' Londen hanr kindeten • 
van S-8 daar brengen, en • de jonge meisjes • • 
leonlen.• ander leiding van eon verpleegster, 
de knislorverrorging aan den lijve. 

Omstreeks 1910 was liet aantal leerlingen 
gestegën tot 209. tin Yob;.bl meeaten'er of-, 
gewezen werden wegens; plantsgebrek. 

Dat ken zoo niet langer natuurlijk. Plan- 
nen werden gemaakt om' gebouw in de' 
rein d. 13dsohattnat te vergrootten-4f op de-
zelfde Plek een Mom te stichten. doolt ont 
ve-eclelLende redenen moesten die . 
opgegeven morden tb onbezien tomen naar 
een • ander ;tuk grond. Dat werd geven.. 1 
nou de .1.6inse .  Ilenri'étiestraat. Do gemee'rite. 
etehiteet Gort ontwierp de plannen,. de. Mul-
nemers W. en W. tint Leeuwen uit Hotter-

- dam - voerden ze uit en thaaM staat daar dat 
timeldig groot,. gebauw, dat, ons al dadelijk 
een uitroep etui bewondering afdwoni, toon 
we het naderden in den ?oenigen lierfstruid,  
dag. Welk een 'gebouw Wij bieden it hier 
een afbeelding neen den hoofdgevel  mini  en 

- cito zal u 01 heel 'nnt indruk van de grootte 
geven, wao wij hebben ze heelemnal 
heen ikewendeg de straat iloor,; -'rear de nolt 

--tergestel-~vent, 4-1s--erar amerm stuk-werk!- 

Rijtuigen en tinto's red. aan en of door 
-den linktr-zij ingang. die toegang,  "geeft tot 
liet driehoekige bienceplete. waaromheen het 
gebouw staat Eelt veranda, ge 
zenig gemeiibold in wie.verhilvt, gaf ons sta-
delijk een indruk valt intimiteit. .van hos 
gezellig leven en Won 't hier wel meet 
zijn. 

Langs palmen en • andere plantenversiniing 
vonden we onzen Weg mint de garderobe\ nn 
daarna. telkens terecht gewezen :door de gin-
ge reisjas in witte schorten op 

poer, de trap Op naar 'de .teeltdnzanl, 
ple.6t„h lil plm ln zou Iteldteu. ' 

lede toekeer.' sennhut toe Jittionw kog-
huis. de directrice. klaar voor .1•• outs 00g4 
der gasten, bijgestane door eenine danne,1,,-
deo ooit lot Biet unr, Eu zoi dbuk kon juf., 
trouw Rerglutis, kranig.. dircetrice . bet 
niet hebben. of iie kranige gei-tvrenw meteen 
bad er veer ieder em vriendelijk en • vo-wel-

, koelend woord_ 
In ten omgrenzende rand. gelett‘l opttu 

was. snor de teek, umil, zaten leerlits, 
gen lurkt opeen, olie .  it3 liane witte 311buw-
nt,Itorten. Het jorsoneel 4111 IINSe115.11 
el!< bij haar eigom kInesb. ilerridirliget Mom. 
tien. ..de witte nint,jes,dir de. koel:nl.:je, 
droegen. Dot waren nOg eentin it tgen, 
die ah naad:mie vellen dienst dnLtn —  daar 
mochten onze kenkenierisjes wel rotu ent 
voorbeeld nam Itelnen. neut dir malle gelmr, 
dintele strookje, beduiden en ó ij am allang 
niets »leer. 

Dicht opeen stomims- de stoel.' klaar-  voor 
de verwachte gasten eis {ont neer ann• vuldn 
de mal zich met een tnondnin, voor een 
deel noisteerntiveh publiek. Wet <:'1,11 11,eldik0 

. toiletten wouten er 'gedingen ! 
!  'Echter moest ik tva onze j. inodeamiontrike	  

gelijk" geven, toen ze hand tb, 'Itorsletnnotln 
ren ratjetoe noemde. Want we znidn ze in 
de arrest niteealoopendo soorten t von de mes- 

-1 serie- renzeng,tel--met zwarte Teerenrint" 
.1, kleine over de neon getrokken Hoevelen • 

• kapjes. met enkele simpele roosjes versierd. 
11ezellig war:-liet te merken. de anneengeslo; 
tenheid ven die groot° -groep 'ereschot. Al, 

:: lou •,elieoen, allen te 1“4.1201. o•la — eigenaar- 
dig vest de grootste gootlieden weid niet 
meer notitie genomen dan Van een,dor an. 

• heraio. Hij • of 4 werd 
het gezelig verkeer. Zoo zagen 
Kunior zon g,emondelijk praten en 
geven, ttlt iedere endere oude heer, nn tk mout 
WiDen. dat Albert units zijn flownbliii, Zon 
leunt Zog.. 

phonie verwerkte botsing, Nee.. twee auto's 
, heeft twenwn., ollo, bekoring ooi het nieuwe. 

Welk een sensetie zon her beleg van Adria.: 
! moei niet. verwekken. Me een tonden zich 

eo 'eens over outfernde ! 
En ent -  'n dotjes van motieven biedt niet 

het fidrilieleven . voor futuristische nutposi- 
iiie kinderen, twietentin echt- 

lei tij  , noden. e, eno, kende papa .. °boeiende broer- 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



oerbraak: stak • zijn CUM- 
plittlent af bij de dames Valt /let Besaillr MI-
N de daniengasten. De Directeut-Getterual van 
deel -Arbeid, van 1,1sseltein, •• wandelde rond• 
l let Ilevretaw meneer Veghtel" Monde dat 
ook de leden der Gedeputeerde Stalen gan 
Luid Holland' behingsteiten In de Areknehool. 

de bij det.itgesiiii; zijn. van het gehouw,. ;aks 
ti iuMte hij • ever de .weitandeo,_Men vanuit 
zijn gemeente ka zen,. • ' 

Under d d ht  vuursieden vIel op de 
oude douairière Baronesse WittertrVan.11oog-
kind, tiju, fragUle silhouet-te iu hier neem, 

• ":luitend. latig,lepend w ishiwenge naad, du 
wede, enk. . op het,  witte haar, Telkens •en 
telkens lichtmit de ....eren gigh 

naar heet, als ze telkens opnieuw ,weer ge- 
tnTetervete-liiTt-finidiel, data  ze roder 

ittriaiting Von het geb.," gehad - . 
Haar daarmee eek onze hulde 
Want de Inrichting was - daprueer• 

stMks meer, t 

keen oéer Imlf •deld 'natie de plechtigleid 
on aan, ong. Vlit-:liefet zong een koor van 

b•erlingen het up elitegaied van deelnkst heel 
gecomponeerd door tath. me Balies, met 
neg iwee Oudere heem., ult liter op den 
midden tem:mengen 

Ajejeffrotw. Bergsma. zaughstraresee •der,  , 
school, zwituide den diriguernaf. :Nadat de 

"hete 'initi;jeSBenititn lier-V4itililke 11,4 ge- • 
zongen hadden yati „'Lt

e
t...ligt de Vak- 

sche r me u, nt Her, biet.. sMeckge- 
smette in en hield :,de tolt trede  

Wat m ij h 1 erhaidden von de ge- 
,ehied me,. dee echoot, weten 0o oir de', 

I lok vereent.  0e, tenue het g,1,1 vandaan.  
lama, zulk g.,webligt; schooi in stand 
te houden. Mij kunt hamers wel noemen, dut 
de bovengenoemde schoolgelden dregt. nog 

" lang niet tuendkend zijn . lt fk eo gemeente 
eubsidiieren de Vitkrilool. en daarnaast dia-

. gen mik vele' pargeulleeeil tot haar uittand. 
heeding bij. ,.En hier staat tin.-  zei, Jhr. 
vimr. Poste] Vol trote. Modeldeheol voor 
Vitheuilrewije 'voor Meidjes. \'Ilkontlerwijs, dat 
wil zegeen de vakken van liet arbeidagebied 

i der 111111W, in moesten Mn Opgevat -.n I. n t 
2:091;litor insluisbaud-ouderijs en 'Iudustrie- 

: onderwijs." • • 
- Het -treffendategedeetneetur-Der.77van-  Pet, 

Cols reikt vond ik de huldiging van juffrouw 
Berg huis. 0.. zeker; door wordt tiltijil in de 
hoogte gestoken bij zulke gelegenkeden 
leur hier was het toch echt ! Wier kwant 
liet vont Ilen u n,ging zant }leizen - dat 

• kun men wel merken 'uien de Wijze, waarop 
het publiek nue de huldiging. meedeed 

Waarlijk, op dit .genblik benijdde ik juf 
Douw Berghuin. dit bereikt te hebben: Na 

twhalf jaren arbeid trio borneren eu er 
maren er vele - alle hinderpalen - en te 
waren talrijk overvéonnen te hebben- na' 
tinalf jaren gedroomd to hebben van een 
school, ~tin men de vleugels kon uitslaan 

-•• nu twaalf jaar met  al zijn krachten ,ger 

houder 'Verbreek' liet woord. oei ele school  eo 
daadnerlfelijk te openen. .V roeger was hij et. 

penningmeester van' geweest.: Ook_ hij had 
niet. don lof voor juffreuw klerghois, thé de 
riknel gemokt had tut .  de „Centrale voor 

geheele opleiding von het jonge meisje, 
eni maal goede huisvrouwen eo moeders 
v oor boor geente. werden,-  

En hierna nam juffrouw Berghuis 't woord. 
tuk zij had 't neg over nl do hindetpalen 

en moeilijkheden die overwonnen hadden moe- 
t• morden, naar rel veepk ze, "uni liet 
B

it
estuur te dunken, dar hoor gild, door alles 

bad heengelielpen. „Nevelt heelt het Bestuur 
mij Mijn feilen zwaar alailgerek0litr, Zei ze 
met haar inakkéliike, véntrugende stem. Een 

- _eipanne d,kitettliging, huldebetuiging hall ze 
neg liiteonnesse. Witten van llooglaud, 

_ die z,Vo gewerkt-  heil aan de inrichting der 
Selatol - .'u voor de onder-rolirr.1151er van 
het Besmet, Met-rouw Hemert, 

in liet Intiteldlind veri0eddr. Ali blijk 
van  d'leddrie"eili,  jerire11.  /1.4 liestmor bood 

11., linde nailletir 111, liereoneel - een  
groet,' koperen met planten aan. 0111 te 

. plan tSe n in de hall ,i'ajt oh- ..skaai. 
4.1.11; luiair perron...1 litdaligele,  e 'hl 

1d:ex.-Inheb' erelint. ven haar. die van de op-
.1.'r 'detail af duur nl werkzaam wa- 

, belt  sprak eelt leende, namens hel 
roote.el hee..1 .oeti g honk non - en 

kit-Itnge  -prak ett deed aide, -. en Me. 
leie.kkeer. de. indoeceteeler sate hel Middelbaar 
Vaketiderwip. sprak e e hilleligeie - heg 
meerdere» rierilkete. • maar zij nee 
Dr. 'k ti nier. • ik Iel -eo tol veter 
'teleur-telling. est zeker tot de ir,. 

loeit van wi.. deer ..f hereen 
non het .preken eek huwden moeren tun- 
e %toi .lteete allen betel julfroIla 

kies, dien zich meer en Meer Van 0115 mees-
ter maakte. 
In minder dan sein tijd waren al de leer-

lingen. die in let teangrenzend lokgal zoo- 
ca harte in de hulde hadden gedeeld, ver- 
spreid en op baar ,post in le verseldliendé,  
kkissen . en direkt; werden de mreArraamheekm 

e s- 
iert - ovwxtr indenk vent • het druk bedrijf 
krevgen._ t • - ' 
'Op de eersto ,verdieping lageerttallobie 

»kelen nuit-4 elkaar, Die 'heerlijk!' rui;tt- 
Overal - :rtatt gelOvenliiento van" wat er 
ortnweeig1Waa t kasten. lessetndirs.7'‘ianditards, 

• eelelfolbertleti." boeken rekken ota teekenin-_ 
r.,n •4. lumgengnz.. 
Ergen; edele dr5 meisjes patroecte • . voor 

• daarnet al over lied. 
In groene vitrines akten kostuums, the uw - 

beuendoring-nfelvvingem- Iet 
Trim», Jandwerken. uitgestald. allerliefst boe- 
duthwerk, bebygoed

• Jo, wb1 heeft de Vereeuiging de Vakgenoot 
begrepen, dat. wil mee eicoiets doen, eico 
grondig en goed mout doen. Voor lange 
jaren hoeft de Vakschool nu rondte genoeg 
- laten we 'miniem voor vele voarspoedige 

Gellreiseh van vrmilijk pratende -stemmen.  
lokte ons mar het gymnastieklokaal, waar 
de thee gediend.went. De keurigste, :rijkste 
theetafel,die enen ziek denk-en kan, stond 

ed. daan.gero-De-bouitloine-seliitterde 

steent, door .1 die schuifelende "Vlieten, en de .na4eihalf, jaar Charlie Pookt Tolli, 
zwemende steil-Men. een uiterlijk zeker keel erg antipathiek man, 

En een reeks, vertrekken gingen we-voor- tot amant gehad beeft. 
bij, ,het een nog, smaakeoller en gezelliger Qlotilde do Savageat, de tante van nen 

___:ingerieht den liet andere: Daar was aller- goeden. Consfant en di slechte Gabriëllè, is. 
eerst de bestuurskamer, met zijn prachtig neál • erg dooi en heg erg mala& imaginaire- 
tapijt, zijn gobelin-bekleede 'stetbleit; def- En no hdt geheim; • ' - 
ti ie wandbetimmering.. Dan het kantoor dog kLèt   ti die liaison, van Charlie en  
directrice - hoe verrukkelijk ml het teer- zeker ,up een huwelijk 
ken hitte zijn I.  Alles rondom - stemt' tot - rost liepen. mns, als Orebriëlle 'niet, Int jade me 
en vrede ! - alp't geluk van Imar" -,,zusje-vriendier , die • 

Dan le buiskanier voor de ieterne leerl in- sg-zt.tieliWof-lieflad,--intraerepleegde-ne------,  
gen - en. haar eetkamer. Versehmden pret- haar met neet ziltopofferende liefde' tijdens " 
tig gemeubelde - spreekkamers, een,  waohtiva- nen zware ziekte dit huwelijk, verhinderd. 

:eer. Dooe_eh.dotjk-.olie expositie,--Waor ik '0 

zulk ge sekinnerinunijes brachten intimiteit 
aan - fraai weten de voortbrengselen der:. 
bakkunst vna de •Vakseltool-leerlingen getikt-.  
leent. We zegen buterletters. magnifiek  
'harten t.0 gebal:jee. om in te happen 
(t eute beratplaten, mooie nakeys,groot alt 

Na vier jaar niet weten waar ze aan toe: 
is, iordt Itenriltte verliefd op £eguenn en 

 weer-ie betede-demon-vati-jahvezttediirl elle 
beheeiselit, die •Mileht het huwelijk tegen to' . 
houden. 
Dit ,gelnitt niet lIgnriitte tanutvt met Le-

gnenn en is dol gelukkig. 'LU gelukkig, dat 
Gabriélle .het niet aanzien kan en Pontn 
Tolli uitnoodigt. in 't huts van tante Clo-
tilde, waar nek Henriëtte en haat num le-  

' Do jaluersche Le (Menu voelt niets en 
aliti‘ een toedoen vriendschap niet zijn voor-
ganger. Henriëtte heeft het benauwd. 't Er-
gert baan 'dat heer Men een nuit figuur slaat 

v, dlu fitterweet. 
Zo Wil dut Ponta 'tolli weggoot deze, op 

dit verzoek door [tab allo a. "hem gericht, - 
weign-t pertinent - tenzij - tenzij Há-
riétte hein tien minuten. onderhoud toettant. 
Na komt alles uit - kl Gabriélles intriges.. 

Doom Trilti heeft heer Wel willen normen 
eu precies toen hij zoo .MM beweert, komt • 
Leguenn binnen. henoeht> tusvelleu de twee 
mannen explicatie teSsehen Gabrielle en 
beer mem. Ze 'vertelt hein in kleuren en ' 
genreu hoe docht ze is. • , 

slot. Puntte Teak is een nobele man. 
Denriette -Legnenn --werden .weer - 

kig. Za,' stelt Voor v;r weg te gaan - en 
in de igdie 0111011e sraagt-zel" ,, jon 
Imatfoor je zelf 1" Deze kinderlijke mensen 

zoo'n groot niet-neet. doet mal aan. Mnis 
epetorie4- dok--Yelier-de-steetree7-rertt iutanr. 

0.ee2.41 di. rondgang .1. er. het 1,ein-11W. 

Eet 110 heelal lel nteerIlijlieete deert +rot Mijd' 
,Ment 1...1 wresett  

wmto wresektoet. 
ateiettroew BEFIGHUIS, 

veevos.. eer Hammen, Vakschool raar meisje, 

kleeding te teekenen en aan drn Wood 
hingen allerliefste potloodschetsen, 
voor modebladen. De michine-natiiklusse zat 
verdiept iet baar arbeid, ijverig ratelden de 
talrijke naaimachines. in de kiosk voor 
ttunnknippen wordjuin een. besteld kostuum-

up 
  

%een pup gepast." De frilbelklasse maakte 
allerliefste toont ergjes von paleert bakjes, 

wageutjes.,__Beitudem,_-up-de-temerges 
melde expositie, troffen we een volledig strand 
aam met eigen auumetkte badstoeltjts en bad-
koetsen. 
DeSl ISooling is, dat de kinderjuffrouwen, 

dies'-zigh hier bekwatinul hebben, hare leer-
. linnen zeilen leuren, de vertonede voorwerp-

jes te maken. bet se uw kinderen ul Met 
bezig met een kinderjuffrouw van de Vak-
sehool "Hoort ge hen al niet juichen over 
een welgesInagd beelkoetajc. een goedzittend 
buderainunpje, . ever toeviel meer nis de 
kinderjuffrouw nog in toer marsje heeft :•  

In een lokaal troffen we leerlingen, ean, 
die koperpoetsles hadden. Weende ik in de 
nabijheid. der Vakschook ik zond nama per.  
week een mandje vol van de koperen voor-
werpen, die we, in onze -moderne huishoudens 
hebben, er nam' toe. Als goud kwamen ze 

Interesseert bet u, dijt ze G coline gebruik-
-ten e Mij wil - 't zag er zoo keitrig uit. 

Wc. passeenlen eetrage gezellige slaapkamers 
en compleet laserelitebodketnerd, voer de 
interne leenessen leerlingen. Mant ik 
vertelde ar nog niet, dat tegen ren-:vergoe-
ding van f 450 per jaar, de leerlingen ook 
intern kunnen zijn. Voorwaar, uit alle dee-
]." des Innév zullen leerlifigen stroomen naar 
els H.gsehe Vnl:school, a ols bet ons, ver-
slaggevers der Verschillende bladen, maar vol-
<leende lukt om een . waar beeld te geven, 
van wat deze school biedt Want waar zou 
men zijn dochter beter ketenen wensehen don 
in, -deze, school. die zoo grootsch is opgevat, 
zoo ruim hygiiniaele en gezellig ingericht, 
bader zoo goede, beproefde 'leiding.? 

Dr- keukens -! Wat genoten we dom 1 In 
ieder stonden drie groots fornuizen:DO meis-
jes waren zoo ijverig - aan het bakken eu 
brallen, aan het koken en nitrieten ! Hoe 
heerlijk praktisch and olies ingericht ! Zoo'n 
ijzeren rok-,vuur pannen, zoon gaMarhe me-
nigte eleogrellen aan den 111411, die gruote 
armssekten, die tallonZe instrumenten om de 
spijem ',hoon te reuken e? te ,flildttllt - 

'oer kwamen WI! :ml kantelt. voorbij, Witter 
de resultaten te zien waren van den inmaak-
cursus: In glazen stond -alles daar uitgestald 
up de uitteken. 0111 te watertanden, gewoon 
weg ! 

Eit nieuwe. verrukking wachtte MIX in de 

von  tiet atielewerk stemden. in bet Middelt 
don ruime vertrekken.. ,00rgen 01110 • netto 
hOliten termaterri 0111 goed op te borstelen 

In de 'Meneer. woel di- wegeb weel °W-
ol:eek t. Wou .11. mangel in vol bedrijf. 

'Pen de kinderkamer. Aelft 'time kleine 
penter, raten, elk in zoo' n snoeperig klei», 
een praklirell to110011311111-ije. liter grimt.: .gen 
te kijk..11 luur nl die 11.1., olie most deur-
ra kwatmot, deer-uit ;tingelt; dio alles vita,-
geit, alle, 'bekeken, vaak zelfs betastten (jij 
mrzeek valt hed Vokri.linoilierliogetie • dat 
Deezielli hield. zongen .1.• een 
oor eetl.. van ,,interkijets natuurlijk. lee de 

ittingrenzeitile kamer on.l..e, de keurige wie- 
, erlitkre. bedjes, naatria .1.• heide kleintjes 
geregeld verblijf lamden medio de A:D.1'. 
ron loot IllilliltiOteklee doen. leleir dee nattk leed- 
!del steekt e , laelegel loet kussen. en kamt- 
di...k. klaar oetti rijn 0a.lje. antivangen,

}:eitIje -liep e,. Oio lekkIte 111,111Z. 

e.r in het 11..11.. eb...mielie Deler.' nier  

ritnatbrunden} 
Achter de meoi versierde theetafel haddeu 

de Peigeren onder de datnes-bestuurdeden het 
druk om al die gasten te loven. Leerlingen 
uit de keuken . (Benden sakiiches. Moet, 
nee, cakes. gebakjes. 't Was een allergezel-
hent besluit van den Interessanten middag. 

Als dit v verseliijid, zul er al geb.- 
genheid geweest zijn voor genoodigden, om • 
bet getwiew te bezichtigen. Veil. llall 
til, ik gotiek,» betittelt,-  II le met in de ter- 

de,  me tiltgannoillga te 'emeleaj—knie-
het gebonw zien.. dm Merite° Dinsdag van 
elke Maand tegen betaling van een kwartje 
ten' bete der. volksopleidingen.  Of het .  
Rurtje W00,1 ia 

ets nl het mooie, het 1 reenkkelijite, 
dat we geilen hadden, traden we 'Hoor hut-
ten, itt de reeds geheel ingetreden duister- 
nis. . . 

Fel lieijke liet uitalle. groote boogmmim 
over de onbebouwde terreinen, rOM10 - en 
nog sterker dan in het begin van a mid-
dag, in het zen/tent, kom,  liet g vveldige 
vuu den 1101.1w uit` 

Wat z1111011 We nu nog tot nl deze lingen 
leggen? 

Dnt we de Vaksehool veel' geluk- rij voor-
spoed weuselien. Dat we baar direatri é wen-
del t- wat-Mr. 

Vele generaties zie ze nog konten, de 
opvoeding van vele generaties moge neg  
arbeiden ! 

LUGTEN-R 

11.10EZÓNDP.N MEDEDEPILINGW. ,E 
, Prijs per regel ;10 cent 

Grand Hotel Central. 

,,Tearoom" " 
Heerlijk zitje in de Poten. In de 

nabijheid van alle bezienswaardig-
heden en van groote Magazijnen. 

Thé-Orchestre van 3-02 
Tzigane ensemble Vincze Miska. 

. Ingang naar de teardom door de' 
Hdtel-Ingang. • 

Aanbeveleud, 

.T. SASSEN. 

TOONEEL. 
HET HEBELM. -

Eigenlijk zou het gelipim niet zoo erg ge- 
molinlaat 

Prat, de man later, niet zoo'n ongelukkige 
rétrospe,:tive julouzie had gehad. 
• Nu had Dahrielle Jannelot, de ineedm•lijke, 
zestledijke,' xriendietpelijke Vriendin, een prach- 
tig • veld' mor haar jalotelzie. - 

Want fiabrielle dannefot s  skald - hé» 
ter steekt. beetje In. steekt misschien. 
voor om,  vechter tomist•lien. • , 

Trouwens, alle meeneem.. in Bernstedn's stuk 
(Minden': zijn Wel erg win ze zijn. 

tkrmitunt dannelot. .1.. 1111111 11111 linbrielle, 
die liedd .erg >loeier in tegenstelling 
tor hoor, tante erg gaste,- en onlZelleini 
Wind. 

Drukt it in — Malt die 10 á de Pust 
0200,11%.1 model tromt-jam.  ia  nos niet 
sweerclrelll geniebrui en die maar nooit om-. 
dekt heeft. dut zijn votum, uit jaloezie...4m 
itoriesst.• 1.. 

bete'. 1..• t :0,00 ts li-dl er jaherselt, meer 
tolken mi led verleden van Ikariétte Hol. 
-eer. een engel is Inkt ,  

de goede. blijven, vermeit met een modem. 
11 doel hij moet luier namelijk zoo goed 

Ineke» als hij zèlf in. Bravo t  
Dee rant, komt neg even - .ent te zeggen 

dat nlle schuld la aan /Mar lever - darer 
veen loVertieldr zijn slaebtoffere moreel goor 
beinden ^ - 

...Bermilein't.. stuk, waarvan 111,11 finetsen • 
Moge lecren kennen .uit de verfootting, neemt 
als karakter-druma een bijzondere pleuris in. 
Gewoonlijk in in dergelijke werken, tenzij Je 
als o u etc o d 1 e auto behandeld, de ontlaste 
kering het edeentittele t hier niet. Hier ie 
hut de fijne en neherge teekening van het 
karakter-zelf 1 terwijl, naar` het mus voor, 
kooit, d, dratuntitehe .sjamentig bij deze» op-
zet 'zeker geen schade lijdt'', stilet vdár in  

programma als remt van dee vertaler. 
Zie,_ntet deze uitspraak kunnen 'we het niet 

ees ziin. „Hot Delleint" is een spaauend 
,tti

n
k, een stuk dot -prettig den avond vult, 

We hebben om geen seconde verveeld en tm 
bellen gelachen. • 

We hebbon samenspel gezien, zo,oals we be-
lees bijna nooit te zien krijgen. 

Me hebben mooie toiletten gezien en eeg 
n-Bouwmeester en Ife- 

Vr011W Kerekhoven bewonderd. 
Me gingen meer dan Mvredet naar huis:,  
Maar dat dit stuk een fijn en scherp ge-

teekend karakter zen gevoel van de jalogr-
sche Gabrielle ! Neen, fijne psychologie is 
dit zeker niet. Die explic,atie met Constant 
was te duidelijk' om niet grof te zijn -- en 
die jaloezie ed hor uiting zelf kribben met 
fijnheid niets uitstaan. 

lee hebben Meeneem in kritieke • momenten 
te weinig gemerkt van 't lijden &Sr die 
jalbeizie. - 

Pus toen- Gahriélle . ontmaskerd. was, hebben 
we Ta..W zien lijitien, maar dan nog alleen 
uit angst. de liefde van Constant te verlie-
zen We zijn in. Holland te zeer -verwend met 
fijne karakter...hels. don dat we dit „goede 
meetstok" van Bernstein dem deugd durven 
aanwrijven. 

Cent du Brian.° - le Secret - nbs alles 
van tBernstein - maar 't heeft met fijaere 
psychologie niets van doen 

Theatee-Bureau 11. .1. de Humt. 
• 

RENBAANKLV CRT. 
siegfried von Lawendtudm is ;ie reinste 

moto. Maar '11 jolige, geestige prOrZ - 
protz Oker mooie &Ader en twee aspi,  
tont selumazoons, beide luitenants. 

In 'n .nul, ontmoet der stalletje élkenr,in 
11t 1•Itth 'Waar eten Engelselfe egiurt.restrietrateur 
is no meute %viel*. „eommeriiennith von 
1.tiwerniteine lutillentle, gekomen 0111 gin beer 
een bestelling van v Inoimmoetler ovoir te bren-
gen, i kilo van dit reed, Men den spion, 
ndsimernteur verksom voor 21)11 Nurk. :wat 

niet gijlt: 'Zonder relt aantal Okapi:ende wit-
men. Ih• luibrom,, tut rijp Iheredro, zeelten 
011 de routen rijden en Wiet de prijs .1 lot 

inde. Zot kfie rijke,  doehter krijgen Dut is 
veeg. dom 'n pleit VIIII Mëiker, don procutoth. 
botel,. die zelf smoor terliefd ja. -

Nelly Davi.hmet minikt g',I.reik vno het feit. 
dat e, n. elentwatilder kmot leggen op 

.1.• ti de itee..st,Igeltart 

merkt te hebben nou den bloei van wat-
reeds. bestond, nal dan te komen toe wat Men-
wenscht - en dan dur te staan als Direc 
na,: nar -vu I k een school - Meesteresse 
mee melk een Buis; Grootmeester...se e van 
zulk een Paleis - is het niet heerlijk ? Is 
liet niet grandioos t En bleek het niet lier -
luk verdiend t 

Na de rede van Jhr. van" Pentel nam Wet.  

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



DE .BONTMODE IN BEELD. 

Rosette./ ~Mam. 

Fee ,..draal 89- — C. W. WARNAR  

dame, Uni ,le zegels te zetten »11e  
• helen, wn t ten gevolge hooft de vlucht van, 

de luitenants, die normoren Mit hier nietsmeer 
te halen is. •Lilller, oud luitenant, rijill het 
Winneede ponsdl e krijgen elkaar. 

Dit is een heel klein os erzichtje, want het 
vlok zelf is okt geestig, raid ziet vol 
gezonden, lustige. humor, tint ,vertellin een 
ondankbaar werk wenkt. Uitstekend stee van 
allen, vol levendigheid en tintelende jool. 

"•-,..„ Waarom was het gebouw niet stamp. a ? 
Roet-goede ratuf gaai de Renhaanklucht, 

zien, 't b opwekkend in ileze saaie tijden 
eens.'flink te -Meheitt 

lom Ine in 't f. ta de 3` rouw An 't Spel, 
met lloovadri, al,  Thmmon: Jan Mose]. als 
Ulanffk, Care .an Dommelen, in haar rol 

Vrie, al, Dargerite golft. 

• Worn.dae in. Diligentia de -..Mijdjuden".  

ING-EZONDE,N. MRDEDEELISEN. 
prijs,  Per regel 40 'cent. 

• 

SPORT, REIS 
EN WANDEL COST. 

1.4.‘na vInA, vnv 
ELKE TI ROLER LODEN Lo 
ENGELSCKE TWEEDS — 

iwEeoen con..zon; 

HETJAGERSHUIS 
DEN HAAG  Noonoetnue zoo. 
A MSTERD M Stoom-23as% 

toerans:martel. con.. mor nn 
ali0zLE1.400 Temmer. 

EL HULLEBROEC 

Naschrift op „Vrijers in de Keuken", 

Ik heb ren kneppel la een hoop hoenderen 
geworpen, om met Vader Vondel te spreken. 

Zeven protesten ontving ik, waurvan twee 
Van mevrouwen, [Wee Von dienzameinjea, een 

- van een vrijer ca de twee andere slechts niet 
een dettee. onJerteekond. 

Drie Von de zeven kleedde» hun protest 
aan.alk ingezonden stuk r een mevinuw, een 
dienstmeisje en de vrijer. liet eerste stuk 
vias te lang, 'het tweede vèèl te lang. liet 
stekje von des vrijer alleen kan, wat afme-
ting betreft, er mee dooreen daar 't toch 
zonet 't zelfde zegt als de andere artike-

len, 14efi ik dit , weit om tel tolk te trrek-
ken van de zeven. Hier volgt het 

Geachte Redactie. 
haar anzzleitling van her artikel getiteld 

Aan K. 4. Stegers zeg ik, evenais tegen ren kennen, die gd naar • Emiel linildiroeek 
de. tin.k.red: ,,U schijnt zoo hooi geworden 'luisteren, blij zingt het ir op eenzoo. sym- 
M;411, dot u, iaen artikel niet u i t hebt pathi5k • genvoulige"manier' voer, hij neet 
grienen. Lees het n i t. daar niet Lp__ met_een • vaardig woord mit6 nu' belangstel- 
ue ven botste koten[ „Dat zij ,de dienst - _ling en.geetddrift• wakker te pieken, hij is 

—nteinjeM-,weehten—en.?Iriezeti,f--18-.4tij"-dartyrers--  .-.ator'Snetiateeptintirla Zipt OggediVangen jong 
keiiji, centime' „je • maa ,Intrer-,kettnewj•--wie beid, dat,  een toch" geenszins zanglustige ver 

ta a VIC ala t: iel.  
dqur: deer . • - - • als 't, ware gedivoitgen weidt tot Meezingen. 

t de raf IVireht 'tm er ee fatsoenlijke,ve, Maandag in - ,  n A g igen tltia me rein e van, 
ditu

.
:1.11

,

et de Iaat s te Ictlem: Ja, " ui t\vzlie borst went nieégezengen 

rigo kerel om je koene' • ziju vroolijke hedtes, d ilullebrtteek tut de 
\ Stegers, heb: ik ze nu allen, 00010 -_pátrai toonkroeg ervwnanat. ' ruisend 

en kom gescheerd? Of. .-- wijs •ik den-plm• • ievenzlnatige, D,niflilde Viert, 'Tin. ven 
brjer, :1 11 een de deur, en zal den- Set- Dente en 'het Elanifenlietleke•-ne bet kir 
,0enlijken rijer met achting behandelen - tigst ingingen. eet fijne Klatupálliedeke 

nou ;rukje niet • ,Wie de sdioou  tenschompefen  
peer, trekkm 'ut nom" St :Behoeft da'at een oe he hiieleiding is wel een bijzonder ge, 
nette vrijer zich gekrenkt out te voeten elk- lokkig gnalangd stokje von:walg. 
kan dot uier inzien. • • " Trouwens, al zijn reelediin, zijn zangerige, 

De overige , stukken. zal ik beschouwen.,  ulo -hebt bearattt4ijko . wijzen r, toeten,- hee diep hij 
correspondentie tot mij gmitht, 'ett oP deze in de ziel, van loet' volk en•speciaal voodwt 
plaats beaniutordeu. nn Milia alle zes tege-' Vianmsche volk ziet. Wher tep,moinottlig, al- 
lijk; dan een voor een. ierwege gewerkt wordt non. en gratreoftl raar 

ik. begiet anu allo zes tegelijk.'.31tat heeft , verheuging der volksnomikaiiteit als de grijnt- 
gevonden, day ik heb .gese h elde `',An sta ,to markt tot verheuging van het volkomen. 
ik zeg u neen ! ik heb genoemd, getznolifi- daar verdient Ilullehnteek bewondering en er- 
eeen' — niet gescholden. Sabelden is maar 
mak- er uitgooien- von; 'grove- woorden, D 
hek kvnes... 
gezegd. Waar'. allerldi thannjeka staaltjes 
zich opdringen aan mijn herinnering, 
heb. ik ti .0 a gesproken; ,sonnr ik 
ingdechi aan van die stille •opstekers, zelf 
ontertm'en„ anderen dittevreden„"mal:Stid, daar 
hen 11. zo hij •auzeit ,11.e,tlantleehtin. intikMdriar-
snor r n 'ij ti a geneeinds. Over 'tIitnid:g11111,' 
paMpets een apartcw'tnelichting.i • • 

Een "alammatmei,  is iemand, die geen •I•titst 
werk heeft en, dat uit luiheid Met eC. 14 heb-
ben,. die ne eens álagerskrteolit, dna Weer 011 
de ehhoffeureeeltoor to, . mrt een week tot.- 
seltenruinttc -ear, uit --te natelt, olie daarna' : 
ciklaart een InUottje tot 2 Int:,  te zoeken, 

eti •ais hij dat hoeft. von . iet 4 11110 nnt • 

ik liet eert nog over — 5tOnd Verneld, ken telijklleid 01.11 liet vele, wat hij d 

zonale de loop der dingen mij gelijk vara hijah!!!gt • 
ven geven, nar bed ik nl bet enj,,iiyen een Meet het volk. rent loeren zingen, vn- 

,. in de keken"keken" toet. beloofd eon rend ginotere kin:stuiting. kan ,vers and  

reunie en nijdaseesigheid t niemand zal het dit beter kunnen loeren dun 

meisje, dat evenveel gevoel van eigenwaarde te oloen, herleven en te veredelen,- Hu le - 

heeft sla ik mijn vorige-en re‘ergeef, ,,—laneoks--liederen- zullen daurtoe zeker kr eh- 
tmomote hij to brebrengen.eogo  Rom vrijerno,. geen tig hebben bijgedragen. Hoe-  hij spelender vn, 

elampantper, had integendeel een zeer netten ren lang eefeein, een heel lied zelfs, ent 

werkkring. .31nar een tiran was irkf nazingen d°°'" 
.toen- bedankte zhem.he. tennoinet, bewees hij met het grappige lied van de 

wat ze waard waal mdlibt ze' nu' ooit b'twelk nadot 
hij v" u' rge"  

neer met iemand aankanten, dan zal,,,h een ddn a.gaeAa vourgesPeeld door het 
fetenendijk azitpo  jn dn men  ln,.t.nnne,, "' koele pabliek spontaan nagezongen werd en 

en hij zal dienovereenkomstig behandeld -wo,: leng niet &echt ook. De pianist had althans 

Jein niet half zooveel moeite cao zijn gemeente 

ken den last van dut trouwen met sen Unit], van kanstenor en docent. 

MUZIEK. 
FgIEL ieri.LEattoEck. 

• 11.  ie hol V lannin.lhe lied. in,  ,01 zijn 
Zijn Itnwur, -zDie li; Ï4iike 

en 'en eiion kinderlijk.. ,Oni-VvIcil nul ko, 

het huis loopt te b ungel en of zijn inei,ije; 
die tot vier nor gehuurd 1.. haan komt. 
slammunperen wil zoenen r den luidok  

Welnu, llerrotow L. II., gij die hes eert, 
dat de miste. •van nw zoo_p„elukkin. 
getrouwd is met hans „slampamper'', dan in - 
dat ook even !slampamper gewc,..t ! En- gij, • 
-Mevrouw 'Ei, als nw dienstmeisje is vertelt, . 
dat haar vrijst dit of dot ambacht uitoefent, 
dan 6- die jongen daarom alleen al geen 
eitunpaniner geneest. 
liet stokje Vrijers in de keuken" ,ebreef 

ik bijna twee janr, geleden lk was toet reedt; . 
geheel vergeten, toen het in ie Vrouwen. 
k-uniek gephuit ztn; wanten. Natuurlijk 

fan, dat niemand wou inzien, dat ik bet c'gnnbit'," " 'Y"" het .. de hunne hebben.

welzijn der dienstmeisjes op het eng lood. Voer A,n'J4eapella-koor ior Gent, dat hij 

Toen ik el die protesten aehter elkaar ged-icht heeft • en van.. welks reizen en be - 

kreeg, was min eerste opwelling. er  een van kettingen hij Mi geestdriftig vertelde , 6 
„oom,' en„ mijn eerste zeggen, „

Wel not het een voorrecht, een leider te bezitten , 
oog, ~ie wie 

Beeft er, 
op  ,lot vn:, jo. die ZOOD'ea' in zich vereenigt de talenten 

lk moet zeggen — het ltérft ntij gehot-`."°'t te , 81'' arme collega's de 

„Vrijers in de keuken", voel ik mij gedron-
gen daarover oenige opmerkingen te Maken. 
'lle Anti...Oder ton bovengenoemd artikel'  

schijnt namelijk een keel" slechten dunk te 
hebben van. ons vrijers, anders zou deze me- 
vrouw zich niet zoo ongunstig., non ons adres 
hebben uitgelaten en ze alle 0, zonder uit-

'sondering, te betitelen met vlerk, alom-
'pomper, tyran„. nijdas en ongedierte, Dat er 

• dergelijke .lui zijn, nal ik niet 1>etwisten uv 
maar om ze nu over éélle kam te actie- 
ten, Vind - ik "veriegatuad. ron 

hort alleen- dat. ik en eenige Mijner kou- 
niaaen In hunne eer voelen aangetast, 

. doelt selnijfater haar artikel zal er de oor-. 
Mak ,.van -zin; dat menige oppervlakkig/ den-
kende 'movrottir met minoehting op • nette en 
fatsoenlijke dienstboden hunne „Vrijers' 
za/ neerzien. 

ik heb van een. mevronw hoogra ver- 
wachting, dan dat• zij dergelijke uitdrukkin-
gen zon bezigen en ik olMellbleer tint de 
sehrijfster de ondergeselliktou behéttnyt als 
personen die 'voor geene '_lieleet~rfbanr 
zijn. Ik kan echter des, IneViVnk do verre- 
boing .10t huur schrijven hij menige 
natte diendth.le en ook „Vrijera* veront - 
waardiging beeft gewekt. 

Ik loop dan ook, dat. a lsdaze Meerrunen
lvdn, een artikel over illerstrereolieel 
erwt[_ anurivi•n. xii daim vno nig-minderingen 

, geen regel mankt.. 
K. . S/ EltS, 

- 
. naar. 

 lang. nog heel hoor ral b 

een nijd., of  een slumpurper ?. (to je 
 gang 

Wanneer ik de reek, van. Ond-VItantsche 

tiran voor mijn part I" Maar Inter kwam toch 
weer het meelij. hoven met de jonge levens 
olie ik in armoede en onvrede heb zien ver: 
bloeien — Men wou ik Mijn „ Vrijers in 
de keuken" niet zoo aangevallen. laten toen 
wou ik mg eren kalm en°Matig uiteen 
zetten. wat ik er mee gemeend, woonroos ik 
het het geschreven heb. 

En nu. gij allen:  die n zoo boo. gemaakt 
helpt, leest het nu nog than, ten 
einde toe. En. hoor mijn lant,te woord er 
deze kwestie: 

et m  te  

- 

:Inren, eer do huisvrouwen tallen als panral 
kunnen uit en ; „de Vrijem in de kenk.n•i'' 
Eek.: heel wat van de modoje, gellen dan 
eerst meng wat meer gevoel van eigenivaaroh,  
mogen krijgen ! 

-Na, ziet gij bet ; Ik AM, ze niet ,, I -
1 en over I'ddl kant. 

NANNIE VAN" WEID,. 

P.S. Nog enkele brieven kW:1111.n 'In. MI-
lot Irneettld.nde ner.et nan, Ook ,:tor 
nagekonlvne heb ik  I ander +Intooml dok, 
loo Loc •,srann,le 

Was liet publiek ook roetla gedurende het 
eerste deel van den avond erin, het glan;- • 
pent,...nt, -om in Hullebroneks taal te minken, 
„de klerelijers'', was het, toen • liet publiek 
:nee-mocht 'uitzingen -zijn bad en zijn eren- 
Jijt:held, nu 'kon genieten ton I rtn.f- 
felijke voorlichting en de til-: ijk bemer-
kingen vim den nitnemeeden .olk,zanger 
II ullebroeck. 

Merken we teitslotte 'tnet itat doorlag. op, , 
dat hoewel Hinlebroenk als zoon van een 
twee. talig land oen groote hoeveelheid mate,  
riaal heeft ooi te toonzetten,:  dr kens heul 
niet moeilijk 'alt.  

Tbusisg in  Net en -ziel. heeft  hij kern 

Fran:Wil . aoroka van nesje ell 'gebruikt hij 
:deplits .Vinaineelte_getlichten ai, t ek,t. 

Voorwaar een nobel voorbeeld voor den 
Notinl-Xederlandscheri .eoturoniet. 

• .ANNE. 1:0001}tot - IlEYS. 

Neerlands koopkracht, 
prijs per halfjaar f 6.-. 

, EILKEN DAC -een 

helwigrijk hoofdartikel, 

eiken dag de'vragen 

Cats alio-m.5's  gratis be-

-antwoord: eiken dag 

alle berichten, die voor 

don etleotenboziiter van 
belang kunnen worden 

oeaeht. 

"Vraagt gratis proef-
nummers aan het 
bureau: .101111 ret,riml 
MIStittrf ;0; t, • 

le is!/.-,  

Effecten. 
Wanneer gij effecten 

bezit, abonneert u dan 

op hot 

,•liederen met begeleidingen Von hemzelf, uwer-
tnee hij _den avond begon, de revue laat pas-
seermi, dan deuk ik letserst ut bet Wen. 
tletijite, kinderlijai van jeans en " Sint 

I riken, een Betijt,  uit de 13, ecuw,..1,1t, wel 

.1" uit den lileeitijil Valt liet Nederlandsche lied. 
2101, el hierin,. nis. ..hvele andere geestelijke - 
liejeon, ontbreekt 'al elrennlin ne, u nor 
die liet Vlainainehe volk iit:allea• zon kerf'  

, merkt. En hetzelfde, nauw-  hedivengen 
Day Vinden' We in het 1Se eeuw:rek, liedje . . 
vari 14 1. kwezt4tje, olie -zoon zarlitjes op haar 
sokjes Mon hemel ne el 'in te.  gene in , tuir 

I ,otle onze lieve fleer evenmin als LuSifer 
: hebben wOtt. • • 
1 Welk• mot. productief talen: Itunebreeek 

elt.,-"benner dr dikke bultd1;1711',,kri,Edt , door 
I hem gesoonzet. oP ti• 111_1,1110lb

die erfo troffen door hun le.tiel gratig' grati 
eenvoud of humor, i.: ondoenlijk. rk memo. 
reet dos enkele zeoals biji ourlaedd hot juten., 
fijne Liedeke :11..t 
lle K:wik:taart en led mekt:eend.. • til 't lat, 

, ergroct, hetwelk hij a lo toegift zong nol de 
entliti.inetv aan :dot von 
den'-  nkteni. 

onvermoeid rong Itij ze. ',ijl, 11 M C111,111mM- 

rtoo jen, dei; heelen avond tkor, met zijn gooi 
bellk.erneke, 1,7•nellinirde aten, en zijn onge-
kunstelde voonlmeht..kis zanger heeft tri 
niet geringe kwaliteiten. Wat eist hij Je 
hoogs «Men in zijn, toere liedje, week te 

A d v_orter I ti 'érs.. 

Een Veiligkeldsgasmeter 
Wordt ieder op aanvrage 

verstrekt. , 
Aanvraagformulieren grati,p 

r rijgitaar. 

Kunstzaleii d'Audretseh 
Hoogewal. 

Speciaal St Nicolaas Cadeaux 
ETSEN, TEEKENINGEN, 

Snijwerk Vermeyren, 
Aardewerk Colenbrander, enz. • 
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REISARTIKELEN 
LEDERWAREN 

PLÁÍD  

-8 

Maison Couture fragaise 
- yan der• Leeuw  -  
Menoud-dit-Gendr 

18a  Toussajntkade.. 
Téléfone 2022. 

13A1-1 LMANN & 
HOOGSTRAAT 35. 

Speci3le Afdeling voor PELTERIJEN. 
Uitgebreide keuze in 

Colliers en Moffen. 
Lage Fiiijzen 

Ruime Keuze Soliede Kwaliteiten 

Voor nette jutte., lIsse, bestaat gelegenheid een cursus te volgen.: '  • 

DAMESHOEDENVAK 
_ Aanraag.1 December int en..met einde Februáii. 

DAGCURSUS V2f1 tlisi-12 en van 274 nui., d0.— per cursus.  
AVONDCURSUS yaii 7-11 vue 1.5.-is per OMu. 
Zij, die deSeir Matses niedemakra, zijn geheel bvd:n-aam in hm vel, 
Itrievan cinder IR 201 bureau Isn dit Mad. 

agazijn „HET ANKER" 
49 eenestraat. Illainingstret 1-3. Neulstret 21. 

!BLOUSES BONT — 
en 

\ NOUVEAUTÉS.  

Peters & Veenkade 7 
Den Haap. . — Tel. 385. 

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ a 

REGENMANTELS 
11 

a 

■ 
■ 

■ 

gegarandeerd. • 
• 

• ■ 
• • 

• MARTIN SCIIIFF, 
36 Hdogstraat, Den Haag. • 

■ ■■■■■ 11 ■ 111111111.11111.131511•111111111 
\ uiterlandsch ILo titeentIrtikáitrij, VOorinsur SMITS. 

Direetsur Louis Domsmeester Jr. 
Wagensiriged 79. -Telsf. Ilas g 5719._ 

ks„„Is.  

./34›.P.I. 11.6 

. 6;//4 
11 

Eiken arend 

PONTBIC110T 
IN HET 

PARADIJS. 
Seir Het succes! 
ZONDAG 30 NOVEMBER 

IMF MATINEE -NS  
FIORETTE EN PATAPON. 

DINSDAG 1 DECEMBER 
en volgende avonden 

Da Vader van het Repeat. 

. • MAISON Wi-LAUSEERG •  
Tailleur poer Dames k'ourrares 

En tv Coupeur á la Maison de Paris 

LA HAVE. 
Gostume-Reclame 60 flt  

SUR MESURE. 
Confoetion,Transformagon et Réparation de 

iOUPPY POS de fout genre. 
• PRIX MODERES. 
VANSWIETERSTRAAT 45. 

GRAND PRIX EXP. 
Amsterdam 
Leeuwarden - 

Gouda. -"$) YIRWEEGIN  & KOK 
Hoogstraat .23  

D E N +I AA 1G.  

KEYZER WILLAEY 

LUNDI 1 DÉCEMBRE 
Exposition spéciale de.  

,ROBES DU SOIR" 
dans nos salons de vente. 

LANGE VIJVERBERG 13 
LA HAYE. 

„Hondensport"  
op dit gebied 

Alles. 

Speciaal huis voor eg 

Waterdichte  
Mantels. 

Of ELK stuk • 
wordt • 

Ebbene maison 
A Gouda. 

ROBES. 
CONFECTIONS. 
FORMS: 

CHOiX incomparable 
de Cadeaux pour Ie 

St. Nicolas. 
Exposition de 

ROBES et MANTEAUX 
 du SPUL 

Modeles Exclusifs. 

UITGEBREIDE COLLECTIE 

WEENER GOUDLEER. 

eri-,S111. 

I Kon. Ned. Boek- en Kunsthandel 
M. M. COUVEE  

I 

, . 
   LANGE POTEN 41  

SPECIALITEIT IN . 

GEKLEURDE - ETSEN 
GROOTE KEUZE 

MODERNE LIJSTEN 

TEA -ROOM- 
in het Gebouw der Hagiteipelers 

REERENGRACHT 13. ( 

TEA 'CONCERT van 31/2-6 uur. - 
Lunches - Dejeuners - Soupers. 

Levering van Diners, Koude en 
- Warme Schotels 'in de Stad. 

Aanbevelend, 

L. J, A KEMPER 
CUISINIER. • 

Geduremle_het Zomer-Saison te Scheveningen: _ 
GALERIJ 20-21. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Zaterdagti Degember 1913. No 4 Eerste jaargang. 

ad 

Weekblad voor de-ontwikkelde Vromisr- 
Hapfdre.dactrica_M~.1.~-14fflue.--- 

   

PRIJ D 
Kneat'etd.ijk 

TBLE1`04/1 2119. Meander lijke ntiramers 10 end.. • 

Dit Manneeretinstaak ent '2 ijlden 

EERSTE BLAD. 

Over den Rok, het Corsá_e.n nog wat, in 

verband met de lichamelijke Opvoeding 

de ;vrouwelijke Jeugd, 
door 

LIZ E -DEDTM 1s: • Art.. 

' • Mat ie een cornet ? 
„Cornet ia een kleedingetuk voor vrouwen, 

dat het benrenlkif nauw maidult ets Dader de 
beverakieederen derde gedrag. met het deel 
rug en bomt te steunen en tevens bet mid-
del beter te doen uitkomen. 

.• De eigenlijke eorrete, n.l. de _van baleinen 
- ivoarziene onderlijfjes, werden vooral. door 
--retireri de Medi-ei• in de mode 

gebracht ; voortdurend werd het meent blei-
Oe vergegd ~dat het beeenlijf ten bigt 

Sin :natuurlijken vorm geheel verloor. 

In de  18e eeuw werd het gebruik, de eer-
. -1-Efffarr-nni"-JelfeRii"-di-ent te-  rijg., terwijl 

ris veerkoat dicht bleef. Eend omstreeks 1190 
werd met bet inrijgen opgeilend., taxiet de 
natuurlijke vormen beter -voor den dag, kwik,. 
nem en spoedig. daarop werd, onder den _ in-
vloed vane-deeftemeineebe eis Griekeche klee-
d...echten uit den Revolutietint, het cornet 
geheel afgeschaft. 1810 kwam echter -reeds 
de reactie, de taille werd verleend en ten-
gevolge daarvan een los rij ergje ingevoerd, 

dat echter in het volgende reetal jaren weer 
in het verstijfde eorset overging. 

---Bedert --1e20 - eratnildielde de cornet-fabricage 
einii zeer me wenken veel verbeteringen be-
aat, ons de schadelijke werktuig, van het 
cornet op de Inheemsen/wikkeling en de ge. 
ondheád tegen te d."-- Fditmearan is bet 

dat deze nadeden reeds vroeg werden enge. 
ziene maar steeds de pogingen, het coreet 
af te • ~ff.f,-wMpbret . 

en elkander worden geperst, zijn voorname-
lijk liet ouden:te deel der boratkas en het 
bovenste deel 

.
van 

ja
bnik,ee

d
n
it 

 a

,

troolt ter 
Lo„enle van. 

verminderd wordt, wordt die druk minstens 
e-8 5.0. Weinige jezelf.  na  het gebruik van 
een cornet heeft ieder jong mei je, dat aam 
het oorset baar .,mooie" wespentaille dankt, 
een alles behalve mooien, uitstekend. buik 
gekregen. Onder don voortdurender gelijkma, 

' eigen druk moet. de ingewanden uitwijken 
Vooreerst wordt de maag naar achteren of 
terzijde gedroegen, in het rakelen samenge-
snoerd en mot een echerpee, hoek geknikt. 

%erdoor ontstaan storingen in de yije-
vetterieg, die dik-wijla gedurende het gebeele 
verdere leven blijven bate.. Een groot en 
belangrijk gedeelte van de keer wordt af-
gesnoerd en neemt bijna geen deel meer aan 

. de galbereiding, wat weer varsebillende gel-
eidden, bijv. gnisteenkoliek kan vereer-enken 
of begunstigen. Verder lijden de buikspeek-
gelklieron (storingen in da spijsvertering), de 
nieren (wandelnier) de baarmoeder (storingen 
in . de menstruatie, -(vrouwevenekten) en ten-
gevolge Ven • • den belemmerd. bloedarm- • 
loop de,n buik, enk. de dannen (verst.. 

-00e, eiah lerijgt, peest het ouderete 
gedeelte van de berstkas te zamen, de en-

,'dente. gedeelten der,  longen werken dechts 
gebrekkig en het oppervlak voor de neem- 
heling wordt kleiner; bij anahleedend werk 
warden de longen en het hart, en daarmede 
bet geheeld lichaam spoedig vermoeid, ook 
Min de werkzame doelen der .longen meer 

- vatbaar-veer infectie. 
• Do spieren ven den belkwand helpen mede 

_ bij de buileadenihniing, die bij iedere kreek-
- tige beweging noodig. ia, bovendien houden 

zij de ingewanden op hen plaats:--Als nu 
deed spieren verslappen, verzakken de inge-
wanden, Waardoor do hangbuik ontstaat. 

Hoewel ,edda aks al deze gevaren, welke het 
cornet medebrengt. het gebruik ervan nog 
steeds gehandlialefil blijft, heeft het toch in 
oe leato kwarteeta onder de vrouwen, ook 
in -nederland, neer vijanden geknerpte: vooral 

-",hor den invloed der vereenigingeu tot her- 
_ snoeier: der vrientenkkedir. Evenwel dient 

vermeld te weekte loeide om ook duer Pref. 
- Wendt weel opgemerkt, dat een renet ;bb  

yell gherd; eehoonheid en lenigheid behou-
den. ",,Niets ie mO01; dat on;ia-
teurlijk eo ongerijmd is. Demi 
waarheid moest elk mensa bij de heuze van 
Min kleding voor oog. staan. Draneeme-
des spotten veelal met elk begrip van na-
tuurlijken smaak. 

Slepers, nauwe rokken, hoogte smalle hak- • 
ken, tournure, eo andere opvullingen, zijn 
niet mooi, omdat zij aan de natuurlijke gra-
tie van de vrouw, hare lenigheid, ee nan  do 
vlugheid van hare bewegingen afbreuk doen. 

Te Berlijn werd ik eens mentroluceerd in 
een dames scherm- en gennuntiekelub. Bij 
do &eikel° dansen" en gymnastische beat,  
gingen. die onder pianomuziek werden uit, 
gevoerd, en waarbij de deelneemsters, ellen 
met een kees gewapend. de mooiste en vlug. 
sle bewegingen m.keeti, de nierlijirrete stuu- 
ben aannaai.. beetmel hare Meedingt nait 
reu mee kort, tot es en- -beven de -Vnieeek 
nekimil zwart, eedes rekje, meloentje. met 
platte, lage bakker.. zwart tijden beleen en 

werkt de "druk der nauwe .eernetten, die men 
be zoogeneamde las geregene op gemiddeld 
2 E.G. moet rekenen., Bij sterk aantrekken, 

"weerbij de  lendenomvang met 1B-20 c. . 

De liebeamedeelen, die door de col-ambten- 

neleadatijk. invloed 'varel dan dat gevoe- een zwart zijden lijfje, waaronder &tuur. 
len, els het slecht 'is en 'als het te sterk lijk geen omzet werd gedragen, Toen trof 
geregen wordt, twee voorwaarden, die echter het mg sla een openbaring, hoe ontzettend 
in de meelde gevallen aanwezig ' Ièclijk en onlogiech gew,00ntijk name vree- 

Dit en mg veel meer bijzonderheden, het.' - .enkl.ding is, en boe ver onze smaak is 
zelfde onderwerp betreffende, kan men 

. 
lezen afgedwaald van den maten natuurlijkeq 

in de -Bneyerlepemlie van Wiakter Prins. Ik • dreg.-.Zullen wij ther mat weer belenden ?, 
beb zijne weerden aangehaald omdat-ei °ie j 'Riem, levervee go veiwacht ven mij mee- 
veel mimi -fa ligt en omdat het nog altijd • sabels geen beteogingen. over meden 'of 
nodig blijkt e. &treilt& aambeeld :Neme te slecht. smaak, . maar wel uiteenzettingen 
lantaren. &eh mede ontzettend veel over ever het al of niet tregienhiche ven 'bepaal= 
dit en ~dage onderwerpen geschreven, reeg ideedingetekken. Goede mank en hygiene 
det-  ik werkelijk' getiarzeld ha dit theme dekken, elkander echter Idee' Waar ik wil 
weer te entameer., moer eis men de dwaas- mij nu meer bepalen tee de medische zijde 
beden en de., belachelijkheden ziet, waarmee -iennnelbet emeigetek, . 
de . Vrouw'en en meisjes, .de mode volgelid, .• Pref 7}. Tree. heeft indertijd aan de goede • 

- _eau allen -geedereesinatike en pen hare ---,gen=r--.a--  oak-deen.'.-einsien-tres 
mildheid afbreuk pogen te doen • den meet salie Lelie" veel kwee& gedaan. Het is 
mee. Mets we/ met ten zucht spelsen joist onder zijn vlag, dat zoo vele ~er- 
ten ...Oe rusten. „Meden sent oft bloes achilligeo varen, die maae, liever de oude 
epidemische Srankliciten des_ Gesebnaeke! dein blijven volgen,. - liet- mije bedoeling 
zegt" G. C. W. in de e m Fliegoade 131etter". et, punt tom punt voer' zijn opstel te be. 
Ik . 'kan er bijveeg. de enne epidemie te xgrArra,  

vgigna In de - leedste jaren, kl leelijkër en 
oullegineineher date de andere. Do tegenweer- 
'stentediseesi miteettene eerde,  

natuurlijke, eeaveredege praktische ,bretel, 
verwijden!. De &Mes met liane renteae strem-
pètrokken, tere „droit doemt", bare, -.eiken 
elastischeo gnear, onmogelijk makende, smalle dikwijls' alles behalve physio/ogisok , maar 
hoor: kakken, met hare enorme- hoed., die Pathedetnisch verloopen, en wel. ei die mate 
grootar efreeneee,, beet., den  de  diameter en bij zoo vele melajes en vrouwen, dek wij 
ven vele damès, gelijkra „,„1 even woede eten de vraag moeten stellen : heeft de na, 
kemokken • voor onzinnigheden Wir betrek- tour Jef wel zoo gewild, is er niet een weg- 
keer onze mode hodfdzakelijk uit Parijs. Wel- neernbare oorzaak daarvoor, die wij moeten 
no, de kerm, mede ie  „j., regel lease, °meuren ? DViee zelfde funetie'a verknopen 

_eeedieeneije
, 
 emegiree ee  gedegenereerd. ge bij natuurvolkoren en bij de lagere, =bis 

middelde kleasen der oulteurvolkeren '‘ veel 
gemakkelijker den bij de •'weger° »tanden 

Frentehen zijn een. ten onder gleed volk, Wanneer, wij nu olies; wet ik zee _juist - 
ander do otgen-  heb gnebraelst, kritiseer:nd ent: Wij echitnen hij voorkeur hem boem - 

deganitteliiteteekenenenn te willen volgenellee Hens etporeinee. meisjes en Vr.," besehouwea, e. den moeten wij,. wel sneu: de 
gewoonlijk niet hot gevolg.  van een- -vrouwenkleeding  voor - een genat - gedeelte zuiver, hoe moei,- hoe natuurlijk is, bij den 

fronsels. smaak vergeleken, de Grieksehe keerde levmmieljz., aiet ven in oerzekelijk verland daarmede door..
komt, weer meer het rein menechelijke en ti.ge. °P maal-  gebied. 'Het meerendeel doelmatige vitenvelijko - levenswijze en ten 
veel minder eet. reeeeeie  op dee voorgrond vrouwen lijdt.- voer zoeven ik den i uk slotte sen de gebrekkige licluunelijke. op- 
reed,. Arereeeeeee -men- ree  egel.. vree_ heb gekregen - aan obstipatie, gevolgen en voeding van het meisje-, een behmgrijke rol 
eneeeeie, een wees eee  jeres een •eheer_ duiten/1.e~ en onvoldoende'breedeire b.,  toeschrijven Vrat betreft het ontstaan, of be- • 
ve, den niet men in de allereerste plaats tin- Mannen Idee daar veel minder oen....,-- • -verderen-vein zoo vele ziekten, die bij . - 

fenomeen ademen veel slechter dan man . keur het deel der vrouw zijn. Er is •werke- - menach daarin, die tevens een schoons vrouw 
blijkt te zgn. Bij de freesde, kunst treedt 
het rein inenrehelijim dikwijle den ach- 
tergrond, . en bet sezueele element dring t 
dadelijk aar voren. 

Ik 'denk, dat velen uwer, onderin de beer- , 
.mhende wanbegrippen-wat vrouwelijk namin  

elegantaii-betreTt, toch wel de haering 
nart een mooie Grieksehe beeltenis zullen 
voelen. Denk u nu bijv.' eens den Diana in 
een Parijs. toilet van 1812, -  in een droit 
<levant, dat de buik wegnieflett om de buste 
- het sexueele element - onnatuurlijk hoog 
up to -persen in een nauwe stempelrok, op 
„fransehe bleken", met een gevolglijk etete 
ten hoed op; die elke beweging van het 

- hoofd en-  lichaam gedwongen maakt, met 
een voile voor, en .... ge zult in een 
lachbui eigenste. Welas lezeres, die speet 
talie lach is Bon veroordeeling van 
de frabehe mode en ven uw navolging n- 
etter°, moer Is tevens een bewijs, dat ge 
toch neg eenig gevoel voor het ware schoon 
bezit. Die -lach lach bewijst verder nog, dat een 
mooi gevormde vrouw in een Parijeek toilet 
leelijk onnatuurlijk wordt. Wanneer wij 
ons' Diana voorstelden in een eostuum, dat 
de landelijke _bevolking driegt of droeg in 
Elzas-Lotharingen, in sommige Balkaantaten 
en in Hongarije, dan zou ons die vomstel-
ling niet zoo door here belaehelijkheid trefn 
e , zij zou ene rare na uur e 

De e.g. longcapaciteit, de. de maaimeel 
plaatsbare hoeveelheid lucht bij een adem 
ling-te bij mennen aanzienlijk veel gr 
den bij vinerwen. ' 

• De buikademhaling ie bij vro7nwen navol. 
doemle tm slecht  Bij mannen veel beter. 
Violisten Os de lletuumelken hebben ech- 
ter wel een voldoende buiked,ernheline. De 
longeeparciteit kan door oefening groe- 
ten word. gemaakt, toelot date geringe ca-
paciteit geen e a'n ge boren minderwean 
digheid der vrome beteekeut: Meisjes lijden 
veel meer aan bleekzucht alen mannen. 

Galsteenkolieken komen bij vrouwen meer 
voor dan bij mannen. P t o f. S tr1Tm peil 
wijst dan ook 111 dat verband op de zittende 
levenswijze der vrouw, op de vrouw. i1  
bloedin g, op het rijgen en tevens op 
het feit, dat tegelijkertijd gel- 
eeeneu ancierlevers opvallend 

dikwijls voorkomen. (Een meelever ie een 
lever, waarbij een gedeelte van dit ergo., 
door het sterke rijgen en den drek van het 
cermet 'van het overige gedeelte der lever ie 
gescheiden geworden. Het stuk is dikwijls 
slechte <koe een enkel strengetje niet het om aan de vrouw veel ongerief te bezorgen - 
overige gedeelte ven de lever verbonden, en -h-enegeel levensgenot te ontromen. Wte-dwurgt 
hangt dan ara een geeteelde gezwelvorm echter te vrouw tot de in alle opzichten zoo 

P r o f. e h le a i n ger geeft als nekdo- of haat -noor het • nimme, drit eed. eigenere-- 
• ' schadelijke klee.ding -De sleur en de eng. 

- enmerk es von de meeste volkeren. Er 

&enorme 

mij gedaan. Ik wil alle. mitennuwing 
vett eijne, soms -over allerlei moeilijkheden, 
fluks-heenglijelande--argementrin, nija 

,ring »tellen , ene die van eeltige medici. 
Het is een feit, dat de ~genaamde pleje 

steenen, op cornet, druk der rokbonden, 
ten& levenetijne  zwakte der buikspieren. 
Zwerfnieran en zeeerf levers eer- 
den • volgens hem veroorzaakt door sterk 
rijgen, druk dor rokbanden of van het eerset 
en het drogen van schoenesn niet booge hak: 
ken. 

Sommige medici - bier moot ik helaas 
uit het hoofd rant-Mien - schrijven het meer 
en meer optreden van bet onvermogen can 
te ti, ogen toe aan het eoreet en de ver-
keerde kleeding der vree, liet is bekend, 
dat de meisjes in de groote steden op _ieug, 
diger leeftijd de periode krijgen .lan dir op 
het platte land,' weer de levenswijze nahief - 
lijken en vrijer is. • in P l F. 5 te, Tier tel a 
,.,tas Wen, in die; Natur- end Villk erken-
de" t ken men leien, lid-  volgens. Beier, des 
Derneetn dl weilderige en gemak k el ij-
k e ewiliewijse we eh,  veeweeklijkte °pree - 
ding .ie ma-zaak is ven het vroege indeelu 
iter periode lu de entte steden. • 

Tr fedi. 0. tobiont hem maaiddeble 
leeftijd hij ene eptrelh•u  zier prise ; 

Gr oote.1 arre ra worden haar plaatsruimte berekend. 
BIJ abonnement bansgriike korting. 

Bij vrouwen Uit den ge- - 
Mideeleen burgerstand- . 3. en 2 memel. 

Bij handwerksters • . . 15 j. ende „ 
„ dienstmeisjes . 1d e. en „ 

dagloonsters . . . j. en lt m. 
(De g,eneemde factoren gelden natuurlijk 

in een groot° stad voor de 
rn a -ere mate dan • voor. de. legere, ' die 
zich in alle- emstesidigleden wol minder en-
.altualijk Moeten kleden, ere wat meer 
lieboraeoefeeing m ante ti -nemen.) • . 

G. ll at' 1 t wijst in zijn.  „Bperielle ai- 
meet."' up. het buit en gewoon vee l-
tuldig voorkomen zon zwerfnieren bij 'het 
vm...dijle geslecht: gle eetiologiseh moment 
geeft hit ook .al ;weer up het rijgen. door • 

se . - , snoer ever 
ontstaat volg.a hein hoofdzakelijk bij het 
vrouwelijk gedeelte Prof. Traub loopt zengt 
kalmpjes over de bewaren die eneerieverse 
kimme-  veroorzaken -Ware - 'Lamt ote té 
genstuk daarogeeSultan eens  woordelijk, ::oen- -  ' 
badeed- 

„Er" (d. vz. e. di afgesnoerde aalt een 
dianon streng buigende hip) „erbelt se ein  

ure tip- 
pen VIM vorm, nacji hiaten die , unertriglice- 
sten ficlunersem. hervorrufen. habe in 

epa opeeae_ 
d.h. die Anolibung dee ageeelmenten Le-
berlappens. are die verdere Bauchwand die 
vollkominene Beseitigung der Beachwerden 
tezielen kennen". En voor de ellende van 
een flinke galsteenkoliek hoop ik, dat gij 
geageerd eelt blijven, leeeren ook al zoudt 
gij voor mee ijdelheid, sleur en gemakzucht 
wel met etref verdienen. • 

lijk reden  genoeg ons een campagne te Of, 
nen ragen :dize drie genoemde factoren. Ik 
begrijp- tree,. -dat de Sad. Bond voor Licha-
melijke Operieling niet in de allereerste plaats 
het meisje .Weler binden werd. De jong" 
is door zijn 

_
opvoeding, Meeding en-__.m 

seinen noot aard reeds vaneen' meer ge- 
neigd tot sport en lichaamsbeweging. Op 
bet meitje werkt een eigennodige eireuhis 
vitiosis in. 

Door hare mindere spiersterkte eo ondoel-
matige kleedjes heeft zij minder list oer 
are spieren te oefenen.. Door die mindere 
oefening en die-  -steeds bij het 'ouder wonden 
ondoelmatiger wordende kleeding, woelen here 
smeren weer makker. Een goede kleding 
moet Leis de volgende voorwaarde voldoen 
bij zoo gering mogelijk geeieht een maxi-
mum warmte te waarborgen. De sterkere man 
heeft inderdaad bij het minimum gewieht een 
klaren het mooimum weratte. Bij de zwilk-
keee vrouw elearentegen rijn die verhouden-
een juist ondeesoin7.-Ikze overtollige klee-
derlast dient natuurlijk bergene voor. behal-
ve voer het mitst.« van allerlei ziekten en 

zijn r,noitieven genoeg om het eens te pni-
lieeren met een vernederde venwenkledilig 
en een grondig herziene oorpeeling der vr.-
e.elijke jeugd. Mare Ai01.11., ijdelheid, Wille 
smaak zullen zuurriet de 'sterkste; dan toch 
zeer aterke. foeteren blijken hij deze berv.or-
niingspogingene  Gezonde, sterke, Ievennkneee 
tige meisjes - ze tija er Godtkink ring 
linten dan ook veelal die eensere. en - disc - 
lange rokken, die bar beleende...4m te serin-
gen, to. dartelen en de sport te brarretien, 
gra/dm de joniiens doeli. Zwakkere, tett., 
indelen vinden die linimin'sen, die rekken, die 
smalle bakkim ten slotte zon erg ebt 

1.1j." wennen er MUI, .00413 een geven. 
gene na» zijn gevangonlia kan W1`11I1,11. 

..ZIMA/Ulg de vn-nawee rekken dem., vree-
sen wij bare eemetareentie niet J op eeetio, 
nii-eb gebied ad tij :deed; ..11/.• 

kerft .01,11 lid dor andel. Job, 
1,..neenl, Er 1.5 veel utorrs—  in 
dere epitberkiie. elc“ dk ‘nalw 
eh. I.% to-kleedtidoen. gann g•• 

on I t ,••rx 01,a t. 
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DE DANSERESSEN 

Angele Syclow en Elsa Dankmeyer 

rWanneer bet applaus de _thm erometer rtag 
zijn van .dp Publieke instemming en 
genheid, dan- ia de gunst -Van .'t publiek-met 

ANGELE SYDOW.  
 Llin,ahm  

SYDOW (E.Oage  

Deo veel houdt toch eigenlijk de menn..1-
. beid van wei sehoptra  

W.Dt, eerlijk i.gezegd.,-  ,Drintans' waren deze 
tidelijte longe tlittárga nog, tang met es 

torik reeds zoen -luivat Hoi'isi.omdat zij 
_ jeugd hebben, wat 'Deer zog* gratie van 

jeugd en daarbij liet vreugvlige .élan voer. 
het kehoone vak Joh zij .rlienert. 'Eigenlijk 
teelt het soms geen-  ltUnat atati ...- 
gen, dook louter dertelheid van jong-e leden, 
.die knar 6peelsehe jonkheid ontplooien wil-
den. Ja, inderdaad, het is de stijl die ont-
hreekt. En blordwer peinzend, hebben wij aan 

-Domen geinoht, aan het bezoek-haar ge- 
optreden_in ons land 

De inának CM haar was TOOL,  CDS een zo, 
- gemengde intelligent was Duncan

' 
 doel, b.,- 

-'rekenend, Bets,„kend was harregansolid bottegeo, 
bentudeend elke houding, eik- Omreden von 

'. het hoidd,'ilikst plaatsen van ellebeog op 
de storelleuning, h:et aantippen van een vin-
ger tegen de kin. .Na een unitje met Ism. 
dom Duoeen 'gebabbeld te  Vel;bf,n, gingen wij'' 
heen Met de vaste overtonging, een-seer - In- 
telligente vrouw te hebben -ontmoet met een 
sterke .  neiging tot poseeren. En g,ematimi 

_ . 

re 

-Mita oettkmmtée 
• ss am,Jteaar . • 

. 
was onze aandrift later .hantdrus-
sen te zien, dat, dacht .eest  een 

Zijn, Doek - Mali/ ,neen , den . 
- grootte indruk hier `nog. . eens he

veebijas_die_L'ot-.gaoeahe-leed --
haar. kroeg , is niet nodig.. Ons 
was de avond een openbaring,. een -
openbaring,' 'waarin wij met zekere 
verstomming toe zaten te kijken 
naar het tooncel, naar die tahoe-
ne, iántberlijk • dartele, teen oot-
moedige danseres schijnbaar in de 
grootste natuurlijkheid bewnog. En 
dij ontlook in ene : de waarheid 
- dat Duncan altijd stndeerde, -

,den gansolied dag, om des avonds 
- bij het N-tretlioht deze tot tweede 

natuur, ,tot stijl gegroeide beste' 
gingen,. gingen, als natuurrijkheid, da na-
trorr 
's avonder liet zij zich gaan, legde 
of de te strenge bewegibgalmmt, 
die bulder werd eo Juist heteá-eo-
wielt :hield_ trunehen natuur en 

- Aan. Duneans schitterende too - 
neelzmtanr.ijklteid, welke evervij
dig.driopt nam d-en eennood, welke:  
den dichter Heine alapelooze torch-
ten bezorgde om zijn' verzen tot 
de' puurste simpelheid te werfijrren, 
hebben wij op den dansavond van 
Angele Sdow en Elan Dankmeyer 
moeten denken. Haar tutturartijk-- 
heid la op het toonent -- ringen-
echijralijk paradoxaal beweren - te 

natunr, Dat witzeggen:.natuur 
die tienbit baar essentie van aehodn-
heul is gebracht, welke dus nog 

PLASTISCHE STAND 

te veel grota -aankleeft. Bet dansen-op het 
'Mormel, de rbythmiselle dansen beboeren de, . 
aan zekere maten gebonden, allerPaurste he., 
wegingen van een natuurlijk schijnend be-
wegingyeheel te zijn. Deze danseresjes daar-
entegen waren als een paar jonge paardjes 
im de wei schoon ei  zeker, ons 

reeds zelden, doek niet om baar kunst van 

' Intussehen 'bleken do k-rachten dar 
renen zich ziedt let einde von den avond 
toe te spitsen. reihlingaltifteheri bleek danig 
blertmleerd de groene kkeljes bewogen als - 
waar ijk iet, van de lente brengend, over het: 
rommel. En ook het laatste nummer : l'Ittie 
de tinwants vale van Wahlteufel, werd ge-
danst dm ten slotte Meld een wei pede her-
:smering aart deze jeugdige danseressen te 
iodmmlen. 

111ARY S. 

• 

"ANtjElt «DOW. Schirg - ANGELE SYDOW (Alschcid 
J I. Ir. Hag. 
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VOOR DE MOEDERS . „, ..„. 
. lk weet niet meer, ben ^Of .-40nr wilk.:!•:̀-." 

Machinale Ilegierij enttlekte,waer'ik.3'"•"'"-. . 
• •• Veel heerlijks, voor mijn doehtertje. . vandaan 
-, hal, k maar gezegend zij het. oogenblik,,wao, 
.. op ik er een klakt ten werd . -' ,• '' , - . .- 

bu dit zoete weer laat ,liet . daarnet ;.. , truitje en t bijbeboOreede broekje Weg ' ett-:' 
draagt ze een gewoon wellen broekje, dat tet. ' 
heel hoog in 't middel  reikt. • 

Bedoelde kleertjes zijn `praktisch, zijn gar..,  
 -hik, iijr,. „ev.e,  bij gook .. b.bamieg ..„ 

 lier ii - vr en Dl ammoniakzeep en lauw,. - 
water) :muur ze Zijn duur. Of laat ik • lieVer • 
rEogen, ze - kosten veel. Zoo'n . onderjurkje 

getebrotle 

En mig wrenler is .'t gemis 
_ e :Zoo, na heil vaat iléne stond, 

E.en • rolslagen duisternis 
gelfs het stil herdenken walt._' 

:e. 

1. tvhZOND Pi MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent 

• 
. . . . 

. Reátaurant. ROYAL. 
z 

• • 
. -Niet in dood ma« bloeiend leven ; • 

• Eenmaal zal zich...koenheid Gier, 
Waar 'gij, titi.• vini smart omgeven 

Knelt terg/ijk w , VijverIBOrg. 

‘ •• TEAROOM.; lk-gnegeen -oehoe  dal•knl .i'ner die 13rn•ie'  
en zal  . bet adres dos : met: eens noemen. 
Terneer, Raar ik. de overtuiging heb, dat . 
elke Malerij, -waar en. llan,kin Ren" flink 

boek  f 2 50,_het truitje .,1 1.75 en -- 
je f.-- 1.2a .Ik hen .daoredi maar twee volle. • Hulpeloosen • gronde neigt.. " 

Mooiste en élégantsteaftOrneOnten-zitje in 
• im-en4Che's"sna"7d mets. aan -hoi . hoofd smet, 't zalfde- kan .  

levernn, Mits n-ij dan nlenr 'belgen..am. ef  ' 
. wijze op. de ,goede modell.. • ' . ' - 

.. : liebi.A.4011":. ,11 . ik bed.0e..  I, -gin vete .  de  . 
* ill",elilia.M. ' ter ' de vrbu-  .Behartáging ;vin 

j• ge....- t  
handvol - geld. •Doelt. niet -die twee kom ik.• 
be,,t -me, went tori .eer 'draagt ze niet vaak 
.èn -  teui • plus bre& - en onderjurk; :'. en ten 

1 1 t . ge omen, 
Maas 4..imer de , eerde A-Ut - .. 
. Zal uw droom van : leed vt,a.elfeen1.1. • . 

_____ ...._ . • 

uitzicht biedede. op Kneutrijk:  en Viiver,  
berg en het5a et Vient riet waodeliars. 

. 
* Thé Orchestre van 3-6 uur, 

wenkleeding en de kleedingstukjes, waar ik 
'151,- teer-oe -- d. dot fijne, _ du c goed-n-tuur 

ItOiS.'getva,913chen: 'Bet bewasolit praChtig. - 
Het goedje i. ..u.,....e<lig...,- afge,...„,........ 

een gehoekt schulpje. ➢De halsjes zijn vier- 
kant, met een lintje, . door, zoodat 't goed 
sluiten kan ' • 

- De breierij, weer koe Legt Maken, breit 
. ook bij tijden 0.3r de Wekker, in de Oranje- 
galerij. 't Zou me niets' verwonderen, als. 

"men daar bovenbedoelde kleertjes bestellen 
k... . • • - . 

MATER CONATA. 

• 

AFSCHÉLID. . . 
. , 

. . 
leég•  bet ik niet roe deze plaats gemme, 
Maat reeds voorbij is • alles roer' leun groet 

an.isof veel dingen- in bet heden dia.: ' 
Moor vang en tel als dat wat.  is geweest. 

De boete lamp.mei de verkleurde kop . 
Geeft wel nernIfde trillend,bleeke schijn, ' 
Maar angstig-vreemd hoor ik, dat op de trap.  . 
Mijn treden. als ren doketenden zijn. 

K-a I. , 
voorheen •Kapehneester van het Cent ain,Ssrer- 

• . Hotel te Londen. - -  
 .• Thé nimpie f0.35. 

The even patisserie, entre, innig, nanrkurinken, 
Pratte-31a°áe etc. eto. to 0.15. 

- Déj...., f 1.__. Di...r  f 2.5o.  

Aanbevelend,  
.  '' ALEX MEIJER .»., 

, ~nagaar. 

-heb-bij dan zoop plezier vuil - mijn doehterhje, 
zal ik ...e. pre zee beechtiiven., •• - 

Riet, dat eija kind . modern toegetakeld 
• uitziet, of dat ik een - totale revolutie in de 
' kleine-meisjes Meeding :heb- gebrneht ! . 

0 neen, je eremto men Men ou je le nou- 
ve -- een tent lk- tien zelf nog Hetegoedsiltb,  

' dat behoud ik. ' 
Een groots fout in de bloeding ..in mijn 

dochtertje vond ik- dof .96'  vaak en 0°.- 
gauw. blootk-oniende rugje. Het diertje en .. - _ - 

t  t welk-gi-Eui-Iteentlk •panrii-Fli s getroffen,  
werd verhowen door het schitterend rood , 
van erg breedblederige roos die dage, het 
hort 

 openl op le Prale" lag. lint  "'et zelf  
wat in twee kleur. paard; er was iets in 
dok toilet, wao niette men terug moest ~kim 
an e en, s n historisch oerrad aen den tabgen 
pracht welke een Maria, Stuart droeg. Dit is 
.„. e. .d. indenk .... te, .ia. .310.._  ., 

. 

_ _Instiet) maanden-oud,.-diminog roe netel,. 
gen zierlelijk. Hemd. en . flanel, tot "onder 

. - 'den. luier ;  reikende,.; mogen dus niet -  al te 

.-- 

De Rontmode.in Beel'd. 
- 

En boven .waer de kamer zonder tooi 
1,1gt als een wezen, zielloos en beroofd, • 
Is' het -of:zij - met-  heel. verlegen-  moei 
Niet in het daar-zijn van een mens. gelooft, ,.. '. • . 
Dan komt de nacht en,  ie 1 w aar zart gewoed 
Veniwijnh de laatste strak lijn. • 
liet is of 't 'leven lange mijn denken gaat 
*i.'-•'"bed"wea--  de zwakke beelden -'ll.'“--  - 

. . 
' 3Iaar 'e morgens vroeg in het nog vak licht - 

Bow.e... ,....he., 
 ..1,11 omlijnd ree snel, 

--- heeft.
,

Hot Met het •geslotela 'droeve ie 't glezieht. 
• . , 

vn. -hel .'Wn,-byl.lvOld; roten` 
ee'.-vms"el I  

-.-' -'lltagillr'lrk-u-r'lldb.el~dtte-inller lener -draagt 
. . ze een neterjurk. OV. den luier een wellen 
. ' broekje. En nu-  aehiet honderd meel-:. tint 

e flanelletje _plus hemd uit den luier, en is 
dus het rugje bloot. . • 

Nu ging ik een. kijken -  'in de breierij. Daar 
_ lieten te me -zien een truitje,- reikende  bot 

ver over • 't middel. . • .. 
gluitende links boven op den Behouder. Dit 

Matste , is ook een heel voordeel. 
Mant die whikeltruitjee. . hoe beeldig en 

iderlijk.ié:onkeijMilln nitig. open og, . den 

r 

- 
»wist, ser Etizerei heen,. 

trait BB. - C. W. WARNAR, 

Aav. Eo 

. denms1:17. De sumak van de toiletten welke, ,_ 
wij zegen, en ilitmrintend door een eenvoud 
,vrelke bet • superieure. vat iets 

, _ .vorstedijks 
'atittse tonet-Eiji oorlicela is mets 

and,. den een schoon. gesneden zonar-soe- 

-J. B. DEN BEER POORTUDAEL. 
tin zipten rit, waarbov. doft het in bro. 
nen loogend, in v.sehilk,ed .paore gesteeepte 
joon. Een ander toilet, 'de kostbaarste, een- 
-oud velt- Denk' is een-slankt, oh e, ii - 

„,_ . 
- rug en hoe je ze ook dichtknoopt -of- dicht- 
. speldt. els -baby woelt en let truitje op- 

schort, 'komen ee weer. Veel te groots gapan- 
- ,.- gen-op-lelt ...,„i.,... • 

Het truitje is duo de Verbeterde Vrouwen- 
bloeding bedoeld . als hemdje en dan ter. ver- 
vanging van laad - in 'meidje. Ment-  ik heb 

-----"-- — ----- 

_j 

-MOP'  Pt E. . 
. 

-1let wis een historisch begeriblik, toen-  die 
de,ftine haiinenrir va e 'dee deftige,. V::.v.berg 

terend verhelpende rok:in . zwarte glanzende 
zijde ; vle rok is iets boven de taille en duw 
uit de e i oehoe zwarte rok ontblocit in het 
1,<.....tr. ,il,... e al een kanoet cora:tee, <Meel 

teveel goeds gelezen over <lat èiwst een wol- 
' len -weefeel op do huid en dan een katoenen, 

dat ik mijn outterwetsehe kleediugetukjes .op 
wil geven. Bovendien .. ... als ik dat truitje 
geef , els hemdje , wet moet dr <Ion- weet 
overheen? Went dat ellen' zou' me toch to 
koud zijn. • - 

Het Itemd,truitje is met korte mouwtjes, 
 

maar ik heb 't nu met lange-  lateu t,reien. - 
 

Al bet breigoed is in de ent-recht-een-men 
• reekt-patenteteek. 

Op het middel van liet truitje zijn k.o. 
pen aangebracht. Daarop wordt liet bijheb.- 
rood broekje geknoopt. Het voorpand is veel 
breedte doe het zioliteleand, zoodat bet een 
eind aan weerszijden onder het aeliterpand 

ire en es 
. 

verbroken werd voor een motiehuis. Doch de 
manier waar», is in den stijl. Keen, een 
echte gewone winkel, met groote t-piegetrae 
Igen, waarin alles wat te koop ia tentoon- 
gesteld ligt, zou niet gaan bier in al die 
statigheid, in do ntlrenilte stille '`'n'u'lligheld 
die hier heenwht op den elanden Vijvarberg. 

om, had tje oprichter von dit bedrijf den 
goeden smack, te . zorgen dat de gevel er niet 
uiteenleg, dat die kalm bleef en waar , 
mende in de rij past. Wo hebben er kinnit, 
In het nieuwe Huis dat den Hing 'rijker 
werd, een vluchtig kijkje genomen ; een k e 
bezoek MIS liet aleehts, we komen er tere 
we beloven het n, want de kunst die er i 

- 
let6, precieus afseint niet kostelijke Mireen. 
ring von fraaie steentjes. liet is een droom - 
von het toevete zilver, dit corsage, doch 
zilver  ie een  , to zwom. „.00,4 t eer lij,t bef ge, 
fronsel der kant in zijn lichtend emterinal . 
op let broze wit-blitinvige kleiven-effect dot 

'hij het bellenbhzen van ' klederen in •zoo'n 
fijn even-levend kleur-ding ie. Het eorsage 
en de zwarte rok hebben .dan nog - om -hen 
kleur to sen dieren, daar waar gi.._. bijeen 

-'iiiiu, rent greene, smalle, zeér argelooze dra- 
perie die over den rok wegwuift. 

Een wandeltoilet hebben wij nog bewonderd in 
zijn soepele elegance zoenla allebn <lit de-frau-

t.,  

• 

. 

• 
- 

DE BLINDEN. 

Weten zij, die- urmt   g.11, 
Wel der blindew Moeizaam leven 

Naerven enkel reeds 't bestaan 
Als nen schuld weegt, die verga. 

het genot V[111 schoonheid in do lijnen xt .. 
geheet .... ohn e. -weet.--lire, , Uktuán 

zij n wo (saga he in t bruine beertje. dat de vee- 
tibule van Keyzer Willaey siert, de happen 
afgetreden.' Het IS' er eltitli stil . op den . Vu"- 
v-erberg, • doch nu liepen er heel wat ~T- 
tedien, liet i, verbazend vol in ik, straten, 
ee wendt buitengewoon, lijkt ons-.• tee, gewin- 
kelt. Er is -wel de - echte-  SltrtefkKitiiVsterta 
ming in (mee losteu, die al hun km- 
ten wel hinnett:buitenst lijken gekeerd te. . liebkei in. de'. vitrines aan de shunt. Doch 
dan telkeels. vooral bil het passeeren von do 
,,,,,,,,,,,,, -Manen, zprare n, urbane er ze-nee 
gemaakte dreliniesjes uit, arme kleinen die - 
het knietje apluntikm. Het ia wij wet. het al 
te wed. een uitstekende principe lint steent- 
hedvion. niet tf," bevonleren... 0, die prin• 
vlees : Zou het Hosselt .0{, erg zijn eens te 
leien :wart' m, al le  er auicsehirta, zeker vrek 
kulas., ergere.'nont1 ? .1k- ken een denie die 
een ander met veel antoriteit verweet. een 
werkvrouw ecir banketletter te hebben geen- ., ven. Het menu-ijlund zoo veel andere noodje, 
beweerde zij. Nattiurlijk led zij gelijk - deelt 
neen' Zij had niet gelijk, wij willen toch. 
allen wel eens meegesleept warden dan. ieti 

svhiat, .., deee;le = zijn de dijbeentje, v...... 
de kleuter • ook goed verzorgd. Het kuis 
begint al ter kniehoogte, is er ingezet •nls 

rtwee natale driehoekaa -tegen elkaar,'wat 
- heel makkelijk en netjee zit. En zoo zit 

mijn kleine poppolo beelemael in de wol, 
_..0, _ tel n gerust,. het - broeit- eiei. -Want - 'e - 

7 - is ~ar •fijne, Witte wol, niet stijf gebreid. 
lk wou mijn kindje deorn winter zoo graag 

was(hjurkjes laten drogen. Ik heb zulke 
mooie in do.  luiermand nog, &Innaai pre- 
renten. En zes zag. ik in de breierij zulke 
beeldige dederjurkjes. geheel geschikt om 
me bij mijn bedoelingen te helpen. 

Keurig aansluitend het lijfje, in den ge- 
" wonen steek van daarnet, met sierlijke, klei- 

no mouwtjes, die dan toch het sehouderkopje 
'bedekken. Ook dat onderjurkje gaat op den ., 
se..houder dicht en het rugje is er veilig 
warm in. Het rokje is in een fenolen steek 
gebreid gebreid en waaiert sierlijk uit. Daar. een 
witte geborduurde jurk overheen - en de 
pop is warm eet netje.. Is 't erg koud. dan . 
'haagt ze onder de 'opderjurk liet truitje ven 

N. l .e meet, , de, uo 
Vrieedelijk tot heu gesproken 

Tot eert gift verheft, die stoort 
't Schuw alleen zijn, waar gedoken 

in hun eigen duisternis: ., 
Zij- dee -dag van nizelit" Met weten, . 

31aer btm ziel het staag gemis - 
Beider schoon niet kan vergeten. 

b, - zij vielen wel het licht • 
En huil banden lostra. vaag . .. 

)laar de mond nijpt sprnakloos dicht 
',Vat vent mortelend .gevraag: 

Waarom blind, 0 "God, - de lucht 
Is edit wijd en apen oog 

En .de _aarde draagt tot vrucht . . 
Waar de zon Mele over.  boog. - 

Alles leeft door glans en schijn, 
Alles is uit licht geboren.; 

,iechts voor dos mag nimmer zijn 
Wat een ieder kaft bekt:Oren. 

een toilet als we er zagen van Paquin, lij . 
nen zowel als kleuren, het is een genot 
we moeten erkennen, dat te véél lokt. Ach 
erme, wij vrouwen, hoe sterk moeten te 
zijn ; hoe is de straat ons, bet gaan ove 
straat shupel, als een strijd ! gest strijd, die 
- eadrenJint - de Eeereu der schepping een 
veudig niet kennen. nitg,ezondenl tilan nein- 
telden de jonge swolls, voor wie het maga.' 
Zijn von 'fijne domen , .van.uitgelezen 
schoeisel en be, h euse model hoed lift gumt 
is. Dadi liet ...rouwen-toikt, er hoort immers 
Mitiveol toe. Een japon ? meent ge -dat het ,  
met een luik afgelnegen ia En del jupon 
dan, de bijmnsende kousen, selmenen; hand- 
Atomen, het bont, de, hoed, de bloem zelfs 
die men draagt, het ding van keest zelf, 
-want levende bloemen droogt „men met 
meer 1 Onechte, sprookjesachtige bloemen zijn 
nu mode, . waarin de kleur van liet fluweel 

• er, do ' tijm, ij opgedreven tot. een brem, toe 
een gloed die als het middelpunt wordt von 
het tollet-entemble. Zoo ons het bij Keyzer 
Iligney ook weer, <lat we een toilet zagen 

. 
Fèuilleton. 

. 
. Ge hebt hem gezocht, -mijn kind. ' 

Zoonds wij all. hem zoeken. 
Soms vinden we hem . . . w„,, • rookt je, mijn kladt? 
Den man, bij inzit e, h e h o o r t. - 
Dat in, .den man, he je knoppende ziel 

ral denn bloeien  als een renden'. 
- Den mtub die el wet  dna,' ..1 gaven is in 

En den opeens, is.  de - r er uit. En de ..g,„ jij. u, ‘,..el „,00, ,,,„h, niet ..,., - 
'Le *gem wat ze zelf al vermoed bedien, 

•meer nier dmaten nitsereken• 

Als het je moor eenloei gezegl i 
Dat je engen -niet 0100P i.7ft.g... da. 

jij, met je zachte, blauwe oog .  

.. 
Moor 't moer d'' i-i--'ii g' ,  “., g il ',..ii ,i• Da7n pus zul je 't lenen bekennen. 
Nee  tate m an met z ; ijil kinderaehtige zelf- 

zucht, men die je ziel inn ikke'. ia tee, 
derbeid, en zoo j o ti toosolo n; dat je 'n beste 
tuin hem ..vecriChr, wat je .uni heni torjoh- 
t,,,o kan p 

3, i 

• 
Hij, Dien -gij hier zoekt, Hij- re hier.  niet. 

je  hebt mij „zuster" ge„oemd„ jij bod' . 
.. i  

Ze _spreker, aak tot 'roe, je oogen. Daarom 
litinterde ik.; en -ik wil nu werkelijk je zus- 

le, ;toe  
Den 
Die 
Die  
Die 

pen. en 
En 

doen, 

Dien 
Sems 
Jij 

Muer, 
d., .41.„, 
.lit, daar 
‘,..,, 

..,.. et 
den 
zegt,.% 
 Non.  

niet. 

velkenleellmd zal brengen. 
man, die je ziel zul maken. 

je zal inwikkelen in te .dorheid.  
jet mi ,10,,,, ,,,h,,,I,,, ram jjohle. 
je zal steunen, • rel tromden, en hel- 

weer steunen. 
aan wien jij je luerlijkste werk zal 
door hen, dei all •s joe  is  •,,,i,..,,j; 

. men zoeken we allee. 
vinden we lam,  

hebt hen, ook gez.ht. 

mijn kind, indien je mto art. giet ju 
g,„, ,,,, ie. 1.,,,, i. de. o„..„.„0. men.

, 
 

staat - dna ,,, • , at met de dikke. • , ... tig" krllen. de donkere negen en 
Wonden :mor, tin li Moet ji. gaistor je 

dnt hij deer niet 1.. 
..- .,..,„ .. .,... t. .. .. . na. i 1 atu e II ti as duur 

. 

het je maar poInnan 5 gi.,..eed in. . 
rio' je k reseimize n Air h vaan:routen .hor 

• 

kunnen ze beter z i e n. t . 
Eli dan zullen , ze [Jeu -ani zien , znads 

hij i e. • 
Zie dingt man aan . - He hem aan, zoodsi 

,,..je nog nooit bemind aangezien hebt. -- 
Zie je zijn oogen ? - 
Aluek nii, Dien je zoekt, .z u I k e eeg it 

le.bben, zoo twijfelmoedig t. .- 
11an zal bij ie dan 'deunen t 
Zie de slappe lijd vim ZIP. MOnd •-, d.. 

' slappe lijn der ramde lippen uni de Inwaai . 
blanke -tonden 

"doet zdd <I, ilithiel ton j il II non n zijn. - 
Vnu Hel». Die» ge 7ftekt ?  

thee. ,,I i e man met ei i e ee willoon.u. knedi. 
11,10/241 trek anu alen namaak je gni en tot 
volkomenheid ineniZ..i. i' 

lleli je  mie nier geniet* t. dat .I i e pi 114 Ift 
kiaulenieht ir en zelfzuchtig h. kuil bilt 
zelfzuebeie ? . 

11.- ,,o, i. de: .11u oen t uur(,  •I V1t110 Aftilt 
iii je ijiwilaht. . . • 

Ju, jas liehi 't iw
,
iwarkt, 

.rein., j n rviirrimi van liefde i.  
. 

Xeett, mij. kim,. llij.. Dien ge so,iii 1 .liii is hier '1 e. . 
• Wet nu 7' .• . 

Je diens je Ins to maken. ....- 
de neet 't pild. i . • 
Als het fiem - smeet, ruaag hein re-gering; 

1Vant 01.1111.11? is 't nipt Y. ij n seind.1 heek  .- 
maak 47 je ,.....lit. Waar n it4 Wn..  

En troost han, wel ao mulo Woorden : 
- Di finalert hakt eili wake. 

Trookt ook ionol ei, damitwe kind. ere, -j, 
lijdt nv, ', ij n •deart. \ ele ILeftl e.lt I.."..je op 

 -, lel (Pik iftftidftiftil. je zult "t leien : Iter fiti- 
der !adel sin apeln.. * , • 

Mum- jij. -mijn kind. jijt • 
“n ,.. 1 it wi , 1,13 ni...1: "rilri . 
nein i. het niet In ter. altijd te 7...keft .. 

keu ila dwalen fe ..111dell , 
. . ..liti ts,s-t ttilt_stt. ij,_sstin_lits4.-u.str- -fit 

7.-1: 'e i' ift WO.krioill; Orlilk6j1,kkrkbeid 7.110 
htellorkin nishaehtno,,, ---=.,,, , • . • •••,,•• 

5 5 5.5"k}: • V 5".5 IV Ell I.. • 
. . ` 

' 

- 

ter -.11.: gr'gr---1,-. eh th je rooie dingen te 
reggen. i . , 

Voor het eerst. zag ik je- aan de zijde van 
den-.,,man uwer keuze." 

Het wan n i e t de eerste moei, dat je non 
non die "zijde ging. 

Was liet daarom, dat gij beiden niet steak 
in glans van triomf ? 
. Wn. het al zoo gewend, mijn mister ?  Zon 
dacht. ik,. toen ik jou en den man van vent, 
gadeeloeg. . 
- _En toen kwam . ik ruiter, en. begroette - je, 
en den man, den giodtée, keappen nion met 
de dunken. oogre th den blonden smet-, ...» 
nier het  blonde krulhaar heel dik ..,, jor, - 
genmehtig. Teen zag je Me erin. — 

Neen, geen" tehmit lag, in je jenge iiegno. 
.killft7 eelt rong. MI :aflik eren g,  dir je lijs 
pen muit ',lillen lil kt  

MI arg je' nip  aan,  en je meinek.  eo. 
„zustee." 

Ik 1,i1 inult,o, oen zo.der r.17 ie te Lijn, 
lier-knal mei je stille vraajj-iminau. 

Al. • . 
- 11 

wdrcíl. 
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ADVERTENT1EN. 

p aa sen. 
buisleldenrust 

?bie 16. - Tel. 5460. 
Nog een ige binnenzit-

plaatsen te huur k f 
per stitlt., gelegen. Frederik 
Nen'ariltuan. 

Brieven. N°. 203, Bureau 
van dit blad. 

Nouveaut4s pon:- la 
coiffure hattle. 

Proauits Sévitiv, 

Wlagazijn 
„DE DUIF". 

Specialiteit Damesconfectie. 

AROOTE 

van alle artikelen. 
EXTRA AANBIEDING 

BONTMANTELS en PELTERIJEN. 

II 

•Direeteutlottie 21.1nnenieeter Jr. 
Vraigehar¢ort -79. naarit a«ág 

• ' 

Condblv • aSsio2g: 

ALVA 

REGIMENT, 

:ZONDAG 7 DECEMBER .  

Zuur 

oer-  faal 
PONTRICtiOT 

INHEI 

F'ARAINS. 

AARDAPPELEN-'  
-Ele 

Veenkade ,53 den hap, Te1.6156. BRANDSTOFFEIIIIANDEI
n
uxj 

Inbinden van Tijdschriften ri ET 
staande St ernpelbanden. " met  biji""i" 

van  

 "«. van Speykstr, 114. vaor zijn fraaie.Talk
. 

 
modellen te bezichtigen. • T676.'  

Boekbinderij 
'Een groote Wijiarma Met een zeer  

uitgebreide =chëntèle zoekt eene.  

BESCHAAFDE DAME 

als vertegenwoordigster voor het. be-
zoeken van' partiéelieren te 's Gi-raven-
hage, tegen genot van provisie. De. 
voorkeur wordt gegeven aan dames, •die 
reeds lis- agentesse roet goed gevolg zijn .• • . 
werkzaam geweest. 

Brieven onder N* 202 bureau vara dit blad. 

ÈNS 
Chauffeurs- 

met ieder geve« 

van af i 

1401110g 1-0. 
Yeeriestraat 11-19 Tel .2592, 

Leiden, Maarsmansst. 23 

Dordrecht, Voorst 289 

Arnhem, Kethelstr. 24 

-Mode 1914- 

il 

VOLLEPIGE OMKEEK IN PE CORSETTENMOPE 

- CORSETS LIGNE NORMALE  
Cornets larie Normale  geven het figuur den mooisten vorm zonder eengen'  

druk op de innerlijke organen. 
Cornets Ligre Normale  steunen het onderlijf en vervangen elk bandeorset. 
Corsets IA e Normale  zijn de laatste verbetering op het gebied der hygiène. 
Corsets ILIgné Normale  zijn bij de komende Parijzer Costumenmode onontbeerlijk. 

Beleefd tot een bezoek uitnodigend, 

G? «1 Ifoppers 
..i-ftite&,.:2eageeiotter .9114Mt. 

-Mode 1913 • 

int Iniet louter "'verstandig is, dat beelemottl' P.B. Onr wend naaa een uitnemend tailleur het gansehe oeuvre dat de heer d'Audretseb, 
teer --het volste ve, hele, ett ,.tra- - -wist: meester-te-ukden,- arcir-". 

(iroote °mica, war zon er, al. we enkel ï eigen ondervinding, kunnen wij Matsen Lens- Wet -heeft deze kunstenaar gedacht, -wat 
". verstandig waren, 'van de heele Sint Nico- J berg, van Swietomtraut.d, aankeek. ,,., heeft" hij Willen bereiken? Slechts in enkele 

inas overblijven., Wij willen moesleepen en stukken spreekt hij _zich wo duidelijk uit. 
jj sealen nicegeileeporden -dler, de echt ...:adat   men er wijs uit wcjrdt. Wij l  denken aan J 

Kun 
doen, rn. beieren wellicht dan op I. Een bel, igwek.k.endo tenfoa3sielling is in 
straat. 

\ietwean-  mesdames ?  
r: • 

" 4171.1,1:-‘ -"Qt.LARTS. " r, lioc eigo " - 
, 

. 
J " I Wij kenden reeds. verteheidene 'stalen- van de 

..1 

.. . - 
Ij dun 7.,""dreher. Boe mysterieus is. `dit werk ! 

(loze zaten geoponik'van. uerk door wijlen Dr. 

- ,  

Dood gmtnnd met • het jonge meisje loopt in . .  eess e
• 

wevo ne e ave onlin , 
instielre, blijft houden, alsof het tabla eigen- 
lijk niet meer deze zelfde wereld eis, doek 

- een vee,, stil en.. erheen oord, verlaten van 
den strijd der aalde...".. 

ZOO "a-  n er meet n lik'evi - doelt    
achapivelr(blijven zij oei waar - de -:schilder 
des roert met dit bovenzinnelijke. ;tidt zijn 
pen;eel weet voort te brengen als iet"-,  
S woonlijk zijn liet drommen mensohk welke 
hij opvoert, waaien veel schoons non kleur. 

--te -bewernskee.-,relt A. 
• - 

van , ' nog wel van hem, 
did• de Dood als verlichting," dis troost, eau 
lig Leven zag. Dr ia. oog een andere op-
vattj.ng van ditzelfde gegeven. Dbar ia iets 

vreuplige stemming. „,he over ons kleine • d, dood erC"het meisje No. . Hier is en d'Autiretsbh. 

wehmerlilig mysterieni iets van schoenen 
-dat-sekiderijtje-emar-opmetiw de 

C o_rs ett -azi. Ren 
„Au Corsot Gracie:" CO 'PERS 

\kaf DINSDAG 2-  DECEMBER "END 
ons NIEUWE MAGAZIJN 

36 SFUISTRAAT 36 
- --ELE4ANTE—FASKAMERS :: VAKKUNPIGE7-REPIENING 

snit. 
 31  Allééinterkoop  

Oen Raag ""'" 0 .11  
P. Hetistf.101 • . Modellen, 11 1 tot 11 

Ijs Uitgebreid assortiment in de 11 1 11  
MERK Nieuwste van 

Rotterdam,  floogetr. 344 CORSETS DE PARIS C P t LA SIRENE MODE 1914 -- 
HET -EERSTE MERK DER WERELD  

118 Atederiambebe Benk- es Steoadrikkegt-veethees. mins, 
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GSCRE VROUWENKRONIEK 
Weekblad voor de,  :ontwikkelde Vrouw 

Hoofdredactrice •411~0~TEDS. , 

Dit Wad verschijnt lederen Zaterdag. De 

bedraagt 0.7i per lEwartaal. 

Atteederlielre neeme.s 10 

TWEEDE BLAD. 
„DE VROUW, DE VROUWEN. 

BEWEGING. EN HET VROUWEN. 
i'llekAGSTUK"; Erreyelépnediseh 
liftudb‘oEseander Redaatie .van Ildr.  
C. M. WerlierBeaujon, Clara 
Wichm.0 en hire W. H. BE Welker, 
door meer dan 80 ratedewerkfaijers.• 

refaatache„ElnevieCe Anieterdene 

•Door een der redactieleden zelve» van „De 
Vrom, de Vrouwenbeweging en het Vrou-
wmivrangstuk", Mi te noodigen, ven dit boek 

een ennekondiging aar voeltol trog" in de. 
, Hoogode Veonwenkroniek" te geven, heeft 
de nelactie een dit blad''getoond' te begrij-
pen, dna etiteek en bespreking : niet elleele 
mogolijk-gipi-.-waar een- 'eer-ebbende, mater 
ook con-tinnen-trits door eerre,' Wie de bedoe-
liegen van het werk zeer vertrouwd zijn 
die daarom weet, BMI wikt de reanitatee er- 

-e. getoetst 'moeten werden- 

. Deze Néderlandrahe Enejelopaedie  van hof 
Yrouwenvraagetuk, waarvan tot heden zes 
ofleverinteg zijn verse/lenen. en die in den 
zomer 9091 1911 eomPeet zal zijn. ze is geen 

ais dar 1,  
het: Ilendwerterbuch der Staatswissenrehartee, 
of het Berteebuch der Volkswirtschaft 'of 
muVreedeitielijie -werken. Immers, hoewel ook 
<mee vreuwetienoyelepnedie cenigseinh e  als 
„NachsChingewerk" wil kunnen dienst doen 
tams het einde ziel er een alphabetiedie klap-
per aan woeden toegevoegd), toch h. zij dit 
slechts zier zijdelings. liet cenemedige doen 
putten Van inlr kring matreni °enig onder-
deel vun hef vrouwenvrtingetekeE wel bijter-
doodleg. meer ook niets.'-eieer.elan doe van 
deee onderneming geween. 

Veel eet in !Ut boek in bedoe:Mg ce wemel 
te sief de node ..tite.yelepieldiee 

elietiermaire rmsonna. des eminuissonees 
humane.", die door de Fran,.elie Aufkler. 
der Inde eeuw wenl uitgegeven. Er in een 
overeenbattestigheid cao bedoeling, 9.009ee90-
beiden in eelt wetenschappelijke onderzoeking: 
en een actief invloed-oefenen op de optakel-.  
gen van den tijd bc4igen ; in hoeverre deze 
twee bedeelingen werkelijk, orale veelol
wordt - aangenomen. met . elkander in mijd 
zeilden -zijn, heeft de helende...eche redactie 
íu een algemeen-berahouwead eraoremordl .g. 
eteld tm voor zich beantwoord; voer de Free, 
▪ EneyelMmedisten was dit nog geen poe. 
bleerb ! - Mam er is' ook nog een andere 
gelijkenis evenals de Freeee,he Eneyefopnedie 
W. een canglonrerant van oud en niellW, van 
conservatieve en coornitstrevemle opstellen . 
zoo blijkt ook thans egde „De Vrailw. de 
Vrouwenbeweging en het Vrolevenvretigstek" 
dat te wonden. Riek openbaart zich de af-
hankelijkheid der redactie von bare medewer-
kers; mem hoezeer deze nagelijkheid van hw 
ginsélen én van peil der artikelen onderling 
aest b et i se h oen nadeel mog,e zijn - ee 
geeft een te zuiverder weerspiegeling van de 
weelamadirrheld en veelvormigheid der in Ne-
derland flenste levende opvattingero over we. 
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111tEFOCI alle. Bilabonnement belangrijke Uwent, .. 

. ... . , . 
zen en teek der vrouw; ze verhoogt zoo de , die strijd niet wordt gestreden in verbaal En deze boven.. zeer; hangen ree. more  samen.

'  
samen. 

'Ilistoriso lee waarde dezer sanumvatting; 7"" mei, of als z,equeel erin- hot veel-. lroogere, ' InInfeti de essentincle vraag voor het fe- 
evenals de. Eneyelopaedie van 1774 juist -': rrceivicerivraegetek; dat verscholen ligt in ik inliniktne is de  s-rpng over er-corn en \snorde  
deernen .  thans zoo beltuigrijk "voor ons is. ooi: andere . vraagstukken;_, die ras, volk, , - Yam, van het vrouwelijke.. Wat het vrouwelijke" 
dat gij niet olleeu de denkbeeld. . der 'familie en - indieldite belerarschen," -is, en beteekeut. hoe tiet werkt en werken 
eigenlijk. ,.1facycloperadiaten,'. weergeeft. .; En niet alle. 

,
dat wig. Vele soortgelijke - kan, dat olies is. elle. . te benefice e.- 

- E. ege.reeeeeee  eeeeeeeekre ee,g~deeeee. -. eifetTni  .iii,r,,, to geren•ejn eideFret-soos_- jimee-am^-traelit-bee.».- .te-gaaU;-vesser 
sommigen in het begin der drie jaren van -woord der >electie of de artikelen der Re, Mek ruit- en dat is op een oneindige veel- 
voorbereiding-  .voor dit boek zoo wonderlijk 1. ditetieleden - meer: seg en zuiverder uit - leent van gebieden; terwijl ene-meer bet - 
vooekww e dat' . het  tee beleed& .dditine '__efeieh_eleeseek~tt in 'hee geeeede ,geteem eernmenueteugsteik__rara_oeukmied___rakeenet,_____ 
vertegenweiWeigt eu toch artikelen van zeer- i- van liet . boef:: ' . .. " . van bijna ledere andere wetenratura : liet 

' verschillende 'Meur opneemt; of, wil men het - Went <Merie wordt vooropgezet cone -le af- heeft 'een. medische, • een economische, ren 
omgekeerd ni ukliesi i. dok 'nen. er de uit- . Ooolung.. 1 wudenee .ne. Inleiding   tot-het ..,1: hiateriseliee een ameologisehe zijde • enz; . 
eenloOPerelste riehtg4ggh 5.. verte~on-ligrf . . Venniten,1.011gt0AS, .9..'.:Z. " celt'tionitYrillr. 

' 
-.71jidt,-. 4-hrtltdid-ki,Pgi.j-kon 'e'erfá,' die ineehijki 

vindt eet dat liet geb, - /71 rijn g•-elo,r1 gene- ,  , von de, problemen idee to dit vraagstuk be- heel en - -erevikkeltlheid van .  liet vrouwen - 
mcn. zeer zeker eene bepaalde :tint droogt. ..grdpeo • zijn. Daarna - volgt ofdeeling 11, die vrengstilk ir] meerdere i.e. een zoo dikvejis 
Dit is niets madschmlitigs, dol. ;niets Me.- - .de pliesitilogie en pe.)ehrdogie der vrotior ..bc- geseeferte te dieNlien. 'doen voelen, zal mis- 
sequente of onguivers e ief. juister, .•.iedereder- ,5-,leandekn. Afdeeling 111 -- de -vrouw in ge,  . sekten een van de bijkomende gevolgen dezer 
gelijk werk, 'door none grOote . onammenlmn,  _zin, maatselialmij en Staat..-• geeft; me echo enurelopeedie zijn. ' • . • 
gende groep . verricht, toner gesysteeratiseerd : bespreking cao de reeuw in het gezipsieven Mierahiely eet die daardoor tevens een z. 
door een kleine homogene greep. heeft uit- en ; von het vreliweiterbeidsvmagstiik . (ieder . bete nisease-verhooging _vee het feminisme 
tetiaid den „iereeeeigesitie" •aan zich ; e° i_ door e versehillc.mk schrievere beleeedeld) een meebrengen, doordat het dit vrangetuk . over-.. 
ontfermt er jáist hare -IiitnrriraFe beloner.  ijk- I uil-roerige niteenzettini van -de taak -der Ineragt in iets berger-  regionen' elan went liet 

' beid aan. neme' tegenover die,  vele problemen. die men ' tot nog Inc voor. liet grootste edeck..beharee _ . - , 
.> . .. • . ..I. e • . - eeeee~y-fie lezreeeneals, _Irae leleateeluippelijg :.,r,kr ,--w„jk- ize - inl - litT-ifinitikTnif-Ci.libii.~die . . . 
In ieder vraagstek gent.  het' ten .slotte pen - . vraagal-ok' (tam, te • duiden. en .waarven, een stelt tot nog toe bieten eet vrnagetuk en 

het •diepsto Wezen errno ; il.wiz. , onliewnt -- elftal eau de belangrijkste afzonderlijk door buiten die beweging hiebleib juist ooi haar 
en_onwilfekentige.ligt_op den . gronde ean.....e1- _.oatoeiteifen rep-de-lietreflende.egebieden--eig.-e-eeteue,genti---karaken - ..itee-kiera•echteewe ' 
liet argeMenteeren der moesden iet, .. wat e • hendeld woeden e . terwijl in •dieeelfele: afdee- ging, doen begrijpen 'dat id ,e-aarbeid ' deze 
tenslette blijkt de ontwikkeling en der, loei, lint' ook neg zie, eiome in den Stokt.-(waar- vraagstukken OOI: Minne vrangetukken een. 
e an dat vraagstuk te bepalen. .31ear. in -hee ,. onder nek in het recht en in.: de. politiek) .  
parbrljeven van alledag staan op den voor- ter • sprake komt; Afdeebog IV behandelt, op. Relt  zal uit .dit alles reeds vaneelee ge- 
grond ,uiterliikbeden .rat .- speeinie beleggen, Voedirtg, ondentijs, geldje wowel 'de.  op- Weken- eija. dat joint dit zoo objectieve se- 
die -Cp---elphselveHeeomen gereebteemeted suntiertivletrling-tkeeetfeltite7 als devener steen] van bet boek tot eravelg heeft, dat 
zijn, doelt die zonder

oe 

 dieper, Ieiderid begin. als opvoedster. in al de verschillende ver- men het op een zeker witestainelpant plaatst. 
,01 een beweging niet verntog,en te dragen, inert vete onderwijs die- 01lZe tijd kent, 9009. binnen. juist omdat eet 9.00yele tartaren als.. 
Die algemetete vragen • von het vrouwenvraug- beteitiene onderwije sehoolopreedinge kinder, meende der h...kritische vroenvenliewcOng 
.tuk, • die idgemeene . beginzelen der veen. : lectuur. buishmelmutoiwije vakopleiding. eva- erkent.. komt het Ia árijd met al elie op- 
, ellbegegilig.' in meerder mate - tot , bewust- ' demitelie studie, epleiding tot Sociaal werk, vattingen. dit' ,deelti dI-no oereauk Miarvoor 

e mijn r.,  brengen. dat is ren tier hoofelbedoe- en don rmat in het algemeen 3 DK . ‹k

. 

 ting b.v. de' eeeneminebee milt. Zien; Evenzeer --  
lengen ven 'oDo, Veem. de -Vrouweribeive. -, in hef gezin. Ardechog V • - eerreeve ; de kruit het;  door eijn ,,neiolegisch.bletoriecho - 

,gitir .tirtshet Vreerneeternametek'' geweest. " -,-.' meest feitelijke - geeft een overzicht-  een • ZienSteijee in botsing met al degenen. die de 
Zoo zegt den pok de' Redactie.  in haar VP01- . des etirarlijkon stam" vans het vranweuvr eg- vervulling der eiachen Innen. vroinvenbewe- 

woord. Id. 111 : ., , .. Woelt -ven de, bewuste stuk lei Nederland. in lioofdeaak bratriaratle ging alken ,een reines-tic von roeier.en bil- 
of onbewuste strevieg.  naar oehoing vo a tdt berichten over át. verechilleneEvrokinn- dijkheil redden. 
dit at le vraagstuk kannen de stroomt». . vereemigingro. die. Nederland kent. Na ze . Meter Dr i, nog iet, anders. fe' eten gehete 

dubbele. meraal-  en. slechts uit- gram, tIte in hbordeeetk .k.. algemeenereltnre-le steen] van belmaileleag. ia bet nrounce- 

1 
gen ineeke - „e touwenorbeid* e .,vrouwenkies - recele -„mieklehnorit-  komen de elotaldee in- len opeet-  as -  'boek in her gel...-1,  ..-- 

..t.ije'; sierkt s onderdeelen, allen- . einde ,vase het vrouivenvmagetek meter. • - 1 ij k e gedaeht els een element , dat niet- 
k ijk vart liet gieneensehoppelijk . kernpunt , ; ken, ATel. TI , 'de e rouw eu'de memel. et. bepaald blijft tot een der oriden1.1. (1),. 
en nieeidn .110. als deel Vita bet genote ge- eerst enne Zeer illgenleelle bebeliouwing g t át, nItynitángie) , waar dat aalt ab element 
heel. van belang." En ze. zegt It11.. Werker ' ea dor. achtereenvolgens de vert-eh-lik. de .ere fe' ter gelden doet op ieder gebral. dék 
lis ZUn artikel liet -reuwenvrangslak ia • • vragen. die. met. proorrtome. en erunnurlitr• . • • op dor.vra wotenocimp en wijgbegreitr. En 
nile andere vermis-tukken; in afl.. I. bf. 7 : aaneenleggen • behandelt ; en ardeelieg VI ; op nl de terreinen, die dit boek hafrijkt , 
•„.... En het Seint ons voor, . dat veel d,  e reen en de imiteer, warirender veilen.. trieht liet  niet alleen den Mini Van dat 
krnollt, die thees gordt nangeweud toestrijd, de ...new nil de kunst,  de vrouw' en de re- vrouwelijke . :te.. 11.114nrIgekell. mieter vink de 
ì 

,   
e wat men vrouwenm vagi.tek meet Ie e.- egje de vee, ra de Ne etensehop, de vrouw w á á. el e erten_ m.d.,.. it-t .t lts als mogo- 

men.. heter.' aamvending, ZOU.  vinden bij- bet en ie nefsbegeerte Tenslotte beoogt .urelee- lijk dat dit vrouralijkie indien ele man ikke- 
trachten te benaderen, langs analytisch. en -  ' leg VIII;  de centrale,  alotiveschmiwing QVid lieg onzer ramenleving bet tot gemier vrij- 
senthetisehen weg. langs inenetieve of de- het vrouweneenagetuk, op grond run al erna -  beid eh groot. invloed rel leiden ten ik. 
duetieve °retirade, e..d,' oplossing der vin u- •• iletailetudiee, op te vaiten 1.11- diraul. der In- eteekesee der tijden" schijnen inzit .10 geven • 
weeivreagetukken. ihe • een rol . spelen bij let, . ieieling en .env dit, Zin1 ruim ingevette, asroe- dat dit zoo is), een zelfstandige factor in der 
geen hierbeeen werd te jade gebracht. wenvrangstlik in zijn meest nigenreenr soera- emitteer dier teekouistige maatselemiiiii kan 

„Nee telde men hieroit niet nf, dat wij . logisehe en pilde: weidse. beteekenis ee be- worden, zoirelate die" emitteer ree ecuigezies 
minetlitine ,zanden  l'hbeii ;voet den altijd Oil". . . andere 1.m.  lts   r,13 1 e n een geneer, i mate, 
voor eratewrankiesreeht of voer oenige» ne'.,; Von twen dingen duo ', de véeloinvdttemk. ver" coltiner -.1 ziet dan olie Valt onzen tijd. 
deren reehtestrijd der veem. , beid een liet vrotewenvraagánk .'maar ook Bet vordert dus niet oge ere wleezeling van 

-Doch het k je ons onmogelijk. in. zoodunigen • van de diepte gerat. kvordt kier gepoogd een verrhillem tm-when dr se ,en, noch. erna enne 
strijd iets.:goot af goeds te zien, indien indruk, - mier ook: begrip to geven: . poodng ven de vrerin.  aan den man, eorli. 
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Fenillèton. 

OP KAMERS! 
door 

NANNIE VAN WERL. 

"(Slot). 

Doe le -derf toch, om ode te selnikken, ets 
te .wolges,' en toch te doen en toch kalm 
ne praten en kalm liet ontzettende aan, te 
zteiL • d l I 

ebt et wellicht Allee, doordat haar liefste 
dier is, en ee hem wil tonnen, dat ze een 
menseh is een kloekbandelend, 
kend mensae 

, • De groote juffrouw ligt daar. lu de stik-
donkere. olcoof, even ei verlicht door liet 

_ schijnsel, hit door de geopende <loeren der 
--eiclitteinmer kwee lijkt ,  haar,-lijf„ .  ontbloot 
in woedende, benninedheid. wit -als krijt. Ze 
ligt leed wil 1111. ver aehternver gezakt. de 
armen wijd von 't Nr. Mam 9e ademt neg. 

huur,er riet, . hoe baar liefste een pols 
von de juffrouw neemt, Ilse hij wit ziet, 
th bet lijf voor hem. 

Dam in heel kalen. boel helder he timer 
denken en 'zegt 

„Ik gehme dat dokter hier Wak, con. 
morgen" -m - daar liggen - kijk 

lemmeralleral ren 
• 

de Ze gaat, door de al000f home neemt
kleine lamp,  vaa de tafel' ir] de aoheerkamer 
ep komt er in. terug ; houdt Item heel hoog. 

Ilè ! nat een gezicht 1 De 'groots juffrouw 
kijkt.- of ze de hel open ziet. 0 wee, wee ! 
Dit elgoderigerieht za/ ze nimmer kwij-trekran.! 

Maar kalm blijft ie de Idem hoog houden, 
terwijl de poeders aten haar liefste toereikend. 

„Bet is te bete' zegt . hij. 'roek neemt 
hij een poeder- hot die in den half,  ~-
dee mond glijdei.- 

%. slikt, goddank. zo slikt. Don oven deed,  
Will! stilte. Nu klinkt liet klagelijk jeneméree 
vno lie kie'tje,  zuster ite ek. gang. Ze is Mis' 
Mei( liet Mee. weer bine. gek." 

En dein heft de zieke edel] op. of liever, 
wordt opgeheven als ddor een cumielethere 
land. Brilt gunt de- emranewitte. breed, boe-
gen] op en neer. 

„0 o ! geen kwestie van ! is Met 
dood ! in 't geheel niet Vi jubelt die :dein 
ven kid ..ji/nge meisje. -Q Zni hot gehol-
pen lieldhm, die mwder ?" 

Duik hoor liefste schudt het hoofd en 
bedt haar terug. als Ze, zich over de zieke .  
1, 11 buigen, 

Dit is lee welerkoormele leven niet, liet 
i. de Demi zelf, 

Ken Nelink. Wilder .Ion tdtige - endei 
lange bikkende zucht - en hes gewet, witte 
lijf ligt roerloos weer  - dr engen staren , 
5.! 9e de hel meewil.] zien. _ 

19Inge, lauwt nipte. 

fle;  kleine jeffroter is naderbij. gekomenen 
houdt zich ook doodstil om te luisteren of 
er geen zuchtje meer gehoerd aal word.. 

Neen - niets meer stil Is 't nu, dood, 
stil. eer echten:ever Itgb het- teileenld dame 
wit sla krijt. 

Het jonge meisje hoedt strek de oogen 
opgeveáige Zou het waar zijn Is dit de 

e Dood ! le dit mens& gerstgreen, kat,  Zie/ 
ontglipt;  terkiji zij ee bij stonden? 

Hee i. dut mogelijk ? Zij reu ti niet, dat 
de juffie.. zak teuten,s, heer liefste witdo 

" tak niet: daarom gaf 'hij haar che poe 
der ; dr. juffrouw. die daar doodstil staat en '  
luistert, of mg Met een zuchtje. een kikje 
gehoord wordt. wou 't nok at i.e t - watiroin, 
hoe gebeurde a dnn tache -Ze stonden er 
toch hij. hoe kon, dan to. liet .  Leven heen-
mum, de Dood iets meepakken ?Ze stonden 
er. toch bij, ze letten toch op, met nl hun 
geestkrnelig, ze. w.ilden 't toch niet -- en --- • 
niets gelangde bet line kon dot? hee koel 
dat 0 11. kon bet eng maar een kwartier 
e roem, woelen, kon hot zirb nemer weer lee.- 

dut ze hinnenkwainem n  uh' 
olm den Iheal traehtten te redden. Pau zan-
ik n Yl• '1 wel heter delen. Ze wanen neg to 
(meevaren. el a t wee lefeme dir allee nog 
inmer eens meegekomen, aasla,, 90. 
heter opletten. 11,111 zon noná haar niet 
Iwinnehtip•n, waar ze ij le ,ton de n. 

Nu eek hot eden.•r lee. koe. De kleine,  

oude juffie,eiw heeft, zekerheid -gekregen. De 
enige maal legt de band der dorde nonet 
lease lieer, legt tmk de andere hand tegen 
liet Hekaam, -. lat zo ;daar biet nou oproerig 
aal liggen,  als wilde ee straks opvliegen. En 
de kleren trekt hij over 't witte. witte lijf. 

„Ik Zal een dokter halen," legt bij en 
fijn stele klinkt kalen. doch heeeeli, e„Eu 
keef ik iemand van de familie roepen. die 
de eeneiige mitatrege/en neemt ?". 

De jammerende nauw noemt hem een adie:, 

Dij kijkt even , Indeoloo,. rond IJ kon hij, 
zijn ne 'ei ... jonge fee:ede.. -.gelei,  lei. !aten, 
in dit denkcie, vieze bui, hij deze krank-
zinnig j:muilen-unie vno.,  bij  dit groot, 
elmele.  lijf. - . 

Emir zij beinoisligt boni nl Kalm doet zee  
den neendisiantel uit. eet haar hm.l. af, 

]kuif ..-wat ze in haat langelepend wit e.e.., 
gewend, de bloede luimt ;:uit hee melte• dom 
ven haar engage.. 

., ik mal den dok ter Ir bami (.toon:' 7.1.2t 
ze neeg. ..11,d, g,.wn rang over nee.." 

En 119 :9111a bes--er. .  • 
plm til IP cek 0,11 Kant brdán rade 

e eek (lilt dit ie t reeedijk. -ree Ieler 
in (lege ei. . ' 

3hear t i.:. eeelet, d..10,1u. non . ,,,,d- 
rdnde. Want ik.. .tit• pette]uw jat tttttt•et sii.esle 

on 
1f”er.9 Inni, en -meekt. daar  doe met 

k:e lende stern.
. 

• 
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encyclopaedisch handboek, 
onder  redactie valt llrv  r 
wERKER-32a034;, GLAB.4-Wit,V-

.31ANN n w. II, IIL WERKER door 
meer dan SO vrouwen en mannen 

• - van beteekeois. 
' . 

N.B. Als dit boek compleet Is, 
zal men, door middel van 
een zeer uitgebreid regis-
ter, al wat op feministisch 
gebied tot nog toe gedacht 
en gedaan is, erin kunnen 
vinden. 

verseltijnt -in 24 afleveringen. A 
40 cent (64 blar)z. per afl.); -7 af-
leveringen zijn verschenen. 

imsterdain, 

uittentard,. o..at outzeggiug van eetmie:. UW-
, reinen" van arbeid en -denken aait • de Veen- 

- -nititOlijk; dat dor vrouwe; 
lijkheid .6,3k in vrijheid grodien kou, en. dna 

.limatsdaimielijko ver-
,lt,,u«ngerr nazie haar stempel rat drukken, 

aftfi dat daze 'Maatschappij minder eene een-
. YI • • n aenen-ne 

dame is. 

ZOovevre dit boek aldus, dm» rijn 
ncw(' -gene reeds, Stant-Fegenoverhot net.. 

feutinissisehtv standpunt adat vromvéninvioed 
wil hulinnmeren) niet alleen, maar ook te-
genover sommige richtingen in het _feminis-
me, in zooverre start het n,ker. partij. En 
in moverre is het ook niet alléén wetee-
gehappelijk boek - iets -'wat trouwens , in".-
snikten zin genonicii, geen - boek t‹.4r wereld 
zijn kan -- maar staat het in het actieve 
leve» vno onzen eigen tijd. De philosoplii-
sehe moeilijkheid van deze dubbele houding 
heeft de redactie - hot is hoven reeds eoen 
vermeld,- onder de oogco: gezien. en zij heeft 
de beschouwing daarover in haar voorwoord 
'besloten met de woorden, dot. daar de idea-
len nastrevende activiteit als noodwendige 
onmin& van, verandering védirondersteld "is in 
de gednehte van die voortdurende veranda - 
ring, zelve . de tweeledigheld in 's men- 
gelt. natuur enterzipls verandering bewer-
kend. anderzijds inziend het niert-standbtrusien 
van- iedere verandering, te aantaanien valt." 

• . 
In al deze opzichten echter din dit boek een 

imtginaingswerk. liet belang ervan._ i's ding 
niet vide allen de Optatieve resultaten 
waartoe -de- schrijver. der- onderdeel. kom. 

bon belangrijk 'die ook hier en daar enge-
twijfel.] zijn. Ifat - belang van ontgin:eines - 
werk blijft ook, als op één of ander der spo-
ciale gebieden later de conclusies vert dit 

. boek weerlegd woelen. Want dat, waarom het 
i n g, was iets ouden; t een Meun helpen 

stellen van 'het vroinognoningstuk, nalat 'Let 
cen indoe eeuw sebvIen hoefdraak al, een 
'rchh-enttligheids. en .emaiteijettie-vraagstuk  

gesteld. was ; een "verruiming, der vrouw enbe-
weging, die • nog zoo dikwijls op enkele spe-
ciale onderdeelet al haar . krachten Lomen - 
treert ; en OM verdieping van begrip voor 
liet 'wezen en de wvaarde van het vrouwelijke.. 

t r redt t, Nov. 1011. • 
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LIZ ZY ANSING11. 

Kmát zij in de mode, .zh poppensehliderea? 
Wen mot laat geloOven moeten aan de Sym-

pathie waarin. ince • ellerwegen, over bene 
spreekt, lietl-ht•-:gehtldlig; want wettelijk era 
jonge schildereS kan bettli Wat zon op baar 

tnoiglijk, de Innam 
...4 tb.cdijk , heg druk oes goed zint en  

best, ijlt de kunst Mum niet vert:edit }kende, 
eindelijk, indien de, :arbeid ie gedaan, Di.; 
voorbereiding in zoo lang, de voorbereiding", 
tot het vak is zi56 goed - geolied In het • le-

'ven van deze schilderes; Dan; als na de 
lange neudemiejeren, de jaren van zelf toer-
ken konten, woelt het voor jonge kunste-
naar, die els het wam .plots van int het 
nfgebakende avadentieleten cello ie- 
: ilpri ogen, een koele loer. lil. eigen 
1 lekt] tig tch dient gekozen, hot 'eigen. Innig-

besef min kunst vraagt om -een vorm., 
1.1n,--hier--is 'thrtveletnialag urg.-rereoe 
ra Ifkeaanln oVenraer ais tuil reitoritiek. Retzoe-
ken naar,. den woud ven het , eigen, thans 
zalfatemlig ,, k Mint, erlangen . Roe._ yelen, • 

'hebben. nniáijkin. zwurn arbeid . verniorst 
dot ,Vut zij tol filet kolal. 'melken ten 

...rotte.- waarin zij niet te slagen, wisten. 
Linke Ansinglis unanti.s.Vereenzelvigd niet de 

Peng...interieurs. Met- de -popeetFonstoubles 
met de kleine snedige portretten. Zij - heeft 
den weg in de kunst, dien 4 te mam Ina}, 
spoedig ontdekt. Zij heeft sneren gehad op 
dien ',weg, in dien zin, aanvankelijk , -van - 
`waoutleering. 111 item, de.  critiok in "i alge-
meen, heeft venni knar eerste Sterke weken 
:man haar - 

fkx.h het  
1)0 publieke eitennit)g is feitelijk. niets en- 

d+•, trattepunt van een voor- 
nonkel. Niet. is een uitspraak die ons is bij-
gebleven: 1/it.  vooroordeel dan. heeft Lizzy 
Ans' 
loopbaar dwars gezeien. Poppen ! Wie bo-
nten& ceit:"..achilderij. waarin iiiets gebeurt, 
waarin niets te,  zien is dun wat poppen. Men 
vond liet nog al mal. Doelt de Man:anten 
spraken, over dit week, roemden er het eolg-
tiet" van en ontleedden ervan uien zin.- Toch " 
is het in dien tijd nog mogelijk geweest dat 
teen voortreffelijk schilderij, als liet gel 
goVaa r, onopgemerkt seiner vormbeen. -
De erkenning het hoogtepunt van een voor- 
oordeel 0-nat ditzelfde aanvankelijk on- 
ingentérkte schilderij kreeg toch gaandeweg 
vele Stille vrienden, tot. de zoo verdiende er-
ilining • kwal, ven de taaiste vierjenelijk-
seho te ...Arnhem; welke het schilderij de gou- 
den Medaille bezorgde, - -- - 

Denk n. mmige poppen bij elliar op een 
humde gemhikt, een paar fijne Fninsohe pels . 
jee in hup elegante ormatnut lijkhei - 
grootst contrast niet de ,thans in tien smaak 
komende echt nagebnotate poplienkinderen '-
daarbij-een Catineezen-pop, zoorthi-Ve die nl-
led kennen met zijn korte armen, rijn".  fijn 
gehijnbaar nietszeggend gezielatmaiker midzog 
>enkele andere poppen daarbij geveegd. Ilen 
fijn nufje  ligt torzy niet haar rose snijd en 
prent...he snuitje. De gele. Chinees ig in 
rijn grootte, zijn kalme masa,. de gewieh 
tigste. ven . allen. De elegante Fronsehe pop-
jes werden met nl baar zwier tneh ucl On-
beduidende morochjes in dit geheel, woar het 
gele gevaar troont. Hee to in dit praditig 
werk von Liane Ausingh dat een heele we- 
reld von begint to leven: 
.k 1e1 1111,11 er mam ong.,. op krijgt.. ' Hot is 
rol kostelijke humor ; -do humor is er in die  

poppenschoor leden van een topzwaar id 
Het neusje ié gehier geen. neusje 'meer <Ie 
wangen hebben een ronding, waarin bet neusje 
,enevortilig verdwijnt De wenkbrauwen • tipi 
zwart en sterk geboogd I- natuurlijk • zijn de • 
!inpen vlatergtod, Eet -kijken van soo'n tmanté 

,uttij9 tertner_veigenoogd getvoinilijk heeft 
ean  _,.taohj"~ha_men-tiort-Asét-breo 

•blanke tandjes sititteron Met ; zij hemen 
als iets 'echte de verwezen blik is haait 
'als die van de werkelijke. Modepop, 
zijn de 000044'. omnenaehnlijk . leng:' Er is 
aristocratie onder deipoppen o eker,zoo'n 

. •  

speelwerkje zijn zilveren toontjes ruisehen 
laat. Er. ie de demo van • alle oude dingen 
aan deze ende. poppen: rij. zijn zoo degelijk 

• gemaakt en "dragen. zulke kostbare stof. Deze 
is. weInVerechaten, doek de oude kleuren ota-' 

.hei teer 'biomval gezichtje-met de 
glanzend echte knilletijes op het allerbest. 
.n-dart-do-heMea-papjea 

Antunghe verzameling, zij doen mee	  
in de [afroeien der schilderes- als- aeteerendef 
mengelden die op bezoek komen, die.eikaar 
aangenaam of . onaangenaam, zijn, -Drach- 
ten te vermurwen liet -andere poppenmendelt; 

t CoteiRitiernai 

eet: maar toer zich' kijkt als hl een troteche 

Liz zy Ausiugh is een schilderes . met een 
sterken kijk op mentale. in hun tnirieronde 
karn! tertrekken ; zij bezit de gave Van een , 
InOrnamelitunOr ; van deze gaf tijeen kos- - 
telijk voorbeeld op de laatste Intetnationole . 
Amstenlamscite tentoonstelling, toen Zij haar 
Yrinces.,en tentoonatélde. 

• Voor. deze -week drukken wij bij dit artikel 
de weergave of van een portret, . daar de 
schilderes gemaakt van ham vriendin: Coba 
Materna. ALBERTINE DE RAAS. 

'oude schatten op te delven, voor wis oor 
weder_ geschikt to -maken en ons weer te 
geven het oude, colgekunatelde reflatie! ia 
*zijn verschillende vormen, au ;OnclgaZang • 
Minnelied, serenade, ballade, spot- of loflied. 
In alle landen is mar ma dier dankbare werk 
bewonen en onder de voormannen van elk 
land vinden we klinkende namen. Wat heb- 
ben we ia Ylounderess en Nederland een 
voortreffelijke navorsehe_rs op dit gebied ge-
beid in Dr. lialff, Prof. Lomen, Florimond 
van Dityse, De Conssentaker en anderen. Zij 
hebben de bilde V9§,0/1/ opgespoord, vorm - 
meld, -toegelicht, van begeleidingen voomign 
in één woord, ze Weer ai ngbaar ge-
maakt toer ons moderne menschen'. 

Opgeterkend zijn ze grootendeels rit den.  

INGEZONDEN KEDEDEELINGF,N: 
Prijs per regel 40 cent 

Toekent in op 

„De Vrouw, De Vrouwen 
beweging en 

het Vrouwenvrangstak" 

fijt, Prang,el, popje is Melk van barel wat an-
der ras dan de dikke, volle ach.i.heick die 

Duitschland kond. Iedere natie solienkt 
vanzelfsprekend ham eigen sehimeholdte een' 
aan de pop harer keuze. -En dan de We 
poppen . '.. We hebben ze gezien bij de il- 
deren Lizzy Ausingh op 't atelier, ven ze 
fijne, teme , schoonheden , ariatoerat 
eeuwtjes met een keurslijfje aan, in vi 
rose zijde gekleed on baigend het grpeie 
krullenhoofdje als een koninginnetje, dat Tja 
een knothaer geschenk lmar lieven groet to 
geeft, wanneer een in haar zelf verboog 

MUZIEK. 
OVER BET VOLKSLIED.-  " 

Er moet me een kleine nabetrachting alt 
pen, oase aanleiding van eeltige gezegden 

ert opmerkingen-, bij en na" Eullebroecks 
avontl no. de voeiga week opgevangen.. Uit 
die opmerkingen bleek toeha hoe verbazend 
weinig begrip men over 't algemeen nog 
heeft Mia ellen vent' het Lied betreft, ven 
zijn beteckonis vroeger en nu, van zijn macht 
ell zijn invloed op de bade •eulhe der ma- 

En ik voel - teletingtelling. omdat or • nog 
zoo weinig geweten wordt, wat er in de 
laatste tieutallen" juten op dat gebied ge-
daan ia, gestudeerd en nageplozen, ons ;le 

Reproduetle van thay:Aneincan achird 
Plee U. Skie. /Weent.. 

Telktets ueeint de lamp en gnoe kijken 
t,, -.le alkoof.. En dan blijft ze lang staan . 

• .en.vraagt zich at, ot dit wel werkelijk de 
Dom],  d i• 0, als dit eng niet de Dood, 
wan . en ze 11,4 ste.ds dit ..inensel, maar 
otio en ze hielp niet im liet haar 
sten. in dien ben dien ze sehijut te zitn 
in de gewitte zoldering van de ale.f. 

Nentilanl sluipt de• jeffrouw haar 
'na en vena Mit opeens n de andere deur 
v aa iki . aleoof. • .' 

• -Dina roept ze tab] en drin- 
gend; een dr,dgend Luid gelint 

ai t don, 'lin Stille hei., meis gm.,,,..ft 

De lanni heeft even in Ile band ven bet 
Dito Verschrikkelijk - 

• 'tilt, lint zwijgen die reerloosheid mi 't 
inthernoopelijko vink dit olies. 0, slat slaat hun. 

.F.mf zachte It" dektet. •, 
Zo ,ent open rot bij gout taiga ltetl! 

Zool, buur it.,' zien. •n\gek.:;•deri,Weg naar 
do ah  mif. bij is .;r morgen 'edik ge- 
west. 

Een vreettel getal - dieet Morgen apen-
barunie há. hartgebrek zich voor 't eend ; hij 
bod telen gold .e vn woeden niet hetzelfde  - 
mi zij was er mi reeds ! 

lit !“ zint hij kort, els hij in de al- 
- ...mf stut. 

In-. jeenre '_ d,  owl. ltiffrems loont. of 
• 

Net jonge meisje neemt de lamp weer op 
en kooit dio hoog. Dun neemt hij zijn in-
strumenten en Ingint zijn werk, Klopt en 
luistert, 

liet in ...en heem jonge, man, met dunken, 
zogen en een weemoedigen trek op, 't gelaat. 
liet lijkt, af hij lijdt. omdat;  dit gebeurd iS; 
omdat deze bls n ontglipt ia mie gamo. 

„De lamp koener !" venoekt hij en ne 
doet het. 
• Dam staat ze in het volle licht - geul 
glinsten. Inter blonild huren, als nimmer is' 
haar gelaat niet de heldere tuomlige engen, 
Ilpar feentoesand .altast, witte zijde is het 
- haar boezem kmut._ wit als meeuw uit het 
witte don, Onbeweeglijk ziet ze ta•, hee 
hij 1111' darde nu il nigen sluit. Omklonk , 
de geopend. bol ziet zo nu niet meer. 

-Isr, moet om doek om den km gebonden 
winden. tolden, zakt do onderkaak". zegt hij. 

Nu versaagt ze even. Noen, lilt, t kan 
ze niet doen': Aanraken liet donde hoofd, 
het -optillen: dat 1,00 zwaar allooi, r ligt 1 
Nein, dut kan m. niet. 

_Aai dokter, als it ,hit ;wen wilde' doen" 
- zegt,  ze licht smekend. " 

Nu Ziet bij hotir. Als gun verodlijitialtr uit 
cm; nadere Wereld ziet hij li.r. Stil blijft 
Itij lunir ontstoren, ineonend 
to hebben En land strekt hij Zwijgend 

...Ie ziet hulpeloos mud. IJ, ! ril. ce MI 
noen vkark--Villile. en lij oehl 4.07:41toll Wil. 

Darm, radelow, grijpt ze den laaddoek van 
de kleine weselitufel, den deurgen:-Een 

„Ik Keil niets adem,' zegt ze en reikt 
den doek met de punten der vingers over. 

„Voorlodpig gord genoeg. Er zal toch ze  - 
kor wel hulp komen." 

„Ja - tittin - 
,,31iju liefste," wil ze neggen ! - 

iemond haalt hulp- 
„Goed." 
Dan bindt hij den doek om let, hoofd, moet 

het gitten-oor optillen en 't 'tolt even, zwaar- 
_m zijn handen Nu zakt liet hoofd terug. 
-,1/1‘ vmle, gore_ dook verbergt hei onderste 

gedeelte geheel. 
Alt 

tiehnsgen aan 1»,,t waultafeltje schrijft de 
dokter het dowlebriefje. Namen Cl, 

ij gelukkig. mint el e oude  juffrouw 
jannyert mg :deals als wannzinaig: 

lip nigt eokide Minden tegen 'han, ook 
dot hij .  CP» kolomerend dronkje zal Krengen. 

En dat doet hij tien minuten Inter. enden, 
niet gewend Inualseltappma te doen foor zijn 
judiUnten in den nacht. koe loot hij 
hum, der.'' litemonclitige. jolige ; rouw, laren 
ia dit Rijden:ier !, 

mart hij Mek gaan, 
Hoog haar sleep opnemend in het ininwe 

gongetje. Op de toenen 
nelehlt ze heet let_iht &me en lantlusa__ 

• 

Dan blijiÏ ze in den salon Wachten bot haar 
liefste kmuk • 

Ze zegt telkens wat tet de jammeremle 
vienw -geeft haar het kalineerentle drankje te 
drinken -':en kijkt Mikena naar het lijk, of .  
't elan rug niet weer ademt 

„ar  inter pas is haar liefste terug--
likt vreemde menseben, die de kamer ver- • 
vallen vititakun 

„Ach, hoe. is 't niogelijk- !" 
Vreemde mensehen, • die zijn liefste aankij-

ken, mét-• opengesperden mond. 
Hot bleek edel zijn liefste..-Hee rijn er' 

opeens blauwe groeven getrokken onder de 
toeh heldere onzen. 

„Ik z.al je. nog ven op je kamer br.gen- 
zegt hij.. Niets. neer, maar IM zog hoor •.• 
doorlip aow! . 

Ze allen hebben bet gehoord. Ze • weten. ..  
dat dit do jeffrotaw is, waarvan de juffrouwen 
leven. Ze weten, dat de juffrouwen 'steeds 
hobbelt gebeden, dat een vrijer verre zon 
blijven. 

En un bidden m, gezien en gehoord. n ! 
ononotoeitelijk zeker, dat dam "de vrijer ie. 

De jammerende tronie lim.ft 't ook gehooid 
en hgnpen. 

En smet, ntiabop i om ileze tweeslagen 
in een mazelen luw t. !net te, ; Inhler 
tittel eerst nog 

begirmen-P--Wat ent  ik 
noe beginnen p" • 



ri uitvoeng- of wedstrijdnummers erin te stam-
pen. Het volksgezong op straat eet • bij 414{4, 
onale feestdagen Iaat -  ons daarvan' maai 

En de troubadours - ook voor hen is:bij 
ons , geen nlants meer. Ik. del. mij eens  tron, 
bodem._ ener, zijn, Zangen.  voordragend bijden 
higisine der hill‘isebe lilden, of een reizende • 

• een en ander vertelleb. 
Veel, heel vee/ schema êti. liefljke eizen 

• zijn ons nog beweid :gebleven en degene, 
-_.2.0...litgebrahle-inulei~gen en 

jarenlange . studie ons een gurinelten with! van 
liederen heeft teruggegeven. is Florimend von 

• ihtyse. in zijn meesterlijk werk éguw 
•• liedellandsche lied" geeft hij een menigte- 

• melodien,. verzameld uit allerlei oude Itnne 
dels:,11.0,_,ijestrulte of lama iftehika ""  

deels ook zijn ze hei . eimg 
overgeleverd 

Onder die oude liedboeken moeten werden 
,i.eleenti eeltige, waarvan ik hier alleen al 

...._Merkismiddmiteldelialve de titels-  noem, name-
lijk do. „Souterliedekens ghemneekt ter eere 

klods, op alle die Proleten van David; tot 
• stichtingó eti eens . gheestelyeke vermakingle 

erna aflost. Ohnisteniensehon,-,gneprent Te-Ant-
werpen op Lomboenieveste, tegen die gulden. • 
hopte over, hij  Mr. ..ttion eak 1510. !). 

Eis uit denzelftle» tijd ten devoot ende 
----Prinfited~~ileTnte-Veel gnees. 

telyeko Loyaonen, ghopreut ni triouiphe- 
lijke 1%10111ilinek von Antwerpen .  hij. Mr.- Simon 

• Cock .- Anne . • 
' 

0011 voor ons bega' telijl melodie te voor- 
Tank is er- sleek met heel veel moeite 

schijn gekomen, eire  ' sele dier oude ge- 
• ften uit do the of , eeuw slechts nen- 
men, dot zijn mate notenteekens, zonder maat 
of iets van hekeling gebruikt serer]. Deer- 

- bij• vond men heel_diksijIs vele varianten op 
een tekst, taaist cersproakelijke bedoe- 
ling "moeilijk te kerke:men Is.  

mond van het volk zelve, dat ze gedeelte-
lijk mg zingt, 'de liederen, hun van ge-

' slacht tot geslacht overgeleverd. in. Zuid-
Nederland en 'Vlaanderen, waar de middel-
eenwsclie gséest van omvalt& neig het meest 
is blijven bestaan,. Mg het de rijkste oogst. 

1k wil andere'landen buiten beschouwing 
leken -sledlitirryinr`itet-Cketerhindsche lied 

zongee ;Hom ged.-lil° en om der o, 
b 

wille eng 
eija Itëd" en 1 er vragend ij den redeel 

• portier= van een der verWaten, -gegtilOelmerdert P? 

brr 

Rel& to 
Afgezien nu erin hot fejt, 'dat ik zelf 

toen ia een zeer gedrakte stemming s 
keet*, omdat ik Benjamin-af was. heb ik 
tonái een niet zper vrooiljke herinnering aan 
bet oord, weer ik al naar inoisenla 
moest maken die dan telkens braken oe er 
mg„ Met-ge'oefendo vierjarige vingers, \ of 
waar ik in een klein  lokaal al maar rabd 
moest loepen, terwijl er een saai liedje 
zongen werd, waar ik geen syllabe von toe 
de. Deze sombere kijk op de dingen la 
waaralijnlijk wel • aan mij•  ; maar nu kom 
hut verwint -- geloof,. dat ik op der 
*looi nooit somber zou kunnen blijte 
trots het mij-te-veed-vneien in mijn eige 
huis en mijn Benjiminvontgag. 

Want verbeeld als je -binnen komt 
het vriendelijk,e woonhuis, dat als school i4 

• ingerieht, zie je el dadelijk in- den --gongi-
allergezelligge kapstokken - met .uutitanet 
zoudt ge denken, neen leuke plaatjes bij 
elke knok zendrit je - je kleine hoefel'  heek- , 

hij liet nioeieniim samenstellen van «le ge- 
bruikelijke dichtregele. - 

Groet en klein is er vol vim. Over de t:tn- 
terklene van de klim. ineurelien wil ik liet 
hier.  hebben. - " 

lk-' wil ti brengen datoe Waar $int Nicolaas 
volslagen to goeder trouw.  wordt gehuldigd 
geëerd, geVreeed vak, ener hij zijn wijze 
leen met de muite_. dokerving kan uit- 
deelen, Ze. er _het' traterluertipt aan -
gemmen, en betracht .ziillen tOrtir11.. Op de 
Prbbideelocol. Maar laat ik merel iets van die 

.Fr5beleelleol vertellen, wem ik • de plechtige 
intoelit en bet ..Imerltk bezoek van den giet 
bijwoonde, Want ik vind. het een keel bij- 
zondere rebonl,. item:Ming yeti Theresia 
van Beek aan de' Frederik Hendrikkion. Eg 
sols ik _u_ee_n_ en. uittier er van veriel, zult 
ge waersehijelijk ook vinden, dat het er heel 
midem MA-VO-1[0k --01/-  de -echooltlea;,- -waar 
ge zelf la uw jeugd miSslidlion wel 'eens heen.  
ruil .gebritent,_in te_„:_int.:itiv___tvoneneltje aan.. 
een gromr band over den selonitler. 

I k ten minste heb er wel een. gonsde an-
deren indruk van, hoewel 'mijn verblijf op 

bewonrschoot. niet langer dan een. dag-of 
vijf. hOe"ft geduurd, een tijd, net. huig ge-
neeg, oul mijn moeder vim de, emoties le 
de doe een bezoek..vet 41e 
noim-nor haar veroorzaakt had, zboals mij 

maal niet hoeft te breken over de spoedig 
vergeten iiiaruglyphen, toner eatinorlijk ter-
stond je kiipsiak terugvindt, nok al bieg 
je nleelits i'eiumunp je jasje erna ;'W(101{ wit 
zon zijn dimde geit vergeten of de komieke 
paljas, ,drie op niill plantje 1{ afg.diecid 

Aas den overkant zijn ook h/takjes met 
01:101ilet 1.11 11011 pik hangt is•ai moojierig 
handdoekje; «har  heli je ook jo eigen-pleet-
je. De mini.« ode. is tot meel ,.knal 
riekt, met Mokjes iel bet rond, .111r al, da 
j•oetjes «iiiiegetrippeld ziju. 

windel, de het eg.ingsspel. n uitgevoerd 
uns̀lesz Iriátig kan Ine I noGl der intiebting. 

&,vat zijn eehoodlokiilett, Unier voor de 
ge.{Ordijkt ontwikkeling ven tiet kiml alle 
opeel,%,Vta 1: kei .1,in gioot..11 ittringcst: Fm- 

40.1 elk k4wr toorn.--itg te. «Ikeist.- staan, t«-r- 
wijl di.. noot sen!, 4mm:snikt {{4tilell -kier 

11..0 .,[46.bechartpiiin There:á, van Beek. 

andere geinige • weekaaaanhedein,--tvaarender 
voorbereidend lecatedenvijs, 

Op diezelfdd verdieping bevnitit zich de 
Wantij-, Weer -penters die door ' alle 
wventualitelten een bad van naode - kunnen 
belibe Meest mogelijke hygiënische ver. 
~eg kimme, ssijkoo. 

Ook 'zijn daar etudge b{..gile.  voor diegenen, ,  
die den • langen. dag nog niet kinine5door-
leven ,ohne 'Raat and Rubc". .-

Go ziet. uw -klonter _behoeft het deer ulet 
minder goed te hebben,: dan bij zelf te 

vont zijn .iddagdoti«, ilrho4r hij niet 
te missen en ik kam u verzekeren, de bedjes 

F.n da» . varettonnIste.. Den.  ~ellen 
e0111te daar wordt tiet gelteril- 'binnen+, 

111 1411 1,11 e , roe nee lig- 
gende speeltuin. sou Meer dan. driehoederd 

ierlente Meter het tenen,. van hun operatien. 
Deen nietjes woeden Pe dan gevlochten, „ 

een versjeS getemd, geen Tassen geluilakt.., 
De gotische dag. de witoold2p-. tm tien 

tot drie uur. wenk «Miti•gebnichf met kuilen 
grove». bergjes magen, in Oen woord nat 
mar 'hartelust Indoe in de open hield. 

Do boterhammen oorden' verorberd in,  den 
des zomers ai'm war , 

• 1.01kir{ Vn de longe tafels winden 
tu•erge.,et eer  ‘reer.eildee- leiding, de lunch-  - 
gebruikt''woedt Op hot .bijgnandó kiekje kimt 
• 11 ent de geanimeeritheid rein dezelve 

Elint ge hot alles prettiger avenevlion voor 
uw kleintje r Juist dut het--vrije spel-  als 
hoofdinirklel gebruikt tooit onl de licha-
melijke, zedelijke 'et geestelijke entwikke« 
lag van het kroel te lievarileren, lijkt DIC 
200 neer gewet eeld. 

En- het eind sen kleu biwijken, telkens 
teriigkeerenden speeldag'? 

Eelt even telkens We 'keereinde heerlijk°.  
--rijtoer Met aTeef je.  uit nié-nieen - 

gaat, in cen goaoten brik, met de juffrenw 
erbij.; or «hut -tolkims-:hij- een met.. de -mto. 
all idgesuroken halte, gaat het portier open 
en kous de meid, of juf of Moeder te voor-
schijn  ten fine..   _fentotLait-den-wsigen- te-
pinkkens en zou kan men het zien rijden 
door heel de stad oliet kinderensrijtiiig!' zm-
ok mijn dochtertje let noemt, 9101,  
zomerhand ontdeende cas zipt lieven kot, 

Somtijds is het feestelijk versier. Dan han-
gen er keurige, kleurige guirlande, langs 
de raampje., »ker.-  verjarirt er dunt oen van' 

- «le reizigem- of is' er . -feest op sehool. 
Zeventig kleintjes zijn er op het °ogen- 

blik van. twee en een half tot zes jaar. " 
Stel u voor, een leerling van twee en een 

Doph het is niet zoo gek, als bet  
seinen "nel lijkt. Meestal is zoo'h klem hum-
mel eens met zijn moeder rnedegekomen om 
zus of broer te brengen eo mocht don een 
uurtje blijven. En wilde en ging dm den 
volgden dag beaBst weer uwe, wak in het 
vervolg • den - meer zoo bleef. 

De gezellige, huiselijke omgeving, de vriend-. 
selumpélijke, joviale manier van omgaan ven . 
rijn genoten met de kiiideren geeft hun doa, 
delijk een gevoel Ivan, zien thuis voelen, het-
geelt ik met Mijn eigen kleintje ondervond, 
die her mijn -bezeek-nter ilt met  von 
het ideo, of te Webjes was, ook in zWri 
~Big linkjó te willen zitten en mee to 
dveri met de nelletjes. • 

Is er wel Ven 'prints . in huis,. op, straat,» 
de toon of int de wiókela, weor deze week 

Iletivegu regeert hij weder. dwingt ons 
arme stakkeni von moeders om 

' 
weer of geen 

Y" .wcer,  de stad &i'e 'te ionen, bede-koe onder 
de pakje" mankt de kinderen het' beef& of 
lel en lont een der anjn hersens dijobben 

liet is een inerkwanAlig.  beek, die grooto 
vernanjeLing liederen ven allerlei soort,'eer 

▪ alleafei tipei en de teksten  zoolfel-  iilS de wij- 
• zeW :treffen} ene ,  deer hom groet,. frischlwiti 

en naiveteit. Deze liederen zijn' ook l daarom 
ir van  .ard-d grom behing, omdat str. 

noo'n- thema blik krijgen lo . •de denkwijze 
en 'bot gemoialeleven Veel liet volk in dien 

De oudst« liederen, ongesehomien te 
snorsehiju konden woelen mebniellt, zijn wok 
Het Dughet in den ()kisten• Murwer 1le 
mine) liet flelewlinslird .ede Er ging een 
patertje lange den kant, . -•"" - 

Weliswaar zijn er veel midere'. Daken ge 
vonden, onder andere reeds over Karet de 
Groote, muur veelal zijn Int niet meer dan 
brokstukken en ontbreken, hetzij de melodie 
af da - woonja. - 

Dikwijls vinden we geestelijke en wereld-
lijke woorden tip een en dello-elfden wijs,. wa-
als in do zeer onde psalm ,Wel roligh zijn 
ze hier op aarde levende", die ook gebruikt 
is voor liet wereldwil liedëke Die lunchte-
geel die sanijk een lied, wanoorden 
Mag ooi dat ~inwies piefancerend lijken, 
in die.o_tijd,-  CaO er geen, ander middel om 
het volk, dat geen muziek bod geleerd, in 
de kerken te latere-meezingen ; het werd dam 
geenszins els onstichtelijk beschouwd en mee 
-gong de psalmen opPernitaire wijsjes in alle» 
eenvoud • en devotie. Het pleeltti,ge karakter 
went dan in een meer gedragen beveéging 
gevonden tv'en" mensehkundig handelt het 
Leger des Hens en we hebben slechts op 
Zondagmiddag langs! de Leger-inkalen• 'te ke• 
men, om te boegen met hoeveel eetmin bet 
volk alle iiederen meezingt. 

Toenmaals was het een algdineen gebruik 
om ook veer de graotere kerkmuziekstukken, 
zoolde missen en motetten, volksliedjes, ja 
zelfs.,strao.tileiljes te gebruiken, zonk de 
kende mis van Dnfay op het deuntje 
,;PHomme armé". Toen bet echter ol te kar 

• werd, maakte de kerk daar eeo eind aan. 
Behalve in van Dyyse's werk vinden we 

in de hoeken van bet Willernsfonds te tient 
en • van Jan. Bols, mooie voorbeelden Vair 
vele oude liederen, die slechts in het ge- 

'	 heugen der mensehee voortleefden en vanaf 
de vroegste -tijden slechts zingend overgele-
verd weren. 

Tot deze manier van overleveren droegen 
de troubationie of minneonagers veel bij. Zij 
ook hebben de ontwikkeling van het volks-
lied zeer bevorderd. Door hen pittige, origi-
nette manier' Onze voonfrageo geven 4 het 
lied - leven -en frischheid, zij brachten de 
schoen wijzen von stad.tot stikil, van land 
tot land. 

Vele namen, zelfs van vorstelijke treek, 
&mei, zijn ons bekaad gebleven en vele oude 
liederen doen ons nog hun maker laven, doen 

, ook zijn daar vele liederen, wier herkimat 
niet meer l's na te ap_euren , vele liederen 
ook, >nerven we v oei e n, dat ze geboren 
mosten zijn uit het 'hart van hetvolk zelve, 
slut ze ontstaan zijn uit den nood- dee tijden. 

Allereerst denken wij` dan mui ons 

Uit al het levent:1011141r ziet men, dat er 

genoeg materiml tot zingen was. Men zong 
dna ook veer in dien tijd. En nu - lang-
zamerhand is het volksgevang verstomd, 

lee don familiekring wordt bijna niet meer 
gezamenlijk gezonmet. Men gent slechts naar 
de repetitie van de t1111ilVrroelligillg. om th- 

ma Poon  ier =psalmist  
vermatam doordlu w. van gisylenrnnsliereh• 

thlterdrokt door D. P. Seheirleer. •  

Dok er; . steedi; Minder. gezongen werd r 
is helaas. ceir, oVerbekendo' ;waarheid. Dat  
er in -de leefde jaren ijverig aan • ge- 
werkt wordt, om daarin verbetering te bren-
gen, ia- zeef i•erbludend iets. 

teemsen% muziekeitgever 'oritato in 1501 in 
de voorrede erin zijn „Musyek-beexlen-  
schreef, dist „Milden is •een sunderlitsge lie-
tnelachti• gare van God georfflueert ende' den 
rammelen gegeven, niet tot oneerlijike of t 
lichtvorrhgela mishruyeken, maar om heen 
vooral donekelyk te loveae, ledieheyt te 
echotje-ene,- tyt te witmeee melaneolte to 
veritiemw,, ouhist. verdrivene, mato gees- 
ten te verligldeite, beroerde herten te ver - 
Innen." • 
• En, wilt ge dei. raad van een modernen 
v.taniing P tfezelle zingt-:.  

Gewekt -het stramme rlichterbleed, 
Het' lied, het lied gelieven- 
Want zingen is 'e, Mik lei-eh-liet - 
En lang eet lustig leseit i. 

Deden we daarnet : viitkiimen, dat okt 3lid-
deleeuna,héri troubadour onbeittaimboar is /II( 
onze modetne tijden - t. ij o ambt is geluk-
kig »k's te. onder gegaan, maar bloeit ge-
modernisdent weder op en ook de moderne. 
liederen werden van stat' - tot 'strek van -land 
tot land gedragen. 

Stolauder,-  Ilullebroeck, Prins - z ij zijn 
onze troubadour 1 

. •s  
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Brood en Beschuitfabriek 

le Oude Vette lied' 
Tel. 4990.  

Bij "I naadhuideR Haag. 
=Lurici-iRoom= 
AFTERNOON -TEA 

KLEEPEN VAN KULCKSAR. 
Jamouth, waar hoort dat dok 

reide de heer Knicks..., die ene de 
.kleedeg-eiti damouth toonde. 

"Onder den emir van Bukken," antwoord-
de vaardig het geimportaeree Perziselt enen-' 
netje, dat daar voor het raam van het , ma-
goztjaz -te- -verstellen -zot een kostbare -oude 
kleed.- Hij' zei _het zoo vertrouwd sla wij 
Groningen of Utrecht, zoggen en hot Wee 
ook of hij even opleefde, toen hij, dis inonisa 
opgeslotene in een nauwe straat in een 
k roemde stad, ook eens iets uit eigen Is - 
kende contrijen mocht uiten :..Toon hoog 
hij 'v .hoofd weer over eigen -lastigen arbeid 
en wij lieten de Jamoutli-kleoden con oogen-
blik noten en keken eens bij Leur, nat ltij 
verstelde. Het NAR een oud kleed, veelkkei- 
eig," dot-h - zoo versleten, dot aleeirb. de sol 
welke tegen de schering en inslag .1.111 1.1v 
kils Motste restant sari de wollige l - ,.aide 
draden, wao overgebleven; En neg 1‘41, dit 

gntnell versleten kleed- mooiut  
Zoo in het met, Perzisch. Het kan oud wer-

den, hot mag, neen het mhet oud warden, 
wil liet seinoen-to kleureneffeek moordkm be- 
✓eikt. En dit is wel een proef, dat hek Per- 
zioeli aurlijk met kunet . heeft to 
maken. • Wat teek in ondwordón no Voor- 
werpen Is liet niet de, beproeving,  door - 
- de - jaren van het materfonl, waaruit zij 
werden vervaardigd. 

De Perzische wol, de schoont!, ...tweetal-
te, wordt gekleurd door kleurstoffen, wel-
ke Met chemische bereidingen weinig uit-
,triondo hebben. Natutorkleuren cpn planten 
woelen 'er voor gebruikt. Men neet 11,;t 
is het systeem, tot deze kleuren terug to 
gum. Nomsehe kuustniiverbeids-export 
d,- Zweedsehe weefkunst eveneens, drijft op 
dit beginsel van fraaie, snit de natuur ver-
kregen kleur. De chemie, die eerst gewel-
dige diensten heeft bewezen, wordt trouwens 
wel eens - meer   aan den kant gezet, als het 
gomt om een individueel° uiting. De "klom 
'van de Peratsehe wol, de wol zelf evenzeer, 
zijn. van do hoogstó artistieke waarde. Voeg 
hier 1111 bij, dat de teekeningeu dezer klee-
d. een ornamennikluiSt veenden, welke, van 
koele toontje getuigend, niettemin aan her 
persoonlijk smankgevoel van den maker ruimte 
liet, dun ligt in dit alles twzer wij de over-
weging nog wel num kenmal twenegeu doe 
het Perzische volk. nors vn» hevige adie. 
eieb sonderwel bij het droomerig van 
tánijteouezeit aanpast) dat 'deze koost:uiting 
een namiettlijke hoogte inikteluad ken bine-
teen, Van nl. °celen-dell der !Wei:mine 

E.11 1111 do goede Slat in die •,,mgel ing,  vim 
vriendelijke tel:wijding, sen rnerige vroolijk-,  
held eis frissehejee ughe lil t  

Hte zin zijn ontvangst huldiging daar 
zjn 

Zin oio twee fet,thokinen; rijk, v orsierd met 
zoomt, klettrige. franje •-ni dikke bloemslingers 
niet klimop. "ijverig vervaardigd grkliin•ade «le 
botst& !1'.weken door 'a 11e kleine handjes. 
• der troon opgericht am het eind van 
liet v:dok:inl. nl, ,11010:4 .4-11 g,d4eien oren. 
Mg win , gordijn. waaraan, rel., eerborgen-, 
11,il,11: ile rijpen honkjes. - huiselijk ges 
«plekt ons eo. .10./1 longe tnfel d sera te 
rerselo n immerd. 

'Don ik arriveerde en long  s .(S« versienie 
trap naar laken. tien, kbotik 111111011.,11.11 eo 
love, al «Onbedrukt f,.. tij, Detosten 
sersamebba ziek de iolig,lige f..,Irankter. , 

den van do collectie •Kiticksar• kunnen 
wij:>,indeelond gennen. geueetapijten, een 
hidkleal Gmedesi werk uit lapellen, uit 
Buckhora, uit, Xishir,', Eirwan en Meshed,•• 
hoeveel hol& nog :zagen 'wij niet•!.. 

Prieling" e Oud Iraniwdie loopets-bijvoer 
beeld, welke in de--  vertrekken. • plegen te lig-
gen noest. het kostelijke miikleukteedje. 

Zoci is dergewoonte in de. landen, Walwitit 
deze producten . kemen: Hoe ?AU in. Otretg111. 
oen milt een, Ifreed -eind looper koele :k 
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CATALOGUS OP AANVRAGE 
-- 

FIVE O'CLOCK. 
We zakken weer af naar do d011kere dagen voor 

- en ne - Rerstrnis. Sedert een paar dagen,  aagt 
'de stormwind door de straten en makt de scheer-

:, -Muilen onveilig voor de kunst ven Sint Nikleas. 
Ik heb 't gezegd. 't Woord is er uit. Sint 

overalb ast;dna overal spoed, over'el hustline 
en hustling in de bun).- , bac-  etreeta. ^ 

In: de winkel., in de magazijnen, Vei bet 
eenvondigate speelgoed - tot de fijnst+. anken-
terie-warerainagezipa toe, overal is allee 'vol, 
vol. vol; zoodat de winkeljuffrouwen nauwelijks 
een moment vinden om naar w - tè"luisteren 

- es -er voor hen haast geen tijd overschiet-om.  
te eten ena,en uur of wat te slopen e 

Neen, thans is het de tijd niet om met 'n lieve 
vriendin op 't gemak te gaan wandelen van shop. 
tot shop, bier 'n dile stuk soepele zijde te be-
tasten met kenneingernst._ danr_latear_chipnesch_ 
kopje van een snee-peda serviesje te keuren 
tegen 't licht. En ten. slotte z'n keuze te doen 
en wem. min heerlijk stak bezit rijker te woeden. 

Wat dunkt o ook, bij een hondenweer als 
Donderdag iddag vijfuur, toen in een rozenden 
wind de blanke • sneeuwvlokken van omhoog 
kwamen dwarrelen en riek verloren op het 
grauwe, natte aanholt! 

't Was de zomer die ons verliet, zegt het 
eenvoudige landvolk. Want we hebben zoo 'arta 
mooi weer gehad. En 't scheiden viel zwaar 
ook; bij bliksem en donder kwamen de sneenw-
buien , on tuimelend wilde jacht. Haastig, als wij. 
allen, in deze drukke dagen van. Sinterklaas. 

Wat veegde de wind door de straten, wat 
Niklaae regeert weer voor 'n korte wille enstromt mitste de regen neer en dwarrelde de sneeuw. 
geluk en vreugde tol alle. alle huizen, neer om einze hoofden! 
we hopen, tot in 't uiterste koekje:van zijnrijk. '.1ailitat n, haast e. sakeeti het alles te magen. 

nee rennen tieh ae reet.° derkettetigo menigte -  't Ie vijf uni, 't is ' d voor nv five o'clock,  
alge innen om , ST ge vee 

plaatsen bezet, elk beekje gevuld. 

Vriendelijke lezeres, hebt ge 't woord ver-
staan en • zijt ge gegaan? Of hadt ge, zooals 
ik. geen aanmaning meer van noode en breek. 
ten uwe voeten a „As instinct, 
naar de verlangde haven? . 

Want: tne voernit gegaarrin-ons goolts 
Beende , in de leatete jaren. Hoe leng is 't 
geleden, dat de eenvoudige mentaal.n. den 
scepter zwaaide als Vrijwel oenige gelegenheid; 
waar 'n dame heen kon gaan om oenige ver-

re_genieten? Nog niet zoo lang. " 
Hoe leng is 't,.dat enkele banketbaklrets 

begonnen gelegenheid te geven te genieten van 
han heerlijk gebak? Noga niet zoo heel lang: 

Dook eve loven snel. Sedert het inburgeren 
van Engelsohe gebruiken, ook ten onzent, zijn 

'we- een kop thee meer naar waarde gaan 
eehatten. En de Parijaehe ,monde,' heeft ons 
geleerd, hoe dat ook buitenshuis gebeuren kan. 

Eenig pedaal adres in 
Node land van direct 

g importeerde 

Perzische tapijten 
en kleedjes 

is 

lUlitSARl .Per-
zisch importhuis 

Noordeinde 11, Den Haag. 
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 _ . 
terwijl, herell I ouders en gennedintlen rut 
lang. de gondelt sehannlen, om strak, 11011 
kietit,i, gade te slaan ie hun ,  enget- ra ver- 
waelsting. hoop pit vrees. . 
.Eindelijk - n/les binnen I-, kan' bet 

feest beginnen, eeliniven allemaal 
àëfrrtr elke wurm

en 
 en' ee roei, koude. 1Jankjes 

Jj en als olies zit. wordt er een nanvringslied 
geltoven..En dan ,tol, ie liet tost in vollen 

r.,pelletjes wenken ë  er gedaan. heerlijkheden 
eplou ,v te esliette•  

allen zich te ,lapel, want ge. weet hielt 
wel. dat Sinterklaas riten. 'ma'n hij je 

lid k ei a ne kijken. Meuken dis. sla- 
pe.nele rijen door. wa,rein Menig pooi; "eeg- 

v 
Melina:aa-dagen grijmnird vast eens even ta 
zint. onthulde - Zijn heerlijkheden, die echter 
het gordijn stonden. te ',Julien en grif, n, 
dot olies Voer wekker was geworden. zij° 
vaderlijke lessen en vriendelijke grappen ten 

, beste. zoo. goed .als: ooit, Er werd neer ge-
nongnn. met bloemen_ gestrooid. ja er wen e-
zelfs een feesteornmimie uit de tienen en • 
hemen von twee Int 7"-  joon die zijn eet- 
, n s e de en regeloM met een h Jghoor 
veeljarig,' routine. 

En liet fund was eintultrlijk bot ullorleek-
Igfe. 11-iifirfcrer werden' 7471to 'heerlijke 
ponleilikanljes en ot ..lu'  grappige poppen-, 
kostjes van lie geseheeken-tafel,' afgehaalden 
stuk er'vostuk lie- le-grage, kleine- handjes 
overitereikt. 'Anumige kwaaien er zoo maar 
niet af morsten een liedje zingen of eens 
flink Sitles bood srhpddmt ene te to..tn 
tint er hen verlegenheid zoo tietjes lunklen 
nfgeleord. 

Andere huilden at niet °nodig. zoonle bij- 
voorbeeld let heel kleine brookeinannetis, 
op do vraag van. Sinterklaas, weerom hij 
toch ron drong,_ zoo pnrinrintir 
j e II goed te . kunnen zien". 

Ik zou meer- von - verrukkelijke hinder- 
-Mtheringen--kunmsr-verteBem numr--1-re 

nog wil .1k even vertellen vost de liefde en dn 
groote toewijding. weermes ...juffrouw Trees- 

--trepr-vrenirlijk niet-lichte teak ere uit, Ze- 
e-eeltig pont kleine. bandjes te vullen . niet 
oen stmePetig k leinatje, .dat geheel zelf ver- 
: -Jon „tos,1,km “tje,.. 
oogjes zijn ilitigehleed en de bekjes getim- 

na vee van pan 
leid:ter leerén, ook le ij groeten kannen een 
losje hij,  haar 'xeniën ie plichtsbesef,,toenij- 

-digg7en goam~o neoolijkheid' -- 
Ik teeds in lMt begin van mijn stukje: 

Her is een 'zeer bijzondere' ,roltoot ed ik-ge- 

EKEN-E 'VERIEttOOP.-  

INGEZONDEN MEDEDEEIANGEIC 
Prijs per.regel 40 cent. 

hal« met de fiets deed plaith nemen, waar 
zij keurig. als ging ze de omstreken, rap 
den Haag eens opnemen, men toertje ging 
trappen. Ik heb mij afgevraagd, hoe voelen 
deze ~ben, zijn EB werkelijk wat „men" 
P_211.8 ~It._ogtiandrtenlijkon 

. Vr vast ie han kunststukken oen te falen? 
Het is wel. makkelijk zoo te denken, doch.:  

egoet__MelL_oigenlijk,-buiten- alle-40,0%- 
m, Immers, ieder die 0-el eens iets omes-
t,:oti. 't /..ij in de muziek, up hot toneel, 
Ik die hier zit te schrijven, - weet dat 
elke keer weer nieue- spatang is vonk 
het:tot-stolid-hrengeti; en de emotie steeds be-
staat rots tot een mort kristallisatie-schok. 

Doch nok het -  verstrakken ven bet jonge 
meisjes/gezichtje, telkens de fiets terzij 
draait,: nadat ze viior .3p liet Memel naar de 
stiel Meur stereotype leekje deed uitgaan, de 
uitende eprinning in 't gezicht ton den va-
der, wiens lichte ogen zon hreig storen ais 
alleen een- groots., -uiterste spanning kou ver-
0~ -dit alles wijst erop, dot van in- 
dutten en -gewoon geer..spnake kina  

liet zijn werkelijk helden. deze -men-
schen- doel, zonder de is eerlijk e waarde 
welke in dit woord,  besloten plece_ te lig,  
gen. pit liefde tot bet vak zal corspronke-
lijk wel 'niemand tel de acrobatie genaken. 
De drong von het leven, de g,gboorte in ze-

kere milieus moet do ocrinek zijn van deze  

meiske von hoogstens tien jaar, dat reeds 
mee op het tooneelt verschijnt met vader en 
moeder, zusjes hmeri, de vrijheid van 
een keuze ? 

En het kleine kereltje dan, dat met de 

jaar kan zijn . 

blijft onbegrijpelijk ! Of enthousiasme 
de ultatekende -riem/adie von nog een 
kind, Uf weerzin Maken het ge 
met zulk een jong leven knapen toch 
leen de gevoelens zijn, welke vierden gein- 

Deel) hoe moeilijk is liet ook weer, . zich-
zelf te zijn. Niet geneigd, dit weersinwek. 
bood  berd , toe te juichen (iabeschik 
en over e voornone ij ), is men 

miss den °uitren kant geneigd, de, voor liet 
voetlicht zwoegende menschen kuitapplaus .  
niet te ontbonden. , 

Zoo wenkt dan duidelijk het amechtig implans, 
dat in •Stein na de waarlijk allerzwaarsto toe. 
ren dunnetjes door de zaal verklonk. 

Eenvraag aan vrouWen 
les het niet mogelijk voor ons, indien  

jongokinderea_ophet--toeueel-kornee, bij  
wijze von protest de, zaal te verlaten. Wan- 

werk kn.tjes 
:en nv 

beplakt en dat .olles.ge- 
da den etatioeionden sehooklear.  
eentig mondjes, fe' laten smullen nanNtIlerlei. 
heerlijks, zeventig heek kleine monodie° een 

„ 

gamellen middag roe kostelijk bega te hon- 
den en daar- zelfs  -11 psuze 
ilicrt midtb,aan de malers te doeken. 
wat en • wee 
Aug. van.  een jonge -dame mi niet thee, we, 
kelijk. een. dergelijke prestatie zullen niet 
yelen lin571extecti:-  

to dictum en nog zelfs gem publieke geest-
drifi te cromgen  

Eigenlijk was 'le houding voet bet Publiek 
op der.en avond iets wat mij bijster beviel. 

In Berlijn, te Parijs 1  wordt dit soort ver- 
maak ohlrmeeltiikk *oog ' • 

-driftige kreten nit..1-_publiek op, of zijn er 

geestdrift, de emotie -wordt samengeperst "om 
luider" uit te bezeten in een huldiging 
welke' de I.Meetior in Snerkte doelnelitig wordt. 
it ngeelie publïek _wen Ia shit indiffe: • 

notie of gehlasemdheid ? het is mij 
niet" duidelijk gewordma; zelfs MOM-  die Isme  

..gerige ïtemming- toeris dé Zrweedsebe familie 
elkaters hoofden fletste., en de papa raai 

;ohet ensemble op , tafeltje klom met zijn 
All en, 8 EO 

dit kunststuk, ininituten lang volgehouden., 
nog niet voldoende was, zijn dochter met 
fiets beladen inch liet klimmen, op zin'  

SCALA. 
Wet is er. Meht in dergelijke umeiseer.gele-

geoheden weinig dot waarlijk emaneertonseert 
. liet  nieuwe program :hen.B _de..nrtisten-re,  
vore diep-al geweest is. heeft voorts Pediater 
nantme nummers. woormader we rk Fronsehe 

-drinittserm re-renen mogen en on-thmal ver-
der op : acrobatie. 

• le liet de geest von onze stad. welke zoo  
bot, ai Joan heiden voer een 9.0 pOOVer 
doel als de geijkte waaghalzerij. die acroba- 
tie heet, huldigde t - 

n n ij vue e weinig leunend, ten. 
bette eenvak. waor trien zijn leven waagt, levenskeuze. Doelt kome jonge: heeft het jge 

neer égn vrouw dit. doet, ie--het voor- - 
---mmengenneanzeorde---orde.vMs wao, altiJd 

onaangenaam is. Winamer echter meerilete 
vromen dit zouden doen --en ik. (109 hier 
vooral een hardop op de moeders - Uni 
zoon -ptrotest kracht krijgen; tot een kleine 
tatorlee groeien misschien. 

Wie weet kwant niet ten slotte een ster- 
..terehond ons te hulp! H. ' 

HAAGSCIIE VAKSCHOOL. 
Tot onze genode spijt blijkt bet, dat .wij 

ene in het verslag van de opening der 
vaksehool 'non gen peizoonsversvi.seling heb- 
ben schuldig geknakt • 

Er waren ook zoovele dames, die door ver-. 
Alienegen ca..illegance-onza-aandeolet-ve 

Mevr. Barons.. Bittert ven HooOlund 
heeft, en met moreel succes, de inrichting 

iler_Inkschnol_totstand--gchseslia  
:Mevr. de dminitière.=BAnciaberglie-Boiteli v. 

Drakestein was ons opgevalle.n onder do da. 
nasa kaituossimou • 

Beide Mimes de betuiging van ons oprecht - 
leedwezen. S. L.-R. 

A_DVETZTENTIEN. . 
't Was niets in 't begin ,e.die Parijoche ,,thés!' 

'e Maar 't kwam. Ha, wat kwam het vlug. En 
wat werden die inrichtingen fijn,; prachtig, 
waar de keerlijkste thee werd gezetzoo goed 

debesteEttgelschehnievrouwmaar ttenkan. 
De Parijzenaar' dweept met z'n S o'clock. 

Is dat geen• ommekeer in een luttel aan ¢l jaren? 
Ook bij ons zijn ze gekomen-Om t pet weer 

tm verdwijnen, hoop ik 
Dank rij 't initiatief van een maa appij 

stichtte men In den n. d rs 
-Metst tea-roorn. n 't mooiste gedeelte er stad, 
aan den Knenterdijk , verrees Pnecerre Boom 

Beleefde ik 't eigenlijk nog te zeg 
,Wie kent Princess' Boom niet? - 
Welke -citettffeur heeft er geen file emankt 

dés 'middags ..voor de deur, wie heeft er niet 
genoten, er geen heerlijk nootje deer bracht, 
onder een gezellig babbeltje., mat ee clubje 
kenditiBni er iftig, en kies u een 
heerlijk zitje uit, zoo'n hoekje hij 'ta raam, 
zode corner tafeltje bij den schouw met z'n 
goud-blinkende tegeltjes of zet ir in de echter-
aal, om ongestoord, stil, knus te genieten ban 

de heerlijke muziek -errvatr mv flyer *kick. - 
Noodt niet al/es tot blijven? Zie, de prachtige 

Perzische tapijten op den vloer dempen 't ge-
luid van uw»yeet. De heerlijke stoelen met 
broeden rug, lokken uit tot,zitten. En do brandt 
armstoelen, wel,: zijt ge moe, vlij u dan 
neder en zoek rustig uw gemak, in hoop op 
de dingen die zeker komen zullen. 

O zeker. er aijt er meer reeds in de stad. 
Ik-bezocht ze bijna alle, alleen of in gezelschap, 
donk geen kan hef 'halen tegen deze eerste, 
Wei in gezelligheid van omgeving, noch 
bediening of in iets anders. 

Inderdaad. we gaan vooruit. Langzamerhand 
zien we de tea room ook in trek komen bij de 
hemen, bij sterke geslacht," somde wij 
ze nog gaarne noemen, als we se vleien Willen. 
Want o , die sterkte, er valt af te dingen op 
die sterkte, als men ze goed onderzoekt! 
Daar zijn ihoreel zwakke plekken in dat harnas. 

'poeh, eerlijk gezegd wie had het gedankt, 
-wie had het in zijn binnenste durven hopen, 
dat de man zou beginnen afstand te doen van 
sigaar en bittertafel of Bodega, om ze te ver-
wisselen team de veredelende genoegens van 
een echte doe o' olook I - . 

%%teak, we zhm het gebeuren. Onder onze,  
oofen e de verandering zich langzaam 
vt, 

 J w  

Onder neer pogen, en door ons voorbeeld, 
want de free o' dook wee oorspronkelijk de 
gelegenheid voor de vrouw, om eens ver-

-frimiching te gaan gebruiken, tganr1/66r-fiet---   
thuis te laat zon werden en waarvoor ook de 
traditioneel° melksalon de geachikte gelegenheid 
niet langer bood. 

In de tea-room heeft de vrouw de leiding 
en ne heeft ze eng, terwijl de men-

nen hoe langer hoe meer tonnen die leiding te 
Waardeeren, door het goede voorbeeld te volgen. 

TEDDY, 

Bahlmann & Co. 
Hoogstraat 35. 

Prijsvermindering van 

MANTELS EN MANTEICOSTUMES 

ANNA VAN PERJIORST 
Kap- en Mode Salon-- - - 

Uitsluitend rom. Dames- en Ideideell 

Anna Paulownastraat 31, - Den Haag. 
TELEFOON 3371. 

Prijsvermindering 
van..gegarneerde hoeden. 

Huize Meijer, 
voorts. Chef-kok van het Hotel Duinoord. 

Trompstraaf 73. — - - Tal. 7820. 

GELEGENHEID VOOR ALLE FESTIVITEITEN. 

WAT OP LKECÍSEDTEItItOESWS"  
Was IN DUINOORD soms 

VOOR ALM SMAKELIJKE KEUKEN. 
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PRIJS DER AtEVEBTENTIEbT : 

Groet e letters worden naar.plaatsruimte berekend. 
Bij aboneement belangrijke korting. 

Dit nutorner'keastame uit 2 bli,din  

EERSTE BLAD- 
MiliftErr mig-~surr.  
Ann' ons • blad, „De Efmagsolte Vrouweiliere,-, 

Wiek"; is Bibar,,. Lite d'Audretsoh 

. In &Cell enkele rubriek meer mede. 

'C eg e lij k. e e t hd hebben de' rzeemies 

over Schilderknest co-sehileteds Van Merie 

Verluieren een einde genom e n. 

- Da Directie van de 
; Henenche Vrouwenkroniek. 

Over den Rok, het Corset en nog wat, in 
verband met de lichamelijke Opvoeding 

der vrouwelijke Jeugd,— - 

door 

LIZE DEETIIANN, Arts. 

Vele vrouwen leantWacniden Mijn, voorstel 
met een luiden lach 'en,  hiaten als oenig 
argannent op mijne' betoogiegen het gemende 
gemed, dat -zij het „te •gek" voeden, of date 
saandilge -oude -  damex' er „zog mat aaiden- 
mosten". Maar Ik vraag 
ow bont, sehimders en nemen niet, ornaat 

is ? .Maar dat doet men noen uit ijdelheid 
niet waar, maar met op medische, hoogte 
staande gronden. Sommige oude en jongere 
hoeren zied er in hun. manneakleeding even-
min bekoorlijk uit Is dat een. reden voor de 
overige mannen om tm allen maar rokken, 
dio de lichnamsdeelen meer bedekken, te 
gaan dragee,?' Zijt gij vim plan altijd een 
voile voet te binden,,:~dot mee -vriendin 
een leelijk. teint heeft? 

Voor diengrete, die nadenkt, zit aan de-
vretuwenkleeding met de daarmede. glSCS". 

wig zoo veel meer vest, Laat ik'er la op 
wijzen,- dat over bet. algembén alleen 

atërke geweide kan-
nen krijgen, en dat als sommige functie's 
Amin _geen.  dit ook een zeer slechten in-
vloed op-hgt kind ffeert. Het kind moet dik-
kvijls met een tangesteactie boeten voer. de 
slappe epieren dor  vrouwelijke„ or enen::  

, zen  media, die als v,rapedelijke 'oorzaak 
vaar haatte en andere -afwijkingen poenen 
<le Inngdurige-  druk-':der tang op het -team 
hoofd van: bet kind. In psychiatrische en 

"neurologische 'klinieken is don nek een der 
eerste vragen uit de. anamnese. hoe 'de, ge-
beerte -veil den-indient geweest is. 

Laten Wij nti het medisch terrein. een oogen... 
' verlette om .ons op een ander,gebied 

te begeven. . Toen-  in.' 1830, over bijna gehoed_ 
Eeropa het volk tegen " de-rogeerin,gen -in 

.opstand kwam. 11M8 een der- eenste daden 
van de vetschillende linitsche regeeringen 

-T. de gymnastieltvereenigingen, die to. 
roet pokt-lek nilstaaade hadden. te 

o n.t hinde n.- De .Puitsche regeéringen za-
gen In, dot een liehamelijk goed ontwikkeld 
*dik, ook vrijer , en onafhankelijker gaat 
denk e n. En dit vreesde« zij. - 

Zegt deze druil - dier ngeeringen ti niet 
zeem veel ? Brengt u 'dit niet tot indenken, 
gij vrouwen en meisjes: die nen dédi strijd 

-om. het -bekte., aan den stroti-~ uwe 
politieke -rechten deelneemt, of zult gaan 
deelnemen? Verschillende - vrouwenvereeni 
gingen trachten in haren inrijd om, hare 

- politieke rechten, tevens de vrouw geentelijk 
te ontwikkelen,. om haar .voor het kiaibillet.  
gesollikt tv. maken. Dit is op zich zelf zeer 

,geul, hoewel men dart tegelijkertijd &aren-
den manden, die al reeds het kiesrecht be-
zitten met heel veel vrucht voor henzelv., 
in dat streven kon betrekkee. Haar een veel 

'krachtiger propaganda kon en moet er uit-
gaan van de vooruitstroventle vrouw, ' om ver-

. betering te brengen in de- levenswijze harer • 
• ,ekse en in de liehamelijke opvoeding van 

het meisje. De vi eller is in pliesinch opzicht 
dikwijls 'nog aoo laf en onbeheersehe Ik meen 
daar, waar zij treurt moet optreden en ni. 
Imssief behoeft te lijden: , 

Ik heb eert brand in een melsjeskost- 
echoot meden eniankt en ik begrijp nu volko-
enen, liet eenpaniek ontstaan kan. , Het Watt 

een Belet brandje, dat tot een kamer beperkt 
bleef en tint er het begin van den avond 
uitbrak, toen alle inwoners der 'cloul nog 
me waren. Van rookwolken, vuurzeeën, lora. 
trend naar benolen etorten<le balken, of 'zelfs 
vmi brundlucht, was geen sprake in dat go-' 
deelt° van lief gebouw. wnar <1T-7-meisjes ziek 
bevonden. wao de nhrik egt bezint;ing- 
toeslibt-d ontzettend bij velen onder laar . Ik; 
herinner mij er 4., die met_veijil greopenden 

c end moer stond te gillen ns . . niets deed 
enter. Een gaar Meitjes renten muniddellijk 

de straat op om ziele bij een der overburen 
- toevallig een waarzegster, _ín Veiligheid. 

te steltmi. Teen rij eindelijk tot ziele zelf 
ke ran n •hrikken sij ven hare „griezeli- 
ge-  grostsreuw en zochten 01.11 andere adie H-
eloot:k op. Feil der ondenvijzoressen wist likte 
heiers re doen. Mui eveneene biontslionfile nwt 
mm kistje. ent zij ..gerinl" bod OtirIM•  den 

arm. de stront op to vlieg.. lee, beweer 
de zij. dat zij ineiejee mos mum 

Ik ral dot ownwel muur Met verder it ii-
*verhei t ieder ad duowem OOI voorbeelden 
eet. 11 1. Lewin behendigheid, en reine,-
line...hing moed hM neeieje evenghwel als den 

izagen terinien iiiigebniehe En <hit niet ol-
ler n ene risee bod. ighalen op zieli iele De  

. . - • 
ware elegantie echter kun_ slechts bestaan bij 
voldoende stevigheid en krenkt dei..spiere 
bij vokleende beheersching daarvan en hij een 
harnioniteh Ontwikkeld, gezond lichaam. Hoe 
vreemd het ook moge klinken : hij 
ding van • den joegen zen Men Mor goed 
wat meer op sierlijkheid kunnen letten,." bij 

sic -.echter -dat toch al tuinder nei 
ging heeft . tot krachtdiadige .  rttwheid en en-
gracieus . apt-red., op meerdere ontwikkeling 
tier 'npierktricht Bewegingen nlleen op inham° 
lijuen•-gerieht,. mag- men alleen dam laten 
uitvoeren, waar het lichaam door bepaalde 
oefeningen gezond en sterk ia gemaakt. 

Pelotons,  oefeningen. vind ik dan ook mis-
tichien wed Vlier sterke, jongene geschikt, maar 
niet voor meisjes ven 10 tot ± IS jaar, ten-
minste niet bij ons tegenwoordig ,heenschond 
onvondiligskYsteelit..-lien . zou beter doen, mei, 
jes op dien leeftijd gezond en sterk te me:-
ken en dan later- als zij --voldeende zijn ont-
wikkeld,. de dikwijls geentelijk inspannetarks 
Doleroze-- -Iszveglingeli---te-lutzu-nrakez,-dtz 
-k r oep pp het werk, maar nooit als 
middel OM een doel te bereiken: Wo moeten 
in-Onze-besehouwentgenrnff-HC-4-ffe opeoffling 
.iiral.. giet-sentimenteel .ten • dit in de laat-
ste plaats hij Meiajmy warden, maar wij mee-

ding} isW"- if.̀ "adffarsa 
held volstrekt niet tegenover kracht en ge-
Zoutheid staan, maar daarop g e h a seetd 
dienen te werden. 

Een zeer nuttige oefening voor het meisje 
is het a e 1113 r'm OM. - ' . • ^ 

Niet .opdat zij later andere mens.en lego 
artls zou kunnen  doorsteken. - hoewel de 
schermkunst op .ziek zelf ook veer de evnitaw 
ham preiktiieli nut kart hebben, , ilaarJ-, waar 

middel ven groote vormende- weerde: Z ' ver-
zij wordt Wangevallen -:: rose als . opverend 

krijgt daardoor. kracht en vlugheid vatyl  be-
wegiug.en ; ,beeluiteloosheid naakt pliudelvoor. 
besluitvaardigheid, . zelfbe.heersehing Ma 'geil 
'eerden aangekweekt en er ontstaat een 1  be-
boeg,' om zich -ook later met lieloázu ede. 
»i.gSi'bei'zg' te hemden. en knellende ba den" 
in figinwlijkn en letterlijke beteetrenio van 
zich of ta schudden. - 

)lel eigenaardig is het, dat vrouwen, die 
de behoefte veetonnen Mek lichamelijk te M-
wikkeleh , ank meestal op nndem gebit- len 

`zeer zelfstandig en vooruitstrevend denken. 
ik krijg Zoo den indruk,. dat deze behoefte 

tot emancipatie weinig ontaikkeld in onder 
de vroliWen der koenere , Stand. in Neder-
land. Waarom vennen hier de meisjes era 
vrouwen der „upper . een . -, 
gyinnastiek- en andere sportclub*? De veree-
niging, •IMariti, ik' te Berlijn geïntroduceerd 
werd, bestond,  voor het meerendeer uit. gra-
vinnen, baroenesson en flemen niet „von". 
voer lieren nonet. .'±'oininigen ras- beat waren 
zeer jong.. ongel eer .le jaren oud, anderen 
naor . Sehatting een 45 jaren. Bij bepaalde 
verman:1gen voerde. de dumps allen Met.een 

k node • voorzien, gezamenlijk -h...lagen uit, 
die liet midden . hielden tiew•lien . daas en 
gyinatitiek ep <lie mij troffen door de schoon-
heid, kramer, .im-lijzhei,i .‘u behendigheid . , 
waarvan zij blijk gm.er. De ninvocriltsteewns 
eelt jonge. slanke *rouw va a Ihnitseli-ecoloei 
ras, in luim korte rokje,. 'mooi en vurig als 
Innen. Zt; danste ids „MI».  Tellfelin". ZOO-

abt eelt der 1111rovesitgen mintiokie. ik vang 
er hij  als : -eine sehe selMue Teufelin". die.
allen metren buite.ngelveou. enthaisinginie . 
wiet ie, vorvullen. De , herineeritig ma dee, 

. ., en aanblik. ' lezer., doet mij weei. }mop ver-
krijgen op Mime van nieuwe, hervormende 
ideeën', ouk bij de Ileagáche Menie,  Sla 

ns 
sie 

be o rijst dan de , rang bij mij op : --,. Hoe- 
% clen.otter melde» in, mita: Milt. geweest deze 
vermoeiende tiefi,ningen no' te doen r" 
I. • verahillenele laaien wimien zeogennaintle 

,..1100nheithweiletriblete voor *reenveo Meet.. 
„lires-om meerij, vair omver ik weer, til-

leell de lietiOniettling von het galant tien Mot-
slag treft. lou Nederland vliet vette liet—

Voorbeeld k, ineen ;Zeren d.,,,, wA.i.,11,1,,ii te 

,rirallirotirell- wnarbij alleen .b. selemolield 
veen 'het I i 1 - 1111 run do inornininiste fiedel. - 
1.s-  Tlit SAM oio» vlamt sdj11 von ;ronde op. 

mit dirtindistat Itimniti es een der limbi .trijil-
itti.hliden tegelti allerlei dwa, s neeiweeikle, 
dingAtokken. die het balnoen enietennen. 

vort Eilheele tlirMett. waarop _VOIIIMI . Meet 

ttetil %Voeden, sondes 41.111 hij de lemmer.,. 
I iiie. !ten deersing gei en, 1111*. ; lengte In 
verimnol mat het geniehe ; Itiligie ton, de Ie. 

aasnut. ten  iti‘siidtte , tint de lielliwindrim he  

ven het middel; meetrek van den buik ten - 
opzichte van dien sas den schoudergordel. 
en van de buste ; er tal moeten gelet wer-
den op •platramtee, op misvormde voeten . 

op bet e.g. corsetlijf, dat is ree 
behalen, dat op de rug en de zijden rijm 
natuerlijko ronding heeft verloren door de 
atrefie der betreffende spieren, en dut, zoo- • 
als dat bij de meeste Vrouwen het geval 
eelt min of inebr pinnkvormig voorkomen. 

,heeft gekregen. Verder mogen op het li-
elimm pen moren. van knelleado bandje 
Werden gevonden, evenmin de gevolgen daar-
van, wools aderspatten. Op een dynamometer 
zou men ten slotte .e de spierkrocht der eare-
didnte kunnen afmeten. AU richtmeer 
model voor den totaalindruk zou men bij de - 
licoonteeling en ook bij de uitschrijving n, 

Op de gralen noorderbremite en nosterieng, 
ie, want wij woaen, ie mi centime de 

•gellstioS non 1..1 "  rnl:  
Driecen ' en Zwitserland, wam-  de vrouwen wel 
den,. rodeln en bergen beklimmen mag zij 
dit s-,:tub.1 der vrouwelijkheid tijdelijk ver-
n 'Meien voor een broek,' lk zog schrikken 
loer het lot, tbit een dame in een broek ge-
kken,. van de zijde der Hollandeohe grimt-
limoiking zou ten deel vallen. lk vind het 
enk niet noestig, dat de vrouw dat doet. 
Evenmin,  mooi. De» Turkwite broek bijv. ienmer 
mij niet elégent. ,gear een rok, die tot aan 

Initabi reikt, is en blijft eee rok, ver-
I•indert de rouw in geen enkele harer be • -
wegingen , en Vent Min dat gedeelte Van hot 
klemlingstnk - van de knieën tot do voe-
ten -- dat in alle opzielitew moer-ballnat en 

'air den boom is. Zij kan Met sOrin  
korte rok temmen loop. hergbektietmett. 
fietsen', toefen, tennissen, slootje speler 
gen , bij slecht weer over straat gaan 
zonder -de modder en de 'heem van pair-
den en honden , het sputum van mon-

„schen, mee naar huis te hrengen. • Als ijl ivrts 
of ziekenvbrPlaigeter is, en nij komt bij be-
meweiiike. zieken, dan kan zij gans zitten, 
zaaier dat ham japon over den dikwijls zon 
vereutreadTgden grond sleept. "De, druk op de 

-ingewanden is veel minder.  eeg ;. ij zal dus 
o eeti korten rok minder behoefte aan een 

cornet geyoelen. Ten slotte zal zij, -als zij 
een twahuleiniten ..werldrán" g heeft veel inniger 
nutteloazen arbeid vetspillen,: En ge vreet al-
len moker. wel bij ondervinding, gij minder 
rijken onder mijn lezeressen,' hoe uiterst 'ver-
moeiend het zijn kan, met Lange rokken aam 
bij slecht weer, tegen een. harden wind te 
moeten inloop.. Kortom tegen een korten 
rok is niets in te brengee, h ij is ere..-

.lijk (alleen in grammatikaal opzicht Manne-
lijkt, hindert de Vrouw niet, en. toch vrees 
ik <Int dit kl.dIngetuk, in . zoo korts; leng te-
afmeting. els ik genoemd heb, 'niet mi 
gedragen waden , alleen mast het iets 
nieuws is, of omdat Pante op het engen 
blik wat anders decreteert. Als Parijs het zou 
wilt. echter dan zou. die mode wellicht 
overal onmiddellijk ingang vinden. De da. - 
mes hebben zoo -veel -ondoelmatige, 'be 
spottelijke Se' verkeerde-  gewillig nagevolgd, 
dat er gegroede hoop i2, dat zij ook een 
enkele keer iets goeds zullen aannemen, alt 
zij zich maar op de mode en niet, op mee-

« mhe gronden behoeven te beroepen. Velen 
hebben-veede (dee vrouwenkleeding gearh,;e-
es .en meer of. ' minder ingrijpende. verande-

ringen voorgesteld, waarbij zij hunne aanval-
len vooral tegen het cornet. richtten. Voor 
nemer ik weet heeft nog neem.<1 den kor- 

-- ten rok voorgeslegen Mek ie deze de 
lie;te bondgenoot in den strijd .tegen het eer- 

- .et. Vele vrouwen ]nebben daarom Alleen laatst- 
- geweend kleedsingstuk;  omdat zij de list der 

lillige rokken. *eigens harem zoggen. niet na-
ders draaglijk kannen maken. 
-Ven ziet dam nok indeoluird, tint litalsjeS 
not ham korte rokken veel minder behoefte 
tinnen oun Min cornet Moe volwassme vont-

Mitt. eek al zijn di-, tenger eihemd. 
Tegen abram es genen lede ik al eens 

*reeg, over eh,  door nar geseelielite veran- 
dering in de roinvenkhenling mktm. 110 
meeste- luateniming -voel ik enig hij dr 
m.n.., tee mijne einze'. ,m er 
di,  'eetl• van inzagen. 

Bekte Ofieksehe vrouwerifiguren kunnen 
Inez,. De jury 2011 kennen hotrann Vuur reit 

deel uit bekende vr-ouwelijke artisten en voor 
een ander deel uit vrouwelijke artsen. . 

- 
sehien zijn er andere, die °V.e.& de vertu-
wen van den verkeerden weg, waarop zij 

--zijna-tot-den -genadeei-kmmnit-terurneren eo 
tevens haar verantanerdelijidieidegeveel wan 
wakker teehuddes. Er wordt zoo ontzettend 
veel voor gezondheidsdoeleinden uitgegeven. 
'naar vele middelen werken allet;ii 
ren grondige hervorming van de lichamelij-
k° opvoeding vim het meisje en rund,. 
(riem:lier Ween. wat betreft de hygiëne von 
de kleediug en sari de levenswijze zou lier 
levensgeluk von duizenden verhoogen en even 
zoo* ele &dealden aan dateren es ~tornt 
uitsparen. Het ie eernoodig belachelijk hue 
vele men daags nest het loeren van allerlei 
wetenschappen en kunstreardighedeln waden 
besteed on,hits stiefmoederlijk de lichamelij-
ke opvoeding wordt behandeld. De staat leeft 
toet abergrootstd belang bij krachtige, gen.  - 
e vrouwen. Oorlog. waarvan' de marmert 

van stnalnwege getraind wentelt, IS 111.111r eP11 

mogelijkheid: Werkelijkheid ie echter, doe het 
grootste gedeelte d, meisjes in het hun elijk - 
treed* en moeder kan werden. De liefde voorde 
veert en voor een mooi gezond lidaam Moer 

het meisje op school woeden bijgebnieht. Tem.-
tiseh eneet.. zij ahlear werden onderwezen 
in de verschilleedé. soorten Van - sport 
,11 het 1,eareifslijice van ron onduebnutig.-
kleOlug bene woeden blootgelegd. Dan zou 
zij _ latee._er niet zoo veel behagen 
in vinden om op mooie romerdoge.n renar 
beneveld in de Veenentraat te [rijmelen 0111 

Pen kopje afternoonten te gebruiken en een 
gebakje te eten, nuiar ze zou In de heerlek 
vrije natuur gaan ronddartelen. 

ZOO zouden wij dan ten slotte ,  een geslacht 
aar vrouwen krijgen, die op middelbaren 

leeftijd nog liefdeen k-Tacht gevoelen oor 
allerhande sport.' weervoer de Moei-teil 

onzer Hangsche chique jonge irisjes ',e
motdelijk niet zouden deugen. en wanneer 
de,  oudere Mune< mie (-00r 01-11 genote tintte-

rijmdimid zouden terugschrikken. 
De stegenwoonlige vrointenkleeding is ook 

gevaarlijk in ander misleid'. Weer ge wel. 
dat hij groots,  entostrofen eltijd de meest, 

slni•htoffe rare onder de 'vouwen . en kinderen 
werd. gevonden, vrouwen rit  kinderen. die 
zon= dikwilts in tien adem werden greomml. - 
rekels ook hier. met het <nobel ..11111relis 

beid"  Voorzit.. t•  Dikwijls gasloeg Werden_ (-M-

atige aigunienten be.twooni met de opmer- 
kiag t „Ik hehoef toch niet gloedje te . 
gen, in si>00111,11 klalllt,r011. mij

een rekstok op te trekk 
Maar nooit kan 1111,1L Ik eten d /11,0 

r-eng ill Mol Veestal.] konom kun. waar liet 
bP1101111 1,111 brt leven veeli .1,1 1.  k1111d1011,11.11 

S11,11 Zijne, ofhainkelijk ie Fee_ 
vrouw mot nwn btrompedrok is, nis ,  zij in het 
w ater alt, enk al Iran 7.ij meten.rn, zonder 
hulp van adderen. ryddelims. Verloren. 

henna kolt ielltand,  leven,  afbomen van de 
kmelit zijner arnispieren en de ...netheid zijner • 
heeste. Bij den nromtra berd tm do Brt,-

oilselle tont. • • itg ,111 peur jaar gele- 
den hee on h, 111,11 .1, 0111.11ell seti ceel neg, - 
lijk v.elibionel. maar lulia nrjj pct.• 
hein bekoelt dat er - vele illettrelloo /ijlt om- 

itekonietti  wormunie, de ',ontvelt om, . 

emoe-  pereentsgto vormden Meur  emitios 

as. Mes weet tint rent ge. ,i al. ik. 
Ik hoop. dat len elitened negeten gled. 
zeilen eiitiog.z...Zn vettilie 1.1.0111,141 tot n.. 

.lonken stemmen. 
Mijn onipt et-liter7inotar;'-inent tegen- 

yer mij -.mar n.- mode elk.hut 

n111{1,1i S1111 /11,11 beul..lr111 0.114.11111.  S11/1 ti.1,11 
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zet zeS'llet: 

Kálhe Kruse 81) haar Poppen 
Welk een wereld a ann genoten heerlijkheid 

ligt er in dia woord : l'oppon! Welk een 
•e4:1 , in '0 ni.:ergetul,--wells „ace 

zmit.• •herinnering. voor oen  voltank•- 

e filialen werden opgericht en 'dpgroote 
schaal woelen de Kaulitzpoppen 

Natuurlijk kluinell zo niet die valintlidug 
bondkine, dat aits,rst pessoonlijke honden, :dat.  

`__geen Erusepap. of rij is anervier, 
digil op 'ileti. atelier liet, kuminemires ieive, en.  

rn..A. dor. "vutha'.' meen hamheil, 
1:fan liuden Kaulitz en urine Kruse een 

Do poppen warden gevuld met ivatten - 
het lichaampje; jen het gezichtje ,ateeds dbor 
Kfitho -Eros° zelf beschilderd. 

De- kleurstof, is gefixeerd - di kleuren . 
in bed., net ligt lest e n dam: niet afgeven: Ook is de es- 

den "gluur, 't staat. , eelstoff eerst geimpregmeerd dat wil zog- .• 

De poppenkop zit slechts aan de rom9 ge-
naaid t , de armen en benen desgelijks. Hier-
door neemt de pop vanzelf de houding aan, 
ilic het kind wil, Zet het kind haar kind 

l'oppmstrntoonatallingen, bue vaak ook ge. 
t - benden, 'trekitia-altijil -  maar' weer apnteaw 

kleine/ en g; orfe i .00ker ro hezocksters 
de :ingekleed-door. een .innoikranneje, ver- 
100t ten van wat d., nuk,: kan altijd  

~Iftr;.',:t'dti: volgden eioj.1.'''d jK.,-gie,--" 
welp poppenfebrikailtén, Ine g,,001 voor 

-r en :ju,. L en, a zo ,J!. -0010.0601 

mee Vel.11,1c39011. "-7.ar • 

kd yin.',--yenlittletingen en- verbeteringen - 
imnehten fabrikant ann, B" dtii- 

rmm0,0 'rfi7atrw' za' t0 ra crp ii, op 
nierkt." hij  tientallen tonchenen die ach-

ter elke poppenwhikeircit. Met :Marion ICon-
litz en Knithe 11010» hadden deze poppen 
clIter niets te mek. - 

Hebben de' fabrikanten groote verbeteringen 
insmeet-d het, ofsehaffan der pruiken. - der 
slimpidigen, dn. rdwaeehboollicid elf betrekke,  
lijk(' 1mbr!".ekhnerlield 'vim het geheel - oen 

„oude feut lieten 74 toch de kogelgewrich- 
ten. - een nieuwe begingen 7.e dc n 
been.. waardoor de in: zei allerliefst z I t, 

..'1711 ter rake over.Litho Kruse, • de be 
rorgldsto pappennmeder. 

/n den zenden tijd, dat 3lorion Knolitz te 
3Itiasèhaa opzettelijk. 041•11 het werk trok, een 
de kinakelooié to moe wilden 

Ge • held . 't - gezien'. al•  eenige jaren' -  long 
hebt _ge 't gezien in de. Itintalkinsten der 
Spiackee0,1-inag0zijnien. dat . de lontering1 VonMen 

-e.131aak. de:,-tlietnl•141, "-en: 
zich ook beeft deen gelden in Poppen: 

bind::: Tonisch-n.. dn---pcPpwrr,--zonals- T„ge"zizt.,  
in .uw. jeugd Inadr,j. Outdektet ge de Iliie»Were, 
110 karakterpoppen;  

;70.revase...,nr__Inist  
Meekog Van :gin lijfje. meer. Was er 
in ge initilrankking der gezielitjesi tk: lustige 
'pel ikenr  wart, ooki n • 

. poogeni meer, en : 0.e konden afge-
- wagandi. winden. Yin boetten antbreekbam, 0111 

stuk zouden ze ook niet lieltt. •  Hoek 
• ernstig beechadigen kimden de mv.:ril/dit:1- 

poppennuiedere %,0 ligt Auni' niet 
ddr MC., e00 koraktennop, gratelijk 

101014, die de speeltafel :mui. haat kleine 
moeder boven ap t : -V.1iiegc • lijf heeft golare-
gmi 11 ft ebt:eken. ie de dappere pop niet, 

.11100,0 al de tranen valt hoor Moedertje kon.' 
don( teek_ de: sleuf in. het :rozige lijf niet /neer 
lteratolleo .. - 

• \ n l i 0 piapperherVorming )101 110g niet 
dat . ik vertol u ztka dadelijk van Kilden 
.Kruac,,, die 't .Volnueakte op poppengebied heeft 
geschapen,. van Etthe Kruse, de in Duitsch-
land zoo al,zemoon vereerde Poppenmeeder• • 

denkt,  raker. dot. zoo'n Revolutie in 
Pm:p/eiland ' zoo . moor kalmweg: tot stand 
km ion Kirst nmakte de fabrikaat zijn pij/. 
pens mis: j- .11/1 niniakt hij ze zit. • 
1)at 2.1js 'na toch' was heel...nal glad 

Een rnmH1 01111 kanaten:nam, beeldhouwen, 
in schilders, ,Isaddlionwereseen en schilderes, 
een, 1100-1- non te pas g. kinnen. 

. 1 her? %ni er in 1 1illichen een ten to/m-
.i.:1h. V110 //ás-niks:voorwerpen gebonden 

01.1111, dh, cum, lij al hun praktisch ent 
no degelijkheid. roek 011101111,01 tn1 'Af% 
;.-J10,11 111111 willen maken. la liet kunst., 
non, .ani von deel' tentinon,tel ling had die 
andere Dinitsche pappeumooder, Kou- 
litr: rilling. 
• 7.4, was teen nog - sebilderce. maar Men 0/. 

omwerp. n non dagelijksil gebruik 
gelanterd 1 verfraaid tag. kwam bet 1.11: 
in de gesta 

.11
lte. dot .1.• p•ijsen teelt aller-

eerst loutering, ela erf.roniing nondig 111u1- 
Sl. in .01 de Papinalrev..Inlie Wi. tot 
.41 dij' schilden, werd poppennimeder. 

N •: raars. ni Is .rl n I I»pj inlijst n 
hoor lat kl Thileingerw eed kr.s..4 

ro0c,O. am,- deze •11101 l! vervaanligd.'• 
lenir werlpkintevit winkii de !ww. /oir, 

..ka  afgemaakt ess aangekleed.  

zijn, te horseheppen, :in. denzelfd.en  tijd leefde 
ia-  Berk,/ een echtpaar,' de bekende beeldi 
houwer ...Max Kruse én diens vrouw Eilthe. 
-Twee kleine dochtertjes hadden ze Hán-
noria en alekerle -- en ze ergerden zich over 
de poppen, die ze die kléiue meisjes lts de 
handen zouden moeten.. geven, als ze haar 
tot poppemnonelertjes zouden willen maken. 

--Hee .smakelaos waren die „poppen, hij al hun 
weelde ! 'Wezenloos keken de' te groots, 
de zogen - hulpeloos bleven armen en hee-
mul steken in dr houting, die het kind kun 
niet had gegeven - ,Viel -een zittende pop, 
Je zithouding verliet hij niet moest, de 
pop van' den poppenstoel in het' poppenbed, 
mot derordrin/gend gekraak moest het kind de 
olifign en boenen verzetten. Tal vailj •jitride.re 
gebreken kleefden de poppen ,bekeandien neg 
nán. Dhar waren de pruiken, die uitneolig-
don tot altijd muar• kammen, en dan werd 
de P.p knal eh onoomilijk - ook konden de 
pruiken Insleten en ile--hmvonholte, niet de 
loorlmn kogel dor slnapengen, was een gezicht 
dat Kiithe KI-115, hoor lievelingen besparen 
won. En de kopynn.  kmarl. breken - :401 
11 dat verdriet neg eens voor 

Als ge in moor even verdiept in uw: eigen 
jiningd, amlt, ge vol ontferm., hot kind tot 
in nemen, dat eihreity om hoor gebroken pep, 
en ge zult allee doen, o 't kind voor de 
herhaling van zulk 

m 
een romp te behoede. 

Data zult ge' een Eáthe-Erusepop koop. , 

Hebben we niet in onze kinderliteratuur 
een versje, dat spreekt von die grote'  
&winnen/le : • 

Wat meet ik nu beginnen t - 

Ik na. h r, 1 In ij 0 n ""n g s bli n d.  
I IC heb mijn pop gebroken, 
En nu heb ik geen-kt á -! 

Enfin, 3linck Emoe vond de toenmalige 
pen zoo verschrikkelijk. Slat zijn lieve mei. 
jee- ze nhd mochten hebbn. En toen deden 
se 't met con handdoek 0111 11,11 stok 110111. 
fr WI•et, ede fan tonde vim 1,1 
gaat, 

Echter kreeg Kathy Enne, de moeder met 
de kinestenarcese-ziel, de unordige vrouw van 
een kluwen:nar. medelijden met keur peppen-
looms doek/ ykene. en die handdoek met dien 
stok ging ze ratels smeren rlomilig liet 00 
do stok 1 erva Ben en ging over toi vullen 

:met mimen. En ze wekte, 1 ,11 modelleerde. 
Baar eigen kinderen, waar er telkens ree 

hij 101010 -- vijf heeft rlir op 't 111.1g.0--
LIik - dienden Knor tot o .•I. 

a/tissl, no er werden de pappen, steeds vol- 

Amaakter hit duin E. Kilthe- meeliep 
nn is. de pap, die min wen:k/roep loeft. 
Bij het een aanbeen der ponen ging Káthe 

Krim: uit 0 110 e1) v olgo nd.• .t..I hingen 
Ile•t eer-olies gewricht ‘101 pdPlsmorincn 

poppeobeenimn tins0. "uls t e onnutten/dijk. 
sem/dien, 

ISXTItE 

De_ poppen mogen geen-  pruik ijlen, 
ook zelfs niet von mehum-wol zesgal de 
Knolitz-poppon. Ook die pruiken words kaal, 
en, geven de pop te. spoedig non on• lijk 
unuzions Kiithe Krom schildert bet eikje 
heel fijntjes op 't jx.ppenhoold, eo de 
poppen stollen dan altijd kortharige .ho --  ler- 

liet gezichtje van de pop moet .au6 ','zijn. 
dat het de Verheoldi-ng van het kind niet 
stoort. Een eeuattg glimlachende por moet 
een -wanhoop voor 't kind zijn, dot di pat. 
ook weleens non. 't huilen wil hebben,,  bij 

-ziektnin-of-"vor-eter-val, of no een welvenii 
de bestraffing. • . 

Met borg koos Káthe Keuze daarom hete  
model von.  knor poppengezichten, En ze vond 
&leg; wat ze 'zocht in de gezichten. der Re-
unissonoe-kindeiportretten Deze lieve kinder-
lijke trekken, met Wan betrekkelijk 
onverseln.illige uitdrukking 
konden alleén haar helpen. Slechts zeik een 
geziebtre ken lach. "of builen of boos kij-
ken, altaar bet kind het ziel. v- rbeelden 
wil. 

De stof, waaruit ze de poppen maak*, i 
„Xesselgoff". 

Ik. dwunu• dien, mannin. geeft neteldoek - 
ot kan netlanarlijk einede a ertoling 

zijn. Ik neg liet 010 /WI/ hefserie vrien- 
din, 11b. iln1.11111. 1`11 111C1 e /hui. in het stof- 
felOok o: 110. Vil Neioel-tort kenut 
00111,0 01•, non gijlieden Itt,1 katoen tuiend. 
net .em stenig, katoenen weef.,t, " 

ar m0011 MICHEL 

gen doortrokken van ron vloeistof, dir het 
overtrek ondoordringbaar maakt. 

7_elfs oen bad, dot de kinderen bon pop-
man zoo gra.ng gewen ia een onbewaakt 
mogenblik„ kan dus niet deren, mits 't niet 

De heelt pop voelt prettig mollig en zadst 
ms., als oen echt babykind. À11een zulk een 
pop kno het kleine meisje ongesteeld koes-
teren. 

Alleen met zulk een pop' ziet ze haar moe-
derillasies 'niet, op 't onverwachtst in rook • 
vervliegen. 

Dat heeft Kilthe Krom ook gewild, 't.e 
w i .trut kind Opvoeden tot moederschap. 

In de- voorrede von haar &weifelt. Can, . 
logus z2gt ze 't, zoo ki5rt en krachtig 

doel bij 't maken dezer poppen was 
de opvoeding tot hot moederschap." 

31en heeft dat ook algemeen begrepen ln. 
een dor vele vaardeeringen over Mar werk, 
Ins ik de volgende uitspraak, die dat begrij; 
pen bewijst: .  

..Hcm-ormde Marioh Eaulitz de Aeethe 
Bek, van do! Pop Kilthe heuse herschiep 
do Ethiek van de Pop." -s 

• 
Begonnen voor. haar -oigenlánderen, brach, 

ten kunstennersvrierslen Fr. Rruse op het 
sublitnne idbe, se ook voor den verkoop te 

nam toen patent op haar 
oostren a. De Kniseloppe.n sloegen w5/5 in 
dat /bef der vervanrdigster te machtig werd 
en _sa het recht van vervaardiging overdeed 
mon een aneolgoedfabriek,. voorloopig op proef, 

En - ihétr .  onticadlen baar lieve schep.. 
echel 

inativiihnolititi t 1-1,111r110 ze,. 111 hun 
dien. ,veraolktii 1 e.1 vip.irden fabriekspre.: 
ilinitier; kond ein ziethasikit1 /471ijk de pappen 

loonde iterác 

a./0E en 
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Snee ~nen 

t ZoTi zori'n k-Ft:negen doen, 
ergoed hier in Holland de belangstelling 

De pref meel niet voortgezet, lathe ]Cerise 
Dam knar pappen terug en- ging zelf-eer- 
nan den arbeid. Echter. kon ze dat tenlulden 

AFSCtiEll7S-WEE 
door 

NAENIE "WAN WEEL 
• 

Over de gronde keienvlakte dwaalde ik doel-
loos, genietende van de lentezon en van den 
zachten wind,. die me in het gelaat adravide. 
Toen werd mijn aáulacht getrekken,. doornat 
vele meeschee - zeer goalgekleele menschen 
en die ziet men amices niet op de hovenier-
reMen - over de' keienvlakte keert een rich-
ting kozen en ver weg verdwenen nekken 
reusachtige gebouwen. En rijtuigen rolden 
aan en voorbij en ik zag zo volgepakt met 
~eken esa kinderen ; kleine geelbleeke 
!Moetjes keken door de portierramen ; hoog 
stapelden de koffers en manden zich op het 
imperiaal en de koetsier moest • zijn hok dee- 

. lens. met de niteenloopenkite voorwerpen, die 
aan een ware landverhuizing deden denken. 

Toen herinnerde ik lno het was Zaterdag-
morgen, het liep tegen twaalven - de ter-
reinen van de Lloyd waren immers hierheen 
verlegd ? Daar zou een boet vertrekken 

En thans ,•érlianstte ik mijn schreden en 
. volgde den mensehenekeurn over de wijde'.  
.	 vlak_to ; zocht als de anderen neer den bes-

- ten weg, weer de keien je de enkels niet 
zouden breken en. je ook piet teveel door 
het zand hoefde te mullen,  

liet Wan een heel eiad. En ik bekeek zoo 
eens de mensehen, die noest en om me gin-
gen. Veel dames in schitterende toiletten, 
pratende not het scherpe keelgeluid der In-
&schen. Veel bloemen :droegen ze ani streks 
den vertrekkenden nare te bieden, Manie, wat 
ik zocht, en vreeede te vinden - tranen ! 

.imen, die zag ik niet. 
:Blijkbaor gingen deze ellen even genoeile-

lijk „en- hartelijk goedendag zoggen. En ? Niet 
.waar? Het is een Zeer wijze schikking,• dat 
men het allerzwaarste afscheid thuis laat ne- 

- men en slechte belangstellenden, geen roei- 
t' when wier hart tint breken. de vertreklaeliden 

laat volgen tot nan boord. 
(leen ook. moeder behoeft ziek daar het 

kind uit de urmen te ,delen rukken, het kimt 
dat ze liane niemelelijke berekening niet net 
aeertien; geen verloofde arme dhAr het af-
scheid ven knar liniblegoni, die ze jas vol-
gen kan, wie wiet ml hoeveel vervalt ja-
ren- Item allee gebeurt thuis, 

\rata werd er dan de. no Meden in de 
buizen overtil door het 'hele Ihnd heers! In  

En dan met a p' trotSeliell j.nielikret t 
eNnmeetlich klein der Michel :' 

Der Michel Was hoor _tierde kind. , mum, 
vier en • vijf 74j11 weer Meitje, (boe reetee.1,_  

Frau Eiroe . haar zoon. haar ...Uittel, 
we zien het op varens-ta:dik portret
-In lied Kils., MUI do ~le. bij Nnueiburg, 

zoent ze rlii. en: heeft 20 meisjes net dk 
streek opgeleid - tot heer helpstes. En ziet 
ene haas pepp;-.n ean;  zooala we hen '.Intelte: 
lilt, hier afdrukhen. naar door beer zelf voor 

--noen-  blad,gezoek:A tmo s. 
Ilun grootte' is steeds tl.,Zelfde ere hoogte 

lebben 00. van 43 ell. BleOste gekleed in 
nering, ere broekje kACteil ze --ree no meet 

'ilollotedsehe litrismoeler, die no einde',  
tee n anoga niet -hebt laten gaan over hervorm-
de hoppen. - kelten - Mark, dat is 
15 gulden per stuk. , 

Moer laat mi eine gedachten eens wg pan. 
Dere rop is °le e.r s I fj t n ar. Ie het 

gezitditje te Veil geworden -.- liet kan toet 
krent water ei leep gewnsecheri werden- Ia 
het t e: vaak gereinigd en wijn de kleuren 
er afgesleten,. Min kan let vooreen 
leid weer besteld. werden in de werkplaat'  

v
vnn Elithe Know, of door .eiken handiger 
Vader of Oom; die met penseel en fienctief weet 
m te gaan. Ie het geheele lichaampje te 
uil' 

 
gewordroi -ook tilt kan ‘overgeverfd woei 

"Onkosten van koppel, oogei of pruiken 
krijgt ga niet • 

Woel, van stukgetrokken armen d heem. 
Mag eila een nom of reu been of elft. eer. 
kop ziek begeven- elke moeder ken datd- 

Zelf met naald en draad Weer heratedlen. Ook 
poppekleeren vermariligt Malie Kmdo in 
genre hoeveelheden; passend op. baar poppen. 

Naar de Meeding. zijn de poppen gedbopt. 
Liet ge dat snoezige rijtje ven die • vijf 

. . 
liane weemoed gingen mijn gedachten uit -tot 
do maederr,den vader, de bruid. 

Rong wapperden de vlaggen van. het lleofd-
gebouw.' der Lloyd. Door een mounniontala.  
poort trad ik op het woelige terrein. 

Duur lag het schip voor me : „Rindjani"; 
lat ik. 

Wat een gewoel! 
IIet grijs.Witte zeekanteel scheen tot op el 

zijn 'venliepingen geaeneesel te zijn met mon-
eche», drukke kleurige menechen, en bloe-
men, véél bloemen, overal rondgedragen in 
de handen van vertrekkenden en afseheidne-
moeien. Overal in het gewoel waren de -Ja-
vaansche • bedienden gemengd, in hun aardig 
meetlint, helder wit, niet voorsant" plastron. 
Ik ging hot schip langs, waaruit een gegons 

voortkwam als uit een bijenkorf. En plotse-
ling steeg het geraaa. 

Geheel de vos-steven was overladen met ko-
lonialen, en een bacchantische vroolijkhold 
heenschte bier. De dokte grappen werden uit- 
gehaald; ik aeg ~asten maken als be- 
zetelen en slingeren armen en beenen buiten 
'bond; zoodat het op een afstand leek of een 
zak mensclije . in donkerblanw en geel, was 
uitgeschud op den vometeven. Een-nutte  
te weer en dat was pus een -groot plezier. 
Bulkend Steeg het lachen op en tientallen-
armen grepen over boord en zwaaiden in- ra-
deloone opwinding - en het gezang dokerde 
weer..  

Toen voelde ik het bloed me naar etkort 
ntg•oolueo -van • ontzetting en, weedom. °nota' 
God, hoe werd daar do • felste smart over - 
sehreeuwa , de diepste ellende ontveinsd ! 
Door meesten ze heen mulat ne er hint hand 
voor...gezet hadden. En deze had 't gedaan, 
omdat hij al te vaak Schipbreuk had gele-
den in liet vaderland, en gene om met het 
geld vrou* en kinderen to 1:ethica uit ar - 
moede en. gebrek, en nummer drie in "een 
haloorige bui; omdat hij al nie lang werke-
looe was set nummer vier Mikel en n Heen 
uit Inkmriglield. 

1:`a dente gingen ze naar het vreemde, verre 
hind, waai- krijg en ellende anelitte, 
ure aan den kent , stonden jonge voniwen, 
net kindormi op den arm, ten entte marlen, 
en ze m4ireiden en zullen wel bitten. tornen 
geselindel hellen, ene dal ontzettende Indien, 
kit ontzettende zingen. Wat 1,4ár 
tnntt'n-ttf~o. 'aas hein unieer* meto ! 
',temt hij ,kior biet . talken een' 

zetion. • 

ehrIstinchen• Pridderike 

nimmer .  Die beden op .en . 
Friedelike, toffe, -Harinerle Arm- 

, hem. Annehee -- vind - ik -heeletneel ooi b 
steler ! , 

Heeft uw kind eenmaal eet Eddie-Erase-
pop, dek knie go 't telkens opnieuw weer 
de vreog<11,  van nieuwe kostintinpjes daarvoor 
bMeiden, 

Da prijslijst ligr._kier snor me mi ik noem-
te eemige, prijzen 

Een wintereastuurn bestaande uit : mantel, 
mof en schoenen-, 14 klerk R.40... • 

. :Eet kostuum, speels Anindieli. het 
. 

aare. 
heeft t t) 5Iark = f.5.40. 
,Ere- modlcapjes-costerim--.1t 
.Ecu," ulster ofteWel Verfaatjes I . hoek = 

:Doomt Veel gell..1-__M-1:-Xeet  ren in 't wol 
stevig , genaaid, geknokt. gebreid ' Na be-
:tergt 't ie niet die ellende van afscheuren 
langs de naden of uitrafelen of .oenvondig 

-onesieldellijle----verknee• , 
doeliteerie -liane pop geregeld Min- en uit wil 
kleeden. 

Kalle Kruim mocht met baar poppen reeds 
veel waardeering vinden. Oli de intereenonn-
le Pomiententoonstelling te Flerenee 1911 
kregen ze een groots. gouden medaille, op 
die te ,Frankfurt in datzelfde jaar een eer-
sten prijs, en te Dreslan een diploma. 

De Engelache c.arnloges meldt triomfauto. 
rijk een Graad Prix op de Gentache TedI  
tookisbelling. 

Twee jaar geleden was er een groep Keu 

mi de Vereeniging .chooleheid in Onder 
sepoppen op de Tentoonstelling uitgaan 

wijs en Opvoeding hier te Rotterdam, en ik 
weet nog; :t wee om niet van weg te ko-
men, van zootieel liefs en 'bekoorlijke. 

Mijn God - hij had schik 1 
0, dat vreeselijke laolien 1 Dat eutzettende 

juichen ! Teelten en snikken weren Met zee 
eartbrekend geweest -f 

l)e etomnfluit bromde, en er ontetond een 
groot° opeolnadding. aan hemd. 

Toen eng ik het afscheid nemen vluch-
tig nu, olndht de tijd drong en men van 
boord moest.. Nog een onihelzing, nog eau 
kim - -en bij de roopplank begon een ge-
drong te heerschen ren. men,seben niet 
lanchreide, verhitte 7 geeichten, zenuwachtig 
strutkelend avec de plank, toen ziele scharend 
langs den oever, mi wuivend, al maar win-
veed, 'tegen wie zich-boog over lie verschan-
sing: 

De plank was ingehaald, do touwen wer-
den losgeworpen. De machine begon luider 
te• werken. 

Deer schoof het enorme zeekasteel van den 
oever d. 

En het vertrek was onherroepelijk. 

Had ik dun gewikl, dat die schreiende jonge 
vrimwtjee die bleeke jonge manriem - nog 
weer terug waren g,eloopen, mw• den wal 
ene ? Neen ! neen ! Naar Mek ! Toen ik 

-beepeiinle, dat bet schip werkelijk Ion van 
den oever ons, dat het Inatete touw binnen-
gehaald was - toen barstte jk nok in tra-
nen uit en mijn verdriet steeg,  nog om de 
wanhoop daar vlet mij langs do versobert -
singel] eau het zeekasteel, PA om mij , op 
den oever. 

Als ik nee al schreide, . en schreien mee, 
ik, die niemand verloor, hete moesten zij zich 
dan voelen P 

Alsof er nog hint genoeg weemood en ont-
roering in de atmosfeer wua, klonk plotse-
ling, cinetig en plechtig, het Wikkelen,. 
Voor een loods stond ere militaire kapel ge-
tanhannl. En de muziek vieniongde zien niet 
liet piel" en joelen der keloialen en zenit 
tekens weer embent 

ii 
. 

langzame. langaimm gked het schip naar 
liet midden der rivier. Nog, lang: kenden wik/ 
zo ziet, die dein- wt„iniZell. 

l'ofile geer jonge officierim stonden bleek 
op lee, knevel te bijtap, terwijl tumwelimi 
hen in lu joili:e ertelt.en' Zien 0,7re:ttlen 
min een rodelmere De__ ti nsn 
tradilt.m knar ie treoZten, *amor onredelijk, 
knie t enkeler, rokten zo ziel, 1.• 
teaen jijt eholor mi "r et zo bun iom.o:  

had gewekt roor liet werk van deze jo erge 
kunstenares. Onze kinderen zouden er ad 
bij varen. 

2. LUGTEN-REYS. 

intomen verweten, ja vteacten, dut ze louw • 
meegemierd hadden.  

Tak:ijkt, jonge; inde-jee, of waren het jonge 
vromven, otonden, ieder eenzaam, gebogen 
over de verschansing, in haar muun:114,e 
bouguettou Moeiden fel tegen loet giijs-wit 
van he, schip. Er'weren ur bij, die echrei-
den of huur hart zou breken, en ik kreeg 
!Medelijden met zei' koelt docht opeens 

„Dat ehreien ie maar van de °ogenblik-
kelijke ontroering ! Dat zullen-immers-hand- 
schoentjes zijn ! klaar zal het . i.711017.itell 
het afscheid zeven maal zeven koeren ver= 
gaskol  

Nu ,Wee het 44711p 'midden op stroom. En 
plotseling voer.. liet niet  flinke reet ren-hit 
vooritit. •„ • • 

De minriek zweeg. Flouw klonk het gejoel 
der kolonialen nog over int den Oer., 

En lui oenige °ogenblikken mui de Ried- 
jani 'niets dan een grinineirtie stip op do rivier. 

Seiamlig wen terrein:  vrelatee. Over de 
keienviekte spoedden allen zich naar de Damde 
tramhalte. 

's Ave l: eng ik ek ieweagierslijeten 110. 
En ik- vond gein IltintinehMentjeztiniiriell. doch 
vele, vele 'nienijeennmen. 

'Poen rond • ik 't mij; droeviger ce liart'-
(erkender, wrat ik dien mergel gniMi hal. 
En lang neg dacht ik: dien nacht dan ‘1.1 

. hoe ze zich over de wijde zeefot 
wegspoedde naar de verre, vreemde landen 
hoe ze zeeveel jonge reenselem- o-cedroeg 
ontrnkt non han vaderland en non wie hun 
lief zijn - haai ze Znfitinel eenZaMen weg- 
dmeg ! • • 

BERICHTEN. 

Onder leiding van het Internationani ene. 
eert- Thenferberean de liaan W 
gegreind :nlhier, ml do lieer .koten Verheven. 
verliond,,n ave het Gerande-heija' Veeg:oio.  en 

-keer- mik Lueifeend bij liet Ibia5 • 
ooms-gezelAkett een reeks voorden:M..1e hoe-
k-e. Zumhigniiklug 31 Deeesdnw. liwif biet 
,zal hij in Ditkenrin dempla in Dotheit 
domen. treerspel in en Von .neovr 
Van den Vondel. 

ti•S_Iiiinlin.71112.,.iitiza._-_zetzt_enti-\:•elieeten 
..711J- im geen onleteitle in lu tei;: 

.1"er.  zijn Neder-rel l  i 1 t Dmon.tol-g. 
ohm, :deed hij ?I, ie:peel.)  :der i r lee  

'vin liet-  Berlijasele drukke leven niet vol-
heiden. Ook waren daar de geschiktste werk-
krachten maar niet zee te vinden eet vooral, 
te h o d e n. En wrak-  ge me zelf-antireef 
.alle lno lek mit Modern mul Pappen mus 

Bie lin geflalleu neell KinvE, no ce reizend 

Gelukkige. die „entflielien'' kon.! _ 
....Meine Rieder hakte I gestanden" 

whreef. ze...zentier. 



Gescher & Kamper 

DIVAN 
f13.50 f17.- t21.50 
f28.. f35.- f40.- 
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   BAZEN WERKEN ,  
-101.0 eirel neer SOSEUNS-,iit niette triikene-reTiii.M‘WeWde de -nv 

- 'FAUTEUILS --.EETKAMERSTOELEN - 
hGHUUN,Y eeNRbiDSDe ER KUSSENS 

uw: Zlchtzendingen franco door geh*el Nederland 

MAGAZIJN VAN DAMES-HAND-
WERKEN EN LUXE-ARTI.KELEN 

Firma Wed._& Y Wipkoop 
Noordelnde 40 - 'a-Oravenhage 

Brood- en Beschuitfabriek „DE OUDE YETTE NEN". 
DEWNAAG. - Bij het Stadhuis. - Tel. Haag 2480. 

: Alle soorten BROOD, BESCHUIT, : 
SPECULAAS, LETTERBANKET-enz. 

LUNCHROOM.  THEE-CONCERT. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel MI cent.- .. • 

gewonen ooroven, Aldo • 13 look ga.sehiek.. Zo 
is niet eens meer vrij aan land gelenMen, 
meer afgehaald van boord van hef :illllonliip, 
waarop ze h- bevond en opgesloten lin de 
gr, racema te 1.,.ster . 

voor haar roman Lee Statue Voilde. Negen 
van de. neventien stemden voor haar, de 
echt. anderen anderen voor een man, dett schrijver 
Pool Gardner, die Le 'Coeur Farenehe bad ge- 

' sar-even. • 

Ze stellen veer de 'vouten, die ia &zoemer 
ven vrijheid over ons land hebben geregeeid, 

Willem 11. "Willem II; Willem III, Wil- 
.helmina. Maai onze Koningin-Moeder die 
al.; Kno.neig-Regententien jaren /fair plicht. 
en zoo uitnemend, heeft vervuld 9 • ihlwlrjnidg -and 

-- - 
- ,^ 

Daar heeft u ms, stonde , van elk, - • eten ' - • ,. . • , 
. bed dit. bracht. . de . 

• 
SPORE:REIS 

etiWANDEL COS:r. g 
.-ECHTB-DgetER1ODOMpligi-.--*--
Egget$CMTIVEMST,-P—  

den -dat" ze .,m• • met baar honger. 
kuur tigelijk uit de gevangenis te Ezeter 
is gevangen.' - - » • . 

Dar ber.a.e.des: mees meer- en -niets-..min---4--- 
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Nieudve Rotten-lammer laatst. Een Soksix• he, 
• hhl idahme, zon een militaire uitvinding heb- 
- Ll'n Red". ' - - , ,„- •••  
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loten blijken bij Haar aftreden, hoezeer her 
MaCu- deanchiMrwas - 'had Zij na vergeten 
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SHUIS • -HET . GER . 47-,' 
DEN HAAG Nisossenne ene. 

Inag épktimmen. en dat . ze dan'.-weèr gevat 

Boe neen ,ukag -denken over d mikt:int° 

unr • vist 'in 'slaap vallen. Laat 'ons niet 
.denken aan .. den gruwel ,- dat morele weer- , 
lomen danonmeetoogend door den vijand in 

taais der Elonigire-kagèntes niet mocht bren- 
gen, omdat. de postzegels da .in die tien 
jaar ook niet hebben gedaan = dan was AMSTERDAM  S14tim.zse,z3s 

• COOPOOI METS..-coutcnEmes no 
.. 

WOU -_knar onverláJklailijke energie meet'. 
toch besrondening afdwingen 1 En rok de of- ; 
fervaardigheld van allen 1 Een vergadering 
van suffragettes makto rde in geestdrift, tOen 
het bericht der loslating kwarn, dat er 'op 
amende. voet,  14.0(x) pond weed gecollecteerd 
ton bate der strildkas. 

, . .- . 
Het Vederlandjadeldt,-defkLiteratueeL— 

 pree d-ad-het Fransehe tijdschrift La. Vle Hou- 
reine door zeventien Fransohe schrijfsters 

-turvaolan c. 1-negotie:k laan Madame Marbot,' 

gruwel, -0 AUL-  in vnowenheménel 
Waadden is •het niet weet We zullen het 

hopen - we zullen il verder op de hoogte 
honden. 

- , • * 
• Een rode deme 'was het, „die ons. in een 
-Partionlier schrijven op dvOlgende geboekte 
bracht, en we moeten het bekennen : we 
schamen mis dat ile- niet zelve op dat denk- 

tien, jaren von 't- Itegm*Oel,  in e.e. "'d 
te symboliseelen. •• Misschien was er dan met-
een wat mooiers 'roef den dag .gekomen. Als 
ik denk aan bv. de jubileunmegelevem Ita- ,. • lin, fijne miniatunrtjes, gewoonweg ons in 
een smal gouden lijstje te zetten. ' 

Doek alneer : om de sohnonhatd . der zegels - 
is 't , niet ~nen, dit oolErliveo,• We .wil: 
den er slechts' mee' zeggee dat bij de jubi- 

. . 
zijn J oceplovoonlmeht bracht hem eveneem ., • 

----77-n". groet :Meet,. overal waar hij optrad. 
beWees dat hij ook een Cijn deklamator 

. 

1.1; het Sidkagettantimmer , dvaarover 
schreven, werd do thuiskomst van km. 
kent uit Amerika gemeld. Zijzelf verwachtte 

. niet ankrs. dan da t . ze Ingevolge de 
enmitals, -n vet. nultdviellijk -weer gevangen 

en 
is. . 

wij 
Punk- 

• kat- 
- rom--  

-beeld zijn " gelremeum---r-  
De jubileumzegele zijn -er, 
Ledijk - maar Iet doet er 'op it i.nógén .. gaten 

. blik heet toe 

• leumzegeld noch de teen jaren vang het Re- 
genteehap,. noch de toenmalige Regentes ver- • 

luidden ,.mogen warden. 
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• CORM n  EAidcFROFRAMALL cLirnATEs 

A HAYE, HOOGSTRAAT 25. 
:Amsterdam, Kalverstraat 2122. 

glllYVN~l1,IlI L.`. 

Gaven Bine 4 la Glycerine  
non,  Manchir et ericuoir Ia paan. 

ADVERTENTIËN. 

MaisonE Rimmel 
Articles spécialement 
recorntnati4 -ouria 

A. KOGELS & Zn. 
Prinsestr, 52-58. Tol. 2825. 

laAgnigES 

Boekbinderij 

A. B. Giroberg en loon 

eenkade 53 den Haag, Te1.8158 

fantasie Laarzen en Molières 
9.50 10.50 etc. 

VNV Nieuwe modellen. 

Gescher & Keeper 
Viarelagatraat 22 

DEKENS  
IBAHILMANN & C°. 

35  HCIOgsfi•409.:  

OPRUIMING 
VAN 

likatksis, lantekoskumet 
Blouses—et Ocksetgavottet. 

41r0Or lage prijzen» 

Maison Lausberg. 
Tailleur piot, Danzes-Fenrreeras. 

Er-1., toupeur et tra.. Iditison de "ris. 

11.11YE. • 
Confection, Trugsformalioiret ReParations de 
fourrures de eend genre á des prix moddrés. 

/1. -  
V. SWIErENS'TIP.,7ilT 

Een Velligheldsgasmeter 
wordt ieder op aanvrage 

verstrekt. 
Aanvraagformulieren gratis 
bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

Inbinden ven Tijdschriftsz 
ook mrstclaljleverin g van -he- 

staande Mempelbanden. 

Voor bInclweirk zijn fraaie • 
modellen te bekleD09"• 

Eerste en °enigste  

Coldersche Vieeschhollwenj 
hier ter stede 

VAN 

R. •Meyer Frankenslag 314 
TELEFOON .SON. 1450. 

Hoogst coneurreerende prijzen. Sinds acht ira 
succes leverancier der ExploitatiedNaatsobappij 
Scheveningen, vooronder ressorteeren Kurhaus, 
Palace Hotel enz. enz. 

Dames hebben niet meer noodig , haar vleesch uit Fries-
. land of Gelderland te betrekken, daar mijne prijzen tamelijk 

_ overeenkomen_met de prijzen nit_clie  
Bestellingen worden in alle wijked der-stad beaorgá en 

zoo' Men .soChtends intijds wenscht te ent-
_vangen, morden de bestellingen 'savende 

aan buis opgenomen. 
De Metst mogelijke zorg is er aan besteed, daze naak 

naar de laatste -*lachen des tijds in te richten, 
• zoodat men verzekerd kan zijn, zoowel op hygienisch 

gebied als anderszins de waren in alle opzichten naar 
wensell te bekomen. . 
vees Beleefd nodig ik U uit, - mijne zaak eens te komen 

beziChtigen. 

Magazijn van Pelterijen. 
EDUARD PELGER. 

Prinseetraat 35. 'k: 's-Gravenhage. 
-rekijihoon oom 

( e laatst kapitaa11 golden) P • 

~11.0" is-Gruculiage Laan v. tarderf gort 23, 
De geeloten leeningen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde 

ensehappan en hypothecaire gruwen. Bignalatemeebappen wordt het 
eventneele risico, sen die brt vain- leeningen verbonden, door ome 4sr- 
zeliering gedekt, terwijl groeven tot zekerheid strekt én bet onderpand 
én da anneprekediJkbeid enovvel van den lansotheceiten schuldenaar ale van 
den bypotbaealren aohaldeiseher. 

-SIP KERSTMIS GESONESKEN. 
Ontvangen een rijke keuze Keratboom-veraieringen, 

mede een mooie sorteering Gekleede en Ongekleed* 
Poppen en alle soorten Speelgoederen, Poppenkleedielir 
Maren Poppenpruiken, Poppenwagen, enz. 

Poppen- en Speelgoedmagazijn 
„de Poppendokter" 

A. TOORENS. PIET REINSPRAAT 

Maison de Colture "Aux Elégantes" 
77 Niiordeinde :: La Have. 

SPÉCIALITÉ DE OORSETS .na 

r FOURRURES - ROBES DU SOIR. 

Cgsturnes Tailleur 
kits sur mesure partir'de 11. 95.- 

tiEtIENKAMP-VAN tTOOREN 
TAILLEUR g VIENNE POUR DAMES 

LA HAVE Anna Paulownastraat 89 
Tel. Intern. H. 1357. 

MISE EN VENTE 
Vente des Modèles et de tous 
les articles " confectionnés 

prix très réduits, 

COSTUMES-TAILLEUR SUR filESIME 
fl. 60.-. 

OBLIGATIÈ  
in coupirres van 11000, f.500bn f100, 

tegen den koers von 1001' % 
Worden verkrijgbaar gesteld door: 

MAIS°N  Ck DE - 
Yin BELASTE WAARDEN 

Do Nederlandsche Boek- en 'Steendrukkerij, voorheen II. I. SMITS: 
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'TWEEDE -BLAD. 

Vat onze oVergrootmoeders lazen. 
„Wat onze ovSrgroohnoeders lazen% wao 
t anderwerreven dp deer, mejef- 

ron . ruining adjunet-are units t 
maar, gehouden in het Dames Leesmuseum. 
Waai het onderwerp zooleer in het kader van 
dit blad ligt, rs dit verslag niet at te h

.,knopt gehouden, 
-

Spreekster ving aan met een terugblik op 
het jaar • 1813 met al zijn _emoties en - ijs: 

•"groeve verandering voor ona'-'4detland • en 
ging nog een halve eeuw terug om meer 
Mis oeng te schetsen den algeheelen toe - 
stond van verval, waarin handef ea nijs er-

onakte-flet wier achten-min-eltwav 
_bekwaamheid en. het aanbidden van nl net 
bir den s roemde • kwam, won daar voor een 
niet gering deel schuld. aan, Eigentaalweld 

• opzij gezet vaar Pycnische, welker ge - 
bruik zeer gekleed stond-; inheemselie_produe- 

-.ten en fabrikaten Moesten-bet -veld 'ruimen 
voor hetgeen andere landen voortbrachten. 
lninginnierhand werd liet verkeerde hiervan 
• gezten-en-men-:eloeg-de- handen --aan het-- 
werk om er verandering in te ledigen, 

ihnitaohappijen en vereenigingen werden ok/. 
gericht -  om het euvel te-  bestrijden, "-creedudfr 

-p,ohaden te w den, eigen industrle "omhoog 
te werken. 

Fom van die was de HolInndsehe maatschap-
pij van wetenselidppen. welks in 1800 weid 
herdoopt in Nederlandsche innatschamtkj ter 
bevordering van Nijverheid, die sindsdien on-
der- dien naam bestaat en: naaiman: een af-
drieling genoemd Werd; -De economische Tnk'r. 
Voor deze instelling dichtten de bekende 
schrijfsters Wolff en Deken een ven. geti- 

„Iirederleinde. verpligting tot bet in-
standhouden der Maatschappijen in ons "Va-
derland opgericht. en nel bijzonder die ven 
den Eennomischen Tok". 

Door liet succes daarvan. aangemoedigd, 
verscheen iets inter een verzameling gedicht-
jes. die zij ,Economiselie Liedjes-  nodutlen, 
waarvan do guitige -Eetje Wolff in •henr,  
voorrede zegt : Elk meet nat doen der.'  
hovonlering van het algemeen welnezen. La-
ten wij, in vredesnaam. die affaire opnemen 
en, ter liefde van ons Vaderland, -bet Rijm-
werk beginnen." En iets verder zullen 
heze onze handwerken noemen .,Ecu eer - 
sone Liedjes. Wij richtten een getouw op 

''en. Dimmen het : „het Eeonoinisehe Idedjes 
Weefgetoute. • 

Zij gaat door : . gij het vertier on- 
zer Goederen behartigt, en zo wel Econoini-
seho Liedjes, ais economische Japonnen, keus 
sen, hoeden, behangzele, vloerkleden. ganzen 
enz. gebruikt. dan zullen wij ons• getouw 
glimt& lioaden, dat beloven we ernstig. • 
maar zoo gij er ons mee Mat zitten, den-is 
liet ons tiet te vergen. de affaire levend te 
honden 1 want, wij zijn ze Economisch. dat • 
•wij liet enk omtrent ons zelf zijn.' 

De" -versjes geven 'ons een aardig beeld van 
dien tijd. en al staan ze literair niet zeer 
hoog. op eenvoudige. gemoedelijke wijze wor- 

den er een aantal lessen, dm uitgedeeld en 
goede en ' kwade voorbeelden gegeven. 

Ze "zijn grootendeels -voor de kleine Invden 
geschreven. De spreekster gaf eenige gedicht- 
je' ten beste, onder. meer „Het naai- 

gei je", -Des vroilijke kindernieid'. „Zee- 

ons een en ander ieeren over ne' 'toen-
malige opvoeding der meisjes, ons een kijkje -
geren op liet kinderleven,- ae dienstbodenpo-
sitie enge 

Achtereenvolgens behandelde Mej. Bruining 
ini Petronella-.joe s , de predikrints-docliter, 
die op 4-jarigen- leeftijd blind geworden,gich 
Inter der letterkunde wijdde, en Penen Mam 
tenbroek, die in 1788 te Snerk geboren, een 
ziekelijke jeugd dembraelit en langzameritsund j 
en zeer bescheiden met schrijven begon, eoll-
ïer-  get. dan_ no herhaaldelijk nadrukkelijk 
verzekerd te hebben. dat geen verwatenheid,j 
en 

, 
ijdelheid haar tot deze onvrouwelijke. bo- 

aigheilL~f dok zij___cink_Met_tnetendeer-
de. vaar mannen te schrijVen, daar dit een < 
J•eirierilbeld vereisehte....._svelke__aij _niet bezat, , 
on ook del vrouw niet tot sieraad zou strek- 

- ken bs i e.!) ' • , 
Dot zij trots al deze misplaatste nederigs; 

-held én-te rer-gsdreren-lyesehniderdmit7egt, 
goed werk leverde ben ijst een eritiek opi.; 
knar ,Lectitur voor vrouwen", waarin name-
Jijt-  beweerd: Wordt . dat Emma onmogelijk 
zonder een goed onderlegd vriend dit ken 
samengesteld.  hebben- Dmartege,n eehter kwam 
zij tnet verontwaaeliging op en tartte een 
ieder. zulks *nor te maken. 

Al haar werken zijn van een zoetelijke sen-
timentaliteit els van oneenvondige ophemelt, 
rij van het goede doortrokken, die in vele., 
boeken van dien tijd te vinden zijn en ons 
niet onze huidige pm fittingen niet meer 
Boeien of betredigen kunnen. Daar:-Wriar vr 
minder gedsrongen- is. en personen op laat 
treden met ruimer opvattingen, is zij vaak, 
niet oorspronkelijk en doet ze meet dan eens 
teen Welkt ep Deken denken. 

En de pauze behandelde de spreekster Een- 
roman „Wilbeheina Noordkerk" waarin 

ze ziek vrijer eutplooit en zich niet meer 
non ineperkt voelt (100n taan vrouw-zijn. waar-
van liet ideaal in dien tijd was, hetgeen wij 
nu zouden qualificeeren als : lief, maar den. 
Na oog conige nos ellen besproken te heb. 
ben. vervolgt ze de rij `dor schrijfsters vara 
dien tijd met Margareta Jacoba de Nenfrille. 
afstammelinge- uit een oud Hugenoten ge-
slacht.. de norste schrijfster van een Neder-
kindsen hiatoriSche roman. met name, De 
Schildknaap-. Zij schrijft voor onzen smaak 
veel aantrekkelijker en neemt niet meer de 
gebruikelijk,. tnllooze omhelzingen. flauwten 
en weeë rodepreeken te hulp, om de harten 
harer lezeressen te ontroeren. Verschillende 
passages uit haar werk las mej. Bridning 
voor. die uitinuatten door soberte van stijl 
en juistheid ene beelden. '  

Even memoreert zij de Engelsehe sehriff-
ster Mary Wollstonecraft, die snede in 1791 
schreef ovor "tlso Rigbta of Woeien"' een 
bewijs. dat toen reeds gmérnanoijiemde vrond 
wen neer zoonds als rechte mr dischten. 

Na deze uitw eidingen over de schri4tera  

von dien tijd,. 'keerde spreekster mud bot 
'jaar 1813". terug, ons in eerbaiaei met. ge- 

bonrtenissen Van dat jaar, twee dichteressen 
to noemen. die beiden die gebeurtenissen be-
zongen hebben, • De Secste ervan was dealt 
jarige Johanna Constantie Lieve, die op dien 

uleingen-harer-v-eienden---lin 
eerste bundel in het licht gaf, en waarvan 
de voorrede allen al ons het hoofd doet seirail-
den-nver -de-onkinderlijkledst en onnatuurlijk- . 
held-. die daarnit smeken. 
- Dat de jeugdige diehtet es echter, niet van 
talent Mos ontbloot, getuigen vele ven hare 
gedichtjes no. 'con wiegedielje, waarvan liet 
rist e rimplehje helt 

Slaap gerust, 0 blozend wichtje. • 
Dat nw ~lijk gezigtje 

' Nimmer meer door smart. verke ijn 1 
= 0, dal nooit, dot lies e roosje, 

Dat beminnelijke Mensje - 
Van <ee lief gehint verdwijn 

Hoen el zij veel deed sen, lichten, is he 
-aantal -1mrer werken- niet-Z,heemreein over, 
.eensteraming. daar zij reeds op 21-jarigen 
. leeftijd stierf. , • 

En Job. Cleve valt nos, te vermelden 31n- 
au 7.m le' die tfir-r -Emile met aer- 

Witte an Iformstetk,. een offreier. dien zij • 
in de geVangenis leerde koenen. waar - hij 
wpgr,,,, 4-a1 tieke  mmetrodiegen vostnerdc  

re inde, rong: ptt ideeën dier dagen 
bezocht zij hens daar ons hem den tijd anem 
genen te verdrijven bracht zelfs een vr
din siee. eimm hetzelfde bij een vriend van 
boni te «nen nevolgen oon dubbel Move-
lijk, waarvan het Imre reiner niet geluktág 
was. Van 3larin Mi Witte Vol aftornende los 
spreekster cm deel via haren lofzang op 
liet land l oor wannon ik hier korth ids-
halve Met .1 eiteeren. 

Met de hoop, do toehoorderessen oen lik 
op -do seltrijfater en de lectuur oneer inel. 
grootmoeder, te hebben gegevdt, eindigdeWe 
spreekster haar lezing. d  e door luier gel  
met groote belangstelling word gevolgd. 

Aan dit verslog, wil ik casy_knoopen een: 
bijzonderhe'den over de ins-telling, walir ,  
lezing gehenden werd. namelijk het 

»Amins LEEsaftszuat, 
Lange Voorhout 30.. 

Het is ineermnlen voorgekomen, dat mij inlie 
tingen verzocht werden ointrent doel en h 
teek ui min die inrichting en ik "vind ltleg 
een geschikte gelegenheid. die te verstrek-
ken. 

In 1894 werd het L.sennusemn opgericht of 
liever. het knalt] roemt int Pen bestaand da-
mes,leesgezelsehap . van ongeveer tien leden. 
Het doel van oprichting nes . op een -- 
goedkoope manier goede lectuur to kunnen 
verschaffen. "Wanneer men de kosten, ihe 
liet lezen in een bibliotheek sneclirengt. s 
een - heel jaar • vergelijkt- niet de tolittibutic 
van het 31essum. dun komt men oom, oer 
tot een zelfde bedrag, terwijl de voerde: len 
van liet museum voor de leden duidelijk zijn. 

liet innsetun begon zijn bestaan op een 
bovenkamer is, liet Noordeinde het baten 
tal bedroeg toon 13-i. Aangezien de kleine  

,• • 
"kamer Mier al spoedig te kleCii wer(1, ver-
huisde men mum ifen a erkent, ss-aar een 
heil bovenhui, werd, iísliunril en later naar de  
Park-trant, ss im r liet intiseion geronnen tijd g,- 
vestigd bleef. totdat bet nu ongeveer vier jat* 
geleden naar het tegenwoordige • huid werd 

licce-rcristitsing--binclit is 
grbotc stijging in hot ledental. ss at op i

si
eer 

duidelijke wijze te ráell i. op de grafisch" 
statistiek. die het museum inzend op de ten-
toonstelling „De Vrouw-. 

Op bet °ogenblik tolt het .ten ruaisteidq 
tyottifhomferd leden. liet 'aanrol hoektleelen, 
dat de bibliotheek < bevat, is phammer vijf-
duizend Titeronder is ming gtudie-materiael. 
doel: bij eiken aankoop thiarydn is in het 
oog gehuuden, dat de nannewimm pinots, daar-
t oer is de Koninklijke Bibliotheek. die ho.-
nadien ling vlok bij is. Grootendeels zijn 
het dus romans, levenshesehrijs lagen s er- 
handelingen enz.. die er tés indeni rin 7 
hot Hollendstb. Pr naeb Engels-h en Duitsels • 
India :ni ele boeken zijn , nel eeltige, doelt 

gij„ _woelen door. het _museum niet.. nang.ee _ 
kneht. zoolut do. <Igor aanwezige deelen•door 
gehenking in de bibliotheek gekomen zijn. 

Dan zijn er een honderdtal tijdselit ten 
Dof'  11RVIWRI-T%:171.1 tn ren 

kamer, waar tevens de literatuur meltuieveat 
die olniddri ier liet Leesionseum zelf pe. 

't mee nnar Isnist  
cnrnen  

De tijdschriften blijven er ',enigen tijilli: 
gen f l eekbladen 6 weken en do iwarmt. 
Schriften :1 nlid- n daarna gaan ze in dr 
toto3 en kunnen_ evenala de ardere deeles ook. 
bieten het museum gelezen worden. In die-
zelfde leeskamer ligt nok de umandelijkselic 
'ontkool, op een tafel en Inedt dus ieder reu 
duidelijk overzicht van de geregelde ulthaei, 
ding der bibliotheek. Die aankoop geschiedt' 
door het , Bestuur, begaandee uit runt  le lrn, 
hetwelk bijgestaan wordt door een commissie 
van arts loden. Elk noem- boek wonit door 
twee Ielen gelezen, zondut iedere nobwirmt 
gecontroleerd wordt. 

Behalve do genoemde leeskamer, die zeer 
hatig• aan den achterkant van liet huls ge-

legen is ee €en deftig-gezelligen indruk meukt, 
ar nen den voorkant nog eert kamer. "daar 

.1. liehtere lectum op tijdeoliriftengebied te 
volden is en_ daar aangrenzend bevindt ziel,
d ,- boekerij; liet verbod vno spreken, Rot in' 
eerstgenoemde lerokotaer ,te,ng -gclurnrihritffil 
wordt, is hien niet zoo van kracht, door reerkthet 
wisselen der hoeken, hetgeen door ile loden 
zelf geschiedt, eenige drukte meebrengt. Wen-
, en boek genomen wordt. schi in I-  do 

aan vrangater zelve let in een dam I' gord
ia- Ren preferente bija biedt 

don lezeremon de gelegenheid' hare n ereehen 
neer te schrijven omtrent een duldr te 
Menen hoek., waaraan dan zoo slordig lno-
gelijk voldaan wordt. . 

Hot liefste jam wrk = in. Oen ',int-q:win:e. 
ling van nugoved 73000 doelen. 

Er wordt van liet Demo; leesintinstm roei 
druk ,gelintik gemaakt en list ven1zier neer 
ei-kini in oen ham-rh, "Het deftige, 'mie 
111: iq lint de ruime kerm,. gelegen in man 
der innoisto buurten van de- «t, d. biedt een 

Feuilléton. 

flUISSLOOFJE. 
Met de accuratesse van een-  koopman voor 

zijn janthaLans; de toewijding van een poli-
ziens voor zijn. meiden-speech, met • de uitet-
ste goede wil waarmee een memel] zijn best 
kan doen wat het dan ook is, had mevrouw 
Vermaas, »at ze nu juist dertig jaren deed, 

• liet ontbijtgoed afgewn.ssehen.• • 
Nu-  nam ze het linnen ochtendkleedje van 
t hoflot:.rouwde iet zessen en toen weer 

dubbel, borg het op. 
Ze hukte zich en drukte nu het grillig 

roceoco, mahoniehouten buffet. dat Truitje. 
- de meid, in de vroegte al te pakken.Juld 

had; tegen zich. ons de mahoniehouten glim 
dning den jongeren -glans-van- een -tweede.  
:beent op te leggen Daarna -legde zij . de 
kleedjes voor de donzen. die in de week tot 
min den avond en 's Zeilde. tot twaalf noir 
voor bet slijten isingekeerd lagen, met hm 
~lilt naar boven . ze stroopte de hoos 
van d+' fauteuil. die ook alleen 's Zondag, 
zijn wezenlijk wezen mindis tonnen 

Slet dolerenden onliltwohliamn ijver herhaal-
de zij haar werk van eiken dag, ron elke 
week, - getimmer ida toen ze. kind, Imam 
stemt, van fouten krioelend keurig nette 
sehoolwerk locenstrocht en als jong meisje  

haar piano bewerkte, haar bed afhaalde, een 
aantal haakpatroontjes copieerile en - moe-1" 
der. gewórden - haar kinderen op hun went"  
ken bediende. ze verzorgde f.s werters• mee 
w-ann wadelnenter en wanne -kranken in -eigen 
gebreide hulsels , b• 

--Al .le Intistimidelijke bezigheden van me-, 
vr . gepast in de men waarin zij bel oor 

te geschieden._ naren dermate in hmtr 
vastgegroeid, dat het ham. - bij verzuim --
.nen hebben geleken of de voorwerpen váh 
haar zorgen zelf ons haar zouden zijn_ gaart  
roepen, zwel: de koeien achter een hek naar 
dm melktijd loeien. 

Aan liet eind van de onthijtbealommeringen 
blikte mevrouw om met sanMnknippende 
vingers de evergeblev en kruimpjes van hot 
vleerkIded te tippen., 

Dit mis altijd hetzelfde slot. 
Toen besloot ee het Mits nog eens door te 

geen. 
- Wulf er t is n t hit,' komen dozen "Mie' 

dag van hun dertigsten trouwdag. 
In den gang keek - waf zo ei dertig 

jonen deed - 'Ie trainer straf reent lag, 
Cimst halve "militanter kon do Immer bezij-
den den voorgeschreven bomt afwijken, °uzi, 
bespeitnle het. 

In do een. dvigheiil. wande zo leef.hs  was 
zedr dingen iaat iets tnenSehelijks galm zien, 
st-st er een ergen wil in schonk  

elk roeper was in orde. 
Italmjn iegend in haar heupen liep zer 

tevreden -over. Haar heet: manier van gaan 
wao-ais - een. prijsje. 

Bot fonteintje had ziek rondom bespat. .,  
maar dat kwam onecht Truitje 't weer had 
laten Repen. Bet koper glom sehrattltjes - 
van gister nog. 

Met han- altijd dwalmáe engen waarin 
nooit rust node keek re 't el.11 00,,,eithfik 
vest ana liet was birecien of-  er no om on: 
deugend kind voet dm simeger .  stond ... 
neen, 't ging „ toch niet met dat kniantje 
ten dag os msdatin. 

De gang 
ulaan, 

De de bel-etage liep zo mi ten 
end en ze- kwam in de Salon. 

Door de °muss. inli• hileimileuron kwam 
gelach int den tuin. -- Dim waren tle kin-
deren er nl-! Den tninkant door it," hek zeker 
binnengekomen lin nel' a,,aanrent met 
elkaar zond, haast re misken von -ms', to 
komen felle' toeren. 

Och ja. imam papa rot zeker op 't kan-
toor m hij werkte gek 's Zondassinorgens, en 
ij had immers haar huishouding neg. 

daas went rr uit getint:11d van den dag 
hinir men had ron briefje geschreven, alleen 
of de kinderen kwanten de drie jetigens ins t 
Inni vesten,. en ,,p de Witte Drug zon er 
woelen gelineettl. 

Menem Verman. stond sets-zond ron de  

s 
el 

en zag door  't gut dat d°  su ia. 
gdel openliet, hee 'n gezelligheid ze deur-
giu4 hadden "in 't prieel haar »agens.-  
- Ja, zij wiston ziel' -ionen wel te mii 

Voor -e. n oogenl,lik na. het' heide- intik" 
rond • hum weg met al de bezwarende verzor-
ging tea ndlle dingen en liedilenti  
\ ent.. .lat 20 11,1.1r zelen kwijt mis seninkt 
sinds ze niet immr ving i hen 

ZOO wie, 
"En nu bad de jongste. 1- -,' 'rik, ook' een 

meisje. • 
ICeii meisje s an staml en geld. nig als de 

twee nuderon hadden genom e n. Zulke jon, 
gen.. ! .. line. k mit Zij aan zulte 
gen.  

Ilet mie km- zon V reeind ... die ingeke. 
• urn;; jongde, 

..11oninei jij je dr nuide niet !ure. n,  
brinken buil 11,-ens.-  zei naar man ..wai 
isan 1 ani smaler geld en eelt idifien,i?”  

da. ja, dar- Mei na tillirthk set inie we Jen. 
1;11 inl.,: :lalt 't af-doften 

net niiiingje in ddek ne- 
vninren. ..ten stil, voor ze 't uit zon klop. 
pen op 't haleon. Als een spion .rond 
daar, de n wat dicht. te loeien &.,r 
,I,• Inintliii• van den Wingerd.-liet inndkje., 
inwin ze. R..stof had- eastgekkeeen hield 
ze al, ,en inunthiljet .zorgyablig vsl•t. • 
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MUZIEK.  
TILLY KOEKEN, 

Zonilinginidtlig ming zij in bet «einem up 

de matinee -van het Residentie orkest eo 

deze gelegenheid walkeu we gebruiken , om 

oen om ander vini onze bcrue inde Nederland-

,11.• a.taangeres te veetenen. 

Wit] kimt niet !unie minut die sedert jaren 

in end in anima. en in Amerika ZWellze,r, 

bekend en ber.otuil is. wie herinnert ahob 

olimrbij nier dadelijk de heerlijke ogenblik-

. 

 

haar door de liezititir van dien namaa 

get.cluntkon 't' • 

Va n 0 elke rijdo men Tilt. IVoijneit's ta-

lent -b,chumwt. altljli treft -lno th.- zipt 

, veelzijdigheid, en van welke zijde nom met 

11011414.1t1 in ontwaking komt, altijd boeit. 
.koter—luxe--beioinnelijkludil 

en eenvoud: Dit lbo ivto Web ik In 't bijzon-

dr kunnen (teder, inden, teen ik, terwille 

011 dc ler.ere.oll i, Yrortwenkroniek boor " 

brein «roeken, inij eeltige ge/tovert, tr.  

vestnekken. Motet di. meeste welwil-

bontheid gaf na mij verseltillionde 
eautruit ik putten ken. en vertilde zie het-

geen ik .11111/1,1111,41,1 griorne Weten wilde ton 

slotte looi .0 de lieve 111,11810 

de aanligt, kiekjes vn tiaar: maai Pen keurig 

portret ti, n4111011 niet oen opilnielit aan onze 

cionntnt. 
gegevene .weike ik von hoor mocht outs 

vanen». gevoegd bij de indriikken die ik 

Tiuy KOENEN 
SIlhount van TM, Keetten, door tiaavzoive verwaardigd. 

teroion lijk nu eo bij ,tinegel1. enterden 
 ik van lener bijweinidi,  kreeg.. Zijn 111 onder. 
,-mande regelen tel ooit geheet veem, bt. 

l000 armruk, dien 'rille 1,-.1111111111 
.11.• V1110 een inle IIig, en kern gezonde 

Prisktrik was er nok al met zijn meidje. 
° -.Zou . die nu niet even ~doom.. .. even 

zien bij zijn mattaa r , 
oig Frederik bij I 'oci pon git. 

_ ten op do,  tuinbank t hij tuurde mi wint 
t!, imit dien blik, ween zij zoo ;LINA 
kendm - 

Zoons bij 111.1.1,  holt omme mond 
stille nimininkretijk beid naar haar bad op.. 

rekel. n in kiel ot lagave. 
liet deed zeoo'n Jlta -di.tgolfde erlangen, 

Wik no weer te zien ita mooi eel jon ni 
Mi gebat meer Intar . . 

/5 potte...le  et tut tril re int, schrik die 
niet Hit re vtoeren. v (telde altijd een 
Wielas-en:Mie iah f1104 itie1,10.91de haar 

▪ Een *aan. Et ns relde zij ziiti vs,rt. bang 
—zi:11 n.kti. algen 0111 1.011.1010 bet ,..ter ni 

S' jagen to' weer kl d!•11 doek to vnttion 
tad to k 'lijven f ,0 Amin. Ilaim zeikt...Men 
vergezelden' bet mocht niet altlf,- 
puren over .Breibrik, 't was 1/1,11,,ellen 
srentaling .Us- ze MS “14,' .141, eelt ,k1d,. 

ter and gebail ! 
be werd nel ,4,11,011 "IS: .1,  

ongel, le pt, ;tb. a air& zoo knielnie Snor 5,11 
weel visioen. 

• . • telt netei,, 1,1 t[111.111.1.  star deun. 
adi , meisje ijitte of tw , 

.' it tut_ sier de:e:lijk ...omes gaat,  

natuur, Men heeft hoor levendig, vroolijk 
gizielit, baar twen Vol levenslust maar te 
simt, men heeft huur prettige, vriendelijke 
wijze van spreken slechts te hoeren, om on... 
der,le bekoring tam baar péraoonlijkheld te 
komen. Doeh' ook een diepe ernst kun over 
die persoonlijkheid " liggen s kie ik zon haast_  
zeggen, e Liederen, die van droefenis 
Of reoloneolie: ván troost of verborgen smart 
,pii-rkVin is zij het grootst. 

Zkkj,..1'rl
,
Intir.,'JI., aangelegd ob een stellig 

beivijS •  is wel, tint" -EÓrii.inn 
feta r udttodIgde. naar Beyrenth te kamen. 
▪ weigeoir —iets.. war -vellig -  inanr 
°igen ruilen doen,. zobolo Tillc. liorr 
nen zegt een' uktnobiligiiig ron de weduwe 
Van, groeten Wagner is Ong 11, ‘,111 het- 
zelfde a I, tutu .bevel  van den-koning  of den 

tiet hot toneel, 'doch hei comertpodiuni, ' 
Daor joolt "zij Lam hem•lijia. 'koost. di.. 

geen :fide, van nakg Jewft. 0111 001r 11011Q, 
to betoos eren niet : hoor inoebtig expreisijerv 

- ." '• 
Wanumw thee knor ,hoert, denkt non niet 

afzonderlijk, anti baar heerlijke. praebtig ger 
talliable eten, Mak. laboddert men de Wij-
te. wiany %V de Stemmingen van het werk 
weet te niten, I b.,011 li)et tuile teugen tn.in et 

 Van Iler kun k, stwerk re zool', het 
ritme hom in zijs - vol dotheid  sou  h. ever- 
gegéven. 

Zij vermag het, do doepole geVOeletle Wak-
ker te halten door hoor rijpe en verhoor- 
Telkt e inwilraeh4-  van alles • wat 4 Zingt. 
lbo ti snorden ,,von Herzen zn Aar- 
zen' n'nael in. luier bevestigd. Ja, grimte 
knnot goot an liet hart art en we voelen. 
wanneer we hoor ininhaven dat datre h. 
rijkheguidd,, km-ademt menseheabart tot one 
spreekt ini dit is liet kostelijk. geheim a 
haar tind-eranderlijk neer. overal Waar 0:11,1 

ziek loot Interen, , • 
En Mot haar innehtig &engten:zenit orgaan! 

Men niachtigo Weeke contra:salt die, _hoog 
nn -Mag,- overal- .even goap en rijk klinkt -en 
met oen even grimt gemak kv grot:date forto's 
als "de fijnste. we ...ventte gmaiiwsimo's zingt. 

_  Waar iillett  .1" • .—eau—barinantizeik. - 
heel izoretonigt, kon Tilly Koenen heel wat. 
bereiken. vooral snor zijj- haar opleiding 
genoot bij de beroemde Vimmetje Van Pou-
les, dm von hout shim getuigde : „Zoo een 
wordt er sla-hts' eens in de heerdeal Jaar 
geboren." 

Onder de Voortreffelijk,. leiding vno <loze • 
groote zongpaedngoge ontwikkelde de buiten-
ggene stem van Tilly ziek zeer snel en 
binnen weinige. jaren was zij gereed km op 
to treilen- . • 

fruit mij echter nog terugkomen op halo. 
jeugd. Op Java gebaren, wam. baar vader 
commandant der Knyalinie wo. (Nor makel 
was mon deiditer von genet.] van 'Malend 
kwam zit op jeugdigen leeftijd naar Holland, 
snor, hoor onder hoer spoedig. ontviel. Haar 
moeder bleef achter met haar twen 

Tilly ms. Akkerram en moeë dele ge. 
Weel alle. opvoeden. 
• ijlt:MI..4i -bedt zij zich vuil hout tank 
geheet.. en niets wen hoer ikiarbij te veel. 
Terwijl kaar zuster voor umlerwijscres werd 

7ijigeleid. ttist.n.irle • Tiny' voor -Waar piano-
diploma, bit rij op 'aehttlenja riirn leeftijd 
verwierf. Tot dit tijdstip had zij sividits 

hingtootterwija genoten int:, meld 
niet isi 't bijzonder mi den zoog toegelegd
Xiettmin hui boor st.. reed. trignimeene 

gewekt, Als 't ware unit hel-
derziendheid begnnfil, volgde balie zuster hom 
tm, mulat .1j eoll, Tilly'a zang onopgemerkt " 
luid beluisterd o Ik geloof. dat jij nog, eens 
een grootte .ingeres zeilt werden. 

Nadat zij leao piano-diploma votra'oeVeit 
Incl. bediele hoor malle, • da t tij ne ti Ver-
der op den zang" zint gami freileggen en bant° 
.t to senior ontwikk, I Daartoe ging zij 
nam. kot Amsteribunselie mnwrvatoríum . 
W.12111111 instijnls eornelie von Rooien neg 
Vt. ,l .11.olt WI.. 11.1.  gcbeolo. opleiding hoeft 
0' VOS 11111.01.111de 11-4,1101.1, gehad en jjhrj. 
iner beeft gij ' ziele tot moko ion gewond. 

ivoor° je mielligheid aan licht 'en dut sick 
uier hoost tint van je weg te komen, 
wintevoor 3bieder dan teelt ook nog. wat in .. 
•Uit mingetninwilii • Michteivz ze begreep. ze 

niet, wat. waren .lat mat vuur vrouwen, a l-
tijd uitgaan. altijd gekleml, altijd  hwhend. 

Heer me i"de l'eeile meende ze 
ze kon mom menen ontbonden luier eed, 

.dort wavIls Inehui — neen. z hrgrgrp ge 
niet. line kwamen de Vr13111‘1511 :cao' apkierr -

, g ~ink.». dal in vroeger tijd t Ze-intra, dook 
.1,  Vond lat uiting», - elk innaait bont kleiig, 
denkvermogen vluchtte weg, gretig etegebt, 
Van wat ai met begreep. T. all mei 11811r 
aand11011r op het tastbare von een 
e1,11 kleertje. hit ze Zelf bad grliordnird sen 
dat nu pluizen ping rol 111 ren gezellig ga-
lopje ging lat nu pletneling „ :doekte zijde 
vitt dot kleedje in/MOM werk. Min ge-. 
weest . , . 't ging niet and, . eo• moest k 
ouden , joint voor I eggen k w vlokte 
komen... 01..111110,1 i st 't wel.. ;allrien 
ik . °. lno lialent en Voormeet_ 
ontdooi 

sr 
l 111.11 bruiloft neg. 

'/On kan 't wel met duet k keitje, En weer 
erm,li dir directe vn» hoor leventje bonte 
not, on ventweg elo gednelitetitat op •  
Attelne rijde . • . Iteglitelnen , . Ver1e011W011 
Oe. ves_ninkelier ! in tiznuittgan—litm--je— 
dut tenminste, zou re isallien 

Toen cornélie Valt lonten zielt te irlija 
vestigde, volgde Tiny' haar 
kunnen Kenaus en leorlinge Slet volde ning 
int bet wederzijds. Vertrouwen terogbli ken. 

- Cornélie van leiden is haar dan ook eeds 
een. Ware vriendin gebleven ets droeg, haar 
stnntlanal-witrk t. Bel Canto des Roetes nan. 
Tilfy Koenen isp• 

Het i: alt innige iiankbaarliiiid hlf. 
ring dort Ti dy Koenen roer ham-  moeder 
spreekt, aan welke zij geheel halt geslaagde 
ku notenoarr-1 oopho a n toeseln t: 

Want .  widgeolitogd leng I nter loopbaan hoc-
-toni. In. bijna alle landen. van Europa heeft 
ze' gezongen té heeft reizen genaakt nam. 
Engeland, Noorwegen. Deueniarken, Ruslniiii, 
Oostenrijk, Spanje enz. — en slib eritieken 
verkInion laan 1111111110S1 vair een fl, g root- 
ate zangeressen von dezen tijd. do ij. 
ninakto 4 gitiotc tournee door Amerika, 
waar tij evehirus omrol. eestdriftig werd 
gehuldigd. New-York zong zij tweemaal 
in een seizoon op do "New-York Philhar. 
monic onder leiding Van 311411111% 

Enropit rung rij aan • verschillende ho-.  
ven 1111 Ze ontving van onze Koningin, hij een, 

nok wel ouden wezen ... ja run Dalen 
YOratoter enligon ilie 't "wisten 
die snoden kunnen komen ... i die kennis- 
sen Idee ... die HL...goeie,  ennvernoile . 

11100:4 je slag vanhebben . hooi'  
er ..nuit in kininen kennen..:een toinnin,  
ger 01 stug ... mooien 't oma kwaad niet... 
vellen. niet bogen ... mots stug in de Haag-
...be collier...etje. 

Dit te denken, ilogolijks bang, van de deug- 
delijke stugheid der lOroningera, gaf ven 
heek heivrviiging n ham. zijn zonder' eenige 
conVereatin 7 . 

Ih. witte -klok up de gort-ofte Seinde schoor-
steen slmig kalme,  slagen twaalf.  

zou ,Tri e g je voor de koffietefei zorgen, om- 
dat gij kier sta afnam.. 

31kk,keliik-  a dat niet-koken vanmiddag 
Op.  de Witte hoog 41.41 hinde gobtour. 

bonis ! 
Verona, bb i• . fruitte 1111,1 51011 • gilt in 

de luikt givIngen ; hit was in 111 die enigen 
jaren voet kun olie,» bier neg neniir ge- 
111,11S1 Idaiten et n. 

31Atisloolijk, aio je alles maar -.bb- je ziet, 
je je Serge. Sire lucht te bemoeien. 

terne gedoelde overviel Ineir al. telkens 
nieuw, d tt.le re 't wist Van d.,  Wille 1131.11g. 

kment hier-  kbetr.,it.01  
om" npg Zo ging het rijtje lating 

op liet slot Dobbin, de Hui.toede 
Oranje voor Kunst en Wetenschap. Zij An do 
eerste vrigiw, dié deze, oorla verwierf en die 
ontving uit de benden zelve von Hare 11n-
jesteit in 't bijzijn von des Prins. 
Il Dnitsehe Keizer, oor wie se zong. rei-

de. tr.en hij  hoorde wan.. 4 gehoren trio 
elioher die Sebibie Stitnine, s gil Zieoom dem 
Rugla t der begooi.. Eavittigallen stammen." 

Ze. zeug' nog, voor. verschillende andere 
vumirlijkis personen ab de Kimingin von 
Nar.01R ontster von wijlen de Keizerin von 
Oostenrijk) Aartshertogje Mario Jstefn run 
thieteurijk, groothertogje Marie Von klei-bleu-
laag ra vele onderen, die allen. even opge-
togen waren over haar voortreffelijken hing, 

Wanmeer ik mijn verschillende, gegevmm 
doorblader,. do stapel erilieken int alle lan-
den. de versehilleitile artikels moer hoor ge-
schreven' allm, haar lof verkondigend ; als 
ik. denk aan goielienken , koor vereent 
daar ~halo tilehcorders en arm de kultli- 
ging.die • overbl hom deel was, dan kom ik - 
tets de slotsom, dot wij hier is Holland nog, 
niet Dolf weten,. hoe hoog Tilly Koenen • 
overal anagesehreven stoot IR Eet buiten- 

van de olleáld es de clivia' en de fuchsia % 
allemaal ondgedienden Ikur bekvfde jo 
plezier Van Meuten. Dieren warenark'  
aanlig, jammer dot Veenruns er niet van 
hield — geuéllig nar poes... die vair thuis_ ,. 
liep:"i• achterna 1.11111 'r goeie morgen 
zwggen . . tikt eenfond. n Engel van 
von bu a. -inudlaukelpk is een dier. klaar 
jongen, kw.ouen nooit thuis, .woondeu Nok 

zelfs Fré<lierik ossen nooit.  
meer ,ent 's ZomIngs wam ron Verve-. 
lend niet zijn ndgistratie, kbagde hij ,.. ja, . 
duur kun ze de kinderen geen ongelijk 
gei . . 't wou altijd registratie en Ver. 
inluis was ibigisiijk, praatte altijd uien zijn 
merk, was ir altijd RIK` bezig tot Zondag,-
mhinhsgs toe ... Alom toeb bun 
toeh oltijd zoo adder bun loeren gezeten,  
intleárell rladl denkhaar" zijn. 

Zie ,.<3. JO planten lutilihot liet hoon, 
wade; Sur konden. .1" kamen 

nar. Dalen niet miUsehien. 11001 Verineer 
els ,kir Ot om ,hoort... kon je niet kwalijk 
Se1111.11. Ver11111401 11101 er .4r niet 0111 g',,doollt 
SOC111,172,1111. Atleet, Serie, die' malle ttill  die 
6100111011 had glshmnh 10011,1111/1111' uil Ilrm 

Menen. 
:Je ze mon niet :" bad Veenrune 

lijflot  volgt.). 

prirhtige geleg,enliehl —tot rustig leren • en 
aangename verpouring, want de snite vab de 
lumden, colieging • is tot duel:moer inge 
rokt. eit door kunnen do leden elkner 'uni. 
inlieten en . niet elites, lam, erst,tren. 

Noor jk _vennen. schijnt iels deze . gele- 
lienni.tta k nig en not, 

ent t't ttlt avl.n  
binek 'te.  werden gemankt, r1 misschien - wel 
a eine/mink war,  

1 lp d, ine emo• verdivping bev bidt zich nog 
be:tuier-gum,. die tevens vjen ainderketnen 

bei,..1 adnSec.ssanoilitssiliwne Itaihotheek, -is•n 
hetwelk ziek ten jleel stelt-, de 

ovpreiding_ van kennittynon" Skotteinovi- 
,10. liter:nom • mi kulttior.. »ir," instelling." 
n,Uirs Jor 11eybuom president, is. 

el' n twe....111 ,ks gelopen.' we tolt enge), 

sgeer---zarrotit,  eerliit telmalve ,no  

tot lu-koken lianion.• beeft zij nok 

zet I q Itl.iant I t ,geheel e boel v tt n 'lei 

— even viermeid ik. dat het besten, ven 
• liet Dames • Le,ninseum ga. bestaat uit de 

ibumes. A. Ilienfait, presidénte, 11. Stolk ; 

-seletarame en E. Doping, ren n ing.110,e,al, 
ress, .waswan t,,rsti,  mij Weer welwilland 

de insuline gem. \ ons er,trekt 
II. k. KNE EK. 
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Piot tb ,t,nant 

Dat mij buiten liefde veer baar kunst. neg 
heide 1 ambitie veer els andere dingen 
hoeft, heb ik mui veel klein. bemerk go.. 

hbo kiekjes tuch uit Amerika, welke kier 
von haar gegeven work.. zijn evenals tien-
tallen andere. "Anar deer haar zelve ge 
maakt. Ilet eertic-Wat hinu. oerstelt in de 
vertolking van de ketnise12.• peppeunnigell 
non eath. V. 111111100/ uninkte zo, .nt uit-
drukkelijk verldaigmt ia° het A inerikalueche 
publiek. dut baar in die liedjes ontzaglijk 
Itiejnieltb• mi dut portret iri 't grmit iet de 
Idealist nfdrekte 

Ihik het silbeeet vim zielizelf/ ve rt 
•de zij .m si..n ktuit. in lu t •,•11 
uitstiketal gelijkeede beeltenis. • 

Deze lielbehlwrjjett, lamsten. t 

geven, ik zon waarschijnlijk nog niet 
Europa terug zijn.  

De Amerikaan tril vait elke uien,» „Star-
kunnen zeggen ,,l know her personall . ' en 
liet gunt alle tionelinjving te boven, boemelt 
in die mntenkomsten gehuldigd,  en beiviesecki 

Bii haar onheilut ondervond ze eigenaar-
dige dingen waart no ze er nek eenige he-
sehrigt..,Zoo-  gebeurde het haar in San Eren- 
eiwen. dag, toen zij heer rong' eindigde, Dj, 
ons Veen luid gefluit in • de zaal weerklonk,-  . 
a at imar onbacebrijflijk komisch aandi,d, 
deck -waarvan zij de reden niet begreep. 
'Haar jinapre,mie haastte zich echter, haarmei'  
te disilen .dat mat gefluit 111 Cgiliferniit de 
hoogste ,xtase neteek ut, oor trensehte Inuir 
geluk met hanr_groot succes.  

Ook in Toronto awerkWem haar iet, weit 
zij niet lhdrt vergeten za). 

mIlidden In het eerste lied werd het -"s-
hiiet. dat vooraura.' zat, °wagend onrustig 
eu mg. nleehts hbeeke, verschrikte geAcli- 
ten, die zich mhtec langzamerhand weer her 
melden. Echter, bij eik 'nieuw limitherhaalde 
zich -dit -kaneel- _Niet .erg oinvekkend voor - 

ij .1 Wat klerk.'subher Telkens,' anneer ik 
enige noten bril;geiongen; Tragen een: gighihem  • 

rat uit „haar schtilikeekjewrong ziel door 
-1110 eioasen, die toer het podium stonden, op TOW lttagse 

tdinicel en, ging testeken eenige pahn. orrrileli ne stia7,—  
pladeion dicht bij =mijn voeten rustigjes zit- . ..n`ait Men %P Inch bleek. 

ten, ' - n. , . 'flnlar 'Of - • --1 otn he 
Gelakkig-  .kem ik liet thee niet zien, anders 

aan' ik '-rake volgenden -dag dere ukjes en penteekeningon (na. illustreer- 
di ze liedjes uit „Poppengedoe") bewijzen, 
dat !Tilly_Noenen ere in alle opzichten bui-

.__ tv...geween begaafde slonst ie. valt wier le-
k eil gU, naai ik. met igelangstelling.  
oenige inizenderkeil. hebt aangehnord. 

ANNA R0031ANS 

HELEN HENSOMEL. 

apijart
'ekbnaw rui 

. igittrir:dat 
ib baar met geert enkele omligt kimmtenares 
. • . ijiswo Saim-pregnimine-- 

-E. YDEIVIA. 

tethantlid Dioning, 'llelenkrant. 

Nijg is de tentmengelling epen snn 
11111'1 111t1Ft114.k.11ij k .4.1111111111Verk. (At Omleg, 
tn 1,riesiand 1?., 1 I nu geboolgig. een 
opgetogen zeiler eerst ;go np I Ondega-
-mint plasines gemot, mierde 
1111. Fries ran zijig bind genieten kan, d.W,e, 
met de velkomeimr.. toewijding: 
selinit • werd Vi.rViiigeirs gijn atelier en uni 
dir ,111.edf1 1111+.  ti• il1111k1.11, dat bij eelt 
frinselee dcorntimb• telkens van zijn geliefd 
Friesland bedut kan. Het I, Wel het wa-
terland bij uitstek ,J Yammen lundschteikunst, 
bet zijn huisjes aan de tuint. aan de' plmi- 

uf a rom, nieren, welke hij „dakleer, 

le doom.. liane» aam den 
kam wier I lekke, tin Or., erre-  wei& oe- 
d,,10,k ion a,,rdt Ger. aan V.1.4411:11 no, 

KUNST. 
.•. 

Tusschen 00,1,,f en Catorado in den wagon 

2.00411,, ZO zeilel „Men to n.,tuttrliji. noest -• 
wellecni. lederen, dag valt ce wat nieuws te 
-studeer.- 'Men stelt :steeds Imegereaseken 
toom zichnelve en 'ook liet puldiek verlaagt 
steeds !neer wave degene, die stilstaat in de 

Hon zij die volkoMenheid leerkt van een-
heid tussehen muziek en. Woerd, welke bij 
hier zang steeds zoo frappeert, blijkt uit 
hetgeen no ever' Irear manier Van studeer. 
vertelde 

,,Een Eeil". zegt ze, ..is een gedieht 
de.  meute gedichten -.ba liederen. De ver- 
tolker heeft do Mibbelo teak voor 11.t ge-
icht :zeggen har.. 'zingen. 

 

"Wanneer ik meteen lied begin, laat ik 
»Moerig , de muziek weg eau vestig mijn 

--"Jgartudtgeht--alerghtre-op---de weerden.' 
'io ik na ~igen tijd geen drang tot een 

mogelijke muzikale Laing-  daarvan voel, leg 
th hs.tMgedialit-titrzijdo.--.Misn- nehtere-dist 
de woorden zich tornen tot ren muzikale 
illustratie, dan, neem ik do muziek ervan in 
rnij op; Wanneer de muzikale bewerking niet 
strookt met  hetgnen ik nel,. or van voel, 
nok dan ga ik er niet verder mee. 
- Het mag emr gord li, i zijn, deck het is 
niet gesellikt voor Ind. 121 liet oudere gevel 
echter neemt ik het bed in mij» repertoire op 
en niets kant het meer van mijn programma 

Met een dergelijke diepe behandeling van 
elke interpretertie die. zij geeft, is haar -  up- _ 
vatting over eritiek een zeer juiste. 

Een gruist meet zijn oigen erittok leve-
ren. Dit is iets, Wat mijn, leeteres mij steeds 
11,01*. Ware streng. voor jezelf. zeg zelf 
zooveel neer je kunst, dol hetgeen 
torderen zegger, je niets Moes, meer kan 
Meien", 

-Over haar Amerikatosimbe reis vond ik el-
lernonligste bijninderherlen door haarzelf be-. 
schreven in de ,,IViener-Kennertmehati". Ik 
laat hier Tiny Koenen zelf vervelgen laan.'  
w-elijks in New-York aangekomen, werden-rnij 
versehillende minuten voorgesteld en moest 
ik dadelijk ae, engeleefelijksta vingen be. 
tintweorden. Een dergelijke ontvangst- viel 
mij in iedere plaats-  tel deel en dikwijlszijn 
deze intervieews eetkt vormt als je 
Mae ron de reis aankomt en reedt, bij den 
ingang van het- hagel afgewacht wordt. Dik-.  

Va-el boemelt heeft' dit landaMap .met, zwaar . 
geboomte ie een uitzondering, de vredige 
liefelijkheid ram ' weiden-eonzannikeid, rekt 
ziek tot tin-71Mirrion wegvloeit in de lucht. 
Ven.  dit grootnehé van den eenvoud'in dit 
landschap, gewaagt Ydentrt minder, hem  
het -te Jein le griefidelijkliell. de fijne 10111- 

T.-'11Ï;11. 
dat hij dit te bereiken 'wint, kan deze „.  

tentobiletelling uitduiden. Er is m; .al ver-
kucht tm geen ,u maler, a mit. al des land. 
gideplien zijn eenvoudig eortelde droomerip.  

Witareanr ieder- immers gaarne luistert 

ALBERTINA 111A'. 

INGEZONDEN.:MEDEDEELINGEN. 
-ent. 

• 

DE MODE. 

En harmonie moet er tolt zijn 1 Overal. 
Ik zag malangs vanuit het gezellige ho-

,vens.ornille ran.',.de Vette Hen -r "(dat,: tm_ 
schen haakjes, ...degen van deftige trom-
worijen wel, oen observatiepost lijkt, zoo is . 
liet vlak tegenct er den tralliV-Ingang van 
hof stadhuis in• gedogen en bezet is dan 
niet kijkende hoefden voer de ransen) een 
treinverij clan die chic bedeelde ta wezen 
Allereerst Viel er ion nreargeestige_ motregen 

arme- eimaitamten die •,lit zen troffen -
dit Verpeoverdo nog don totard-indruk, • 
..1ht 111 hall'. lat 111111141 tIOn-ni.11.110/1-41.1111'.-1k, 

overdadige T111(1, 'tentoonspreidde van 
rende. ingfijee nijd., 111 kanten ; se . miest 
eiditei• stappen op een. tutirsigen Immer. waar-.  

ternij 'twee gef arceert-cilia 
je s anehttert gen de stoet, Alle volgde, was 
eigenlijk' Pijnlijk. om 111111 Of au lier 
bruidje haar duiten min selinon Mier deze 
Nam maal had atria. .1roollien ,I t, nafnur 
lijk, Inrit ie illu.ie ven mooie. nadko ' • 
haar bruidsteilet 'wiegde, kon al dadelijk 
riet gedoold tierden door dim mail hong 

k..euze, vinn klm-ding hoensikleciling ver- 

maal,  zinlizeoreel, gauwer .-,tuin in nv er- 

wee 2,14' de bate, ' 
ltn."gzeiJ menen, tot do-- (weel 

tee, dia ketjes/me, Minner,1 lIktg.1401t bt0111- 
j11. geen min hal gegund. ,11111 ham. uit-den 
tuen ti,  doen •••a Ben et eigenlijk lolt o brui- 
loft, 10,1111 '111/ 1111 takeling 
dan alleen. te Mam mislukken. 
.1larmonle,  1 eigenlijk ie 11.4 de sleutel tot 

het inslaan van mor mrsle 1 Dr Imreelitim-
ken zijn niet gegaan. ze zijn - immers nek 
niet, in ovieemistmeining neg a 11111111.ffl. 
naturen, min v ie do vadsige van 

le ,\ 10 ,1191rk. I;111, 1m/ 1,11 blijft. 31 
kennen] litj natuurlijk enz. ememinikVen von 
toegeven-  aan luiheik mei kannemlefies eo 
Met rad». • 11115,5i1103Men it , • wmimilt, knel- 
len n.r kantoren mag. 

Harmonie. ze ni, a-St zijn timsehen ntt, uiter- 
lijk verseli ij nen. en onze bearo en liet is 
„.,. leslik V1111. een pijnlijk ,.rijt trisc 
eit lin per-elegante crew ,11111. meel' dit 

haar diprimar Imtref 
ziel mot 1111e,. behelp.» Inliet in el, 
weinig sierlijk. milieu. liet emetwielit 1110.1 
er zijn oo indien men livreien ken. 
ver 1,11 111111 / f rijtuig enne . de olm,. 
of .sitemiin to kraan. Í k ineh eireor 
en ilitglialotei let zich aan te /vletten • dikt 

ui gen 1,111 ovr ,t ping i, isplan t.t. ik 
door kannen_ gaan zit leao ver- 

ikkelijke beeld snee- oog,» lit ni uen stellen 

van a.-.er t‘i ........., uier g hakkelt- 
fursills 0111 g mi tang lam te laikken 

VII 11114 drit lugpti t t] Ir. ..el,Orton os., el- 
kaar, de ma inheit. ep ..en kiertje openend • 

aan de h.i....kv, ..er ,1,2,1111. 141111.-i. 
„wat neeg ii 

is..h. zutik gran,..ijit alles wel 
r mie Ir e 'kei feit eo l•iWnrs 11.1011 der 

,.ni fertniti ve- 

vertelden de krenten allen van de tuuniknie 
rat en. Men noemde. mij daarna „de Ne/land
eche rattenvangster." 

Cele bijzonderheden vertelt zij verder over 
haar kuise '_eeteed door heel Amerika en hans 
groote zin voor humor toont.-baar-. de-
gen van een zijde, ZWortils gilet olie leen- 

.. .Behalve kleinere. kleinere ongemakken, die het rei-
zen bar verschillende Streken van Amerika 
oplevert, ' overkwam het kaar hij de ItOoky .  
31ouutains in Colorado, dog groeft,  steelten 
den weg 'semper-d en een ikel v- de brug  
we a ogen n.. -Zij selietst daarbiij -zeeg 
humoristisch de envendoetbare rust eet goede 
luim van de negerbed enden -die op alles 
lachend antwiordden en zonder de minste op-
winding,  zelden „Well 't is allright, there 
irae -.kr n big steno oor the way and new 
thM bridge Ins gene," En toen • zij vergat-
rust vraag •.• Ja, wat don, . ah ik niet op 
tijd 'voor, mijn concerten ben 2" 'kreeg aij 
over onverstoorbaar ten antwoord „Well sou 
hare to hait, tilt they havo fixml it." 
. Daag er meerdere' bruggen waren wegge-
slagen, tengevolge van 4•taa hoog. water-
stand, "was zij gentbdreakt, eeu omweg van 
zelen dagen ever Portland b, maken, die zij 
eh neer interessant beschrijft. Ze kin:int Mid-
dPn door Arizona, Naha en - Oregon en zag 
,Its inboorlingen v un neer nabij. 

eindelijk in San Francisco aangekomen; 
ierennai ze, dat ze, dadelijk door moest rei-
zen.naar leis Angeles, om den volgender. 
avettd" 'het, verzuimde emmert in te balen. 
Later koosde zij, dat ui gdgenzolfden nacht in, 
Plukt.. Frani-leeg oenige :desk. analsehelsken. ge- . 
*g echt waren en.- zij Nitreert heY, daar niet 
Ini geweest ta. Zijn. 

liet ibiidelijk , dut goor oen Vno 
reelehathend diestuan con ijzersterk gmtel 
en eert goed hunne, noodig heeft. 

Beide heeft Tiliy lilt niet 1•11 dit-tolt leute` 
in staat, baar drek ra, zwaar, doel: heerlijk 
-mik, zoo .volledig te beoefenen. 

Ion]. en acht ik liet een aangename taak, 
1-  hier met een 'en ander daarvan bekend te • 

hebben 'gemankt. 

Bij nl haiir succes Mn trots leur enorm druk 
leien, studeert Tilly Emmen nog steeds, trant 

wijle noest ik uren vertellen, ent elk aari 
de beurt te laten komem. He eerste vragen 
van. hen allen kende ik al gauw von buiten: 

.1-1ow de goot likt America ye t 
Dila your first trip g" 

„Do you thirik the-  anterican (11,0. 
maairot  

„Who yont teandior ?.' 
„,Tell urn «heit .uur beier.' sloven Wil-

helmina ?" 
(1,..e de I nubs ce ltelt at. le=t tolgendo 

„Viilb" rn hol a mol, dar depot,' die in 
Amerika reist, ...)1 het nimaa ver, °Iet. 

In elk hotel zijn lermiste renliepinpai 
,nor elubs ingeriebt en im rittelibettogi weel 
iL - ,hor all rot Club« eiteerimistigd, Wanneer 
ik aan al die taitnuoligiingen getolg bad ge- 

ziende, denkt men eenigszins non het <Mans 
som-genre. 

Echter durf ik gitaar daartoe Mish niet te  
rekenen, :wijl haar verschillende kwaliteite.n 
haar op eert geheel ,eigene plukt stellen: 

Helen Ilensehels genote kracht in de rol-
mardite cenhent von-biaar zang out begmei-

Hiler rateomPagnegetet alleen al is een 
w-onder ven fijnheid, soepelheid en dintinetia 
ilanz pianistische presten* a Zijn enorm met 
een veleinne beheersehing 1>egolerdt- ze tlich- 
zelve, aarzel een eenvoudig volkelipilije 
als in <le veeleischende piansepirrtijen 'tin 
Brahrns of Debusey. 

do.t is iietgeou bang in alles 
merkt. In liet lustige Bridgewaterfair 
droeve Mhdehenlied of de raglijne 'Mendelt 
ven Debuosy eml blijft het. fijne, anti  
matinehe kirrist, welke zij biedt: 

Oottoerend zong zij bet lieht trawl 
L'l-leureux Vagebond, en bewondering o 
goxoge e.1 vera ekte 1111111. nli.0411.1.11jke • 
ti,lking _von Fanthehes van Dehu.y, - 
welk zij ulo toegift 'ne liet eerste dm•1 vi n 
haar programma" inoent geven n, liet enthot - 
let applaus 3,111. het publiek. 
Vergelijkinign rug, haar vmh•r n.kken 
niet rieenlijk. daar zij een gensell eikm - 

gen genre heilzaam-kt. slee timgclijking, 
trent bet zich .liegeleiden, en drin. zot- 

-danig. kan . hier ;.'kernatikt worden 4;11 als ver. 

gelijking '1-fensi-h doorstaan. 
lieer zangkunst staag ;sik 1111 ,rno111,.1.- 

k111j1,C hoogte, hemvid evenmin als 
1 ti leas stede zelve zit iir grootste keaeht ge- 

wgk eij eeliter 
weet, to berd kin, moot g, cote bewmullging 

Voegen we derwhij, dat haar raitsprtiak van 
'de talen ptoelutig is, lijm- kaffa WI" ms 

ine,  %elke cosinegoliti....he ouders en .111 
zeolang vjblilijf ma.selfillentle 
<Mar is het begrijpelijk, dat een avond vair 

Ilencehni ',400VNPI genot beteekent, bon-

-dia zij dan ook met haar lieftallig, bijna 
kinderlijk- figuurtje en lense expressief ge,- 
•ni«•litjo op het • podimn remehijnts veelt men, 
dot zij dr inent van list publiek hoeft, 

Hdt publiek liet dit . tin ook duidelijk 'eer, 

. ken door ren spontane ira elk:  

g,..,11 ,

;

,

,

,

.m;  , . 11:1,n0i. Min» ik -er idet iuge- 

Ah afgedankt., 3laskeradecostnems ziet ogen 
Ieler. en daag zulk eert-  bent geheet, Wat eelt- 

ong die lionte, -gronde -patmuen -aan ,[en lijnre 

non zusters alleen, lord wed lii 't algeniesit 

huisgenuoten .worden loet- een mede, die ira 

niet . . . 

hstterluken zin 'groen , en geel. voor dem:gen 
Ei 

t

po
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,,,,
f
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g
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e

ll

,
za
ti,,
t
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it

i1
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e
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s

gaz.

o
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e

r

juen, als mon aseche- 

77: 

 

euw  

s, wel liet meest geplengd. en .1án - luie 

tri,  dragen,- gingeten kruinen -werden -- niet 

ooft de nanstlevenden. Wtint eigenlijk. de 

kinderlijk veer-het intis-bmr, dat bijvoorbeeld, 

hebben anrigekturfil ... Out de hotste zusters 

.311,welii. Mie wel •7.,,11 deel van _het Mien 

Doch Assenepointer zot zulke kieurett niet 

hhiem-brein -ingericht i; waarlijk de *lokken- ' 
;le effet.ten ' von steenrood naast knnariegeel 
mi vlaggemblitow. Mor zou.kunnen' opnemen 
uni.  in de verte 'sleehte harmonisch • te blij: . 
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De on Btmode n Beeld, 
nioffeliW zijn, Ecil ander idmiol, een andere 
s id choonhe van 'kleedesi ms bewe,,s-ou oogt- _ oor 
dIvn dag treden. er zon -heel wat opostinted 
nonet., tilirden , aan oude begrippenrt 0. 
nai zal het nog lang dui-en eer de Olijk- , 
beid .en do broederschap, - waanka i toch 
iell.l.." .01e.ltefl een nekeren Ireimwee-trek teelt, 
zaI dderbrelten als een raste staat 1.-" <3n- 

YROITIVENBEIttAPEN. 

'ttouffleiso. 
„ 

- °._ .,mut°" 'ij vá° een' t»e"''. vr°“"-"-b"°°P 
t""” "'oen` i" 11,4  ',lui, bedoeling, onze 17,,e-, 

 

nessen hier. k''°flis vo& ic peyet,  
lu dist. buitenland zijn, hier eo deer, lli de 

nChe 

. • 
INGEZONDEl< rirEDEDEELINGEN, 

" - 'Prijs per regel 40 cent. 
S--- 

- 

, 
I 

- .-,--,- - 

. , int -, po, te
e 

;egg... 
, 
„,,., 

bot [allezoo lets vedivèns gelden zon t de. 
n.,,,i0,,jd .. zzoi. -dn,,,,, de ..,,,,,eid ,,,.." . . 

dirist , h,' - a‹. ijden - der seberpste stonden- 
v.e..s.hilles zijn Inch ven ',1e, .solitionste dim 
gen?  gemankt; Went'" iu het -nntiwo verlmnd . 
, en no-tani wi .kunet- kap,- -maar-de- fortuin 
onevenredig ligt opg,eateo]d, de verfijnden' 
kunstniting danditans Bij neet het dieerseltrijkein -.' 

k 11 

ki1011~. SOOf nlaat, sen souf- 

'reu"- lias  '1«' " ijsarmen 
bij °°' ?" .. . .. thi a-ronwelijke stem is ploodinarder," 'ken 

tot fijt'« mt l̀OceOrl°8°'' oy'rg°°°' Ie h" 
,.tut iet' -v.°".: t'tt7'0  '''Cisij'lurij'itret't'k" °'" 
n'it• d°- teer I" . dit. zon de'ellikib hernep.  

- ' 
' '  • ' - 

• _ . - : •.:::' ' . , • ... 
 -Ecn • ,,a . o tm SA i cao ie ii 

welke . voorstaat op,de Plaats bij den o anti_ . 
.nor .narijs. Bet is als eet MilbAninbezit 
deze • rollento ; • rem Hangtuk geWeentemn - 
storm heeft liet dankt me niet 'manre r.- 

WILLY Ot-ARTS. 
.. . 

'een 
111.1, 

pet 

--- 

Dooi 

10.4,die 
Teil 

vreemdelingen 

liollandarke.Oviwkirining fa 1.:undoil 
de . Laslies Londen Penning Club 

internationale sehernmtedstrijd voor 
• nitgesehrevt,n, wanoitd, mordére , Hol 

_ ;dam"  derelilosne.- 
slotte werd,  Mevrouw: 6." _Bekkers,Lo- . 

Cardoe? , sla de" beste vreeeddeliuge , 
-rop toegekend.. 

./ 

a  

was  
da- • 

- 

de 

_, 

- 

.. 

"' 
n n LECI11.1 BISA,1 MEI' ..".U6.17. v1,08.51.111. 

e
igindij 

. K1 N D  ,itt, _ ... 

't la gebeurd ; 't la ,vastoehtenil (1i) Dee.) 
- gebeael,a de nmedeé; die haar lengen' Ed,  

kennéh zal, mag haar kereltje wel e6ns eitri, 
op den.  sehoot nomen . -. als hij dat nog 
wil.. .. . - -- went hisj. in treeks achtjarig 
ventje ..vorlde Zich .ái. heel-wat- mens. Bet 

. W'yol ging, ooit:  
Dn'' tref., lij  n 16., stopte op plein 1d1311 ':o , 

. paf jongens. van de Nuisselniel etelleg. kton- 
te  it-  in', MI. de kreinste. wo. ét"entS ii 

, •lanl: oventjes zotte de trein nog  
de vont had er bost op kunnen stopp?n oog,  
zeds zonder. gevaar. Pcmh hij -bleek te .1w- 
kiezen ,acht de toni aan te loopen nogsi-er 
biladen met- idool aller jongens - con Wed- 
werw?teelie ti indbilks. Bet won een keek',. lol 
Voor den 1;euzen '•veti dr enne Imito ton,. de 
andere-- Uitgeput- lzwein-liij- - op -,10-..trembeatk 
te zitten tlISSe111,11 1112 oudere jengel.- in. 
num bekwam hij wet en wou tekst en snt,. 
)5e; gavon-non-sija.--w.ituljec, omdat--,  

'seer: -  g;1;oord. ,,,, ne., dox, 
.0, 11.0 niet, Ti., is dn'tne .wie . 

nel to gedragen _weet en Aio een igm .. 
kleine boneoirklame te ontgroeid. Toolt 

aa ITtn teztrintie nek alweer ovnarlijk. 
grijp, in) w.,1, slechts up nut men 
sriijk n dam?. noemt doel ik. Er zijn - 
st' zal io den tijd .Win ,depoorteressen . 
mlelooinven ook wel nl We zijn ze- 
.. prinseno,-ziolen onder de , langst ge- 

nm"ll er zijn nu ;neteen standen als 
ddien zijn.. terwijl di, Firn-alle rovo- 

k Ozorgil heeft dat do. lang 
'0 in 't hebt kwamen te stinin -von 
solide monsebelijke gelijkheid, 4L die 
r..rovolitio_l-Grtmulijk-zolt(e.: -- Mal-- 
olnette, de prolitfolnitsche vno, nri 
tes. unie, du lambnire, de edele 

E :11..laneeeel , . d gloisn, e 

- — 

Een -lop 

.. 

11‘ooNtews 

- 

KLOK 

. 

' aag  * ' n dis verweer-mg :ton het,• . Frater, 
alitl,., lil e•. En nl •is ilii later al- 

tionestormd, die  -erijheidskrect wil 
de -wende meer verlaten ..... , - ,ijk.„... der. meimefien .... • inli let, 

d zijn von :d e 1,1111,it ,011 .1.' 9,1.11011- • 
in-,  "randt wel i.e.. voorspeld. 't Lijkt 
ijk,. W.11`4 • ,11, SchalilheitIrlhellrlefin Zit 
oen oti ,,  die: zin tad, niet g, te ne , 

liesnilea tenten i een - hondje achter de trom 
..Y..00, zoo-. schood hij uit, ..'t is toch ruig 
beter dat ik lno dood loop nelner de teem, 

• .den. 'dat ik erop spring als 'ne gaat, wat ik 
niet mag'. • 
-De mistrudom in de trem keken stil liet 
flinke wooriblutudemle k-ereli-je riep en . de 
,1101111,11 WellPellten ;kiekt z,1,1-n zoontje r 

it ,eirouw S. Lekkeet-Lopez erdose boud- • . , 
=ter, vat den Alfred Ilutton-3Imnorial Chol- 
lin?? .Cap (Vre?.doldlg?.- llt) et , m lom,- 
teenneester Inliovanni bliandomenici, profes -.'smaakt ALTIla 
seer d'eStime• te Amateplem. • • 

acao 
• 
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-.  goed-  '  
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dub,  g 
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Honnige 
in. iele 

E. J. 'GRATA MA. 
Zeestraat 305. 

Pireeteur Louts Boutemeeeter Jr 
Wapenstraat 79 Telef. liaeg 3719. 

.84.1"*".  

- 
;"". 

VRIJDAG 12 DECEMBER 
- en volgende avonden 

Een Huwelijksreis. 

ZONDAG 14 DECEMBER'  

2 uur 

;gr IMATINÉE 

PONTEIC110T 
IN HET 

FARAP1JS.' 
Zie Ie yroote biljetten. 

Dinsdag op Vrijdag, op verzonk, 
niet ronken. 

INILICIITING vroon 

Heilfitfigastiet en llassan 
Gediplomeerd verpleegster. 

Speciaal tonsitohendiennt- 

'TE l<001,  
een fraaie, voor dames 
zéér lieveineg-junge 

Amazone Papegaai. 
Spreekt, zingt, Ilmt, lacht. 
huilt en vele dingen meer. 

Prijs, met koperen kooi, f 
Dagelijks te bezichtigen 

~MMS 16, tweemaal 
bellen. 

MAX 006 02ZW'rre  r:•%erinosm. 
Gebouw: die Haghespelers. 

HEERS/MR/10ST. 

Deuderin 18 December 1913(8,18) 
- Dansavond - 
ANGÈLESYDOW 
van daquetCIle

r
r
a
o
u
se Anstalt - 

H 
  

met hare leerlinge 
Elsa Dankmeijer. 

pNO'reuhnrnie DANSEN 
e&TOiltittehomanit Biehmt,Choo[n 

META REIDE], 
-0 ee.etoneeoren; 

aan nen vleugel G. WQLTFIERS. 
Pitten der panteen, 

Loge fl. 3.60. Zaal fl. 2 50, 1.50 
Mattebeepteking «gelik& 

Conceroiteutd uit het gitten» ;tm Goitten & ~german. 

aan een 

eerste klasse damesrijwiel 
te stellen, zijn: 
Ie soliditeit _wat alle 

doelen betreft; 
2e bijzonder lichte 

gang; 
3. elegance; 
4e zware vernikke- 

ling en houdbare 
emaillooring. 

van een in alle opzich- 
ten fijn dames-rijwiel 
mogen thans varieeren 

van f 70 tot f 135. 
Daar beneden is niets 

DEUGDELIJKS 
te leveren; daar boven 
-betaalt men 

fa 

TELEFOON H. 7470. 

De prijzen,'.  

2n8eek;2nbiljet.  

Ondergefee-kende,- 

(straat) n1. 

abonneer; ziet tot wederopzeggens toe op 

De J-igagsche • Vrouwenkroniek 

a f 0,46 per ltwartaal. 

Datum. 

 

Onaerlesloning. 

    

    

Afilwielfabriet 011_ Mag 
DE NEE)ERLANESCHE EEUW 

V//. C. VAN BEYEREN, Zoutrnans raat 71 

Wij houden het juiste firudilen. 

INDISCH RESTAURANT 
Veren ging „OOST EN WEST" 

Laan T. bleerdervoffl 187 
Telephoon 2855 

INDISCHE KOKKIE 
Eroote verscheidenheid van 

°onterecht Gerechten. 
Zorgzame en zindelijke 
- bereiding verzekerd. 

Billijk tarief. 

TJOEttlAil SATOE KALI, 
TEIATOE Nonet DATANGI MENSALI 

••••• 
Dinars vasat t 

Plat du Jour à f 1.25. 

Uitzending ven allerlei Schotelt 
ani Ge/lekten met verheuging 

Wit~rgigildE 

KERST- 
GESCHENKEN 5,  4 1-  00# -v, o  

*s» 
'ENGELSCHE 

0%; 09  Neon- en Dames-Parapluies 
I Wandelstokken en  Rijzweepen.  
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-Weekblad =voorde; twíikkÉ  
Er,?ofelr:Itu3trice: Mevroix-vi S.3,1.IGTEN—Rwq? 

Dit nummer 'haastigst uit 2 bladen'.  

EERSTE BLAD.  

Berichi  
W ens bef Kerstfeest o r Don-

derdag en; Vrijdag a.s. is onze 
drukkerij op die dagen gesloten 
en zal liet volgend nummer Dan 
ons blad op Woensdag .24 
December  verschijnen in 
plaats van op 27 December: 

De Directie..  

Kan een werkende vrouw een goede 
huisvreuw-worden? 

• (»eentjes ironisch.) 

..:--Elot-ise-entwilfelbaar-..date-emt-nieksj 
m. voor •Melmelve te zorgen , 't eq Vale 

onderwijzeres, adrooate, dokteres, stenograf e, 
.ohiMorea., typist. fola,,n104,  

enz., van geldzaken beter op de boogie ie 
dan haar thuisblijyeede zuster. 

Een jonge dame, die de niet v twaintwoor 
delijke bezigheid van dochter des hui.en uit-
oefent, begiftigd met een flink kleedgeld, 
weet weinig of. akte af van de marktwaarde 
van 't geld, terwijl de zelf den keet vealie-
tiende vrouw geleerd heeft van drie kwar-
tjes een gulden te maken in de gedwongen 
ginimaambeid vue 'haar mager (dat is het 
haast altijdp inkomentje. 

oeh dit .eten terzijde gezet, mjn do voor-
deden van tot een onafhankelijke betrekking 
opgeleid to zijn, Maur oppervlakkige meer - 
derwaardigheden wanneer een vrouwgetrouwd 
ia Van geen nut, is •- dat weten. we alle-
maal nu wel - dat men ingewikkelde be-
rekeningen tot-  een oplossing kan brengen , 
pui-de huishouding op rolletjes re letaal.. 
pen- En toch ie het in deze schijnbaae zoo 
eenvoudige teak van het huishouden-leiden., 
dat het jonge meisje, gewoon aan, de rent -
fine van regelmatige werkzaamheden (weer-
toe geen greintje organiaatietalent noodtig 
esa_ _) in:'t .begin van haar leren als getrouw-. 
de vrouw jammerlijk kan falen: 

Ten eerste ziet zij 'de huishouding voor te 
weinig aan. De oegebondenbeiti der plichten 
(als Men natuurlijk goede hulp heeft) wordt 
door heer' als een soort naeentje beechaewd. 
Eigenlijk lijkt haar 't heele gebouwde leven 
een soort lange kantoor- of school-vacantie 
Zou ze kopje, wasse.hen na 't ontbijt, Ja of 

- neen P opa.. 's ochtendi oen zeven of acht 
uur ? In 't vroeger leven moest het om zo-
vee uur, wilde ze, stipt - als moest - op 
kantoor zijn. Al &e vrije lusten geven een 
heerlijke Vacante-ongedwongenheid aan den 

- dag, In den aanvang vooral. 

Feuilleton. 

111.1ISSLOOFJE. 
door ALDEETINE DE HAAS. 

II (Slot). _ 
DM blommen ! • 
Aardig- toef' . goeie zus, lieve zus 

beste meid : ! 
3let den rugkunt ian haar hand. streek 

mevrouw Vermaan wat vochtigheid uit haar 
oogen weg. • 

Dèrtig jaar .. . teelt ook oen koele tijd ... 
Verbebbling zei Vermom, .. een dag 

als een ander.., toevallig dat je erom 
dienkt:.. had hij • ook weer -gelijk-  k. 

• Op den gang tipte ze met den punt von 
haar sehortje do spatten weg rondom 't fon-
teintje, keek 't kraantje nog eens streng 

'1 nuit, wo, WO netjes, jammer dat do 
elernidirchters 4, zoo e tanig oog voor had-
den ; ze vroegen MB» .1 ,mrom doet e 't 

eb, nl dat werken met tien weinig omdoop? 
Dan ante mailde ze, dat ae 't voor baar zelve 
deed. Wanneer Y.0 dit anrwaml gaf. ging. 
heer hoofd wat, aehterover, net els wauwer 
ze getuigd, dia na' geen memel usa voor 

. • iinageehe egMCOMktio. 
Op 't '40 van de dwarsgang waad.. leemte 

• bruine dein naar 't kantoor. • 

Jn, doch dun heeft ook de eertijch 
kende" vrouw een paar leerjaren* op liet 
wijde e-xereineveld van haar mam geduld 
achter den rug. 

Dan, dan kan ze zich gaan rangsebikkea 
°mier de heievrouwen. 

T. VAN TECELENBURG. 

Een volgend meel komen de Voordoe-
e n van een eertijds werkende vrouw. at 

eclagenonte. 

tlePDA GABLER." 
Die liaghe-spelers: 

Een gebeurtenis in de Bollandaelie Toonel 
wereld is de' op, nering van lbsens Bedde Cm-
bler 1 De_-Nem"-in oneindig bekendere-ver- 
tromvder figuur:1min vertolking is de eer-
ste. vurige eerzuolddroom van elke jonge 
tooneelspeelater doelt Bedde Dobler . . 
neen Redde Gnbler rankt men voneleapig, 
liever nog niet ann. Een jonge tooneelspeel-
ster heeft lui. oordeel nog a  niet sterk ge-, 

Mei rouw Verneem keek war hom met de 
vmeonkenheid, waarmee - een nieurch ven 
weinig gedeelder' luistert WAT een schaamte 
zielebewegirig. `t Was of ineens een indruk 
van Jong geleden in haar lavam, of ze als 
'ebt itieuwa de prikkeling van zijn baardhaar 
voelde tegen haar' gezicht . was een - 
kwijt -gerankt gevoel...Velt naneger. 
1,1 0011 lichten glans, 

.:De ten is een beetje op je hoofd.' r 
ik= de run wat wegdoen r• 

Er ons toen ze, dit wat vr,enui7:-
luier stmn, iets van bedwang. litaildrane, .tin 
eanochtend met de bloemen . 

elarat 'imam •-• we gaan 9.1‘ mier daaillijk 
kof f iedrinken.- 

Nu zag ne nek plerSetallg.'Weer. dat,  brie 
eleekt gestuft wee door Truitje: 

ne si :41001 de kamer uit,  

In ik• gang lap Truitje kaar loffink non 
.kie jmdute, ilegteee lateella 
•• Atter kIner ite,11111W...." liep ne. 

wedbete' is ti, b.." 
)he rouw Veenmes lip hoor 

woelden . . • 
l'oteger treed., Maning .. weekte» 

op moeder versjes opzeggen . , , Moe. 
4101. 

Ree iel. koen, in lido,  nb• inoi»k, 
• beer linea. al geile ',bleken  
a ergjes vlaag- kermen 
Ileale beeld . vddrl. is ,11., rk. , . . us.9u • 
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• 
Ze kan het toch niet;  goed zien, dat baar 

man 's morgens zijn hoed afborstelt, als een. 
toebereachel om naar 7.pri werk te gaan; dna 
bekruipt haar een ocgenblik de lust, welemet 
hem-am-te-willen-atekenree-wanneerde-cleur - 
echter hen dichtklapt,. heeft ze heel even-
tjes 't gevoel van -een zachte  gevangen -
se-p..-, aar zoo gauw Di manlief niet, 
weg, of ze zoekt troost in • 't ochtendblad. 
van de. courant; haar oog doorvliegt met 
een keninarablik de kolommen om op de hoog. 
fe: te , kanen Van wat daar in die andere 
veelbewogen wereld voorvalt;.  hoe '-t met de 
politiek staat, wat er op ieder gebied te dnen. 
is, alles wat or maar in de' courant te lozere 
staat, bezemt haar min af meer belaisgateh 
ling ins  gewoon als ze wee al die punten. 
met vroegere millega's en kennissen te be. 
Spreken al hen er over bezig-  te hoeren. En 
onderwijl ze zoo met haar ochtendblad in 
een mak'lijk poeltje of in hoekje 'van de 
canapé neerzit, heeft ze een vage motie dut 
en -baar- -iets-- sinorlij gaat- e een lenge 
moet een maatschappelijk werkende vrouwen 
met haar versehillende vaandels langs hoer 
trekb;--terwzijondar -chd-vmoridol-~23131-" 
is geloop., gedwongen de tomehouwerarol te 
spelen een sensatie ongeveer als een tot 
barrem, meet oude. 

gaan. als hij de elite lucht van 't zeewater 
in den neus krijgt. 

De. cement houdt haar in betoovering en 
de halve morgen glijdt ZOO ongemerkt daar-
henen voor ze 't weet. wanneer-evenwel bet-
°ogenblik daar is, dak ze, de nieuwsbron ter 
zijde leggende, zichzelf kunstmatig opwekt, 

EO zon luier moe eren gaan raggen, dat 
her tij-  was voer de koffietafel. Ze Jak het 
hoofd om de deur; 

Bij zat achter 't scherm. dat rom/ -  afijn 
bunny dank 

Ze slipte neer binnen, 'n tip. vair 't wit 
geberdnurde sehartje, dat ze altijd 'droeg, 
de band als een - verlegen kind. 

Zr kwam er haag nooit in de weekdingen 
1,1, ' kante., Gel de klerken; doek 's Zeedrigit 
ne;eriealen. Als 't haar • en leeg werd om 't.  
hart ... de jongens die niet kwamen • eek. 
Truitje uit ...' dan werd 't huis zen ver-
drietig dil en ging ze maar wat dwalen 
dom de kamers... stofte,  hier en daar nog 
eens waf, nam ook wol eens iets boek in haai 
seleen. Maar daarover viel Zi,  «Nal in slaap. 

Na stond ze terzij v. bet aalwem, dut 
mikt. zijn bureau boog. 

De hise Verwas luid baar niet hoorm 
hinnenkorneir.' keek roer' met eenige tremen'. 
ding, de wenkbrauwen hoggetrokkier, op, en 
marmer dieren wc,-  door. 

Zij. schril-hem lucht',  kont OOM. e, tineht 
Min do Idoemon von IMM zuster, 114.111 110e 
01,41 np du Witte Maat ne zag ook de 
eert -meao op de gele en raak strepen van 
de Stom ... allee r rnrp stamde leken sis' 
step. weg ti• etneerren n4 kleurigs' anken 
in ih• 7.0111kiebeia11,'„ . 

zei ze jileterting, klimele 
ier kreng huw -.hortje in ammerwirtigheid  

ventaingemanine,:ijr• huk alles` bijdragen, haar 
excuses zont indam.. Integendeel belandelt 
de eertijds weekenife;• vrouw het incident ede 
een zaak dee nide.' afwikkelt, terwijl de zes 

Ede . zoo komt het ongelukkige v 'actje , 
dat eertijds zou zelfbewinst en flink ba 
trekking wanenarn, tot de verpletterd e con-
clusie slat ze ziek geheel 'alleen -- in h ie be- 
vindt, met liet midiegmatil in 't v 't - 
nicht ; zelf zonder nuit de cuisine e ook-
le keuken zonder de goede geert die er 
kookt. Het eenige dnt een schijnbare hulp 
biedt, is het kookboek dat evenvel .-du! heet 
de su genadear van de keuken-schoorsteen 
af op lieer neerziet, ongeveer met den blik 
als waarmee een grammatica uit een• ge-
leerde, boekenkaot kijkt naar een kind dot 
spellen leert. - 

Nu Weet mei vrouw., die op kamers heeft 
getraind, gelukkig wel he;- ze een lekkere 
kop koffie_ of eelt sterke kop thee kan ma-
ken. maar Ongelukkig is de man van die - 
vaam'. bij ..ije [indek-mest daar-:.niet. feareden 
snee en verlangt oa ent langen dag van me-
ken wet meer substantieel v.d.]. 

Zoo gebeurt het dat man en vroinv „ein 
paar woorden-  hebben ; hij verwacht een 
maal, meid of grim meid, en zij vindt dit 
natuurlijk eest ruwe opvatting van 't geval 

met de beide handen, alsof het ee. stukje 
fijn waseligoed was, dat ne. zelf wilde 
hiedeeren. _- 

Toen zweeg ze. Ze bad wat willen uiten 
van een blijdschap Me wakker in haar werd, 
doelt het giodarlite-ordewn en de uiting &lar-
ven was haar. in de ladge lange huwelijke-
jaren. tegenover een altijd zich kernachtig-
kort, zakelijk nitsprekenden i.e, moeilijk 
gaan snikt,- Ze keek nog weer eens terug 
none ,art stroominule zonlicht 'op ik• 

„Op de Witte Brug he t" zei ere lachend. 
besliste zijn stem, alsof de klerk liet 

juiste nummer van ome register aan Item 
vroeg ere hij. antwoordde. 

Hij %e stijf reentmp altijd zijn pene arm 
vlok neer op • 1. papier; dedere schreef 
door, regelmatige letterlijnen, de een, na de 
anibe n.- : zijn mond was niet te zien, zoo 
neep lig die klei« in zijn baardhaar als hij 

erkte. 
Workmaiiii ah • n00.II haan Wiet . 
Wabe een geelt Moe Ion jo. begon :rk 

wo, /kit 
Hij ontwoohtd.. • Mot, o'laO,et oon nieuwe 

letteriijii. recht als lininel, almee hij 
le .11ijitY1•11. Tien, na een per .mende, 
Inmat,  hij wat trii•rulelijke in zijn keel. 

Er ere! aio nolllielat op Zijl, kek haadal . . 
Tart glansde , ik• wit. raamlam van 

7411?cent' v hela.» nette Maittetellat 
sla rijher. 

het geaprek aan de deur en ten aletteLM de  
'panache árdiezie-  gebeurloom straat higelicht 

dat het door waar Janaje dient geen 
cent" is, 

Movrouws numemk geluk wordt daar Vall 
hor eigen deur vernield, doch zij, beseft het 
niet, wil integendeel dansje niet • dwars zit-
ten nu zij weggaat Zij is beleefder 4.s 
ooit jegens de meid, stipt in wad Jantje 
toekomt en belegt, om' niet -„unfair" te 

,zijn, Janojea boterhammen dubbel en over- 
dwars. • 

naar de haar beschoren plachten van de huis- • Dook een nieuwe dienstbode komt'i op alle 
houding om te zien, den merkt ze dat er advertenties niet opdagen 

".nieta aan. 't werk gedaan h, want Janaje, , Nn is Leiden eerst in laat. De Itrid ten 
luier meestere, maar al te goed kennende en slotte vrij onverwachts nog 'weg.  

_Mes_watende dat die t e--zeer in beslag wem Het, werk zeewet gebeurd, maar; het 
genomen om heer doen en laten te volgen, middageten/ zelfs de eenste toebereidee an nog 
heeft zelf ook den tijd ervan genomen om niet ak 
den elegersjoimen het hoofd op hol te bre», 
gen. 

Het onmiddellijk gevolg van het eerets sa-
mentreffen zijn driftige woorden van de mees-
teres er; bijdehande antwoorden van de ge-
dienstige ; '-ten slotte leemt het 90M19 S.00 
hoog, dat dansje, misschien door een welge-
slaagde flirt in een overmoedige • bui ge 
kraalt, de sluizen van haar welsprekendheid 
al te wijd openzet voor den, vloed van baar 
toorn en nen 't slot van haar peroratie dee 
da•onst (met zes weken) opzegt. Dan trektb 
ziel' ten aanzien van hoor meesteres ,. die 
ziel, ten koste van haar zemingeetel helm 
houdt. titrug in halt keukeuempartementen, 
met een abt waarop, achter liet marker 
van rechtvaardige boosheid, de victorie al 
te duidelijk dek opdringt. Het arme ,eroinv-
tje heeft niet geleerd met dienstboden om 
te gaan, eek niet in zulke gevallen bever 
mine A mauvais jeu te spelen, waardoor 
waarschijnlijk Jansje, van 't pad afgebreoht, 
een haar goed recht zou zijn gaan trijfelen  
en op alle mogelijke manieren, die niet on-
der woorden te brengen zijn. moer tot de 

en acinkt In haár hidpbehoecendlield : maal 
af geen maal -. een meide 

De eertijds werkende vrouw vervalt niet 
spoedig in tranen. Zij is echter 'geducht uit 

wekna de -• phewidriande aannemen 31•1 een , lear beman- en  flapt er  . r.lideis uit wer  •  
-wapenahletand7 . _ over ze spoedig bitter benauw heeft. 

Maar al kunnen de door wilskraoht.  be - Orageduldrig als het na winter is en er 
dwongen zeehaven van_ete___meeateres -dam 'e echtende kacheler zijn aan te maken. Dan' 
pijnlijke Mikte verdragen, niet zint met kan men den heer des.buizen in nieuwe rol- 
lansje,' gewade als 1,ij is, haar gekloot in Ten zien. Ongelukkig als er liet spoedig mi 
alle weersgesteldheid nare believed te Mok- • „noodhulp" wordt" opgepikt ; ongelukkig als.  

deze 'hulp in noed zelf de hainikm verkeerd 
Ze kan het eggen, ze kan bet iemand staan of erger nog als ze chronisch „breeksoh" , 

gord magen, maar ze kan niet makken, en is, makt tegen den tijd dat een nieuwe 
dagersjongen die intimenhen ('t leed maakt functionareme in' werking treedt, de breek- 

vrienden) tot vesten vrijer hovenier& is, is bet bare huishouding ten halve is verdwenen..  
hp dezen volenairkt emet haar eens, knikt Ongelukkiger nog als er niet vlet een ge. 
maar von ja en schudt van nee, altijd mot schikte noodhulp te vinden .atalt en men af- 
haar mee, terwijl hij op een keu loert. hankelijk wordt van een' midi' kromme, af- 

De werkende• yrouw handelt graag „fair", geleefde werkster, die men toch onmogelijk 
wil ook Met' wantrouwig 'of achterdochtig een bak met kolen de . trap op, kan laten --- 
zijn en dot belétlinert ee Jansje gnszims dragen (een bezigheid waartoe zich des flinke 
als die aanvankelijk twee, vervolgens vier persoonlijkheid van den heer ehart. buizes :het.  
-maal den tijd mottig heeft van lageger, om beste leent) - waarvan men niet verweek- . 
de bol te peeteen.-Cleanimeender wet& Meedt te. mag (1.1 zij telkens als en jong hitje •• 

de-.keuken witrivet  ',Begon-voor-ede-bele-wat - 
dart de gelnk4ge • jonge echtgenoot ook wel 
wil waarnemen. , 

Acit ia wil allee. wel doen,_hetarasenle 
offer, mits er' dan eindelijk maar eeres een ." 
geregelde afwikkeling van bezigheden in zij» 
huis kome . . 

Hij snakt, hij ['imkert, boe enthounast hij 
met zijn help ook keechiet, naar het oogen- • 
blik, waarop hij, ihnis komend, in een ge-
zelligen staat van zaken binnen treden mag: 
neer dat oogenblik dat hij weet uit de ascii 
der vergetelheid vaar zijn vrienden moge oprij-
zen, die hem vanwege zijn huiselijke han-
digheid tot de gekortwiekten zijn gaan reke-
nen ; bij hunkert kórienn naar dat oweenblik_ 
ren Zaligheid, dat hij dei eerenaam mag op-
zij leggen van . rechterhand van zijn 
vrouw, 

rens
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Sinds eo niet meer voor ken zorgde • • • En 
haar man ... ach hoor neon die leek wel 
niet de 'registratie getrouwd. 

Zij was wel ile moede, maar zij stond 
buiten alles ... dat had ze niet kunnen ver-
helpen. 
• PM 7.0 zonk terug in Immo eigen denkink- 
jen . wie er vanmiddag zonden komen  

Ze begon • erover met haar man . . dat 
ze wel zou willen hit ze kwamen . . . Ver-
mder met zijn vrouw . . want. van Dalen .. 
Nu se zoo kalm kon •ritten vanmiddag Melk 

Witte Brug. - 
had • de woorden nog niet- allemaal ge- 

zegd of ('eeile proestte. in eins gesmoord 
lachje Frederik, 't hoofd naar berieden 
me hnkte in meelij), bedwongen lachen Mee 
de nader. Innen zich voorover. wilden 

'Dini proestten ze, 't aten uit en de Woor-
den vlogen . . 

. . temt ie in 't negatieve . van 
niet-koked' 

amon keer heli ik het al geheunl van de. 
Witte Brug 

. . dr blode. uit Drielingen kie 

, ?lno! de Visie Ibilens". 
weters.» t ! • 

Mijnheer Venema hiel met ti! linkerhand • 
sten reed Mei Zijn eingirpeli mank- 

te, 't hoofde neer, sterker latuw-bewegingen. 
Daaraan zag zijn vrouw, dat er iets Met 

in den heek was. " • 
Zijzelf lachte vaagjes met haar goedigen 

mond 1,011 niet ten snelle begrijpen en met 
haar hoofd, ~end op en neer als onbe-
wuste instemming, dwaalden Mar gedachten, • 

• , • Ze standti er Mtijd wet buiten, die jeugd 
had 't niet mekaar S-00 drek ... IR was ze 
al aanlang kwijt, sinds ze niet meer vent 
te zorgde. 

Toen . . en het werd in 't leven van 
mevrouw Vermom een gebeurtenis, die ze 
niet diep kleuren van een schaamte steeds 

• herdacht, alw3f zij zelf door baar tronsdag 
• daar eigenlijk de schuld van was ... aug ze 

luier man Inmr altijd kinase MAO, het 
bentje van ziele wegstooten en 'een hand op 
de. . tafel slaan en zijn stem, vijandig klin-
ken. die riep ï „en nou is 't uit met die , 
toon.., met dat hengeteu van je moeder". 

...Man tol" - Iyul ZO Roerpen en nen 
zijn mouw zijn driftig kuistalon "terugges.  

'trokken .•. 
„Nou ie 't uit, .:' 
Zijn 111111(1 klapte wilde op de Mfel. 
„IP mee" ..í zr... ,svdt balerf je nou 

alles kat .1i.• kinderen toh Ln hen al,. 
ite Skilaat ... Sla sse. heir noir oei lachen 

v Grind • weet niet wat Precie3 haar niet trekt 
van de rol,. doch het feit bestaat dat deze 
zoo goed als nooit- wordt.-gekozen. De Horn-
figuur lijkt voor jonge harten, die liet moe-
der-gevoel slechts uit verzen kennen; als een 
buitengewoon heldhaftige._ F.a de heldheftig-
held' der jeugd brengt mee dat men eer sym-
pithie roeit voor d a tl.e n, ' voer uiterlijke , 
wel zeer schoon schijnende ten uitvoerbeene 
ging van theorieën, dun voor verzaking bijv. 
daarvan terwille van- hot enkele moe:Iet-in-
atinet. De Rerlda-Geble, figeos abn al het 
sehoone van de nite.-lijk, heldin. Nom. 

Redde Gabler is niet eens een uiterlijke 
heldin, zij wil voor zichzelf dien schijn wel 
wat dragen, zij speelde als kind met piste- 

• len, reed vluchtig panei, had al de aantrek- 
- helijklieid van een strijdbare amezone, doeh 
' heer-hart ie Inf. Heer hart is ook leeg. Red-

de Gabler is een der figuren uit lbsens wer-
ken, waaraan de allerminste hoeveelheid the. 
orie. vastgebeakt ie. Het is het _toonecl - 
werk waarin Dimee niet tinehtte te bet •dacie 
het is als toontelwerk een ratingevorm welke 
thans niet is de formule van een wnoirbeid, 
welke deagroott tooneelsehriiver als ie docu-
menten gestaafd, voor ons neerleggen wilde, 
°mint • wij die waarheid reilden • begrijpen.  

aaide able _Gr is het rottige toontelwerk 
' waarin het diepzinnige van de tegenntrijdig,  

heden in een mansel, . de noodlottigheid van 
een leven dot niet in hot kader thuis hoort 

- wasree het is geplaatst, wordt gegeven leu-
ter eb verschijnsel dei kan het gaan met 
een mazelt die down in het leven, in•  "den 
levenden stroom van mensehen wordt gezet. 
De stroom van mensehen saoedt zich' voort 
en loopt"ockverhirklelijk tkiegene die hindert, om. 

Zdó wordt Redde %bier, die dom gebbor- 
te arm en deftig , door opvoeding 
ijdel en nutteloos ln , gedoemd onder te 
gaan. Egoista reedt van aard, van ~rat, 
wordt zij dit meer en meer nog- door beer 
erkende schoonheid. Fin aldus wordt Holde 
(lalden de zoo weerbare in 't leven, door, 
aehoenhoid, door geest weerloos, ~dat zij 
Wet geplaatst is in een milieu waarin 4 past::.  

Die eene groote noneequentie geschiedt aan 
haar, deze van verjaagd te, werden waar zij 
tiet_.hoort_ .Die • minsequentie_trekt___ 
Als ze'ziet dat haar huwelijk uit de meeat 
onvervalsehte berekening gevloten, toch een 
misrekening is, als de kans een Intuktsohap-

pelijk te stijgen ook al ontglipt{ ah het 
wrange aan haar gesobledt dat a de rechter 
Breek, die wel met haar flirten wilde, doch • 

niet met haar trouwen, de flirt opdrijft bot 
meer, nu zij immers veilig is gehuwd, met 
een onnoorele, deels in zijn 'maakt-- als 
Bedde Gabler ziet dat alles in het leven tee 
gen haar lijkt samen te spannen en elke weg 
dien zij betreden zou -willen, 3e afgeslotee, 
• en zij, de vogel, niet een. eigen dant teek  
en een ergen vlengeistog, nergens, de wie-

-,ken meer kart opsloten, dan blijft er• niets 
meer over..clan vit slat heien weg te gaan". 
En een van die ethitberentle, door ongewoon-
heid aantrekkelijke eigenschapjes van eM1 

zevh bewegende. vrouw 
de.. ekgrenehoo 'inn . ..~ el,  het Pis-
tool , te zijn, krijgt (ham refief. Redde. Ga-
lilei'. schiet zich zelf niet errn harer pistolen -

-dood. 
 

De. Redde gahler-figuur van lbse.n in' een 
geheel m al mogelijke figuur.' Toch is zij 
vol ven schijnbare tegenstrijdigheden : haar 
hvsieke. moed én zedelijke lafheid ; heer • 

valsehe Beau. die riprecht tolscone daden 
liefheeft; haar trots om den omgang met 
Breek door . den dood te, verbreken en haar 
laagheid weer, om zonder een grein liefde 
gen man re trouWee• - 

, In tegenstelling met Nora, welke een vooral 
sehijnbaren adel ontplooit -en vanaf hot too-
meol plecgt..-te-schitteren-mer-  haren adel-vim-
deuken, waarmee ze stormenderhand de har-
ten wint, is wat als adel in Redde %bier 

• hulst, verdoken, verbMgen schier. Onsympa. 
,, thielc in volle made is Bedde Nabier, doch 
;ligar dood toont inch vooral het beklagen., 
*aardige van haar vrouvolev en, 

Bet feit van het opvatten von di Redde 
•abler-rol reeds alleen wijst erop • dat me-
m. Verkode een kunstenares is, van ernst 

voor kaar -schoon ambt 'vervuld. 
Meenden wij de eerste jaren van Erom 

Vrede's optreden te Maken te hebben met 
een jonge vrouw die vooral geschikt was de 
luchtige rollen uit Engelsche mondaine blij-

--spelen -th -irsethIltrm, -thans-  is ons een. reide -
" artieste, verschenen die, neen, nog niet gotisch 

berekend is voor de amore uiteenzetting van 
lbeens-woondesr-bot-een-levende mca...trevie-- 
reil deze tol in cess land echter voldoende 
geven kunnen), doch ad5reel reeds' gaf dat 

bier zal kunnen meen. •Ver110-.rn geeft het 
feit -dat inevroow Verkade blijkt danig te 
studeer.. Het pont vatten" op het Mormel 
reeds in de eerste nete had - iets van dot 
wat wij van groote tooneelspeelsters kennen, 
Het was voet en doordringend, haar »pel. 
Phynek ie zij een ideale Redde Geblèr,. zoo-
als zij een ideale Kasbloem zont zijn In het 
tooneolvenk van nievroue- Simons-Mees. Er 
waren nogenblikken in dras{ spel dut het gif-
tige van den wanhoop, welke in Redde Cue- 
bier ten slotte Miert, .. de noneelfiguur. van /

1 
 

Enny Vrede als ontstijgt. et groots in de 
figuur voelt Enny Vrede ~ede b viel 
gerend. 

De groote lijn is nr. man • mumeering kan .
nog veel werden gewonnen. Sr. moeten ge-
deelteu zijn, waarin Fleilda ábler ook went- 
• lijk de vrouw lijkt op wie 13 k, Lofborg en 
zelfs eert TeMetirli Verliefd enen woelen 
En nu is het scherpe, het welige, bet 
giftige en liet wanhopige a oer ook in de 
ultdrukkinseavile min 't w . Iets minder 
zou meer voldoen ; vooral zij, er stijging en 
doling en stijging weer. ' 

liet dit al is de ernstigste aandacht, cri de 
leoneelepee'ster Enny Vrede gevestigd. 

ALBERTINE DE. BAAS. 

Het Haagsche Chwoeclingshtds. 
Do algemeene bedoeling dezer inrichtleg, 

ineenili_niet __duidelijker te kiemen_ uiteen-
zetten. don dotir de woerdèn non te' hakeb 
uit de circulaire randg&tuunl bij de op-
richting van het Tehuis e „De vereemging, 
het Hingeohe Opvoedingshuis is opgericht 
met het doel een inrichting te stichten voer 
kinderen van on- en minvermogenden, die  

naait de huis- en school-opvoeding b i zo n-
der toezicht noodkg hebben. 

Zij.. vonscht voor deze kinderen, wier toe-
komst _ bedreigd wordt, een tehuis, waar de 
gelegenheid zal bestaan 
de. Een  ondersseek "in te Stellen naar de 

individueele karnAttereigeneehrinnen  
no oorzaak vaal het afwijkende gedrag. 

26. Op het kind zulke maa 
pensen ida ofi -grOnd vair-wmrnt Zegen 
onderzoek en in Verblind met oudere en 
derwijzers mogelijk zullen blijken. 

De•vmeasigmg- bmtoidt dus b de -asiMe 
jila.ms ha& welzijn, von :kinderen; wier gedrag 
in h bet isgetits in de school ca. op straat. -  
aanleiding geeft tot cent l i et n n m 
d è g on d e-  o r de. Zij te;nscht daarbij :‹ik 
ouders .lot rand en da school tot--steun-- ' te 

en mede te • werken tot de beteugeling 
dor stmatschenderijen, en tracht dit te be-
"reiken :door. in de opvoeding de voor ieder 
individueel geval passende verbetering te 
brengen." -  

Dit zegt in. korte trekken, hetgeen beoogd 
wiedt dom hen, die dit nuttige, doch zeer' 
lastige werk heblxne ii.gedurfd.  

Wel moeilijk is do arbeid, welke zoo een-
voudig en stil verricht wordt door Men - 
-when, lite er geen-reeltiftE" eedes willeg-ina-
' ken en bijna -omroerde publiciteit gegeven 
zien ann het werk, dat al hun tijd en hun 
denken in beslag neemt, dat al hun geduld 
en • blijmoedigheid vereieeht voor de zware 
Mek, kinderen, • die het op • school baant niet 
horden kinimn, die thuis niet te regeeres 
zijn-. en buiten kattekwaad uithalen en tot . 
misdeed komen, om die kinderen den. gpm- 
rehen dag buiten kon schooltijd, geregend be-
zig te houden e,e op te voedert 

De trensige meening, als zouden die 
deren geboren werden met het OnniVrefdbahr 
neerliet, misdadi gors te 'moet-en - 
werden, -wordt niet gedeeld door den , gemenee_ 

'die -mede aan lig fidoid der inrichting 
staat, Dr. Cornelissen Gdnderarts hier ter 
stede). Bij meent, dot ongunstige huiselijke 

--omstandtighederaleehte-verzorgingrunvd1,--  
doende voeding en hygiene ene onpredagegt- 
eche of "ganech geen leiding, voorname rede- 
nen rijn-snor--'l,  ofeijkingen-.11-het-atie--- 
;no le. Een Min of meer ongunstige aanleg 
sf aard kan neer veel moe dat alles toedoen, 
doch door het wegnemen van ve'e der uit- 
wendige isvloeden behoeft de toekomst van 
zoo'n kind niet zoo absoluut noodlottig te • 

In het Han-actie Opvemlingshuis tracht men 
die ongunstige omstandigheden tot een mi- 
nimum terug te brengen, • 

Aan bet hoofd van de inrichting staat aow..., A. de Roeit., die teven secreta."  
resse van de vereeniging is, terwijl CorL 
nehmen dagelijks oenige uren aenwezig  is 
ons medische controle uit te ' oefeaen. Freule 
de %niks, dia met eoh heishoudeter in, de 
inrichting Worratts-de-riel van het Tehuis, 
'es Morgens is zij hij de ontvangen  der kin-
deren die den nacht thuis doorrengen, to. 
genwoordig, eer met hem aan tafel (pij wer-
den vegetarisch gevoed), brengt hen nam 
school en houdt hen den- overigen tijd op . 
allerlei.--wijze bezig, daarbij gesteund door 
Dr. Cornelissen. 

De tijd beiten de schooieren wordt door-
gebracht met spelen, breien (zij Vervaardi-
gen hun eigen kousen en truien en hebben 
allen groote imbitte. voor dat werk) of an-
dere handenarbeid. Wekelijke hebben zij les 
in het zingen, terwijl ze ook in cartonnage 
on kleiarbeid wonden noderricht. -Aan hoe 
lichamelijk welzijn wordt groote aandacht be-
steed. De grootst mogelijke zindelijkheid wordt 
betracht, zoowel door dagelijImehe wasschin-
gen,-als-cloor h. wekelijkach - bad.. Verder.  
werden onder leiding van Dr:-  Cornelissen 

r. geregeld verschillende liebanmsoefeningenge- 

Tegen acht uur 's avonds werden tij  ge-
Medd. Dit klotste is een eisch, waarop het 
bestuur staat, huw bet allee» naar huis gaan 

gaf er eek niet oen ... had de krant al 
beet_tow ze klaar waren . . 

Ze stond *til,' rimpelde 't onitergordijntjo 
van 't p.m. dan 't koopreebedje ... 

Papa kwam daar we ook aan. 
Binnen werd de piano aangeslagen als 

geprobeerd ! 
Voor lende , op, glaniden ode bloeinen . . . dr 

rose recent zoons die in 't witte vloeipapier 
lagen. 

Et-n fee:lelijke ontroorieg vleugde aan—
de piano... gaf Mei pnar nec000len. 
• 7, nilmile bij 't gonlifutje, wachtend op 
ham (Mln, nor samen binnen te ginal 
Er ging daar binnen hun ons ... al de kir. 
deren zon bij elkaar. 

Er brem weer iet, plechtigs in Minn. 
Verneem watelite zijn witte handen non : 't 
fonteintje.  

Zij bleef treuzelen. mbinvig en verlengd.. 
Ze zijg-  he haar vedieekling een vluchtig 

beeld van- in knor iets zingen 
..7i. zee zei 4m ze dieht •.• nn nder 

erg, nor liber. Mijn liep si. :editor luur 
go erin mini tent. 

Eiba? Stil. T....11 Weer slecht«• van 1111111r 
fip ecdrmenal vi.iien van . . 
vit geilehten . wat r Tgru f  . 
,koi de pioen ineen, - eet. hulde-leem - 
eiret. 

Maar de vette-oh. -moede nig se 't al 
Frederik net zijn stele om stond '1  

raam idt te kijken. keerde zich zelfs niet om, 
IC.itchon tinkelde loopjes, up de piano en 
leiklem bladonle in • een boek, Hotel en - ziju 
wouw drentelden juist naar de suite weg, 

Truitje had er om gedacht de bloemen op 
tafel le zetten . 

Dat was het feestelijke die hinenues hee,  
Iemand uit Groningen. • 

Karel " keek er wezenlijk vno 1313, dikt ze 
boeleren& uit Cironinge•n waren gekomen' De 
anderen wisten het al.' 

"Von de Witte Brug wist hij 't ook nog 
niet en ze vertelde dus 'er vol.van r‘,0 
prettig voor haar, . . geen dineetje a 
Iris_ . zoo makkelijk zoo rustig,  

Ze kreeg er werkelijk nog Weer opnieuw 
nellik in, 

rnilletjes voor ziele heen, hielde rij 4,11,111, 
zool. baar man, lat., rechtop voor dijn 
bordje, de handen aangesloten.  bezijden, zoo-
ah. hij nok zot te nehrij von om 't kwiteer, 
wier haar keek niet een Bulh rerwendering 
rij rijn- 

Teen prn111115 Uj weer door eet de joegen» 

I' 
i er hun werk en 't Mine. 
Eli ze ging ziele wist alleen veidee in het 

drukke memmen...! en.. r011110111.• in het Mak.' 
I, gemunt mi geplaag en lui telkens rinke- 
hit sim . . van U.ndle's leekje. 

les- ,temt re altijd wat Nitro ... die jeugd 
leid 't Met Illekruir 2.3 snek. Els r• wnszu 
el st... lang kwijt. baar vlugge jo ngem.. 



hors weer teveel gelegenheid tot mogettjke 
uitepattingen zou gasveen" 
s•De medewerking der miders is over het 

. • urgemeM svrij  . goed  .'-' ..- - 
" De timede ven hen zijn namelijk.  zeer blij, 
riet ie voor een reet deel. erna de vertint- 

zoeke het monument, dat men us zijn 
jeugd, leerde bespelen,. in erom 'gehouden. 
Ik..denk -hierbij. aast een mijner kennissep, 

die trots zijn zeer drukken. en  vemnrweer- 
dolijken werkkring,. -Mtijd nog tijd weet te 

-oe tijd van beginne» met .ele Jenden naga ,  
af van. de indiVidareele ontwikkeling. lui beis' , 
algemeen- is het aan te-raden eergt Miss te 
beginnen, . als last kind .goed en' wel lezen' 
kan, ee dila. reeds -oenigen tijd 'op geheel. is. . • 

goud rugruin - or norm gevat, sa een -1 mr- 
:derven,: "Libérty begon met dit' toiletdetail. •, 

De geedkong-g namaak nem het ras over. 
En wat - in -een eerfijede afwerking nog wel 
stood,.. weid spoedig. uiterst ruw 'en grof. Dik.'  

vinden kleine of .__. ,.. - ' 
derrieht nog to venneerderen -met het inttere - 
en cijfers. lesrep, _ is Minn _niet do lijk . ets 
roker niet vettlendig. • mee' hetimer :  den snit'  
vdsir . het zevende'. of '. achtste Mar.' Den . 
eer leid een eiar vnl kied wel.;heg s 

e g azen opeen werden- maar koelbloedig in 
eeg negMacheveerd bleek geel, of korstig 
bruin • metaal geplantet cp grove, .valsche 
e4mmen hengels,' denehij ePg' • in eieren ."0,  

, drie -. of vijf . onderuit de  eigenlijke hanger.- . I 
Nu zon" een !erectie „vroed- zulk ee lor 

---,Oredie,g-,Venr—leet-,ureer--den  .. meur_ kind 

eZije.' Door 'de leMpliehtwet- konse-n ie, ira 
ibami met het • voorblerend spijbelen,. vaak 

in: " miseillikheden,_ zoenijs boete, betalen of 
zelhi'. mogelijke -goi•engetrintlenr, en door 
hun werk buitenshuis 'is het torn Met, moge, 

sten te Mrangemen • en. Me daratij. meewerkt- 
niet een, jeugdigen geestdrift, die toont,- boe- 
zeer .de. tnurfrek,  hem de dagelijkiebe beek»»- -  
ni erieg en deel vergeten , . -, .. ' - 

- le Mig kind muzikaal genoeg? Ziedaar een 
vraag, die eva...11delljk eedei de ernate min- 
sluif. Wat dat betreft, , zij mee  griet'  te Pen-  
sinfistiseh -én het brevet  van • onmiszákalireit 
reik° men niet tb. Spoedig uit. -Er, zij, zoo- 
veel kinderen, wier aangeboren,: muzikale hoe- 
danighedem Weinig beloven en bij tra Mok 
een bovreag:end resultaat verkregen kan wee- 
den. Men zat natuurlijk moeten beginnen , 

• de 'eiasten niet te .  hoog te -keilen en den - 
keil de uitkermt, warsneer alles een. beetje  
meeloopt gag' vrij goed Mie ... 

Bij voorkeur lom men echter  -kinriem., ene  
wier muzikaliteit men twijfelt, geen strijk- ` 
instrementen bespelen, althans vooreerst niet. , 
Daarbij toch moeten ze de tonen zelf zoo- 
ken er maken, wat beslist een goed gehoor 

terwijl key de_giene_._te • _yesaeleel....yen 

Me kiest Memel, f- esa weinig ranr aren 
neeletr Meet eigenlijk nog  maa,  ween hMer 

 want ' Mja . Verfgen-a enden moet drieij dat hij 
e-en""muzikaal kind. dé natuur doei; dennen' 
zal er Van zijee.-ennsdeeld, _die op angora} 
léeftijd _allicht gerieger . zal zijn, veel moer 
eevorderd wordien-- " • - - 

Al te lang wachten vue lesgeven .is , ook 
• niet Mus te raden, daar, -dan drukkere school- 
2 betaighed'en ere allerlei andere lettsee don tijd 

van lest kind el bijna. geheel inname». 
. Voce .. sornmige dier lemen, als dansen 'of 
tytlenieche gymnastiek, kan het elfs gin 
nut hebben, ~eer tij het kind het reuze 
kor en het rythinisek ;gewoel .... oenige. 
rdlle ontwikkeld zijn. , • 

Ook bij eventueel,  latere vessgetudieeis-het. 
weiesekelijk, dna de leerling • tegen dien tijd 
le staat • ia zichzelf te herleiden, roodstook 
&ervoer- -een •.nichtelent. aanvangen' . met de 
maziekehdie aan te reden is. 

Bij het denken aan alle lessen, die de kin- 
deren tegenwoordig. te weekten staan.' mi bij 
de ouders stellig wel eens de gedochte op- 
komen: iktn g ik liet kind zijn vrijen mid- 
dag wel veer de: muziek ontnemen? Zei ',& 
hem er niet te veel mee kwellen ? En dan, 
mog,e ik dit zemen . Zorgt, dat liet kin,d 

. een leermeester of leermeesteres krijgt,.,die 
',geestdrift voor bet, vak en toewijding von _ 

hert kind h fe die begrijpt, welke leiding 
en Welk---matetiaar 1eenf" kind 'noodeg -bedt," 
on belangstelling veer de muziek te boudese 
en degelijke vorderingen te maken ; die bideend 

kan geven, omtrent het al of niet weitache- 
lijke von •voortzetting der twen. Dan. Jef 

-kerkelijk het • kind . niet- .0 te zeer gekweld ' 

nrgt. ad es Ina~d.,.'essieem.......1,g4eheyngon-,--nretswelvandera--restere-M--detr--nrode--rtinT-61711Z-"----  

• tiev e, zwam vemvering nog wel ideaal, maa* 
' de 'teemt.' .vrouwen  eng "meer er-;-men .  longen 

eo  . het wee afschuwelijk. En neeg woekert die 
• grofheid wel voort, &liter om steeds meer • 

...plaate-.nte maken_ voor-,de- sumakvelleeichuela, - -,-- -- 
tere steentjes" ' in zilver gezet. Zoo- is toeli 

, wel bet versehijmel waar te nemen, dat echt 
sierlijke angeli langer Ieren,. don wat een " 
plompe modmuclut •vosinclirijft.  

Mooist. do Mede Mets ook 'een anderen kant. 
eit ademaer, : beter ontwikkelen ! Voertdae. 
rond' wordt de weg gewezen naar dit doel, 
witarop de ~dezes...kt geep offers -van, die. 
replijdera- yergit,".....fflee- lang ja 'daar ra over 
koput, ..ovér. het allerrijnste glacé, -dat van - 
het zeer jonge of nog, ongeboren dier wordt 

,verkregen over.des- eigrattee.-wetved --attribuut- -- - -- 
'van een vrouw zonder, hersens of zonder karn 
Hoe het „gedaner" verkregen wonde heeft 
Willem Seh1.12,4o. ia .101 ,eioen fenitkdon 
van het odgeedbled, der N. R. Crt. van _  
luenstledee Zondag, verteld -,,Dair ginds, in 
het daud• van...Pogroms en &klisten, plegen 
de fokkers pasgeboren selmpen stijf in een 
henen verband bv wikkelen om door deze  

• ,,ne"- of is het niet juister ,,ere" tinne- -- 
ling hot keer op <le metten vaat gekruld 
te krijgen. Do beesten, groeien, maar het 
linnen rekt niet ee het baar • drukt plak te- 
gen den onverzetteliiken windselwand." • 

„Dieetleer der.e dieren galacht -tii-14. heet _ _... 
IMP --traaf „Persianer'', de bentseort, die wij, 
door cultuur verwordene° gaarne dagen ter • 
versiering  onZer. pelsmantels. Hee. vele lieve 

-- - 
plaats waar eens het begeerde Eert sloeg 
van het --kle.ine dier, dat in zijs, windsela 
~roeide". .. 

lijk,. dat .spijhèlen of kattekwaid - uitvoeren. 
• --;..tegen te ren. Ze weten b er -bon knel den 

remhen dhg goed bezorgd en neder ',eert-.  
durend toezie/rk. . • ": " • , . .. 

.„ Tot nu tee wasgin 'dna ook nog meerkat. • 
geval v<irligekernea''ran een ',jengelt, waarbij. 

' geen resultaat 'werd verkregen.:en die omga • 
schikt bleek vroor oen verblijf in het Huis. 

. De rest voelt-op. den Meg de orde, ril,. 
del :labelt.; gemelligheid .en goal • elan ver- 
kieeelijker dat hot werven op straat emotie 
eten of .met nietsgein een' stuk &weg liniedi 
Set is anders la' het begin -Vaak -  een har- 

de _strijd . tegen- het ,ingewortelde 'kwaad of • 
. de brutere onversehilligheid, terneer daar de 
. machtsmiddelen ziek beperken tot hot inborst- ..vergt, 

- den vim -Ifet warme netel -tif--rWWOMagria eti 
-het Met mee mora spelen- ' - - i . -- 
' In lied • eerut is - dit me ittgef,_ftie voel 
weinig voor hen beteekent, omdat zij het 

_zoo heel slecht . gewend zijn gewent en 
dreigen 7ze ermee, dat , wegloopers zul- 
len, deck langzamerhand zijn ee- zoo gul 
niet meer; hun plaatoje in het gezellige huis- 
houden af tel abram en zijn dergelijke akar- 
fen voldoende, om hen weer. tot de orde ie 

• .. - , 
Mengen. ' ' 

. - 
. 

-Ilest mag een 
, 
aardig resultaat beden, dat 

hijviikerbeeld een bengel, die in. de eerste we- 
- -- kers to—zijn verblijf ie het Telen. oogvee 

het  dak yen é_ schnel_klere_ent:teentsnapv. 

-dat zo de noten ..eauvotelig maar hebben aan 
te slaan. •Ode.. aal de piano wel altijd bet 

...iestrument-blilvens-vmar een-middelmatig dil- - '- 
lettard het meest aan heeft, i.00svel voor. 
solospel als voer begeleiding.. Is echter door 
het klavier-ondeerieht het gehoor meer out- 
rvikkeldy dim kan dat tater nog door de sta- 
die ron een strijkinstrument of zang woeien 
gevolgd, _ 1..  
, Voor  pinnospei melte. oe oog vele  Linde.. . 
ren geschikt zijn, nier muzikaliteit 4..._. 
leg niet-hoven twijfel verlieven en, 

" _ Een__verebetekl_daneven zag-.ik. bijrem klei,  : 
ere jonge., die.. hij het begin van zijn papa- 

...nordène_iek eritir• gned,,,-,. „de- -ee,„  h-gmo 0-,,,---- 

deischeideu • oor die, wanneer hij niet angst- 
Vellig mier- de toetsen keek,, beei. ,gemeg,e. 

_
lu 
 ...,

t_i idagdr- ooe,___kon__  
De kleine jongen is nu een giroere gewor- 

den, die met eed  heed~ig volhouders de 
een  'num,. .emmer- geduldig.  yeehrsieeme  ,,,ne venookne .  
onwimge  hemden en omen  b-dereeven,-   be- 
reikt . hoeft, ',doe hij vrij goed piano,  speelt, 
.niet ie oneer. onemnizngnemeriton  pp dek 
hm,. storen  e,,..,lie  zeer veel om« tm. ie  
muziek"-  riettertitidd. Zijn gevel . leert, den 
moed %oh niet te sixedig  re ]Dien nokken, 
War een nooit gedeelde heerlijkheden zijn 
het deer geworden Van hem, van wies gin 
moeder scheet:tm mi, teetr .hij voor het eerst 
ter muziekles kwam: „Hij kaas er nik s van 
en  ik geloof, dat hij het misseh,ien ook 
ii ani  -t ord.  jee'em, rimar_onh, _panbeer hot 

, pen, --tegen de directrice Zegt, op -weg mier 
^ •• --,,Sehonl't ,,'t Berent zoo erg;ge Meet ge: „- 

rod ......‹._ 1.d... - els-.  . zo..., heersok_ nik' 
- oogei--. ,wet dun nok Itereidand goed onief. 

• Of. dol een ander verontwaardigd komt ver- 
tellen;. „ze zeggen, dat ik-in   een gereid. -.-en  

't is-n-i-et--iir-;, bever-maar-a h,ls ,e,...egil, --- Meen ziet dat voortdurend herhalen een  
ketralfde biet helpen zou. Alleen reeds, dal 
tentiskten " van het geweldige egoisme, dat ons 
menschen eigen is, de idee toch •• niet te ver- 
delgen is, bewijst, dat die onsterf baar ets dus 
levend blijft. Eens zullen geerde machtige 
Helm... alb Kerk of Staat het vraagstuk 
eeePekken gen de oneindige witeolbeid van 
den mensch jegens het weerlooze, overgele- 
verde dier. Want het particulier initiatief , 
hoe .dif,oe ie eidmelf en koe weinig het 
ook als 'verschijnsel in verband met • alles,' 

,vermag niets, niets ee "eemi'.t 
kon 

 w°rde°    niets jegens het gren.bare en te verhelpen 
wereldleed, - • . , 

Hoe ver dwaal ik af. En ik zou over Mei- 
ma de Paris nog zoo graag vrat hebben ver-
teld. , Doch het • Is me niet mogelijk, een ha;. . 
nala accolade te leggen Switchen wat ik bet' 
laatste, `  als mij op het hort liggend zeide, 
en het vriendelijk, asere schoon van-  ras en 
kant en allerlei lentemehtig bbkorends, wat - 

Bewaar ik ook dit .does  voor de - R e r s t - . 
1 promenade door de stad, in . het. 

volgend nummer. 
WILLY QIIAETS, 

woedeti en het... gemis eeg Alen enkel vrij uur 
piet te veel voelen ' .". -. .' 
_ Blijkt het kind dan weik•elijk niet geschikt 
voor verdere - mueiekstidie, dan • is het te le. 

.epen, del ge innend treffen zult, die het u 
eerlijk en onomwonden zegt, doch • is het 
kind er wel toe instaat, dep kan- met ene- 
etig ' gevoeg werden " asangerisdee : zorgt, dikt 
de kinderen de studie volhouden: -Later zul- 
len,,,e.e. er ee daukbaar Voor .  zijn ; wat dat 
hots,'•Mt; lietmokte men de Monde woorden i , 
"1W hen tot ingaan." - , ,,, 

ANNA K00111ANS--HEYS. '! 
.. 

ben "in een Ir lei sr, waar ik me alleel,  moer-' 

erg netjes moet gedragen." Dit' 'laatste 'mag ' 
Ms hemdje gelden, dat zij.:de sfeer ven 'ges 

. zelli,sheid en huiselijkheid,: die er ~t's 
langzamerhand wel loeren begrijpen en waar- 
keren. . . • .. 

Die sfeer is er zeken Wanneer ge de eet- 
kamer binnentreedt, met de nette betimme- 
ring, weet de kleurige Zondagache koppenen 
sv:hotels op prijken, met de planten op de 
sebontateees sis ge -de zeer genote néereatio7, 

.. kamer -ziet,-  die -geheel-  to -bbrawen -tint- - ig 
gehouden door wand- en vloerbekleediog • en 
een gelijkkleurig tafelkleed, . overal bemerkt 
ge dien genet van huiselijkheid en intimiteit, 
welke .geen enkel genembe.M.  inekheing Wedt. 

»Indijk komt een 'woord van groeten lof 
en waardeerieg toe nen hen, da deer der, 
lijkt bezig  eije-;_  om  me  betrekkelijk it'Ig.. 
middelen 'dit alles- tot   asend  te  biologen  en 
alle moeilijkheden te overwinnen: ..• • .: • ... 

Want -er zijn    vele moeilijkheden, inmeet 

Vos  l'''`'~elin »Is v" 1"0"..'»_ ., _-asr's. 
 

Denk alleen maar eens aan de slechte Meel_ 
ding van allen. Hoe moeilijk, • de ' kinderen 
ede -te zien loopgin,.. .en hen' den' Met ven 
nieuwe kiemen. te gomden 1 . 0...... venm-'1=m1e11.-  
de redenen  .i.  dit - nel  i doeolOia Be. '..1" 

_ vraag is,- of het mogelijk is,- de gunatige in- 
werking te Inter' ,voortduren,. e'"'""' het  
kind 's avonds weer naar huis gaat. 

De twijfel. hieromtrent zou, het weasehelijk 
Inekes, gelegenheid tot lidera.. verblijf te 

,_ • openen. gelden Muit.dit, evenals meer dia. 
__,_ 

nl el> rbrek  1.41' -middelen "" di". 
met  dit alle'  te wre'den  goweeht; tot  een  „,.,,„, e• ,..,,,,,,e, „, „„, „,,...„,,,,,, , e.„, 
n."'.""`' .-"'''''"'' ". ---- - -"- wedden gemeente-rasheid-ie het mogelijk rumkt.  

,- YeenleePig ie er  ze!eheen.beid' t°e inteen ee' 
blijf - van een peer kinderen, voor Wie het 
zeer aanlig is, geheel buiten de.  huiselijke 

geopend.
k. 't geheel telt bet- Ibis, • dat ie April 

ie, negen kinderen, Mien jongene. 
• Tern.  meisjes is geen principieel bezwaar, 

ea‘tee deed tet  neg tee  'le  gelegenheid  " 
"iet.. vaar, ee  "'3'.ze II elkaar te krijgen,  

-terwijl  - een enkele . er Minde' °P in"u'Ple"'in  ''''' 
Moge bovenstaand artikel . ertoe bijdragen, 

de 
 b4e.dteid.va.. en-de  bodangstaidg voor • - , 

het ,Teinlit on - zijn sympathieke bestuurders' 
te . verhoogen. 

kIANNE VERHEUGDEN. 

deer • 

mimi,  een8, want hij heeft er, steo'n plo- 
zier file_ . 

Dat - laatste, - ja dat is natuurlijk bij zoo's •  
gevel  ,,00deg,  „dem, ie  de  _kom, op  oenig es. 
sulfaat.- wel • teer klein. Ditzelfde is echter 
ook /roodje en .  minstens weneekelijk bij mu- 
zikaa1 beter aamgeleren, daar bet "andere 
teek-  neg • een bron van narigheid wreden 
kan, slat •-muziekgeleer. -  

NO ligt het dr echter veelfan, hoe het 
geleerd wordt aan het kind-,  en an zijn er 
wel manieren, wearbij de muziekstudie  ren 
gruwel hoeft te zijn en te blijven. - 

Wek' liefde voor de .muziek hij het' kind, 
hort- het eleinentair onderricht bestaan uit 
het leggen vim algemeene muzikale grond- 
slagen, en loot het vooral niet louter teelt-
nisch zijn, want dan is het niet te verwon- 
deren, dat eens kimt er afkeer voor giet 
voelen" . 

De  oinine ringera tij. ‘... ......... go. 
en elastisch, dat er wastriijk geen ellenlange 
vingert-M.1in~ voer hot verkrijgen van reet- 
Medio vaardigheid behoeven to werden alge- 

er. De al •vervelend..W genie.. ...knie '' leiritten 
rijn  voor add'n groot gedeelte op deins relt zijn 
te behandelen en verder,  niet prettig- mater 
riool aan  te vullen,  dat,  er vooreerst heusch 
geen vol uur per dag met de piano of viool 
behoeft te woelen dourgebracht 

Hot verdient,. zelfs  ''''ebevel.ingr" ged..e.de 
den aanvangstijd de tranen niet langer dan. 
een half uur te laten duren, des • inelonts 
', • .- en essenml '8 weeks een heel uur , deun 
lijd over twee lemen te verdeden. De aan- 
dacht wordt dan niet zooloog gevergd en °pl 
het studemen kan ook, door den korteren tijd 
t., . weken twee lessen, heter toezicht werden 
gehouden. Door dit allee-ral de belangnel- 
. . • . ve > ling van het knul niet zoo spoedig verflno- 

wen en de hik niet gedood woelen- , 
En er is tegenwoordig zulk heerlijk mate- 

riool, om <le kinderen muzikaal gevoel bij 
te Mengen. 

Denk eens aan de verrukkelijke sprookjes • 
bij het klavier vee Catb. van Hennes, aan 
haar kostelijke liedjes, van de cenvoimigete 
tot de moeilijkvte, ene de geïllustreerde pin- 
no- of vioolstukje d, met kinderlijke titels 

•voorzien, alles.  geknipt om de belangstelling! 
levendig te houden Ook de theoretische zijde 
is niet meer zoo atigellotijagencl. IManoser 
heeft de dommelde gerergd met eiju t•ye- 
teem, slat spelendenvijzo de tituleren neten, 
sleutels. intervallen, teensomten "ene leert. 

Jos, wel heeft .  1.1.11 kind, dat lel 1111144 
must tors., led heter dan zijn tormsneet Vans 

''''.'ig° t i.'"tdn''. id'". '''"W.. 0e hij zijn 
sInver vies:m..04mi iimmdmek een eten Min 
8WrIded.ne -nrrreing ell ne InirellnKillW innlei-  
ergs-zaagde ellens-deuntje. in eenvoudige tastr. 
ting re gesletenp kreeg. 

INGEZONDEN KEDEDEELINGEN. 
-. Prijs per -  regel 41) -cent. . 

Brood en Besc huitfakir 

,Se Oude Vette hen" 
Te. 243o 

Bijillaadhuis.Den Haag. 
=LUNCHROOM = 
AFTERNOON -TEA 

---- 

OEFENING KWEEKT "KENNIS. 
Dr. 3. Ph.. Vogel heeft over Boeddhistische 

kunst in Vrat-ledje gesproken. • 
De geleerde spreker heeft met zijn ‘-oor-  

 drukt de - ved,gestroomde mal van het Diliv..- o,, din nebon„ oeboom , 
o'ii:, w-,,,,o' -eden.-  je- 

loet
40-",,'„i'e,,,heohme,n;renei‹,letr.  

ge lichtbeelden allerlei schoens voor oog 
getodeerd. -• -en  

Oefening kweekt keeltje" Mek 
e.,,or7te.jewao4or," zijn leden  • te  geve, ie doon_,.. 
vssordmeirt ever Boeddhistische "kunst wel eca 
rekte.  erovullitig. • 

De voordracht van' Dr. Vogel kal, ]ovendi- 
ger geknal, le -di Ie stof wao van dienoord,  --- ` '' - . .   dat 'nen wel tot belangstelling gedwougen 
werd,  nee gehMs1 van de BeehlMarimehe kunst 
in 't algemeen is- zoo geweldig, veelotivat- 
leed, slat Dr. Vogel zich al dadelijk beer- ‘ 
k-en moest tot de beel<Ilioutris-unst. Eu ook 
,.,,„ ,k,„ kregen rij • „esg le hes de  -hoofd- 
lijnen. Intumehen loeien wij Veel ketens, - 
kende. Dit Lijn dat a sille tafreelen, day ., 

betreffend, deze zelf ,toods ontbreekt. 
Wanave de Boeisel:1 neg pris, •• wordt hij 
o rgehe•eld, Toe do,, star von de„ Boeddi,„ 

nekt...nee, makt snee zijn lb.iiig veczen niet 
move kor  ,„„medli„gon zn., 

Esse keer zagen ,wij den Boeddha nog 
d 

na 
,., longco tLid,,,, , ,,,,t,,,. 7,,,, ,,s1s,, r4s,.hs_ 
smedige stnIsIzeamheist de wrzensksWn 1, va» 

1,,„.1, liet o„o„,, snij j„e„ e.d..., i n ,,,, „,d,,,,, 
,„, ,,,,,„„j„,,i„, T. v. 1'. 

drens, is d„,. von  ,5,,,, le„„ddr,„ moten nut"
en, - heter 

DE MOE. 
- Een 'nv-Serieel, overdekt-  ven het . collieat,t, - 

Doch de historische Merzichten zijn wo 
kenrediebij    • • o lezingen  

Nen • dierenbeschermieg en volkskunst, . bij  
viouvreakiesreekt en huisvlijt. Voor de col- 
kier spaar ik het ls. Nu zijn ze in deurode,  
de colliers, shit is ;  de historie van 't ' no- 
ment. De-  en =chr sneden inleen der 
toiletten veegen  eens  die ea.neulling, die daor 
in 't kuiltje van de hals lijkt te hooien". De 
l • nee huls wordt .....ge,alei _- met  een mee-  

. 
rsread. ..Nii, . vroeger eet «Veren Al is het, ge, 
lijk bij melde volkardninmen geschiedt,', met 
een weinig sierlijke ring of krans van boom- 
bladeren . 

" • De hals is een. - plek, welke men.  versieren 
.wil, gelijk <le vinger en <le pils ' 
. De mode der lage halzen hoeft plets roet , 
• kracht de , bonter te veormbijn geroepen, als--Boeddha 
-het- liyou dat niet is te missen plank Het 

eenvoudige atelierkind heeft boer flikker-- 
steentje, een erg kleureg liefst, bengelend in 
liet teem. wel eens wat ongewbeeken . entje 
von de hals en skr mondaine straagt haar 
enkele dismast gun Men rijm zilveren, redli eren-  
zichtbaar kettinkje, 'alsof een prachtig_ flik- 
kerende miteeirop . op het zacht, blank ',van 
do lans re be s'en ligt. let  een., op. -hoewel- 
enig eensten tevreden zijn reet dit enkele 
•elfast vim een made kostbare% sten, Nena 
wil overlading, in echt ets in oneehr. Deelt 
nl nahl r mag men wel spreken van rakelt l' 

bs o Mek het ielelig geslepen Wieme 
tteentje,--het toi ver lemesparegt grem, dat 
rekilell'er in een teer zilver bentje enivsst 
ligt, l'u vele'', is stellig Met. bet loens, 
onlellIi‘t, Weer, tui »%•n nu 8111ke alles:sierlijk- 
eifeenriminee.r.les mn-nkr .-- steeds in zilver - 
wal fijner is dan in goud ! 

- Ika  mode 'br  meer ,  nne bysess iss muteerde  

d!!ll Ins'ill .lesellell 1 10,, 4,1 _1,11den asmol
erm-rakeerje 

. - 
Over de muzikale voiting van het kind. 

De vroeg r. zullen we ons kind muziekles 
laten geven ?  kond ' vroeg of iaat bij de 

• nieeaM _ouders op. En terecht,. Went veel ge-,'," 
not 'lur de muziek den kinderen in hun jeugd 

leven gev., al win het slechts dm 
- zij, hetgeen op °oneer:Me geboden wondt, 

meer naar waarde • weten te sehatten • en vol,- 
lediger te genieten. 

Dak eek het zelf uitvoeren, hoe geleek- 
. lig, • keu veel genoegen e...whistten. 

" Het opeet den kink'e'n den toegang tot 
Prettige bijeenkomsten, waar muziek Uwe- 
'end wiedt. 

Hee heerlijk is het niet, nee. te spelen le 
enlr eelt kindeemperetre-,-of-igh. 

later -in .8,11 lietliebbeell,ensenlide. 
1 mr, s ijs 0.181orell leeftijd wordt niet F4 . 

• ' 
M EVROUW' P ANKII EEST. 

11011141a Pedanter heeft 't. niet Ver klm- 
sen krengen hij luster thniskessat uit Parijs, 
wandel.° tij :dell heg, ell koak Reed, in 

n. wev-r gell!lelell Selr down en ogryelolen 
in de Ilolitnuas g..,nne•-lsi, lieer eseresseen 
ijsolm dag ms meldb• eevossee,si. 
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Salle Difigentia La Haye. 
Lundl 22 Damembre 1918 

Un. soule AndltIon. 

YVETTE GUILBERT• 
Les Jenne charioono de-PS.nee. 

,.7̀.% LANGE VIJVERE3ERG 13 

•S`") LA HAYE 

Annoncent 'leur retour de Paris avec 

une spiendide collection de 

ROBES DU SOIR 
N.B. Lette collection se compose des toutes dernlares 

creations des grands couturiers de renom 

ADVERTENTIËN.  

DAMES 
. Aan de Rammotie kookcursus 

"1-~n p it-rii.rtt 73 .5 
EEN MIDDAG VRIJ. . . • 

MEVROUW! 
Hiermede heb ik het genoegen IlEd. mede as d Mien. cat./Si; mij voor de e... feestdagen 
verkrijgbaar zijn: .11.ERS17í IZANSEN gerald met spijs of vruchten, BOTERLETTERS..  

Mej. A. m..DE BAK 

`MAISON' 

11E11ENKAMP-VAN POOREN 
TAILLEUR DE  V1ENNB POIJR DAMES  

HAY E 4nno Paillmilistralit 59.  
C HO TE'LS, zooals ~Er' 

MCZARENSLA enz., 
Tel. Intern. H. 1357. tevenskAlICIJZFOribRCilrahrs58,0 - 'a  022220DZEN 

-:=1SE EN VENT 
Weg is zeer geseenschl. 
Tevens heb ik seerrre pronte sor-
teeringinligEEFZZALM, PA-
Ll-VG ira geléi, SARDIENTJE:4 
VLE,ESCH gbast, 1.1721";b9X-
TONGEN; PATÉS me. em. 

• Verschillende merken CHAM-
2403LE, TVIJIZEN, 
DES, SORBETS. 
Uitgesneden 2IJ32V2EE80 

Vente des Modèles et de "10113 

les articles confeetionnés 
prix très réduitt. 

COSTUMES-TAILLEUR SUR MESURE-.. 
fl. 60... 

B.H: SNIJDER Polier. Hoeren Mede-Artikelen. ' 

HEERENVEEN, anumG—KERSIGESCHENI(EN 
.stoor--Reeren,- - 

Telefoon Haag'No. 8198. 

~er «E Co. 
Telefoon 1897. 

NOOMENINDE 58.' 

Maison Arts, loge Inverherg 14 
Tentoonstelling 

VAN SONILDERIJEN•EN 
AQUARELLEN oom 

0. DE VRIES LAM 
van '  22  December 1913-

17 Zoeter...119M 

nikit1117111k , 
\Ante Poten 23. 69011. 

IS:V351 - fan 
%WI( "Wik.'ll( tiki . 

Maison Constant Meijer 
rvonrheen Chef.ot van het Hotel Dulnoord). 

TROMPSTRAAT 73. -- Telephoon 7920. 
Speelaal ingericht voor KOUDE ~WARME 
SCHOTELS VOOR DE AANSTAANDE FEESTDAGEN. 

Uitzending van dagelijksche Diners. 

Maison Lausberg. 
peur Ditatee-Pourrarea. 

EZ,lo emspenr d ta Maison de Paris. 

L. HA'YE. 

Confection, Transformation et tffiparations de 

fourrures de fout genre a des prix modérés 

Costume-freklame 60 fl. 

S 1+IE 'PENS l'n,q,r17' 45. 

Amerikaan:ach 
Sohoenwerk. 

5 verschillende breedten 

op ieder nummer. 

Steeds 
de nieuwste 

Modellen 
voorhanden. 

A LA BELLE CAERE 

M. A. LABOYRIE 
LA HAVE 

Wr."` GROENMARKT 25 . - . Tel. 2505. 

KERST-GESCHENKEN.  
STEEDS WET NIEUWSTE  

Parapleles — Waadeletokkea Ittiaweepea. 
UltUtibreide sorteeriett NOPPEN-  lá Gouti.• 

Zilver, Rhlnoceros, Soblitipati tut Toledo .Staal. . , 

KERST 

GESCHENKEN  t:t 
--\>0  
► 4Ø‘ 

4 

29<' 

• 
• E'REGJELACHE 

14 S. C4  n0_051‘ Ho

4 

 eren- en Dans-Paraplies 
Y .  Wandelstokken en RijzWeepen. 

Kinnen 
s mak 

Ku L a 
Bo e hare 

ainariand 
A fghan 

Schik as 
asched 

IChiwA 
Tn Fl is 

T urkestan 
Y 0 mtol 

Se N éh 
NOORDEINDE 11. 

avec le !ionisatie. de 
Louis Fleurt 

nutste Solo des Concert. 
COlonn 

Daniel Dobler 
Pianiste - Dompostteur 

Prix d. Reces: 
Salie - 

-Baken Flo.5.—, Plo 
LocationJournelnment dé 10 11 4 heure 

Plano de Concert du Massale 
Oorteen & Sodaserrean. 

MEDDENS'1  
Chauffeurs-

Jassen 
met leder gevoerd 

van af f 30. 

Kapelshrug 

WALK-OVER SOK Ce. 
_HoogratraaL27 

'S'' GRAYEN11AGE. 
asi.s.E.00rtm.sin  

geuden en zifeeren werken 
PAPESTRAAT 16.. • 

ZILYER01 fORTRETUBTEN 
vanaf 40 cent 

Zeer geschikt voor 

KERSTGESCHENKEN 
4oler Atelier voor reparatiin. WAREN, welke mochinnal gesneden' warden. 

.404  artikelen zijn van,  prima ~Maait  
Hopende »set V-Eds: bezoek vereerd ie -warden, teekenmij,   hoogachten 

'---Maison-tle Cuisine „At*-mégantesn 
77 NOordeinde La Haye. 

. _ 
SPÉCIALITÉ DE CORSETS • 

FOURRURES — ROBES DC- SOIR. 

Costunies Tailleur - 

faits sur inesure e partii de 5. 95.-- 

VEd. de,. dienaar, 

WILLEM ROELDFSEM, 
STEPHENSONSTRAAT 48..- Toleph. 2774. 

Dainoord's K01014010 waren - - 

ere en Compatible:Mendel. 

Voor de a.s. Feestdagen: 
Gemeste jonge Kalkoenen, 

'longe Ganzett, Eendvogel., 
Fazanten, fleihaaeni. PPR:. 
lardes, jonge Braadkippen, 
gemeste Piepkuiken.. enz. 
enz in enorrnenvocirraad en 
tegen scherp concurreerende 
prijzen voorhanden hij: 

De liederlatMeelm beek- e  Steendrukkerij, dombeen 11. 
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DE HAAGSCHE YROUWENKRONIEK 
  Weekblad voor -cie -ontwILKI£el-cle-Vrouw 

Heefdreduarlee • Mevrouw S. LITGTEN-Rwo. 

Dit blad verschent lederen Zaterdag. De ebeeneeneerer, BUREAU VAN ADItIMIETEATIE EN REDACTIE: PRIJS, DER ADVERTENTLEN: 
11.25 

bedraagt r0.25 per kwartaal. 

Atzunderleke Remmers 110.eent„ 
IC n e ut er d of k 16, - Gravpnhage. Elke regel meer.

Gr oo te lett erg worden  naar plaatsruimte b  
 --Tmcr.poo Bij abonnement belangrijke kortmg.. 

0.20 

TWEEDE  BLAD. 0, niet dat ik heer eeputrutie zou willen 
verkorten. Ze heeft even ernstig studie, ge. e. 

- ' maakt van Medische zaken voeg dezen_ •ro- • 

VOOR ONZEIEESTAFEL. maan sla indertijd Jeanne .
1leYneke .enta,  Slette 
 ik wou olien 

n 

PRINC~S DE_ serene e e., 
_ „ 

 olleeke veee 
Meis Calmene-Levy, &Mem,  

Een hoogst merkwaardig boek. 
teel caustfe Over in „de 'Vrouw eo k--  

Reeleteaer een bedel ven het leren der eren-
welijko rjurist, de z e Prinsessen der weten-' 
schap zijn dektoremeu. Men zou aan den ti-
tel zoo eenkete dat men een beeld van dee 
Geleerde Vrouw zou krijgen 't Zijn echter 

vrouw. te zeilen noemen'? 
Enfin. jtae a-ra ie Lancelevée. 
Ze is zeer mooi, zeer gezond - heeft een 

~gelijke Peoldijk ,:fetk &e" eeg een 
eigen kboratorium, node os ;'onderzoekingen 
verricht die haar wetenecluiPpelijkén naam 
geyeetigd hekken en handhaven. . 

Xtkr liefde ->s  
zooloo heer, een hoedt aan. blaar 

niets is in staat haar of te leiden van keer 
werk. Eindelijk treft do liefde toch ook dit 
ijeereit hart Dokter Pnessard en zij krijgen 
elkaar hartsbochtelV *lief- Teen kan ze, hem 
niet krioelt, Wil ze zich niet onttrekken .aan 
kog beroep en geven aan glom. „Ni mare 
ni entente' wil ze hebbemedoetoresse moet 
ze blijven. Maar nok van dei liefde. wil ze 
genieten en Ze gooit met Boussard een union 
libre ani, waar zij glorieus gelukkig fir is, 

- hij melancholisch gelukkig, .; 
Deze-  Indoe libre ie.even mysterieus als de 

heele moderne Laneelevée. Nietwaar, want 
,'..kan zij in zulk een enten libre gelukkig 

zijn pa -haar eed zon zichzelf „ni :mere, ni 

Daar is dan hien antipede, de lieve Dita 
Skaroff, de jenge Mimische, dee onder ent, 
beringen'-van allerlei natel gewerkt lieeft, tot 
ook eau haar de ,dageraad van roem en glo-
rie ging Hokten, en don komt dokter Pau-
tel aar ktijg t keer lief en vraagt heer tel 

• eek elatir'liahe werk, moet, ze orge-
ven, en ze doet 't eender ede aarzeling, hee 
lief 't haar ook was gewonden. „et ,  Ie wel 't 
minste, ent ik voor hem doe. kan", zegt 
ze, als enkele eollegit's liet hem zeer kwa- 

- lijk neuten, dat weglooped uit de gelederen. 
. Ze trouwt haren Pautel, ze schenkt hem 
een mooi, gezond kleef, en ham- verkregen 
kennis gebruikt ze oor haar kind te beter te 

• verzorgen, om Pantel bij to' staan in zijn 
kliniek, op zijn erboreterium. Ze wordt ge 

• e' heel huisvrouw en moeder. en «Ia (»Bette 
Yver ons dan die nieuwe positie, die nieuwe 
sfeer van Dina Skaroff eens wil laten zien, 
slaat ze weer 200 echt Teer-a...311dg door en. 

. ;doet, of ee gelooft; dat' de echte moerlerijk-
held zit in peignoir en sloffen midden op 
den Mig,' en. de echte gezelligheid in een 
rammel' ven kranten, pijpen, gemorste zeek 
eip'clen selloirsteen en een groette bereddering 
om nee wasehmied van de kleine Snak. 

Neen, milieu schilderen, ze kon het niet, 
die knappe. roe wereldberoemde Cellette Ever! 
liet eenvoudigste Kletsje vat de nederigste 
Hollandeche beginnelinge .loef het_beter.-Ale 
(Vlette ons in ziekenhuis-stemming wil 
brengen, moeten we altijd ojeticew bioren 

- van de „blow. blenehes" der doktersmen, 
de witte joe.» der doktoren; 

Wil ze milieu sehilderen van een diner bij 
den beroemden Jlerlinge, ze brengt het ziet 
verder dan door de kenners de ernatigete ge-
sprekkan te laten ;mankeren met hun „CM, 
teen-Lafitte, l'oniard -" en 't is ooms om 

praatten van 't lachen, hoe ze 't daar 
Decreet. baar ("haterm-fitte, haar Pornard 
en denkt 't nu 'none lied mooi te hebben 
gestalte. 

Als Gtieméné haar ten huwelijk vraagt , 
blijkt het, dat ook _zij hem lief heeft. Hij 
meent ets niet anders, dan dat ze vanzelf 
haar beroep op zal geven. Mae,  demin is ee 
onverbieldellijk en zelfs neemt ze het hem 
zeer }toelijk, dat hij haar zoo jet. &krt vete 

Wet ? Indien ze den gaaien trouwden , 
eou hij voort mogen +schrijden op den 
weg von roem en eer,.en zij , die , 
wed haar 

_roem 
vermogens betreft, 

niets Minder is dan hij . , zij ZOU dat 
alles moeten opgeven?.Heer mulerzeekin - 
gen, die voer de menschheid ,volstrekt niet 
minder zullen beduiden dande-zijne l'enr 
onderzoekingen moeten gestaakt werden ? 
beer iijke geest zou ziele moeten dwingen 
tot de geestdoedendo taak van huishoudere? 

Getemené gent behoefd -heen, neen, zoo 
wil hij hem niet hebben, hij eiecht haardoer 
ziek': alleen, niet Mag ziek deden Mee  
schen Wetenechep en Geliefde. En zij rekent 
hem Zijn, gievcelenn als koude zelfzucht aam. 

Doch .Gueméné vervalt tot de allerdiepete 
mobeneholie. Hij kan. niet leven zoneer Thé-
rèse En na vele vniebtelome pogingen nat 
troost en vrede Oct zijn werk te vinden, keert 
tij tot de onverbiddelijke Thérèse; terug. En 
ze tentoon, op haar. voerwaarden, 51C Stt- 
deert door. 

Wat beef mooi in dit boa< geleekdd is, 
wat álleen het al de moeite waard maakt, 
om 't te lezen - 't is de strijd in Goeméné'e 
hart, 't - is de strijd in Thérèse:a hart, 't ie 
bun ontlerlinge, stille strijd, waarbij-  elk 
woord, dat eindelijk naar buiten komt, da-
delijk overstemd wordt door hun liefdesba 
Migingem want zij hebben elkander toet: 
zoo lief -- al lijkt Thérbee's liefde ons niet 
de w are. Liefde echter is het ontv4ifel-
bitar. 

Abt Théresee bijnel baar doetoraul gestaan 
heeft, voelt ze ziele op een oorgein 
ene indaker. Ze weet natuurlijk dodelijke  

:eed er is - en zeer merkwaardig is het 
,geaprek, dat ne, lamellen haar en haar mees 
gleats vindt Hij ia 'trotseh en' gelnkkigb vol 
mijaé zij, is verdrietig en 
jvol zdrgeh, en verwijt hem, dat hije • ,potets 

o
g
id
e
:

n
.o

nlede
.a.dw

iijde
a
te 
xit.d

ite

, 

 had
, 

e
d
h
t
eel" 

in
t

.h.
ene

r
t ha
2

lu,
b... 

 

--nen 
Eigenemelig zeker, door de schuld van OOI,. 

lotto Veer, die-nog 'erg 'ouderwetsen is d:Mi-
-Oog& kleunt het, .9m deze jonge ~a-
so te henen !preken ovor „cette melodie de 
neef Mode" ,,die .ziekte van negen maan-

, den'.', -Weed. , niet:. zal kennen werken, 
niet enne Mogen Werken. Pardon, Collatie, 

-wij moderne jolige -  erouvien hebben geleerd, 
dat niets beter is voor het te wachten kind, 

stege arbeid von, Beharen en pui der 
L.rneeeler, -- mits niet everdieenn, 

Therese heil'dier kannaii--atudeeren. 
Enfin, ee doel liet niet en Fernand Doe-

meet ie tenminste vier edda., tijde geluk-
kig. Zijd vronvrAe thuis,--en veie hem 

Dan, wordt het kind geboren. Een araehti-
ge jongen. En nu gefraert er iet° mastten-
Whtign Thérèse heeft irs die neten. mam-

' ideii,  soorelermid geroepen : -Maar ik 
hei niet ..elf_erlen ! Ik wie er niet nog 
eens een jaar vee . mijn leven oen geven' 
De meatachappt heeft meer recht op mij, en 
ik op leek :R•eebelglee., Lonen." 

—Goed -Er- rijn er meer zoo, -  en men laat 
ee praten - eens ml  het moedersehim zelf 
kaar ondennjeen ere zulle» ze- niet 'anders 
meer willen, taan haar kind voeden, als ee 
er toe in staat zijn. 

Doch ele het hongerige kind' der moeder 
oen de boort gelegd wordt, als ze evervloe- 
ig voedsel voor hem heeft - don blijft ze 

weigeren, ondanks de diepe smart van, haar 
team En hij, die let zijn  dokt.erspeaktijk\ 'steeds 

"weigert ede vrouw te vertonen, die; d‘ niet 
-beloven haar kind zelf-te-  veede hij 

moet voor zijn eigen zeen een -min z ken, 
hij moet zien, hoe zijn vroom kampt zoet 

- haar steeds overvloedig voedsel, eoodat ar 
eigen gezondheid lijdt onder haar onnet ree, 

Neen, Theréee clueménk is overigens 'oen 
veel te lieve, aympathieke versehijning, den 

'Nat ze zoo ietá monsterachtige non 
doen • Hier heeft Collette 'Ever te vee 
van willens maken. • 

!Dee heaft--ee onderschat-  de- ten  
Vrouw. On est femme, aprils fout. . 

Vneeselijk wordt Thérèse gestraft. De 'n, 
,in niet geeond - reeds eenmaal stierf. een 
'zuigeling vete haar aan een tuberculeuze me-
ningitis. Weer een, dwaasheid van' Collette 
leer. Evenals Inter, bij den (leod von Thé-

Iripdje, 'de ,dakteres laneelevée, :datum-
_ trest die min '.1weten komt, evenzen zen,-
' den wel zeker Fernand en , Thérèse. beiden 
dektoten, daarvan op de hoogte kunnen, zijn. 

• Ook Thérèsea kinde r(terft aan het oordeel 
'der mm 

En nu werpt Thee:eo zich met verdebbelde 
krachten op hoor werk, om te ontgaan die 

'› stille wrat g' 1ng, Went ze vermoedt de waar-
' heid, al heeft etsdame Laneekvée hoer niet 

het resultaat Van het ondeneek der min 
verteld Thérèse wil ook ontgaan -de droe-
vige stille verwijten ven haar ,man. - 

. Ze promoveert, • vestigt zich -.als dokter oh 
spoedig krijgt ze een groot° praktijk. 

Echter wordt nu baar huishouden zei ver-
omelet:tal, dok bafer venlienaten noga niet 

kunneri spijkeeen wae kneght, keeken - 
meid en linnenmeid er door brengen. . 

Collette Veer heeft wel een heel skelet 
idee vim het Parijse-h dienstpmeemeed. Eelt-

` ter vertelt ze er bij, dit „de goeden ,  niet 
weneelden te dienen in een huis, waar de 
meeeteresse bij voortduring sewezig was." - 

En nu verdiept en verscherpt- ziek steeds 
het conflict tessehen Thérèse en hoor man. 
Wanhopig ia. de strijd. Zijn liefde laat het 
eerst af en hij mekt troost bij de mooie 
wedinve" Jourdeasuc, de eeuwig bordurende. . 

Voos-k  opie' nog uteebte zielotronet. Hij zoekt 
en vindt daar een huiselijk milieu en een 
vrouwelijke zorg, die here aan'., eija eigen 
haard ten emmeren:e ontbreken. Zoo zuiver,  
steen de reken nog als Tliéel,eo allee--. : ont-
dekt. Fel dim begrijpt ze waaatoe-  dit leiden 
ni iet En dan begrijpt ze. dat zij- . de 
echuld in Dan voelt "ze. dat de maa, ook 
Is nar enen, niet zoekt wat ze hem Meende 
te kunnen geven: In nouvelle (sponse, maar 
dat d e man sleedde begeert ..l'amante éter- 

.F.ri klaar en huidvlijt ziet 2" dot 
ze kiezen meet luwten boer man en boer 

• 
1401e en inee'itgk is heer OM. 

Haar rake - dat ie dan ook het huishem-
den, m ,wij hnisvrenwen kotten er al heel 
slecht af in Thérèsea everpeenzhigen, want: 
ze schijnt alles wat daarmede in verbond 
staat. criant vervelend en onbeduidend te 
vinden. 

Matte heer liefde veer' yeriiatd is zie eek, 
dat ze zou sfervme ven 
hem moest doen.  

En ze doet afstand van haar praktijk. Wel 
op den. allerlaatsten flipper, als Fernand ho 
eichzelve nl toekometplann.en heeft gemaakt 
-- scheiden van Théreee - een nieuw. lèven 

'beginnen - trouwen met 'de weduwe Mar- 

En hob boek eindigt somber, onbevredigend. 
laat tal van vragen open:— . 

hee Thérèse gelukken de verldoeide 
liefde van haar man tot nieuw -leven te - 
brengen ? Zol Tbérése zelf bevrediging kun; 
nen vinden In een sfeer. .die ze met ecoveel 
onangename gednehten tegemoet gaat? :  
. We vreeeen het ergste. Neen, we weten* 
bet ergste: Nooit ZE. Thérèse er in vlagen, 
de eanliumle font Ven haar leven te her-
stellen.• Een vrouw als ,  zij had niet mogen 

Meen niet, dat ik'oer het boek heel.-
maal verteld heb, zoetig ge 't Met meer 
hoeft te lezen. (le zoudt e; eelt ven een ge-
noegen bermeven. 

Alken nog dit bij al de vronwentypen 
die Collette Teer geeft, zou ik er wig één 
willen voegen, een, dot men werkelijk mist 
in dit verhaal de vrouw, die uit liefde 
getrouwd ie eender•  «Stand te willen doen
van het werk. dat ze liefhad ; die Mem heelti 
berekeningen heeft gemaakt van een huis. 
boedeter en een kinderjuffrouw, en dee een-
meel voor het geval staande, werkelijk vrouw 
en moeder gewonlen zijnde, haar ?Haten als 
zeodatig niet k o et averlaten aan betaalde 
help, en toen Mets liever meer weetschte 
aam haar eigen huishoudster en haar eigen 
kinderjuffernev-te zijn. 
Da type bad er nog in gehoord. 

NANNIE VAN WEEL. 

eedieget-dtutee 
ons eigen werk in dit gein] zelfs -don ons 
eigen vrouwenwerk. 

derde, type is mee aam -Dr. imeme 
Adelina Arme. vrouw ! Twintig jaar gele- 
den, toen ze trouwde, is ze geien sdideerece 
voor <kl.-teems uit' ijdelheid, om den titel en 
dan om litekaeld, dot zij wn.-kininen veniie-
nen. Vijf kinderen heeft 'ze• gekregem Hete,  

alle dokteressen. korter of langer in de pret- ' hoeden en kindeke. moest ze aan de bedien- 
tijk, meer of mindee beroemd; enkele ere., , den elverleten en dat - elke keette- dieednetMg 

_ _welijke, studenten heisteren --het -geheel op. geld. OM,  steeds moer opnienet:. Weer ei ma 

AnetlirivlasTi sin drieler'linar  verte-genereer- -11~, door ~riek testeer -heer 

deed en bij allen heeft Collette Yver uit betrek-os onMtaare. te stoppen. moet ze allee 

, doen komen. hoe zij, die ee te vaak vierge nemen wat beur een Pfliktilke geboden waadt, 

.egrebrake 'femme cerebrale noemt lak blijde -klimt ze tree. op. -trap- ef;'-eine'do bumeen 

- "-e-inete-hatte. vundat)r  hoer demiken-negeeren cp- --van den kleinen. Perijnehen 'middenstand, 
'..diefde en huwelijk. om haar visitWe van -<fiarante ioue 

Laten we ekst de bijtypen nemen • om gen 1)0 nacht brengt geen raat, want elke 
afrake al onee sandeeht te gaten nen de dokter, die zelf geen loet' heeft op te staan 

, voor een verlossing, belt  kaar em,.. 'wetende 
-Een inesterieuee figuur in het boek ie dat Jeanne-Veline weer veel ,te liTi-j zal 

1.,„„~„se, eeteaemee hoe zijn, geld te kunnen verdienen. Arme Jeanne 

i -poes gheieI en haat roem,' waiit -geliitivd. je Additie ! Haar kinderen .groeien in 't wild 
•  

ze-eniet ..:Hoeveel - jaren- -is 'b -geledene,-(1e, 
enkele Hollandsche vrouwen van positie. on- daagt,  zal hij ontslagen eerden uit ,  nen lie- 

gehuwd, verklaarden ziel, ook veenons Me, trekking, en dan zal ze nog harder moeten 
sjouwen, nog meer geld moeten vérrlinnen. 

Nog meerdere bijtypen verlevendigen heet: 
boek. De geleerde Artont, de beed,emdd 
lege, dictie zachte, huishoedelijke vrouw , 
die mar in. de keuken gaat en er de lieve-
iingslemetjes van haar man bereidt, de zieke.  
Joineleane en diens al te slecht .geteekende.  
vromv, , {Zou men haar het borduurwerk niet 
nik de hand, willen eken, zoo tot Vervelene 

-toe vertelt Collette Yver bij elke wederver-
schijning van deze figuur in het verhaal, 
dat za  .,,borduurde, bij het raam gezeten?", 
of „boldrainde, gezeten op een bank nader 
de linden". Ze boaddert MI het ziekbed 
van heat man, in de „speelkamer van haar 
kind, en als le Guanine te gast beeft op 
een getater. ,Zo bonliturtrezd borduurt, 

En nel komen we tot de hoofdpersoon, The- 
re. Gueménk gehoe-re neeliage.  
':Dokter Guernéné heeft haar ten-  huwelijk 
gevreagd, nog voor ze kaar effidedi voltooid 

Reeds heeft ze veel talent gedoogd:lesje -is , 
een_ der meeat belovende leerlingen,van haar 

er 

dé 

Het Congres voor Kinderbescherming. 

- Verleden -71.tenteg, &deeg ent ~dag ia 
te Ameteaken gehouden het Congete voor 
Kinembeecherming ; ik vereenigingen hebben 
samengewerkt om dit Congres tot etend te 
brengen; Onder .die 48 waren tal van vree. 
wen-veicenigingem We noemen slechts de 
Vereenigieg, tot behartiging van de bedam' 
gen der vrouw, en de mciaaeelemocreeische 
Vrouwencliab Kinderbescherming -t Hoe kan 
juist de. vrouw deervoor voelen 1 Een der re-
denen, opgegeven als de vrouwen uit moe. 
test leggen wmirein ze toch zouden willen 
gieeen, , waarom. ze deel zouden willen hebben 
aan, de regetribg, le juist, dat haar aaudeel 
niet andere kim ;zijn, dan in behing een 
lot kind. Want ede zal meer voor het kind 
voelen den de :vtouw 

"shiandagmorgen geljnsee nee erge+s de plaat 
a van Albert - Haha in do. Notenkraker. 

Deze plaat was gewijd nen 'genoemd dHe 
longlat tàngrel: 

liet stelde een kleinen knaap voer, in lom-
pen gekleed, genegelif , aan het krak Nen-
derarbeid. En wat er in do eerste eittingén 
van het Congres verhaald werd, van kende, 
arlraid, 't grensde tot in bet ongein° ij ne,-
dadienee het ongelooflijk zelfzuebtige, het me 
gelooflijk wroette wan volwassenen, tegenover 
kitheren. - 

Wat te denken • van den groenteteler, die 
zijn , eigen negenjarig kind Mig zo, dag-  reit 
van 's, morgens vijf tot 'slavend. twaalf liet 
meewerker in den winkel, reee-enten cm 
straat. Noor sehool moest het kind natuur-
lijk bok - is daler niet de teerpliehtwet ? 
Ge kunt Jiegrijpen. Wit er met zon'11 Irina 
valt aan te veegen op'schoot. - 

Do nee toegestane ruimte •v kiest .ons,  tril 
to weiden over meerdere entiteit ,e-art het nee 
rijke en leerzame protgremmo. 

Hard is er gewerkt. 'die dele 'legen' lanfr 
We wi ere te slechts nader iets beriobteb om-
trent da derde witting. onmin juffrouw An-
ea Polirk. -direetrien, ven het Nutioneal 
remt voer Vroueenarbehl. sprak oc.v ,l' ex- 
ploitatie van kinderen huistimiden.-  

Haro stellingen luidden als volgt • • 
I. De pl aar van Meisjes ten Menno 

van bet buishnod,41,, heeft lichamelijk, eed, 
we geestelijk Rakel voor, .1t 

eedgijk nadeel-  veter Jle »Netje e„ee,,,.,,we. 
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Da Baker van liave,nan. 

100100:110,1111..elen. Ile Itekhen bet ge'Li1111 II_ g..11 110000.11e11 nomen: Het i2. .1,, 1 et111.0. I 
vorig jaar "I•ij *b n k1111.1111enlel op Je Mint, beid. Menl.up n .0 ;.11•01,- 'II eld1.1. 10,11 wil 
naar le-1 ety, lijk 0., 0., rgezel. liet ',kil- nprOken ,tn I,-der, enliehl. I t• lanibeliiipeeu 

lk Doré exploitatie weide derhalve tot 
een minimum -beperkt' • 

a. Door de heisvrouwen in alle kringen 
der bevolking te loeren„ hare huishouding op 
zoo beknopt mogelijke wijze te voeren en ge-
bruik te maken van alle binnen haar- be-
reik • vallende liulpandvIelen up buishoudge.-

‘- bied: do een afsouderlijk:.artikel zullen wij 

I,. Deer zware en oegezoode werkmanilie-
. den, eelt mogelijk.. buitenshuis te doen ge- 
. sehieden, ,door oprichting van Maneente---, 

deer •oprirlding, Ook ken 'plinten lande, 
van een Vohloq1.aantal kinderbewaarpla _ 
sen, 7-Se lijzen voor mbgiand oole:.  kinderen en 
1-010.111.10. 1.100,"‘.0001,000ijle111.1 onderwijs, en ge- 

.	 • overneming dom de gemeenten van 
de von Peraionlieren of van véreenigingert 

au aitgnile• inrichtingen van dien aard. 
d. Deer de werkM 

' 
ainkeden, die iiiettegen. ; 

..,taande bovengenoemde numtregelen.. nlmog 
ie liet. ,oden, Iminli door Meieren dan de huis- 
vrouw ot. haar volgens. leilp(mil aten 
wenlen. verricht., op te astma; zeewet 

m  
aan de 

jongens. 'als aan de moiejes. 
liet deel me. genoegen. te verlanden, dat. 

du beer Ilona., niet de 'opaie-rking kwam; 
dat 'de jongen uit de arbeiderskringen t;oizlí 
al es	 geexploiteMd wordt als het webje, enzeor 
al von z ij het huis-week. rit • mijn er. 
vering kou ik neenle.oien,--ilet--eek- de• jesc.,  - 
gons wel degelijk huloarOld mee moeiten

. doen ia di,  arbeiders-liuisg4Simien. 
Mej. Ootschot-sprak verwenderiim pit.. 

(bit Anjer Polak- 4stegd luid ever de 
exploitatie van kot »lelijk, in dienstjes. 

Waarom niet lk donk-  luinat, omdat dat 
de, geachte inleidster te• ver zou • hebben ge-
voerd. 0,er dit door mej. Oorschot antigo- 

de onderwerp . ie zdd ' veel! te zengen. 
Aeh, de kleine hummeltjes, zit van de 
'schoolbanken met een klein kwikstaartje.  

. groene. uligeloopen.. stuffen_ en dan _voor_ 
.• drie kwartjes in de week in een huisgezin 

mot zes kinderen als meid, alleen ! /Ion to, 
mon is zelfs al geschreven denken we maar 
arm het ousterfelijke Sprotje van onze ge-
vierde, schrijfster Margo Schorten-Anttnk ! 

intgentroont moge Eg 
gevallen zijn ig goeden bodem,. Opsoldaton,tot 
krachtige planten,. en dan vrucht dragen ten 
behoeve van het Kind. 

K U-N S T.. 
DE BAKEN, VAB- MAVERDIAN„ DI - 

HET GEMEENTE-MUSEUM. 
Van klas timen is 't schilderij en de menie _ 

benoemde wethouder van deg Raag, de beer 
Jurriaan Kok heeft het geschonken aan het 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 90 tent. 

OLAINCKET-
ULSTERS 

LICHT en WARM 
. van af fl 39 

HET-JAGERSHUIS 
PUI RAM boord-Einde 202 
AMSTERDAM Singel 238-236 

EATALCIDLl5 OP ~ADE 

.vee Bogaerts edeleen denzelfden geest, Ook 
deze zijn van hetzelfde sentiment vol, dek 
zij als uit te ademen lijken. Zie' Begeerte' 
maisamochten, wanden waarlijk gen pure 
gloed van mysterie ontstijgt. Voor het werk 
ven den schilder- staand, hebben, we wel eens 
nikst. leven 'begeerd, meer levenwekkende 

a.w 
 Eidoli .zoute»'het mogelijk en wensebelijk zijn 

Stilleven ven Jan Bogaerts. 

denj is van Revenuen een zeer aardig, keent- 
staal t het schenkt een beeld van twin.,  
tigate eéuwsche beker. Daar deze kaar' lang,  
sten' tijd in de •burgerlijko samenleving heefti 
nelnd, is dit mhilderij wel zeer op zijn plaats 
ineen mufeam, emir wij immers ook gaarne 
de tandentrekkers uit Jan Steena tijd bemin, 
deren of de plqttelaruls beelmeesterdilie zede- 

jes me t omzoomde jak- 
je, binnenstappen en die -het teen:, polsje
\aften. 

Deze Baker ie ree tijisbeeld evengoed als.  
een fig.nurtjo -van Tragontird., " • 

Wak zullen. die na .15 komen, zoggen van 
dit stelige_atainpnenscles.  7allert rij gebot.  
-ven, dat bet' oei 'ondergeschikte wan ? Doek 

'het is -waar, ede Bak-er was steekt -bil 'do 
eunuchen als diae op zijn itllemiennehe]ijkst 
waren. Ze is er in de: tijden,. dat de vreugd 
toi zijn hoogete hocgten steeg en de 'angst 

vrees er tot zijn' diepste dientest daalde. 
liet standenverselál Leeft rond een Baker 
altijd weinig beitilau Vandaar dat dier treem-

- de mengeling .3n haar Is van drenethaarkead-
en air, va. grofheiden verfijnder Eveze.31, van 
zelfbewiatzije o. ontzaglijk voelden ziek 
die oude haaksters en toch ook weer ons 
derdnoig weren v, als 't op de fooi wie-
koten. Zij warer. goedkoop in den <Beest van 
't Inikelijk leven. eer die dappere, onafhan-
kelijke pleegzusters as-amen, doch <Ie fooien! 

-Mei-, -het --naleef van iftvemxture-  Brio e-  
eer, dat Zen diepzinnig lijkt te peinzen', als 

'mar een gerechte fooi ontgeef. Een geijk-
te, geheel vastgestelde ?ooi nis bijv. vee de 
grootouders t  

Of dit heel lul is 1,  11-eleeeu, wij werk. 
Miniem ..aillemeál om.. geld, .Ven den hoogste 
in de Gemeenschap tot den allerkingste. Het 
biunoristisnie in de Beker is eleekte. dat•die 
bosteausstrijd• 7.00 dirht bij ligt, dat plo' re-
flex van een grootra, of een -kleine teel ziek -
onmiddellijk in het • nerwaantige ven ham. 

Op een ezel is het schilderij gesteld in de 
bovenzaal vaa, het  "menie _waarde moderne--
kunst hangt 

Pij Goupil Veladon on Co. 
- Stilletenkonst van do meest onvervalselite 
soort. Jan Bogaerts junídt van het beschou-
wen vim preeiouae voorwerpen. Hij houdt van 
schoei:kr dingen ent den schoenen schijn-, 
welke zij hebben, en oen het effect; dat zij 
zoo met elkaar maken. 

Als men een heel.aanta,l Bogaerts schilde-
rijtjes heeft gezien, bemerkt men, dat de 
schilder chloor dezelfde :..voorwerpen hij el-
knar plaatst, ze Ani goochelt, wat weglaat, 

Beu fijngaitenul empire-behang vormt den 
aultergrond van deze Stillevens. De beko-
ring van Bogaerts schilderijen ia een beko-
ring van kleur, een bekering ook van stille 
liestes-renheid in die lilekir, als oude voor-
werp. dat zoo kunnen lrebbep. 

De voorwerpen welke Bogaerts schildert, 
hebber niet het zeer oude als kenmerkende 
eigen...dem. Rot meest keniner.konde wat Bo-
gaerts neerlegt ne zijn stillevens, is de geest. 
ene srlmehtere cuornaannbeid, vang terugliou- 

lkt • is iertijrele koedoirkunst mate 
oud tafeltje. waarop een mooi vergeeld aar-
dinverk.schealtje staat. Een Oud heek ligeer 
meermalen bil of aan snoer roede bleedkora-, 
len, een onkele roos of een Mergetinte per. 
eik. Die voorwerpen liggen zon stil en on-
bewegen, alsof ze zijn in een huis waarin 

WERKEN VAN' JAN TERWEY. 
linnanhandel Walrecht. 

BMI oen twinttgffi1 werken van Terivey 
zijn in den kuosthandel • balrecht te zien. 
Nieuw werk niet rechtstreeksche moderne in-
vloeden. 

In de kleine levembes<•hrilving, welke het • 
catalogusje veend,gnet, lezen wij, dat de 
schilder directen invloed onderging van Thijs 
Maris, Giotto, Thome, Deler en Brommer. 

In hoeverre Bremmen. invloe op dit werk 
van toemissing is, weten wij "et, daar wij 
Bremmen schilderwerk niet kanen. . Van 

BONT ALS MODESIE 4AD. 
lu tegeitstelling van enige. ja n geleden, 

toen het bont bijna uitsluitend werd gedra-
gen veer beschutting tegen de tonde, treedt 
hot thans meer als modesiernsd Cp den vor.. 

-grond- en zullen vele dames, die 't vroeger 
te doen: was om 'n bont, tegens"- ordig meer 
baar aandacht wijden amt insnij. 
werking der leorde bonttoOrt 
alleen goede kwalitei en pr i-
ma afwerking /anken v 71 bont 
een modesieread. Rel doornen
vooral, en tevens OOI bij verandering der 
mode het bont te kunneri laten modernisee. 
ren, van groot belang, dat het gekochte bont 
van goede en gezonde vellen is vervoard.imk 
tic ode slechte en verlegen vellen gemaakte 

tikelen Ibinen aide niet voor omwerking, 
tenzij er grooM kostén • mui besteed warden. 

In eerband hiermede weekte men zich voor 
Bont -Corif eo ti e, welke tegenwoordig. 
allerwege oraler velerlei misleidende been-
mingeu wordt aangeboden, dodh koope zijn 
bont iu een vertrouwde bontzaak, welke ziekt.  
uitsluitend op 't gebied een bont be-
weegt en reeds In ter wille van haar 
naam' in «als specialiteit in 
Bon t verplicht is tinrei-eten handel no te 
late». 

Alleen in zulke zaken is men gewaarborgd 
kwaliteit in evenredigheid van prijs te' ver-
krijgen, terwijl .door vele gelegenheid A. 
dia nde laren gertinge kwaliteiten tegen 
veel te Imege prijzen warden aangeboden en 

-de niet-vakkundige handelaar reeds 
door zijn gemis aan bontkennis buiten staat 

'.is dr
.

hnitatiebontsoorten van de echte te 
• Ondel,ellei en ' daardoor veelal imitatie 

roer .4111 inkUept en het ook aly zoOdattig: 
weder nen stoet bieden. 

In 't olmen.» belang der .dionet, die bont 
Inzitten of wensellen te koopen stelt het 
3Fammile van llontartikelen -C. W. Warmer" 
Veeirentrirat 29. hier ter stede een stutje 
disponihíd. miorop eenigc misleitlentle bena-
mingen der booteonfectie emirkomen met 
daarrulast de aanduiding der werk,ellike bont-
soort.' Zij, klie op knar wandeling bovenge-
noemd wig nzijn pas,,,eren raad ik line den 
gelegeulrehl niet te Verktlinlen.' 

A. P. E. W. 
Adr,  

INGEZONDEN. 
IgrNsoloe 

Mddisse IhNetionse 

Leeft'', llangeeke 1:00110enk011- 
niet: .ine.i.001114, 01 itri, de toet re qui,  

rel-Mune Nd hij zijn vijftig- 
sten paring viert OB December) is ter her-
denking van dien dag geeorgd door kunst, 

'vrienden, dat. pit "na Fin,-tenni'g  
verzameling werk is bijeengebracht, 't welk 
nen het Rijksprentenkabinet zal werden aan-
geboden. 

HET CENTRUM DEN HAAG. 

°hiermee], de bátonde Ititusthtuldel uit Rot- 
terdam waar V. van Gogh„, oick _het __ 
eerste of mede het eerste heeft gei.,  poseerik 
komt naar den. Haag, 

Onder den firmanaam „Kunstveilingen DI-
deuzeel" wordt de thans nieuwe Hengsels) 
Kunsthendel gevestigd in het perceel Noord-
einde 144. 

ergerde la femme ot le-mouvement féminin,  
il est naturel que votre artiele du «h, DS. 
eembre uit attiré npf attenties. 

eenvent -  itilmire Ia manière Jont vos» 
vond exprimez, et la cleaté avet hemelt. 
'bus 'Weiten eg sujet -  diffiile. Sten chaeou-
ment. eer l'origine et I' histeire du _ cornet, 
vous nous monteer les cháfOranntiOng de 
tiiriour du erna, par suite de peliusdn  mam-
vals cornet. J'ai - suivi avec intérét les rava-
gen dra vormt mal fait, ni al min, ot 
trap -  serre, langen que sinds les Doctems 
peuvent nous détnantrer, eijein «me etude ap-
profimdie. • 

310bs je me permets de volts dim Ifadame 
que. je ne suis pas d'aceeni aven voile, st 
j'em memo eortifier nue voos faltes ageer, 
Ik zo vees génémlisez , en disant que le 
eorsek est buinible la la jeune rille, et lui 
déoonseillant de le porter. . • 

Duels l'ege de le ene, je fels des corners. 
Gepit'. 20 ans; je seis étahlie k La kave 
comme earsettière je puls dire que" j'ai fait 
des eorwm de toeten les torn" poer tont-
les ages, poer jeunes ffUre, dames Agees, 
femmes et fillettes de Doet... 

11 m'arrive tril souvent <Ie travailler &a-
men lee indicatie._ spkieles de, grande Pro- 
femeure. après op 'Or a Egt ons di f -. 
l•e s. J'ai enafeetioned -des cornets pair das 
jennen fillès qui soap maintenant mères • do 
famille, ent plusieurs enfant., et tont Mades 
eo bonne mate. 

Ce ei eet dope pas trap prétendre Madame, 
„que de nkommitre quelque autorite tra In 
"matière 

Eh biest Vetdame ! rami airs est que le 
<•!trset dien fait et hien m i n, devinit étre. 
porté. par tantes ks jonnen tillen sans e 

1!  to n, comme eédement indispensable- 
et hygiènique. lndispensable, mai, pour con.. 
server n la femme 11110 tournure gra- 
eieuse et elegante. • - 

Fionehi.ent Madame, troeven cents In tem - 
Me" gang cornet,. agrable A vair Cet aban-
don, et ce laisser aller danse  la toi-
lette déplitit á Yeute prsoone de gout. 

Je Misse aux lectrices du jounial, Ie 50110-
,k,  juger qui de -.noes deux a raison. 

JO ie• puin 11,11011, 0111n 1111121 signaler 
quekpe.,. lignes qui eiwit déntereablement 
mirpri:o laar -hoor inpenden- mointenatif bles. 

nt; endmilt ni pen n0ee h. tam n'....ervé de 
jourtml destiiié in des tenni», supérieures. 

Yen.. dites, Ia plmairt dlnt teems ton mede" 
qui nous vieisomit de Frinto,, moot borr t- 
h I t 11 1. é e n. i ll 0 g• lil  11 e S. que 

peuide V1111  1,0i, ok0.,le,0,  et 01111,40 - 
disnaniftw. - t, 

Mei, Ibidem., '4,09-‘ollii trouté 

de overigo opgeroepen namen bespeuren wij 
Moto. Een eenvneelige belmerscht dit 
werk, doeb meg mee en maar dadelijk Gist-
to en Thoma noemen ? Bescheiden ia deze 
wijze van introduceereta niet ,en zij roept te 
groots .verwachtingen .:op._  

neweari fit werk wiet. voldoet. 

een &OOM«, te bi.engen uit de wereld, welke VAN HOVTEMA. - . 
hij zich zelf schiep? Er is zulk een hardnekkige L. 

ginds 149  zorgt senibyte. oor 4, 
_.gclelts41j)113ont —.gk 'op. den ...t-
raag of tot dit, dat -tvp gelotivee, dat de 
kaast <hierbij niet zon zijn gebigd,— 



opinion ?;eir dom A Paris sur lee Boule- 
vards, Paris suf, s'amere h montrer aus 
étramgers la tournee des ginds Duca? Mais - 

-. 
 

Maslarne,! ee monde là ,'net pas la' Dance. 
411C. none deals' les grandes rémaions Mon- 

daine., ik at la ermee femme du monde 
nurez ure iutre opinion de Ja 

-----Prinme-~que es emarageme. ansai 
viniter nos grandes 'villen industriellés dat 
Werd ot du Midi, parcourez nos earnPegues 
vous verre. nos labbeturenrs aa ins et 

r t a ; " alom je suis oenanie Madamel que 
vous aurez mie Siete-'n:etre idée de heus ; 
car nous antennes te Kopie g eat,i,n. 
énergique, qouragou.s, et must 

nanon-ene dage n:é r é et appelkei 

-54g 1E 

-Mejuffr. " Derwel schijnt ndjg opstel 
niet geheel nauwkeurig te hebben gelezen. 
Ik heb• niet gezegd, dat alle kunstuitingen 
der Fnmschen een decadente richting, ver-
tonen, maar ik heb g,ewaame• hired dit soli; 
niet juist in • zijn degeneratie-teekenen na 
to volgen. En dit doen wij, als wij de Eren-
sake-  kleederdracht, die bijna • altijd leelijk 
. °mala ;ik. is, tot--de - «11.e.,.11tiak... 

kunstèn zemel als wetenschappen heeft de 
Ereambt, natie in veel opzichten onder de 
rij der bee.aafde volkeren een zeer hooge 
plaats ingenomen en 'doet dil nog. 

Vele malen heb ik voor irenische kunst-
uitingen in lamouderin,g &mimen. Voaral de 
fijnheid en smaak op deornatief:•eiri• illustra-
tief gebied schat ik zoet.  hoog. En wat be-
treft hot franache velkskarat.ter ieder weet, 

' dat de Frontbalsa om zijn, beminnelijk. 
saai hier  in  Rellng Zellatti is. Maar, als 
ik co.tateer, dat de free'.'natie uitster-
vend is, k. dat noch als een beleediging 
werden opgevat, no. als zodanig kunnen 
zijn bedoeld ik herhaal toch alleen in na-
dere--bewoordingen, wat de statistieken ons 
loeren, al. dat bet, aantal geboorten in Frank-
rijd geringer k, dan- het aantel jaarlijkse.he 
„sterfgevallen. En waar geregeld meer uit-
gaat dan or inkomt, daar blijft ten slotte 

_niete_-nteez bv er..- 
Om nu op een onder punt van Mej. Der- 

: wel's beting te komen het is mals met 
der 111.111131911. en der mannelijke doktoren lo-
gion eigenaardig gestold, waar zij het hebben 
over vrouwen en vrninvenzaken Zoo ken ik 
een arts, die jaren lang in lult,  heeft ge-
praktiseerd en werkelijk zeer goede , 
tic)o beschrijvingen kan doen van .den 

enletkivott dii-lálanakehei 
bevolking_ Ik zie dat beeld nog voor me van 

e die slank, sierlijke, lenige, sterke 31aleische 
vrouw, die met één hand een kruik op baar 
hoofd vasthoudend, aan een rivier komt , 
waar de overgang slechts kin plaats hebben 

. . over een niet al te dikken-boomstam. 
Zonder de minste aarzeling begeeft zij zioh 
erop, gaat met, zekeren tred er over heen?, 
en verdwijnt, gracieus, weer in het nabij-
zijnde geboomte. „En' denk je daar nu eens 
bij zoo'e nieuwmodisch gekl.de, stijve, en 

.de natuur i'irvreeinde.Europeesche vrouw  
met comethelmem 1'.'.. kon hij dan met 
temperament uitroepen. Maar do eigen vrouw 
a. dien ark • , is gekleed tn een te stijf 

gezegiatiilterset en heeft eert uitgesproken OM-
set -fignm• ! Nog •sterker ,zijn "dochtertje, 
een kind van een elftal. jaren, begon wat 
krom te:, loopen.:Ilksor een. vrouwelijke kennis, 
'Van hen wanl, laadij • aangeraden ,  
maar de. erts gaf den voorkeur aan een oor- 
set ! ! Was dat 'meisje, een kind neg, een 
jongen geneest, sjahzou die .nets met groote" 
verwondering hebben cpgekek.' als neme. . 
nonet voor den ronden rug was 'aangeraden 
geworden. Dat gaat toch niet,' een jong. 
moet zich toch 'bewegen, racet sterk werden, 

een meisje...je dan houdt de rede-
neming heedernual op, het toenek is voor het 
meisje, het meisje voor het .rset, twee sa-
menhoorende begrippen, dna het meisje in 
het eerset, en dimrmede is, de zaak egge... 

Ee 'zijn- natuurlijk enkele gevallen waarin 
elk arts en ook ik, 'een oorset noodzakelijk 
acht, Eetzelfde kan ik • zeggen van buik-
banden, maar daaruit volgt nog niet, dot 
ik eervetten • een normaal kiesdia stuk voor 
normale, goed gezonde vrouwen ml n. 

Dat mijn 'opstel tegenspraak zen uitlokken 
via eija zekere zijde, wist ik van te voren, 
en ik wist ook precies, waarin die tegen-
spraak zon butaan. Eet zou ook- te veel 
gevergd zijn, van een- mardmter ~Set. 
ten te yerw.hten, dat zij de waarheid vsm 
mijn betoog zou toegeven. Maar Mej. Derwel 
had haar tegenspraak niet openbaar behoeven 
te maken. Nu. zij dit wel gedaan. heeft, Wil 
ik nog es-en wijzen op het volgende 
den hoek van de L. v. 31. en Anna You-
lownastrant bevindt zich een groot reclame-
bord von Mej. D. waarop -een Vroveverafiganer 
in een cornet is .afgebeeki. Tiet is het type 
van de gewone. uiterst verwrongen eonet-
nelamefigunen-_— .---- — 

Twee dingen zijn mogelijk : uf Mej. D. 
vindt de afbeelding die van een normaal 
vrouwouflguur, ér wel zij vindt deze liet 
draal', waartoe een vroowenlichormi 
naderen. lock het een noch het ander 
tentatief pleit voor lia;e anatomische of phy-
siologiske kennis von het nienscholijk 
lichaam. Est hij wijze van Ironie staat dan 
eeg ende,  de afbeelding, dat deze is een 
nieuw h y g-  ieniso h model ! Gesteld, dat 
ik een ocgenbEk de absolute heemeheramacht 
de mijne mocht naerven; den zou ik vat die 
macht gebruik maken • door' deze en andere 
soortgelijke afbeelding. te laten verwijde- 

.de voors-tellingen . van Cleopatra temidden 
11.1 haar hof, zijn vol en in zich zelf reed, 
druk. Er is aan deze opname ontzettend werk 
besteed. Een honderdtal spelers zijn tegelij-
kertijd in touw geWeest en van de kieming 
van al deze lievelingen in dienst. van ,de 
koningin van Egypte is alle mogelijke wel& 
gemaakt. Doch een honderdtal De ver/ 
iisg- "int voor ons bewegend Is  

deze gelegenheid om eens iets mok te ge-
ven, weer ongebruikt vborrij is gegaan in 
WI. stijve Heiland, 

Zon oetstijf • als onze jubilenniugels zijn — 
het buitenland zal, er om lachen. 

ust.roppEN  
Van geachte szajdo vernemen we, dat op de 

poppententommtelling, einde -  Mei . Met. en begin • 
Juni gehouden aan Wittelang, een / 
te groep Erase-01,p. g.taleerd e was dor 
tubselleakernst von de dames van Doboken 
toi Jochemb. De Rang. be dames hebben ze 
dus al gezien, die -?rust. poppen, -wenioht 
1«.f. dat Imre belangstelling. VOO,' Iet arti- 
kel verhoogd. Laten we.,lat hopen ! • 

bre niet te schatten; de ihmr.nmengelint  
der kleuren verhoogt den indruk van duro 
oI d-ER, ptiselie westelijke prnelit, .wh.1,131 
Cleopatra het lmiddelpunt veruit. 

'robben wij de ge,hiodenis van Antonius 
.-ne Ceel:ram te. eerbellen 

:Shu Weet Mit An to nuls 
us er hot Oestelijk waardbor 

Cloupatra . zijn ondenlaue weel . atut keur 
1.1« liefdeshistorie van Antonia-, vn cluopiltra. 

welkt met beider dood eindigde; de triom-
fantelijke intocht vborts van Oetiminnua 
tafreolen wordt gastank deze geschiedenis ont-
gold -  en z000entle maakt deze film in zijn 
gesbaieikundige beteekenie een gunstige.  uit-
zendeting op th, vele flauwe-bedenksels waar-
bij het er zoo boven op zit. hit ze voor shr 
bioscoop zijn vervaardigd. 

W. Q. 

ren ads whadelijk voor het algemeen welzijn. 
Ten slotte is het zee als Mej. D. opmerl 

oenige medici hebben gevproken, en Mej. D. 
maakster van eorsetten, heeft zich doen koe-
ren ; de leien moeten zelf nu maar kiezen. 

SUBILEITISZEGELS. 
Een onzer. letereLsen breidt onze klacht 

over de jnaMeumzegels nog uit, Ze zegt t  
,..1Vetwoui geen, roratellingen zoals 'bij 
meeste buitenlandscha zegels? Wat zou 
aankomst van den. Prins tol Scheve 
niet een keurig tafereeltje op een' zeg 
hen opgeleverd bijvoorbeeld !" , 

0, wat een' jammer, wat een jammer, dat 

CLEOPATRA OP DE PILM.: 

Niets is meer Onmogelijk. Cleopatra, Egyp-
tos koningin leeft op de film die tham in 

oliet Olympia-thenter iedere, avond wordt vee-
-toto:id. Er is -weinig beweging in die us-
jvéties, de ,beelden zijn stil ce alleen de 
handeling der voMgestelde taf re elen gesaielt 
erop, zeer duidelijk, en zeer scherp. Dat 

scherp zijn is gelukkig en dienstig, want 

L.IESKER's 
Comestiblesmagazije 

Valkenbosohplein lid 

VRAAGT: 

Zwa,araemaker's 
Bissebopwtin 

per flesch 60 Cent, 

Boekbinderij 

A. B. Gimberg en loon 
Yeenkade 53 den Haag, Tel. 6156. 
Inbinden van/Tijdschriften 

ook met bijlevering van bei; 
staande Stempelbanden. 

Voor birdwerk zijn fraaie 
modellen te bezichtigen. 
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No. 2 van de Goudep Olympia-Serie: 

Directeur Louis Bouwmeester 7r.  
Wagenetreat 79. Tak. Doeg 5719. 

aar -assi 
• ositejsoolies 

- 

Eiken avond Ot uur 

Crootsche Iyereld.Attraetle in 6 afdeelingen. 

LENGTE 2200 METER. SPEELDUUR CIRCA 2 UUR. 

'De beroemde Italiaansche filmfabriek C1NÉ$ te Rome is er in geslaagd, 
• door deze ”Cleopatra'!:,hag• vroeger kunstproduct, de film 

,Qao Vaglis ?",' luiere te overtreffen. Marcus Antonius. 
Uit de vele s eh i [teren de er it ieken der Ainsterdamsche Bladen laten wij kierend, een uittreksel volgen ai,  her Artistiek Weekblad _de Kunst': 

gglir Eer „En een bezoek am het Bioscope-Theater deze week schonk ons de overtuiging, dat de roep, die van ni; het huiteahoid deze film 
„voorafging:, niet overdreven is. Ret is waarlijk iets .buitengewoous, dat men te zien krijgt.; cru weelde van uu rnuuls , meubelen vn rek, een in stijl 
,(Egyptisch ee Romeinech) volmaakte rente; paleizen en andere grootscha bouwwerken. die met de nauwkeurigst.. zorg naar oilgineoleti en kunst-historische 

zeeas zije gecopieerd; en bovendien een reeks mituurtufereelen ...ie haai en waarvan do werking lor met smaak gekozen kleuring 7.00,Cer Wordt verhoed 
Aa deze alléén reeds de belangstelling gaande maken en den toeschouwer herhaaldelijk in verrukking .brengen. 

eldeal• ook het drama zelf, zeoals het in elkaar is gezet met al de episoden van liefde vn w raak , van groutheid en val tint over,vamine e vergoizing, 
,san -weelde en deerniswekkende machteloosheid, Maalt de daodacht gespannen van begin hit ried toere tot enne opwinding . hel gettle is van"1,e, meeleven 
,in de realistisch vuur maan gestelde historie . . . . uitnemend spel der ai-rieten. Trouwens de ...lei. lenteml, India:411.111C .kételIrS NOVELL! in 
JERRIBILI CONGALIS zengen.  voldoen‘ dat/ men hier — vooral in de hoofdrollen -4 iei s voortreffelijk, 

Des Dinsdagsavonds NIET ROOKEN. —ifes 
N.B. Alleen-opvoeringsrecht voor Den Haag. 

Een Huwelijksreis. 
oyedao 21 Docomber, 

8. uur 

ier MATINEE "MI 

Een Huwelijksreis. 
Zondagavond 210", 

in WIP 

De Bigvan bet168e. 
Zie de 'groote biljetten. 

DiardagenVrialag, verwek, 
asátt rafikpu 

Cleopatra. 
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Maison Nederland 
J. L J. Belderbos 

6 Hoogstraat 6. 

TOTALE 

PRIIIMING 
van alle 

Mantels 
en 

Mantel-Costurees 
Buitengewoon 

Lage PRIJZEN.  

KERSTGESCHENKEN. 
Voorhanden een groots keuze in Christelijke Lectuur, 

Bijbels en Kerkboekjes. 
TEKSTEN op Fluweel, Centen en Glas. 

Belijdenis Boekjes. 
Ultdeelingatekaten voor Zondagsscholen. 

Bi bolashe Platen. 
Christelijke Ansichtkaarten. 

Lichtkrulaen. 
Kerst- en Nieuwjaarskaartjes..  

na' ta 111111110REEKNAIDEL E. VAN ANDEL, 
elh. 8 M. VAN DELDEN. 

IVENIARSTRAAT Hia., bid. Sueskaide. 

Menu de Noél. ' Eines-Concert. 

Rultres Impérielea ou 
Hors d'Oeurres Varia 

Créme Caroot 
Consommé Condesse 

Smalen aa Cbalaberth 
Selle de Chevrenll Reine Alice Selle de Chamon á l'Aleaandra 
Ambrobe de .Volaille Madrilène 'Rit de Veau Grand 15de 
-Voerva de Céldris á la Créme -Asperges d'Argenteoil See Divine 

Oie de Pommeren ral 
Compote Caressa 

Homard, Orde d'Ostende 
Salade Coeur de Laitup 

Golem Madeleine 
Glaee Parfait 

Corbeille de Prints 

le 25 Détembre, 19113. •• Le 2e Déeembre, 1913. 

Prière de retenir les teilen á l'avanee. 

Ruitens Iropérieles on - 
Bora d'Oeuvrns Savoormix 

Velonté Agnes Sore). 
Consommé Joon-ad-é 

Truites de Fontaine Moldave 

Diode rots 
Compote Nentreuil 

Páté de foie gras en Crénte 
Gaten_ Peter, Jerome 
Bemin d'Arembergb 
Corbeille de Frans 

8 
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JPARLIJKSCHE UITVERKOOP. 
MAISON DE BONNETERIE 

EiRTENHOF—GROENMARKT. 

Ine,  Enorme prijmieriaging in Mantels en Ellantelcostumes, 
waarOnder Mantels met bont gevoerd van af.f 53. 

H ierinede hebben wij de eer onze geachte Clientèle te beriébten, 
dat de—itisr stoer siering van af 20 DECEMBER 
gereed is. 

-verzemht---TalvE vo r. 2o, 26-Wii-28-Mcerebe7r—
'tijdig te dozen reserveeren. Zulks betreft voornamelijk 
FAMILIETAFELS 

LUNCH van 02-2 
1111E-OIRCHESTRE van 3-15,/, uur Ensemble Tzigane 
DINER-CONCERT van 6-9 VINCZE MISKA. 
AVOND-CONCERT van 6-12 , Dir. C. TR UTMANN.  

Aanbevelend, J. ASSEN, Dir. 
N .R.  Modern ingericht Motel. — 120 kamers!, 40 B. 

bad en — =Centrale verwarming. — 
ere met privé 
n alle iginera 

vente waselatafels met warm ea irge,d virb,,...a 

met de vele aanvragen fa het aan te bevelen 

ook KAMERS tijdig te doen Feit eergin. 

Con, en-Theater-Bureau Id. J. DE HAAN, Gel  v. K. & 
;'Zondag 21 Deo, 13 uur, eenige Zondagavondvaoratelling 

N.Y. „Het Toneel", Dir. WILLEM ROYAARDS 51e opvoering van 

Zoildagsprijzon. Plan5rbespreking vanaf Zate'rdag 91 uur. 
Diploma's niet ,. geldig. Vrijbiljetten werden niet verstrekt. 

Concert- ealliener-Buren M J.11E HAAN, Zaal Dili[eatia.  
--11inedag-23-Deentiber,8-eue,sleehts-een-rokele-liederensmad  

V002 BOS VERTREK NAAR A5OE)2.1134.-- 

Taal f3, Zekert't 2.53. Plaalsbesereking dringend aeol rolas 
Diploma's niet geldig,. Vrijbiljetten worden-niet verstrekt. 

Gelept. enger-Bon M J DER AN Geb. K &W.  
DONDERDAG 25 DECEMBER (te Kersiciag)8 uur 

Goodkoope entreoprijmn. 

H.V, „Het Rotterdanseli Taoneelgezelsehan", Boete P. D. r. Eysden 
oV y.d.vedig s.hittorend gemonteerd!!! 

e Twee VVe_ezen. 
De Pr eesen: Durnes Mut Manke, Alias Tartand—Klein. 
De Gravin: Mevr. Merie v. Eystleo—Vink. 
Vrouw FroPherd: Mevr. G. Doelman —11nyeers. 
Jacques: Nico de Jong. — Plerre. Cor v. d. Leegt MeLert. 

Alm_a_praclifigna vorir_iiit beleed TO1115Still 
Goadiroope prijzen; Fron5Balcou 52.—, Beleen en Zaal 11.50, 

Zoel II /1.25, Pront Tusechengelerij f 1. Tueschengelerij 10.75, 
Tribune 10.40, Galerij 50.00, verhoogd met 5 pet. Auteursrechten. 

Chficert- 811 TImater-Bareau DI. 1 DE HAAR, Zaal Dilinalla 
5'RI,TD.40 26 DECEMBER, 2e Kerstdag, 2 ussr - 

' Slechte een enkele Fiese-Ileoite.l. 

Pret CARL FRILOBERG 
de grootste Pianist v. d. tegenwoordige» ti/d. 
Entree 02.50, 02.--, 0150. Flastabespr dringend aanbevolen. 

Diploma's met geldig. Vrijbiljetten words„ niet verstrekt. 

Cm,- en Theater-Burgen M. J, DE HAAN. Geb, v.K. & W.  
Zateraan 3 Januari 2 nar Deraonshatie eau Rhythmiache Denen 

DANSMATINÉE te geven door 

JACOBA VAN DER PAS 
met 30 harer leerlingen. Meeting Del Haag 

Volgens de methode V82 haar lee Wens INDOR1 DIINCO. 

Colleen- n Theater-Buren M. J, de Han. Zaal Dillnak  
le, pn en 6e KAMERMUZIENUlTVOERINGI 

Het apet-Kwartet 
Het grootste en beroemdste kwartet der wereld. 

2e SERIE BEETHOVENKWARTETTEN 
3 JANUARI, S sant Op. IS No..1: Op 59 No.2: Op. 59 No. 3. 
6 JANUARI 8 uur: Op. 130 en Op. 131. 
11 JAN1" A111., A facheldsmalisée, 2 uur: Op. 132.153 en 135./ 

Aboom.m,.,,ont 57,150, entzim• per keer I DiUg.aW 

Mij LENSVELT NICOLA 

Koninklijke Brood- en Beschuitfabriek 

V ee n e straat 23. — Den Haag. 

TELEFOON 3322 en 3323. 

Lunchroom. — Tearoom. 

Specialiteit: HAACSCHE BESCHUIT. 

Patisserie. — Confiserie. 

RESTAURANT ROYAL 
HAYE. 

Kerstversiering 
GRAND HOTEL CENTRAL, 

DEN HAAG 

1 Effecten. 
Wanneer gij effecten 

bezit. abonneert dan 
op het 

FINANCIEELE DAGBLAD 

leorlands Koopkracht, 
prijs per halfjaar f 6.. 

ALKEN DAG een 
belangrijk hoofdartikel  
eiken, dag de vragen 
van abonne's gratie be-
antwoord; eiken dag alle 
beriphten, die voor den 
effectenbezitter van . 
belang - kunnen worden 
geacht. 

Vraagt gratis proef. 
nummers ,aan het 

bureau: 

Anne Patilownastraat IS 
FS.GRAVENHASE. 



No Woensdag 24 December 1913.. Eerste jaargang. 

IIAAGSCIE VROUWENKRONIEK 
Weekblad voor de ontwikke de Vrouw 

Hoofdredaetrice Mevrouw S. LUGTE1,1—Rigns. 

BUREAU VAN. ADMINISTRATIE EN REDACTIE • ' PRIJS DEll ADVERTENTIgN 
Van 1•-B regels. 

ICrieuterclijk 's-Graverehagig: P.g. regel meer , . . . 020 
- - -G-ro Ot e letter s worden naar plaatsruimte, berekend.. 

.hlad verbchijnt lederen Zaterdag. De abonnementsp 

bedraagt f 0.75 per kwurlaal. 

Afzontiekijke nummers 10 cent. TELEFOON 2112. Bij abonnement belangrijke korting,. ' 

Dit nummer bosittat. uit' Igliidon 

FELSTE 

Het volgend Nummer van' dil 
blad verschtint2 Januari-1914 

KERSTNUMMER.  
do Onsterfelijkheid ven- ons te nemen ,• want 
wie zal begeeren, nog te leven, als Balder 
heen is gegaan Ach, dat Balder onsterfe-
lijk ware, als wij I" 

stortsi op en lachte, blijde en luid. 
-0132-_-0Ver—Z-4_11--(11:10d—te.---.5pre 

keu_ die duet stond, oase rijzigen  
tig, die het leven voelde in eili der vezelen - 
van zijn schoon lichaam'; bij. die veelde.-
hee hij leven kon schenken met, rijn blik 

Maar ziet, de Aie,n waren bevreesder dan 
hij, omdat zo hem zoo beminden, en ze 
pen. dat '1 klank door Liebtereganed als een • 
maehtige bede 

„De onsterfelijkheid, de onsterfelijkheid von. • 
Balder ! Thor, geef heter de onsterfelijkleeidl-

Thee, de oorkgsged, die e' ellttaf, Alvader 
beschikte over leven en dood. hoorde de kro 
ten aan en glimlachte vol toegeven. want 

tIULST EN MISTLET 

HANNIE VAN WEHL..  

`s Arende, als de zon daalde en bon 
- zee

' 
 de wolken straalden, wolken, die uren 

en torens, burchten en poorten botnerter dan 
zagen de - oude Germanen niet eerbied,  
naar den goudglanzenden hemel eo wezen 
Inen-kinderen <le wolkenpoort, waardoor de 
zon verdween,' 

Dat was, de ingang van lichtengamel, het 
rijk dt:go[depy.  der machtige schoonti Atem, 

dee re n. s!ed, mi om de menseheravereld 
verlieliston,ydiefBe bloemen doen bloeien, den 
oogst doen 'rijpen, 'de .mooiels doen zingen; 
dig den totaal zenden, den zingenden, siree, 
lenden wind, die de vammehen op aarde even 
gelukkig zouden •willen maken als ze zelve 
zijn, indien zij geen vijanden hadden, Welke 
ben tegenwerkten en hun soms han -moefti. 
geheel en al ontnomen. 

Agmr1 log in het heerlijke strelende,  
ddr de Gedoe alleen kenden , licht Zonder 
'Zen, litht, dat niet kwam noch ging, 'maar'. 
bleef. en. straalde over de' erheen, lauden, 
1V001:  de goden en godinnen liet leven gene- 

Vele Asen waren in den tuin van Afgaat 
.i•reismeid, eert Weinig vermoeid van leun 
dagwerk, giintler ir, de - mensehenwereld. Bij 
menegen .aed na reêfitspenak was Bakte,  diet:s 
dag omgeroepen ; Thor had menien strijd/ 
bealeaht, ii'jeed had vil'e schepen eitig doen 
uitzeilen, - of • voorspoedig doen thuiskomen elk 

ten zaten Ze allen hij elkaar in -- Asgnrdngat-
den dicht en wisten, hoeveel gelukkiger ze 

wurm dau de numaehen immers. 
„Want Balder i, onze lnoeder Bak.% de 

OM der Vreugde, die Ons sehoone liederen 
zingt. Balder: die 't 'aeimen,te ie van 
en allen in A.,..gan1-4': 

Zoo loofden yx, Balder, leun liefshm broe-
der, dien hun loreprelona toch niet trolnch en 
.verwaten keek-ten. Weerom ,lok. Zijn schoon- 
heid, gijn kracht dijn liederen waren alle 
gegelninker Vee Alv

en 
 ader - dat hij ,  zijn 

broeders met ,le goede amati gelukkig mek-
t, WIIC enne., wat Alvader niet zijn na-
ven bedoeld bad I,  

zoelte-e; Sjaal Opeen, gelaat 
werd member al, de regenIngen. ,lier' hij 
aluda op nurk,  ,no vaak Met den kim drein 
lendren. 

-Indien Duider ka's ontvalt r oude 
wegel en -nre. gelet Veel• altijd been. en 

ooien Vader moeten todden ent  

ook hij leed Balder %Oe lief. En terwijl dacht .• 
hij rum nog iemand,. die Balder liefhad en' 
die niet heer was, Bolders jonge sehoone 
Vrouw, thuisgebleven • op Breidehlik. inert 
berecht van den Zonnegnd; 

„g1 schenk Balder, mijn 
inniggeliefden broeder, da onstesfelijkheid. 
\bang. ik wil niet, dat hij,  7,00 groote gave 
ontvangt, zonder dat Nana, die hem het 
liefste is, nam die gave heeft meegewerkt. 
Nana nel rondgaan door Asgard en Midgurel, 
wo.'cle mens'e.hen wonen eer lieer XeCenleilit 

tenor Hel regeert en de algestorvenen vare 
Em zie .2n1 o.».7.1iigru en mensehen 

enitiet•eij, eil wat leeft, en niet leeft, laten 
zweren, dat' Boltier Maf' kwehen 

Onder de ,Asen, was er een die niet stront-
lto van veterelkking, na Thor deze woorden 
sprak. gij was 'jong en schoon als tij allen. 
maker men zag 't rijn diepe negert nam dat 
hij veel meer gedacht had en overlegd cie 
Berekend. goed en kwaad. dan alle meden 
Alen bij elkaar.. Loki heette hij, de God van 
't verstand, dat 'ook over hooze dingen na- 

Hij olie clan ganselteo dag he ]lidgaai do 

bestuurde' Mar de gedachten in de mensehen- 
hoefden. .ren ,hij vond er vennank .in. eer de 
tnennehei tegen elkaar op te zetten..,ene hen 
zooking te . laten denken, tot ze krompen 
van jaloezie; of Vergingen an haat.. latel 
heul je 't heVe leventje. pos recht annalle. 

En no den. avond kromp hijzell e van 
jaloezie ere verging van bant, omdat zij alle« 
Balder zore lief 'hadden. Bolder, loer zip] 
liedje. en zijn lachend 'gezicht. dot niet wi,r. 
wat ernst:: wan. 

Toen sloop hij,  stil weg. Lichteregoard reit, 
en giug dalel m a s de Wgon Mee' 

waar 't al maar ~kenter wordt. Want in den-.  
ecow'rg-stratenden glans van 1.iebtenpandl.  
willen de bonze geel/echten-niet sh eik. tot 
een goaddwetlegd plan. 

eiliget.10/1 dag begon N ulli 1100Credn. 

Een rnartol Jnegen tocht ara "f. Z., Ince, 

stijgen op alle bergen, dalen in (dkeee 
grond, zoeken elk plantje, dat daar in de, 
rotmpletem groeide. etken vogel, die nes-reide.  
'WOU Lang.. Alle wouden. meest7.0 deer- 
krid.en. .dreinnen loonvadem.

Mum ze eva, ,an noden.; oneindig a.,etsar 
kracht. CelVetilleeid !Igor n lidbij neten. - 
ery. don. Ze werkte vonr l nu 

.r0 euc 41;; lange,  zwere gang 1,,,e1 
lentei genot. 

in de barg,. weerklonk knor liefelijke +me' 
ent..., gij +rtddnkken ij nler,.,lerr. • 

rit meren, duo ge Bidder, den \: -...1.. 
hebt, niet dicht kadeere ?" 

lee de Noemde,. inleg ze haar I,ede ee, 
danig .iehnoiner don al de_ nimfen elfen 
hij elkaar _Dij kimmen en blectectt ce krul. 

gel VOO+, ie nee ototoo. gij bevijo, eng- 
e(, helme,_gij_he~. legni 

o ill gij allee--apertst lat 
-dijkt, okt zeilt 

jr 
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knichtime voor zijn ,«ton neer, •gehisore.  
raam aan den eed, dien Nena bed tifgeno- 

En Balder jubelde hiel 
Hoe .telioen Ván hij, sootaliehilettaar-sten. 

togen den litefststrtfik, die een prachtige acht • 
tergrond vota hem combi° van groene bles  
don-en v witte bessen, een weelde viel hitte 
bee.„.ep, als parelen. • • 

'lekt eeg 't :{rol eau. Eit hij zeg ook Ho-
der staan ;jen bliede, die deed • of hij int, . 
stoorde over de velden. • 

Toen Alnnodet -11: n. e 
schakel welende- tob' aast den kef-

- .ijnet beoze .planiien. 
Hij ging lmur Hodor en legde hein. zucht- • 

inenseken--inr;•-de-Gemtentiseite~7 - - 
en mistletoe nooit vergéten." 

No weet je ook, waarna» ik denk ob 
omstreeks Kerstmis en Nieuwjaer, poolmg 
tom Oh IdoeinOnsiOnkels sta.  

Aan Je :heilige twaalf nachten, clic onze 
vooroudets in denzelftlem tijd van 't jaar 
vierden met belet en inmat:ie, aan den Wie- 

• , . ra s op-f'  
de en aan Knoln's gebroken 
bar 

de keen i vaart i.9 en de nristellonchten op Alle door mliverlrocht wordende Bontartikelen zijn 
tonen lijken. Nn weet je ook, wat voor ie Wijn • Atelter van rechtstreeks op de wereld- 
verhalen de litermaansche grootmoeders non markt ingekochte versehe vellen vervaardigd. 
hun klehakindermi vertelde. en waarom do 

.. 

• 
0, do stomme ontzetting. die toen neer-

zonk op Afgord. alsof "een loeiden hemel 
daalde op de schouders van tillen, die duar 
stonden en den moord Midden aangezien 1 

... Ee de Asen meenden. dat dit de dood voor 
hen rillen was, ondank. hun oneterfalijkheick 

' dit, die ,knagende inkankeren,de pijn van 
schrik en afschrei • toen het stralende licht 
in. Asgard  verdofte, verdoofde, heel lang-

--isam. maar zee rekte ! o. Alveder..ene •ne-
ker ! 

En temidden van dere onbeweeglijke smart-
gestelten stond Neder wiens tranen opie-
-honden hadden te vloeien. Hij had, dat Al. 
vader do onsterfelijkheid van hem zot ne-
men Went dit leed Was te zwaar te dragen, 
zelfs voor een Ooi 

Loki had zich uit eo voeten gemaakt. 
Toen de Amen het lijk van -Balder opbeur. 

den, vonden ze den pijl nog in het hoofd. 
't mes POQII 1111,teltall, 2  dijn tok . Waariein 
Nam den eed niet baad afgenomen, omdat 
ze hem jdet gezien had. 

Nana ging weer op tuis. Wout Bek de go. 
dia vim 't Doolenrilke  hol gezegd, dak vs 
Radder Wel terug zen willen_ geven, indien 
al le e, allee om. Balder *veende en 't 
dus bleek. dm Balder e,” geliefd Wins als 
Nufe zei, 

Ze ging ever hum zelfden langen weg voer 
den lieveling van lutar- hart. Aleer nu schnsi-
de ze. en ',breiend smeekte,  ze om tronen 
van til wat leefde en Met leefde. Raar 't 
schreide reeds  

Dei boemelt sehreiden. en de bleetnen wil-
den vel tranen, mi de dieren schreiden, en 
de rotsen en de afgronden. ' 

tin ell • neelechen in ~lidgard sehreidem. 
Decli op den e eg neer liet doodinrijk 

een reu fá n in llunt Tn,,,ht 
En hoor eentonige 41-0J11 kloek 

bij loven welt bij sterven bol ik voordeel 
von leen Hel hoede, wei en. lieert.- 

'reen en. de leem Verbeen nen Balder nog 
terug te zieu en zijn l i jk werd dp een brand. 

.gelend. erin op me vlet de 7. en ,  in ge 
zonden zon menie, 

1111,1 zijn rak. tag dat Ion N-anti...MIJ' 
baar bort was gebroken bij Tbilebt, woorden. 

knedier nwinent•nle kleur des dosis 
t selmeente en rouwe, del Loki hun tune 

luid gebruikt eill zijei Nue, plank init te. voc 
ren.• En de mastel weende and den; tol, 
jour zien ne zijn tranen aan de lukken. 

NO •"reet je. oda knul tumtum 
1110-niet Zoo keei : anno» de Maxi- 

In...mm nen! ,ij11 niet 1:neer n it. wannen 

Wie of not ken ,neee roepen' als ze 
daar ntend. .00 schoen en rijzig, het blo-
zend gelaat . opgeheven en knar•  oogen stra-
lend van, liefde voorn hem, dien nl liet ge-
edsitpene liefheid  

En dan klitmk rondom -  baar ab een mach-
tig koor hef antwoord ..Dat zweren wij 

Vele vogels 0 og.eze.ldoi .bnar ren eind- 
weegs. en ...ze deukte niet. v.riendollke 

Ee a wee ,laarontlér, nteedn bij hoir bleef,- 
el. kraai, wit. .lels de kraaien toeii nog Wa-
lsen en de etenelten moeliteu'ze toen ook 

neeLeifits( de kraai heel stil ritten, 
••teen z,• .vootteing langs aen rand eener 

—foie -ca	 tem se _voorbijging en al wacht- 
hij.-  • n eer- talige haar • anti vlie- 

utn. had welions mengel omkijken. Went 
-de k inal zot 1u1 re ne ' met bbowardigén 

,'oer een mensehettblik. vol jaloezie en host 
- steen. -inet• een gedenblik.: Loki was 't, 
die ijs. gedaante vors een kroel bed nange-. 
nomen en up Nam volgde op baar leggen 
tocht, lij.'werkte eijn plats uit. • ' 

De' kruid, bad stil gezeten. heel stil, tm 
' lerinej, ti. bedekken;. qat dada  

bloede, aalt des rand van mie sloot. 'tee had 
Natie .'t niet gezien. -Doch 't, bloempje hol 
vooruit td gehoord,' wie daar aankwam over 
let lachende:volij en mien de eed gold, die 
afgenomen weotl.-- Balder. den 'Veelgeliefde. 

Ee etnearmid riep 't Nana .0ehterme _Ver-
eert me niet,!"Woedend vloog de kraai op, 
teen hij Nana vol verg terug zag komen. 
Ze knielde neer bij 't kleine blaun e bloem. 
je. aam 't den eed af els sprak jou, 

, Stoei--  ding- dat nog niet Ce." een 
mam' draagt, door zou ik je haait hebben 
vergeten.. • 

met een neem ',Vergeet me niet." heet je 
lé" kient. vnl de kle'9i• der lroinv 

717nai.girt-#7.15'ime weer. Met blijdoeluip zag 
Oe. dat de kraai.weer voor ham. uitging.. 
• Moed Beent."'. fluisterde .. 't Wil er ze. 

-Trif-tuels en mett den é2-- 
.), . 

Ver vloog de eogel haer7ViMeuit, Want Oen 
eikenwoud, tm Men ze 't binnentrad, zot do 
kraai op een nmelffigen eik • met" 'breden 

..Zweert Ine, Balder niet te endden hmei- 
Is% ?'' vroeg Nonn. 

' 
,Dnt zweer ilr" bromde 

, de eik, ,Zweren de andere boenen 't t Zere-, 
- ren de herten 't en de wilde zwijnen en de 

beren en do vogels en de varens en 't dal-
ktuid en de klimop.?"..

est-eren it' zong 't met vele stem-

. 'Toen ging 'Nana door en eng rond of ze 
niets, overgeslagen had. 

En achter"hoer zat de koud. op den eik; . 
mg •haar ne met 'den blik von een boezen 
God, wiens toeleg gelukt is. 

Toen vloog hij op, den tegenovergesteklen. 
kant uit, en op den eik went om átithitáT 
ren likán miételtak-  duit leefde van de 
sappen des litenno, en 't had den eed niet 
afgelegd. 

0, de grcote, juichende vreugde in As-
geel. toen Stom terugkwam van haar lan-
gen tocht en meedeelde, dut. wankelt de soiree- 
ping sgezworen bad, Balder hen , 
niet, te zullen kwetsen : - 

ledig, hield ze de 'armen geslagen om lieer 
settelt, die boor no wee, voor eeuwig. Toen 
ging MC tenen neer lindeleltlik„ Inrit lichten 
trol. en lieer juicheede stem jubelde haar 
blijdschap Dit, 

Lekt znet haar eo. en Zijn oegou waren 
diep en donker, .brandeml von leut. r  doek 

-.niet -mei', Van ,jaloezie. -Went. Balder wee 
niet meer te lieuijden. 

Nu wn. er mekt de Aecu l'1.11, ,lie zeer. 
zeer ongel eikkig ens. Ach. -nek daar. in As-

blevele'reaupen ' en leed niet uit ! 
Einder. de God van den nacht, ene blind, 
en stond dm linteen het.  jonge vroolijke 
Vins dat zijn" broeders leidden• stond buiten-

' het' eremist. hein dat de meieren 
• -netelde. 

liet en- hou rot: vreemd mode, dien 
- 7.110 druevig. dat rijn blinde oog. 

end.ineletim kennen schreien. \I torent wist 
Mi niet- moest. teen blij zijn. nu Bal- 

'der. zijn broeder. meterfélijk was als hij ! 
Wol, kon hij niet 'Metier.. Yin: 131.11der$ Sed100n- 
`e hét mom als Balder Onno, 

-dan ' bij veruit droombeelden in de 
,luisint n Zijn nuclit ; dun voelde bij, 
flap "III ik bij I .1./1 thsi wo.. en jong. en kroelt,  

• lig. 
tiend on hem boert steg t fenetgenthel. 

En Ileder dacht dnaromr tholor ik 
niet nes. kan doen een looi spelen 1,  ,1111n. 

• .tek. eet tt liermijn broder. weer bil 
neigen - en nijd nooit er ni& in Mijn 
liert. aiteron ben ik dan tool, be e drofd' f- 
Ilil e j-4 't niet: .ei rol went . gil:: leed 

noemer. Zijn blinde o.m. -.dooiden to hij. 
uien; itinteled :5.55e de heg ron thgard. 
eln Mond niet e 't ;pel der go- 
d.n. 

nig 
alsof bij over 

naar 
11111.1.11 eten 

Lobben:aard enr.t.orde. 
Deer .ie over beste .1seldete 4,• 

,pel, een prikkelend .pel me ,ei: rit, lwel 

/e n teri,n lm» hes ebbe, 1104 
r.Yr e., kirer, met hu nereed,elm pijen. met 
Thee. donde 'bomer zelf,. en don t  

011 iu de gecombineetelheld ven de werehle 
lijke hoogte macht met ham liefdd, tot de 
letteren ligt-Isone roem -- 

Carmen &Iva is een dichteres, ie ren 

'die in-  home poezie ~ trachtte 
mooi vers sast te maken. niet alle.,'dook 

ge.  
roelssehopebeid neer te leggen. Het fde is 
te zoggen van heer prozasarberd. L' poer 
Part, ik allerminst een spreuk, welke zij on-
detschrtven zou.-Misschien- ie dere -.eigen-
schap. von Elisabeth ren Reemeniii e h wel 
haur grógste waarde nog deze vat heer 

-menweleke, moederlijke -goedheid. 
heid van hart, ten Mae gevoeligheid in de 
kern van hoer verzen en deze zelfde ogen-
, shop is het, welke bewerkt moet hebben dept 
de geheel vreemde prinses in Rommel. Wo-
-voel herten voor zioh weet te doen kloppen 
en zoo spoedig het gensche volk voor zich 
leeft genen... 

Phok. A, n. 

Be geedijeid u en bad,' welke de gr011an011 
ir- van Koningin Elisabeth', papularit, heeft 
liane 41. Mak van weldoennter en tromde". 
alA Vaan.« 1.0 gedeeld hierin heeft himr dp-

"editie heen,  den Weg gewoven, De fnmilie 
WWII• een weldoende vorstelijke fit- 

W1111-11 de , bezoekt. welke 
de Nerf isei ti iel haar jeugd min ennen en 
lijilend.en Ia el te brengen. de ernst ene liet 
leven beet t zij do.-minor jong verstaan en wat 
luntr jeugd ntin..bien nog »leer ernstig mank-
g. -wei, Jle dlellter-nnaleg Welk, lenge als in 
e nl isolement ontgaf. eflunnen 
eek lootwitketiog - solt-rijn-11 v. 
Miami, in zijn nimmer itit nieks „Men- 
nen en mouwen Van lo,teekettiN.• ipt op 
Busgei graalslag gleestigd•  gewoed don mets 
menig etinstettkind -.hit men mand den me-
et,. hof outh Zijn bestatoi tot me teem vo e-
lenuend wint ij zij  be • ft ze I v e tb • wetengelun. 

Oma. Besom &moterrrets, 

Veenestraat 89. - C. W. WARNAR. 

die hare (idem bade deden„Ve1WWWWWW »int-..  
mee als ballast gevorkt en nimmer aie bal-
last over boord geworpen Integentted 
heeft beer geest geeeltiveerd.- 

Lse eelnijVer von deze schets wijst erop '. 
dat Albert Vogel reeds tweemaal nem het 
paleis te Boekarest is ontboden om daar voor 
te drniéen, wijst verder op het feit dak de.  
Koningin von Roemenië van de -strneetingon 
in onre.,liternititur op de-  hoogte ie, gelijk zij 
meeleeft met gamel het kunstgebied :twen: 
de beschaafde volkeren deelen wijst Mere - 
op den dk, vor.tb, het de- 
beim schuift van de sympathie welke genten 
de wereld haar toedraagt 

liet'verstelijk tussehen Lozing Ce- 
rol en- Elisabeth von Wied wordt een zeer.  
etinkkigo genoetaè. De .niniire +án 

letenssohets dar vorstin gewaag echter 
Jan een tijdelijke vervreemding der eehtge- . 

,• -.- 
nomen ; ons geeft de reden dezer rem-roem- 
dim edik reamtrekk-elijk kijkje op d3 
Vorstin; dat we er Met van zwijgen witleen. 

}iet is gewoet, deze ontstemming tussehen 
elo ordelijke tiolitgemooten, toen ,k. 
giny die dichteres en, kunstenares; is edel. 
alles mi die r das ook kuneteeners op den 
hoogsten trim stelt, in vrn celetverliintenis 
van Helena A'aearelleo. de deebter von Roe-. 
Merembe patelen-  es en geniete dielltedes. met 

ntitratinannlelt dragen. Von 13,0ellnnlii,S keno/I ' 
geen bee.miren eng, terwijl Koning I heel eest 
oorhonig huiselijk om redomm van stemt: en. 
mogelijk kon aanvaarden: llén riet 'eruit hoe 
Inent Carnmn Rylva ben, die baar symjestbiek 
zijn. bijetsunt lo die dagen ettijm er een 
seledding coloitenonte. te zijn 

sintijkrej',-,ánn -43e;- welke ent ter•- -
zootellteidereilmi"en. assi.  Woointriii of en lee 
leestje blekt., Eelt der vetbijten, waar t'ars 

duieterins, mi. inmeet.<  eeuwig I Laat mij, 
Leb, ik hoor olieeten weleens spreken over --
blind-schreien welnu; ik wil me vanavond 
:ziende schreien. Go heen Lokt". 

„Als je nek nat o eens pijl tet boeg in de 
hand nam en. een, fiksrli schot /este, dat 
zou je wel troosten, 1n arme Hotter •-• kom 
nu, dan zal ik je schot richten kom nv. 

't Was 1..01) vreemd.. ons Loki medelijdend ' 
en nicht te -hooien. Om hem gendegen--te--:  
deern en de goede luim van zijn vaak' boos-.  
aardigen broederg niet te staren, ging Hater 
me  
- Allen traden ze terzijde-teen ze Hotter 

stoot zijd geleider aan zegelt komen. En me- 

niet. een onmeedoomenden glimlach,  op. án't de 
blinde uogen schreiden. . 

Toen zei hij. barmhartigheid buielle 
„klater, mijn hoeder. God-.der duisternis, die 
ik Dover heb dan- het mimische:lerende hebt, 
/1.1er. waarom speelt ge niet mede niet de 
Ast. ?' 
-0 ni d n t ik de God der duisternis ben".  

barstte Indoe los. ..11ija regen 7101i niet, 
lk n gevangen in den nineven-kker der 

zijn bleek gelaat geworpen. Ze hadden hem 
lief. sten blinden Boiler, omdat hij ginder 
°p eerde den metiechen gelootew el - 
daad: deed , altijd °puimen, Hij schonk hun 

..demeeneht ene deedroomen en rust. 
Een beng, 0011 droog voor Boiler 1"  riep  

Lekt eigtevekt. „Pijlen heb ik wel 1" 
Twintig bogen *eerden mangereikt.. Loll 

- nam er een gaf hens Holm in de hand. 
Toen h gde hij den pijl erop, een vreemd-

. wettigen -pijl. ilat voelde Heden. Net  een 
tak':- doek wilt hinderde 'ti Alles leid 
gemmen, Balder niet te zullen treffen. 

Daar snorde de pijl, daar viel Balder nek-
tenever. getroffen door een der °ogen heen 
in de hersensi zijn blmd be4ttitte de witte 

Balder wei dood. 

CARMEN SYLVA. 
Koningin Elisabeth van Boemeniè• is Cell 

generen Primes von Wied, en oudete- enger 
van den voor deili, jaar. overleden prins "Wil 
helm` VOD Wied,' die in ons land, als nauw 
verwant aan het Nederlmdsehe versteninda 
een goede bekende was. 

Zou er dus voor ons kind cenige ;edel 
ineer--eifee.-}1-a-ae.,.-dm-w-e-1 hoest - 
v e i igjerige, te oeren, bet' ss om ene 
andere ruimere bekendheid dat dit feest van 
de Ktraingin van Roemenië dek in mis land 
weerklank vindt. De Koningie van Rentne- 
Tit9. dezelfde'uls de dichteres Carmen Sylve 

nomeg en de un noenli,n1.1 (Clem, 
41,0, v, [Leid, te 5nmete, • - • 

rens
StrikeOut



• noen. betenschap  zocht, ie ons had- 
p/aarsje Domburg::-Neeg wordt' daar het povil:. 
- jneit Mingeivezeneldr de Koningin recht op 

de. zee staren kon. Wij hebben haat daar 
vroeger gezien; gezien hoe rg vriendelijk 
lachend het dorp doorging wij herinneren 
Ms • hee zij genoot ..van het landelijk scheen 

Selva, getoonzet door Julien. Hanigen' sullen 
onder .meer ten geboete 'woelen' gebracht. Op 
minden van (karnen Syka,zsaL Tilly :Koenen 
zingen. Als geheel belooft de feesten, n 
gehoon° hiddiging te vonden van V 
etri, ver.wier levenageachiedenis de jraena.-
liart Henri Var der ~ere een zon volledig 

Oud* lionpvintim/ in namanna, 
Moto W. v reide 0 reachea. 

INGEZONDEN MEDEDEELINORN. 
Prij, per -regel 90 cent.  

SPORT REIS 
EN WANDEL COST. 

ven 
ECHTE TIROLER LODEN Wim 
EN GELSCHE EEDS ll'—

ladvearrela coviWuni 

HET JAGERSHUIS 
DEN MAAG Neeneame zou. 
AMSTERDAM Sr NOM_ 23-earre 

WilPF.11 MWSIALEn rAtifeit 
SENEELg Urn...Min» 

in Domburg, 

beeld heeft neergelegd , in zijn hierboven ge-
noemd werkje. En de steun en. Medewerking 
ondervonden, ook voor de tot etend lianing 
van eer huldeblijk, bewijzen wel hoe Euro-
peesch populair Reenenié's Koningin is, po-
pulair vooral in dat groote rijk vim hen die 
kunst en literatuur' beminnen. 

tigen wij eindelijk nog de aandacht op de 
schoons, ende !arealen, welke deze tentoon-
stelling als met een passend leder omgeven ! 

ALBERTINE DE HAAS., 

KORTE,  KUNSTBERICHTEN. 
Tijdelijk zullen een zestal zeer bijzoglene 

schilderijen pit het bezit van Jhr. mr. 'Vic- 
tor de Stuers ene "Hemeente-Iluseum 
men te hangen op de . plaste waar het; Ge-
ziekt. op Den ihang, vau v. Doyen hing, (Dit 
is tijdelijk aan , den restaurateur de WEL& tos-
vertrouwd ter restaoratie). 

De t'arraten Syleamvond 
cirri, op de December a.s..; belooft veel 
goed°. Onder medewerking van Julius Rent--
gen. 3lieltel de Sicard, Goodmans, Tfily Koe-
nee, zulten liederen werden ten beste gege- 
ven op woorden ,von Camee Sylvia. • 

Het: Roemeertsche gedeelte aal bestaan uit: 
Reemeentiche volksliederen eh dans in nakie-
naai costeum, int te voeren -ander leiding 
van Mevrouw Hmthe-Twise •ie }Meenam en 
vooldmeht vaan gedichten en sprookjes van 
Halt:men Selva' door Mevrouw Holtron van Hel- 
der, terwijl aan uitveering vooraf ral 
gunt een korte rede, weetje Carmen ?Ielen 
wendt geschetst in hoor levenswerk. 

VOOR ONZE LEESTAFEL. 
HET KERSTNUMMER VAN FEMENA. 

Een heet b...bleet lint deer roer Mie. til 
- w it • Met gunden kaft. verhit-nl, 

oer uit table rijden,  

loasair-,adVertentima verre do meerderheid heb-
ben. Wan ot dus een valerf haar, gedregen 
wenk temeravondig ! 

dan volgen olie doe vlaak. of dik te 
woeien. 

NANN1E VAN WEEL. 

INGEZONDEN ittEDgnERLINom.. 
Ergs per "regel -40 

rireensenrc ..stom" 
lleostrott 

Most t 17, 

H- M. de Koningin ira liet magazijn. 
Nieukerke. 

3.1. Maandag • bracht H. 31. dot Koningin, 
vergezeld erna een hofdame, een beieek aan het 
bekende kinderepeelgoedmagazijn eau den heer 
K. Nieukerke , hofleverancier, Noordeinde- 
bezoek stond eat--aurlijk in verbond Met het dom. 
van inkerven voor den .Kerstbeenn. 

Dat H. 31..met veel belangstelling kenni-a nmn 
van -alles wat zich in liet magazijn bevindt, kan 
wel hieruit blijken, dat H. lat van 10i nor 
tot ongeveer uur er vertoefde eo zich zowel 
boven als beneden liet rondleiden door den heer 

Nieukerke en diens trouwe chef der speel-
goedefdeeling, mejuffrouw Letterre, welke koeste 
reeds.:sedert 16 jaar man het nanzazijn is ver-
beide» en bij alle dames var! den Hltag aan bare 
voorkomendheid en weluillendbeid ongetwijfeld .  

De aanwezigheid van. H. 1f. in het imagezijn 
deed heel wat drukte in het Noordeinde entstaarn 
De politie, onder peeseonlijke leiding van. den 
.hoofderammineerble-den-Iteate-Vereteett-wi,techter 
op nitstaketnie _wijes  er vont te zoo} , dat het. 
verkeer niet gestreeld werd. 

' Joseph in Dethan. 
Wegens bet bnitengeWoon aarses dat déffeer 

Anton Verheyen met zijn • arierdeacht Joseph ia 
Dothan 7.ndag jl.' in Dillgentiii-einehrbnialeK 

11-7tindagteiddi-g. a. s. nue . wederom -in 
Diligent ia Joneph in Dethe n voordragen. De leiding 
berust weer hij het Intern. Concert- en 'Patente, 
bureau de liaan ,k leapastrant IDA, alhier. 

Klavieravorad Hare! de Jong. 
. Onder-.-leiding.:van het C__0115°,°' en 

Theater Bureau de Haan & C Fapestraat 
alhier, zal de beer. Karel de -Dong, Dinsdag 30 
December 's .avonds P uur dia Diligentia een 
klavier-avond geven. 

 gedode Peren...ho Tapijt cm alen Barneet. 
vloer, dat een verfijning van uitbreken en 
teem bleerumoneven vertoont. 

Om den open haard een paar deftige, met 
mode era groene _ dangion bhkkede zetels en 
in het midden een fijn sgetreseeel 

Venster tegen den wand col dressoir aar - 
denzelfden donkeren tint. . 

Veer de romen aan een br enoklemig gaar- 

enordema re lorteo 
kade ene woelt torneolett. gonlutor stel Met 
d,- • haast gedrukt.- ...1.1inttle tij -.f 'wJ kuur 
rijke :bloentrarroatok neer bet inkiallerete• liegt 

alin.r104.11 Min.011. 
1Q011ile.11, .0 !Ming, 

“1.11 alt eiland. atner zij verblijf hield nog 
vlade het door toeristen lans ontdekt. 

Op 39 Deennher viert Carmen klm baar 
reventigeteu jaardag De colon-inde, die zich 
gevormd heeft om een kunetavond te ~til-
seeren ter Inaldeging van de bijzondere vor-
stin, heeft alle malemerldng. ondesvondenvan 
onze eerste kunstarmen. Woorden van Carrier 

• . 
INTERIEURS. - 

In ons voerhemen ligt, ei en toe een 'in 
ef drokkene-vdat als kunstnijver 

heide-uiting aantrekkelijkheid bezit Deze-
terieure zullen wij doen afwisselen met, de 
afbeelding van afzonderlijke voorwerpen. of 
meubelstukken, welke Int. kunst. of kunst-
nijeenhekbaougpont 'belangrijkheid bezitten. 

(Rel. 
KUNSTHANDEL RLEYRARP- 

In het aantrekkelijk interjein van dezen 
kenerthandel is -een dier periodieke 'tentnon- 

-	 stellingen • amogerieht. welke in deze zalen, 
dempte-ne gewijd aan Chinemelle_ en Japen-
belle kunst, wel bijlander op hoor plaatsgis. 
Het is ee&-tentoemtelling van neteuke's , 
stootplaten • en 'voorwerk. Modern, doch ook 
end zijn de ivoren liteldje4 de visseher die 
4n net hennelt, pittende koopvrouw, de 
beeldje° van goden 't1ii godinnen. De Jatter-
eer ie ook al zoo-  ver, dat hij zijn „oud' 

•"' imiteert. Het eed ivoor wordt in de ver-
,. gt.olde kleur verdienstelijk nagebootst.. 

Heel geed, doch tig niet reheel wak' 
nart men fijn speurt, blijft er oen onder-
achein, een klei» verschil. dat het gehan-
teerde teelt weer doet onderkennen. Op de 
knokkel« der gewriolten, op de uitetokemie 
gedeelten vier zoo'« 'beeldje onthult het ou&-
genatakte nieuwe ivoor zeer spoedig_ lichte 
plekken. Al deze andheid-imitatim zijn eigene 
lijk• jammer, waar de nieuwe kunst z t I f 
een belangrijke eiting in, smals dit met de 
ivoren bet genat blijkt. 

In waarlijk oml:.hoor rus de. imahmkEs uit-
g cement. Vele „zijn er hij, Me het door den 
inneemt geliefde liggende paard eoorstellen; 
doelt er zijn, gelijk men weet. niet Mee 
noteuke'e - hetzelfde. ,Juist liet aantrekkelijke 
ven dit klbine krumewerk. tot het geheel ven 
de Japaneche kleerring beboerend, is do oor- 

' spronkelijko gedankte, witeran het een uiting 
meet azijn. En zoo is de verscheidenheid in 
de taugé vitrine., welke de zelen van Kiev,  
kamp deorloopen. een zeer groote. Honder-
den neteukes liggen daar irt rijen.: weerom 
niet ene enkele hot evenbeeld is een eert 

ledene. Merksvatudig is de afsombarlijke e er-
hameling netsauke's welke enkel:  smekers zijn. 
Op to. .dveuttelt de outionee vimilngt°1 op.  !kl   

-geb e ied ver de etauk4 zoia niet gem, want 
eik dirag ie weer een ni t • tt vroedst Doelt 
belargatelling verwr we voor de zeer fraaie 

Jaterieijelleerjee. welke, in 't bezit een deren 
karmalmaidel blijken te zijn gakenum. Er zijn 
zeer geide mremplarera bij in goudlak. 31en 
kent Metser-tor. te eln deze doosje: met welige 
venfierangen, gemonatilk v ier. Welke niet .1411 
Iii•tmlike,  Min den Mantel hengen ? Zij WWM.411 

telkens, in de ovenuoida.ge... 
dirrItte Var Trun enileiltrakere-inv ~kt'. del 
knoei, welke de knallen laijaeldiman, eu het. 

aalt ira zijn ver.toeiiKemedoelate. 

voorStellend natuurlijk een vrouwenfirour. 
grooto landen - wil gelukkig zijn. er  

ban uitgeven, dat ze op zoon aantel lezers 
en- advertenties kannen ~en-  tril ge- 
lultkig _zijg „er- _flat _ze Zulke tijde 
reihriften met • Zulke Keratriummers lomen 

Go kantloet 
d,,,hnttyern 

 to
nia

ok
., 

het Enneao • 
vneoovonjij

Het  kent Ons wel 1 Toen de Koningin on. 
jonge te Parijs 7.W1 komen, had het een 
beeldig _portrot ven Ham,  Op 't voorbind; en 
tal ;ra bijaeadtethetler over de Koninklijk 
Familie binnenin. ' • 

Verrukkelijk geïllustreerd is loet 
ven Fornien Beloolve de nalloore, erna.. 

wklerirde platen in den tekst, liggen er 
neg vier lease platen in, op .o.ead-Hollanthsell , 
gedrukt,  en •geteekend- nom.' eardenvetsclum 
trent. Twee zijn ook- cmdenvetsch en stellen 
1813-vrouwen voor: Ilteldig lo die Coquette 
feileuse, die met &In !sierlijk voetje <lp con 
warnirm'aterstaof . stoet. . • 

De 'twee ardere zijn 19111-vromen. Hier .  ie 
de• mooiste . Le choix : difficile. waar eée. 
Wenst% vnorovergebogen stamt hij een kit 
vol sien•admo, 
la het niet heel. eigenaardig ? 

' Dit Kerstnummer von Fontaine --- ge - 
,°1'w,v-e° en Relllustreeel door meneert 

Wel klinkende namen zijn er bije: . Anatole 
race %: Fernand a.Vaellerem. Miguel 7,azete 

En feitelijk moet, men de leemten Mijt°n 
die zeik een belang stelden in het leven der 
V1.011W, ze op de allersehoonste wiju t.  
weergaven, wat vaak haar Leven uitmaakt 

Zonale Albert Element deer schrijft over 
tnfelversiering t. Zoorste dat 

En den dat artikeltje over „Lee jolis boe-.  

Dogol-Jiefe,_.gpg_iff  100 
Franse osjes-QH%learf'dife. Die mustratRir 

• • - _ 

Brt ,"A"leuntoinettreen  Ittv'tolrarilrele'ld dein"» -11ade'"-
--trell...11ecattrev 

Ook beeldig ie hete artikel : Este, bien 
le grart du jour?.'`._  

Dit artikel • goot over allerlei gebieden. 
Illtrtin maakt.  van marge moderne tenelér -,z11--h 
eet, stilleven, del je in zou lanen lijsten. 
__F,envenrijse keest en sprekende kleuren - 

. dat is de. smeek van dram; zegt de schrijver. 
Zou in een Fransch .Vrouwentijdschrift de 

Liefde vergeten zijn? Prachtig zijn de il-
lustraties var Le Baiser. Daar is le Britser 
Idee hot mooiste vrat. 
..{Vat. die Fres...ben toch ook de knust van 
oda-mee/en verstaan. Wel grappig ie bet, adat 
in 'hot Kenotouramer van Femina de valseK- 

EEN NALl- ' 
(Vin; »Onder Mei? Sint tetaartion.'. . 

1W,1, nadl is deer „Onder alen Slikt Noor- 
ten' ie ceel htliteithiliii VOO, 

littitellOW to de hall een tier gezellig- 
. stat nam bios gettetlihate vertrek. 

Vierja ‘104,11 do• ha donkeren tiet gehoed.. 
wal-kttgolsehO meubelt. Natrilt, la n d grot 
aart !Ot.m rijk, n:sabbat-Me tilden 0011 
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LIJKSCILE UITVERKOOP. 
MAISON PE BONNETERIE 

BUI TEKHOF-GROENMARKT 

Me Enorme prijsverlaging in Mantels en Mantelcostum 
waaronder Mantels met bont-gevoeffi-  van af f 5-$. 

Maison'S, RIMMEL. 
~ne 6113. 

WiitiVeailx",.Parfums 
peur le mouchoir,  
..11~'Egypta. 

'Sneef' 

- Qtilufessenaie  • 
de 'Violette. 

Cyclamen. 
Volcanserles.. 

FLEURS DE CORSAGE. 
Dernière en easeth:. 

Collection exceptionnelle 
d'Eventalls riches et simples. 
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uitgësiteden .317(ev9n onder buráxn 7an... dit 

Cocon-  eliTheater-BirogiI J. DE DkAN;  Gekv,1(.8j. 
DO DIERDAS 25 DECEMBER (In Kerstdag)6,  aar . 

STEPHENSONSTRAAT 48. -- Telen?. 2774. GoedkoOpe ent-raar:rijzen" 

Op 'veg)ruldig verlangen!!! Schitterend gemonteerd!!! 
&herdaan Toneelgezelschap", Directie' P. D. T. Eysdea 

_111EN, geen, peS>telien ̀word. 

Alle 1M tikalen ayp.r.a» p,. ni a heelkelt. 

IfinMmfr met CrEAM ,-me :bei. eateeig.  le teerden, toeken loogaelatead, • • . 
• • 118d. dw. dienaar, 

WILLEM ROELOFSEN. 
Hoopstreat 25, La Haye. 
Kalyershaal 202, Amsterdam. Duinoord'a-Koloniale waren en Comesfihleshandel. 

„Maison de Couture „Ataii-Elégantes" 

77. bloordei  ode La I-laye. 

SPÉCIALITÉ DE OORSETS 

-. ROBI:S S0111 

Coetumes Tailleur 
- . 

feite  sur rnesure partir de 11. 95. - 

A. ELS á ZOON 
PRIIMISESTRA1119r 52-56. - Tel. 2825. 

p

5 

ALLEM 

Lincoln noes 
NIEUWE 

NEW  

B A L- 

- WINTERSCHOEISEL. 

liNKI4-114ATIEN 
in eeopuree fauï.i1000 1500 en 1100, 

tegen e..re'koet•S van 1QC1.1 
• wekten verkrijgbaar.  10444dg doen • 

C) DE VADERLANDSCHE BANK 
VOOR BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapitaal gulden) 

's-tirannen, Lat y,leerderyoort23, 
D geel to 1 ' g 1;bn oe a Igk t t aderp d de Ide 

nalateneehapped. eo hypothenaire groeten. • HO nelatene.,aPeen wordt Let 
eventueele na n dia anon vee verbonden, door eene Ter- 
zakerb4, ,gedekt, terwijl bij greeeen tot zekerheid etrekt,en het onderpand 
én de annepiakelijkbeid sonwel aan den bypothaoldirán enlialdenaar alt van 
den hypotheeniren echuldeiecher. 

RESTAURANT ROYAL 
• IDAHAYE 

Dineeekendeept. 

littitres Impériaks na 
Bora d'Oenvros Variés 

Crème Carnet 
. ' Consommé Comtesse,  

Simmen am Chamberde 
Sella de Cbamois 4t l'Alesandra 

-Ria de Yeati Graad Due 

Paté de MIMI E PAS .Gaten Frinëe,Jérome • 

Maison bausbery4 
TaUleur pour Dernass-Ponrrnreo. 

Er-la Coupeur a. ta Manou 40 Paria 

L fl 11J7YE. 

Confection, 7'ronsfortnation et fteparations de 
fourruras de toet pwre á des prix niedérés 

Castutne-Mclome 60 11 

-149rAt -&W IE TRA,3-TR.ifig I' 43. 
Se4aelpadoebe Soek" en SkuNdinaMtdrij. ~Men In 

,D Twee Weezen. 
De wees n: Damed Elsa H.I., Aak Tartaud--111ein. 
ne Or nv! MoveZtlarie Eyeades...vink. 
'Vrouw oehárd. Mevr. G, Poolotsa-lituyeers. . 
Jacques: Nico de. Jong. — Pierre: C. , v. d. Legt Mals. 

Alzee e draclithezettlIg voor Alt beemd 'rolulster: 
Goodko 'trijsen: Prout-Beloon Beleen en Zaal 01.50, 

Tribtunt £0.40, Galer1i 40.80, verb.gd met 5 pet. Auteurereehten. 
Zaal 11 11 Prent-1'0~1101~1i l'ussolimasierij £g/b, 

-emmert- ell Tker-Daret J, DE WI, Zaal Diligent; 
PR.1.112.40 B6 DECEMBER, Ap Heraklag, 9 :oir 

Elenbt6 een ank ou, Piano-Recital. 

Prof. CARL FRIEDAERG 
de grootste Pianist e, d. tegenwoord/gen tijd. 

Entree 12.50, f2.-,f1.50.Pleatsbeepr.dringend aanbevolen. 
Inploten'4 niet geldig:.  Vrijkljetten worden niet verstrek, 

CON.-  Bll Theater-Beree11 J, DE VAAN. Geb, & W,  
Zaterdag 3 Januari 2 aar Demonstratie vat Illythtsdlie Dnuetu 

DAMSIWAVIIÉE te geyen door 

--ffligr"r CLEOPATRA 
ne «vete veroom..4 se.. kor S OLYMPIA-THEATER reeds 

wanr eureka! / 
UITVERKOCHTE ZAAL I!! 

, Zie .1-Wieken der verschillende linakehe Dagbladen van '  
DOnderda aa v a nd. Aandiaande weet, IEDIEREN DAG! .uid. 
dankralel1ing 21 T. uur. Alleen op do Zoo. on 1£eonclagen 
wordt du CLEOPATRA vertoond, ook op de ,.enne. 01.'40 
overig« ,Ingen widolstreoonnelling met speelaal 
fikner4iggienie. bisiegagtiotert Hootims s.. 

NS HENDRI 

OLYMPIA-THEATER PR' TELEFOON 62
IIPLEIN 3 

No. 2 der Gouden Olympia Serie 

Ika& 

1luitres Impériale,s ou 
Hors d'Oeuvres %onrein: 

Velouté Agnes Sorel 
Consommé Josonde 

Traites de Footathe lifoldeve 
Seile de Chevren11 Reine Allee 
Ambroiee de yolaille Madralètie 
Coeurs de Célérai a Ia Créme 

Oie de Eetnmeren rdt: 
Compote Caressa 

Homard frats d'OStende • 
Salade Coeur de Laitue 

Gateau Madelaine Bombe d'Aretplmrgh met 30-harer leerlingen. Afdaling Dee Haag Glei.* Parfait • - Corbegle de Prints 
Oorbeide de Fruit, Volgoal  de methode Tall l affi' leermeosteres ISM DUNCAN. 

le 25 Deeembre, 1913. Ie 26 Déoembre, 1918.  

Prière .de retenir lee tildes .ko romance. 

Asperges d'Argentenil See Divine 
Diode róti 

D R 
. 

Codeert-  eo Theater-Burma.  J. de Haal Zaal Dek  
.4% ife eo Ce KAMERMUZIEKUITVOERING 

Het Capet-Kwartet 
Het grootste en beroemdste kwartet der wereld. 

2e SERIE BELTHOVENEWARTETTEN 
3 JANUARI, 8 eer: Op. Ie No. 4, Op 59 No 2: 01).59 No.3 
6 JANUARI 8 tiert Op. no en Op. 161. 
n JANUARI,. Atsebeidematiatle, Cour,. Op -inlaten MI. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut
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TELEFOON. ZUL    Dil abonnement helanfinke loding • . • 

MUZlelrini!--IterECVlerllag. 
Let catjubeleaugert .:verkondigen Meer Keret, 

mis Met eija goeden • beloften,  zijn blijde 
beolietOM, z..ijzi lieflijke Zinnebeelden. 

Weer luiden do klokken:alle wegen weer 
ttaant:djŜcindleten rond doe tbaom'en Zingtsa 
hen •liefde 'en bewondering' vent" het ICerlde 
kindje Uit. Weer juicht hei orgel met zijn 
meetstok! koerieken door de' keek. • ' 

Wel is tri-u ziek de Mal,-  die met -Kerst.: 
rmie 04.p.,ok , -.5.1t; meer dan ree andere. 

Ple,ildi-ge; iet dealt vtengOK Pleehtige:,  
von dit ..feeskairingt tot een .rijkar uiten. dan 
niet 

 Vond -.het begin van het Christendoin is 
de verjaardag van de . Wondere geboorte met 

. fmst en jabelzongen gevierd, in verschilt.- 
de tijden op verschillende manieren.. 

Yetwal in de.  Middoldnuwen. toen liet volk 
-als liet ware geheel het leven der kerk mee-
leefde,  Wem Kerstmis le et t kterkfeest des 

..t.Q kerk ktedg door <kvereende kreolt 
een ven _prlestm  
landelijk meurden, Alle figuren tut kei bij-
hebeke verhaal, speels Maria. Jozef en het 
Kindeke, wettigt ttnot peetouen voorgesteld,. 

e-tre•--  '---•terAitenette alt oe me seCl, -niet 
vergoten _weerlei. lloarbij wanten dialegen ge-

'ongen meeteen de verschillende personen ,  
'• tv...hij de mungd tinria tin tle engelen, hun 

e-in- ot Leurijer-mnirdrougrer;-terwijrt 
herders, .• voorgesteld daar lieden uit bet volk, 
in de gewone' alerte-el:tad tenni-minken. tilt 
eigenaárdige • gebruik detecrele vanaf dee tijd 
"dot hen volk .de latijneeelie tittel-eindt], kerk 

liet moer begreep. Meer ren meer werden deze 
heendrongen verfraaid .en uitgebreid, totdat 
zij in de dertiende en véerthattle eeuw hun 
hoogsten bloei bereikten. Als begeleiding van 

• • • de toenmaals zeer in zemen-, zijnde mysterun, 
blev-en de.zengen -  Zelfs beiiteeni. -Meer deze.  

-spelen zelf ,o4rdon --verboden.:•-•--t-  • - - 
Het volk. dot ze - knel liefgekregen. Idee 

•-ze zingen nok huilen de kerk in den huise-
lijken' kring.. ter verhoogireg deer gewijde keet-
stemming en; leverde ke van geslacht op ge-
slacht over., nieuwe zangen ontstonden daar- 

. ;levens, die: ecktet ophielden te zijn louter 
een ~101~ het MVOWle. Velo van 

die  1("it.stittint zin- heg •beketylt;-, ,Z000ls bij-
voorbeeld de zbozeer in Vrovenee populaire 
..-Ntenhet• von :Michel Toinatoris. 

-Nonl", een woord heeft de. gruesehman 
voor zijn ker t f <teat.  en kerstlied. .  
Hoe ken • men hieraan ervaren; hetgeen nee 
bij den aanhef Zeilen t eirá Kerstmis en. mu-
ziek zoo...rouw. verbonden gijn, ,Fult dok VMO-

. • lijkileid: rot feeststemming hebben er altijd 
• bij bekneld, zeoner zelfs, nint heit •  een volks-

. gewoonte wast,_ em ter uiting ven foestvroug-
<le Neet •Nonl 1, te roepen. Gok al had die 
niets niet liet keretfeest uitstaande. 

Zonde, muziek kan, men ziele ook do Eerste 
, weke niet voorstellen, dit vriendelijk gobruik, 

waarbij de kinderen hun nalve liederen • zon-
gen, geschaard leed' let Vuur, woarld het 
groot, kerstblok vlamde. 

Vele nerchge Kerstgewoonten ee Kerstheé-
lemmingen, nok op muziknal gebied zijn er 
eng te veetellen - 

Ik denk non Koel do Gvoote. die op Keest-
dag, in ;le Sint Pieter tot Keizer -wend 
kroonei. onder het gejuich •der menigte ent 

• -jen zong der koorknapen. Wat zullen zij hete 
best gokten hebben tin hoe zal hun, lied hele 

Want • Zij,  zongen voor . eert Keizer, die er 
• verstand 'rek had- en die ervoer ijverde, den .  

zang te verheffen 
Hoe :bekend toets. varen de nengseholen, die 

'Karel gdatielot bed en imarrinder die ven.St. • 
Gallen de} beroemdste was. 

lk denk ook aan andere koorknapen, aan 
die vleit Sint Panj's Cathedrae), jn Londen. die 
meermalen toet Kerstmis mochten gaan zin-
gen voor Koningin Elisabeth of: zwets zij 
ze opgetogen noemden „Queen Hess'. 

Go hoort hét, ook. Elisabeth hield ervan; 
dir dogen te vieren met Muziek. In Imew 
schitterend lusthuis te Greenwich. waar zij 
elan honderden gasten ontving. en - hen ver- 

-	 blind& met heat pracht en weelde, klonk:n11 
van vioeg tot teat liederen en snarenspel. 

Doe tteekt daartegen -af het eenvoudige,. 
ernstige Kerstfeest in ons eigen land. waar 
-Vondel zijn -pleehtig „O Kentnneht 
sier dat; de dogen". doet tenoren nf water 
mei, Eretekens klieken als „Ne 5..14 welt, 
kneuter Ieste lieven lieer 1" 

lh kemlivierien ie de kerken te in den 
leep der tijden dezelfde gebleven. De 
Moede -,w einor de, ,irle "' misai, cd datete-'• 

TWEEDE BLAD.  eerde .uit de made eeuw,  is nog altijd bij de 
Katholieken in zwang. En mochten er al 
eenige veranderingen in. gekomen zijn' 
M 

zoo- 
s dem dader meer . het liote7. ~dr, iran.-  

Pips --X d:20ga werd -bevolen, dm,  ie dit 
niet gewemt om ende eerwaardige gebraiken 
af te te schaffen, mar om misbruiken te-
gen te geelt -en. de ...uiver". kerkelijke plech-, 
tigheden weer ln tere te henttellén Dat dit 
wel natig wee kier en daar, bewijst hetgeen 
ik- eens los ever-een Kerseriering-in-eent-Pa- - 
rij-eche kerk, waar de solist, een opera-ma-
Km-,. voor:tin:mg, .Adinne -ekent ;.de Neenl" 
hetgeen- zoo's geestdrift bij het .publie.k ver-. 
wekte,  dot, itue elk' couplet een . shieds aan-
groeiend upplmis weerklonk. Pat -zooien de 
gewijde stemrum niet bevordert, is duidelijk 
en mee verblxlen van dergelijke verkeer...Hm- 
:den, is zetter gentetiveentl, • 

Internationaal echilrle 

trant van de Paresthe ateliers, had ziek reedt 
lang doen voelen, tot llonniekenánnéde lei-
ding deernen op ziele-nam. 

Van den beginne lef had de onderneming 
surees de vrije studie naar modellen, waar-
voor het Atelier zorgde. trok menige nuluil 
eieres, die een. eigen atelier-ontberen moest, non. 

Dotireobenen kon men rekenen op de raad- 

BLOEMEN PRAATJ E 

FREDERIK E 1. VAN IJILDRIK$. 
Onze,  kerst-rozen die er alle jaren zoo 

omeg hij zijn nu die verleden Mae al in Ko-
vernber dikke knoppen Mekten en" in bei 
begin van December volop met hen mooie 
wijde, witte Behalen pronkten. hebben tot nee 
toe . in het geheel geen kome • of bloten Vet 
dat 'kan zijn, he@rijpon -we niet; en er is 
niets aan te doen, eten mam geduldig d! te 
,iaetteee het volgend jaar stelt Mis daal 
mimehien schadeloos. En op dit oogentalik 
helmen we eigenlijk ook el genoeg vreugde 
leen de .1voiterjaseniin, Jannimint neulifle-
rum die heel inooi bboe. t 011 tegen den 
meur hij de voordeur iedereen even doet- ene 
kijken naar dat weenderlijko veteelrijneel van 
zulke frisselie, groate, gele bloemen in hoi 
haltje van den wint.. 

Een inzender ten nu-ent. waarde tentreuen 
van de „Vnetwankroniek". iemand, die men -
bet Frunkenslog woont, diehtleij eten noden 
Seheveningedien Weg. deelt in „Onv., Tni 

van 1$ December mee Int er sinds 2e 
_November in , zijn , tuin een paar pinntjes met 
gele Idnempjes bloeien en laat daar don op 
velgen, Met heen aanlig het nuk is, teij eelt 
vrmeet. 'dat liet voor de planten -weerschijn. 
lijk niet geit nel zijn, em neig of dl te 
moeten arbeiden. Dij is blijklmer vno oor-
deelk dnt Iend weel wat tr veel von men plint 
gem-ratel in, nl. lener noten-Mie Mee keel 
kart is of ~Olijk geheel uitblijft, Daar kon 
eva iets snel waar zijn voor de eicentijko 
mmerblewiers bijvoorbeeld_ -die bet ,wn.  

, . 
Heeft do Katholieke keek deer- tijdet 

heen haar vaet zumerekoor bebeeden, niet 
alzo° de Hervormd,' kerken. De heerlijke 
nitvaeriegen, zooels Beel die met _zijn alom-
ei in de Thomaekirehe gaf, . Inkomen 'helaas 
tot het verleden. Bij enkele behoort nog wel 
een koo-

' 
 dat bij sommige wileg,enheilien mee-

werkt, doek het kon .niet to ‘,ergolijIting. lto- 

noemde. 

Uit al het hier vertelde blijkt wel duidelijk, 
'dat muziek oen het Kerstfeest den meeste(' 

- luister bijzet. Overal is leent Kerstfeest wat het 
oudeliellasakelte liedje -von Thoodotes zegt 

„'t Is dein digit- van vrelyeleheielt, 
In 'n tEoningha geboorte'', . . 

ANNA. KOOMANE-ItEYS. . - 

-i-jitei19 -__)elecheitfeettjaten-171/estarrit'!het •..7.0tir -
liet en dit bet neg bestaat en.' bloeit, is eo 

beste bewijs voor sde:--elefigetzaroulielel ervan.- 
Veer nehiklers en sehinlete.se n eelt de nol. 
ri;W ;e, vno-beiMnieruders-die-ren--,orbnif-in  

ettillar.te /meter/Ia, 

oes laad benutte n e tn er te koon n wmtreac 
biedt de inrichting con ware hulp. Do hulp-
vmedige, freule de. .Longe -- zelf knap stil-
levemsehilderes - meelt hot atelier; wij kno-
eien er van getuigen, tot een opgewekt oorah 

De foto, Welke ni ij ervan geven kunnen, 
stelt de konstese.hilthz voor, allem domelfden 
Mijnheer schilderend, tne in den heek is genet • 

zachte rinjaren z :bijrunder  lung vollaniden, 
Meenam voort te brengen, nemer Mui moet 
men met vergeten. dat bet, als het ge-
kweekte Floesdrinderen zijn, tank heel ruim 

en' ede en krachtige planton betreft, ter-
wijl. Mit glerieose goedje, dat buiten ene 
helpt aan de heerlijke Novemberbouquetten, 
die ,wij langs den wegreed. op den akker en 
op elet weiden plukken. kruiskruid en modk-

. liefje, reigersbek en zuring, tgarmehloem en 
" nog eendere, behoort tot do krachtigste bloem-
planten, volkomen' nou ons klimaat gewend 
eet zich kmniglimetteed onder alle minnen-
digheden waarin ze werden geploatg. 

liet den Wieterjarmiju en met de Kerst-
renen -ik het echter heel 'leb anders. Dot zijn 
geen planten -,ilie nee nog , lilordon of die nu 
kl bloeien nemer die op. den voor leen nor. 
molen tijd bon blommen tvoorlbringen, dat 
to ,in liet bartje van 'onzen winter: Het zijn 
winterbleeier; en noiele iie  hot voorjaar, noch 
in den zomer of. den herfst zult ge bloemen 
hij hen zien -.eetluiken.: Cl zijn ze natuurlijk 
den eenen keer bel erin wat vaneger en den 
anderen wat Inter. Non aard brengt uwe, ebee 

1111 elle!, in afwijking mui het gemene. 
vim hee bloeien Intresten in den zomer 4,11 
nes verheugen neet lener bloementooi in de 
donkere,  dagen vin den nlettev, wanneer er 
buiten zoo veel liefelijks zich beeft terug. 
getrokken en sluimerend vnortleeft in knop,  
pen een bedien en knollen. in ..temeneen me 
takken en emelerinembthe Amende- nee wortel- 
dealen, 

Ligt door niet t, Itto;1• in veer zulke 
t.Interbiceiers, do er tem len elipareleieg 
Reedt gevuil joint ie dan tijd al- al;  her  

andere 'roet, en dat zij kim bloemen moeten • 
leveren, zonder dot de vriendelijke steun 011 
kracht ',gevende- eoneesehijn hal dagelijks den ". -----
arbeid verlicht,, weerde hij dien tot een voogd 
er; eed. welbehagen moet maken voor de heer-
lijke zurnerbleeiers, -wier levenspad teij be,  
streelt triM den wijden, wijden boog, door de 

• zon non, '-den hemel beschreven in de lange 
-korte-  tmehten-gete'keition-? 

Oppervlekkig lijkt dot wel „me, 'en zeken 
mitsen zulke planten,' die--In -den wiett«--
ie Iet heel vroege voorjear bloeien,. noot' 
onze begrippen veel, moor lef is toon niet• 
ontdek ze zoo hard moeten werken in den 
tijd dat._do phinterevereld over net geheel 
keur niet ervan neemt Weit ook die plan-
ten eetie• nu. prijken• met mooie. forsehe blar- 

•enrnl in de open lucht, hebben het leemte 
van het werk. dat van hen wordt geeineht.. 
verricht in den tijd ven [listigen arUeitt ie - 
dr. gotische plantenwereld. Ook zij hebben 
met hun bladeren of met do groene sten- 
gels, somde, de winterjaemijn, in bekler Hebt 
tin zonneschijn het koolzuur int de nicht. 

_hp.tonemen--on--lichhon--dnar- -hun --Meegaan-- 
elimm van opgebouwd nole -zij hekken - ie- ----- 
merkt tra. de lege "oedemen .en ze 
ben blad en bleeinknopren gevormd. nat els 

..a.LJLet....ttattete  dot  1n_deb.....1.011en_leek_sin — 
bloem en kind Mek ook al weer bezig is 
von; de knopvorming van - een volgend jour. 

En wat zij 'geprepareerd hebben in zon en 
.somer,--einiumee--1‘0111013--M-1111- aow,  -don. -dag,- 
nu. tenvijk wij er duikel beimgmi vinden, 
omdat er buiten zoo weinig bloeit en eek 
omdat zulke winterbloeiers ces weel' tnna 
vpor zoor eibete inent de oogera openen 
voor de rijke veaticlieickntheid, die er heorscht 
in de natuur; voor het in liet oneindige ef-
wi,sedende ven ebt verschijnselen en voordeel  
belneignvekkenden schal von lesring, dien ebt. 
wondere armenstel, de ene omringelde an 
teer, voor deelt denkenden meewil berrhik- 

Uit I IIwine,. genese knoppen ven den 
kelk arken nu eb, lange-  buizen Ven de  dec h. 
dergele bloemen omhoog en voor de nottploui2  
ing veer de vijf blueenkroonelipion ziel mek 
het l ekt veen del korte Decemberelegen  
doende; zijn. geweest. dat blijkt oir ile Hee-. 

-righeitk 'waarmee de plant Mint te bloeien. 
Tegen eelt pereboom :telder in den tule, lede "` 

ben we ook een winterjasmijtr-  geplant. die 
hielt heel  -inliet. tegen den state -opwerkt 
nee vol is' van lesnee; gele bloeinknoppen 
watertutochen .00k reeds eenige ontloken bloe-
men. Dat leiden van klimmende planten te-
gen .de st:intieme kan niet altti jonge vree - 
temmen, kan een bron von gennagen'worden. 
Waarom zotsten de kale ,tramnee niet 
ida zeilen ge.breelken. waarlangs we onze ver-
siering aanbrengen ? Natuurlijk moet het met 
oordeel gebeuren bij géinde  beamen ere nteobe 
met de gedachte erbij. dot de boom er goen 
han& deler mag jijden. • , 

hien . ken ep- zoo cel , manieren van wijn • 
tuin plezier' :4g-een mant; dna' moet men 
nok niet sehromen, eens wat nieuwe te pan_ 
!meren en 'adviezen te volgen. zemels er ons 
tegenwoordig,  doet zoo en-tiran kweekers en . 
plantkundigen in tuinlen-ewbbnien woeden ge-
geven. Daar is bijvoorbeeld de trans vim de 
hemelbedden. Die groepen -sou vaste planten. 
die in strookers of randen werden geploatst 
uni zdr gerangschikt. dot er opklimming, é. 
In grootte van voren naar achteren en al- 

ih bloeitijd en kleur, wat ebe Moe-
inen betreft, kunnen soms, een praidnig mooi 
geheel Verleen. Wilt "hedrell dr. Imeneweddeen 
Rond elon tuin neen  hot is Votiespele. Me,. 
daar het Rosarium door bet li toer van 
-Nos jutte-met kom,  went overgedrageo- 
Zaagt ?Je ooit mooier Delplehe inert (Ridder-
slwrenl dan dode j 

 

Af dikwijls in een voorimeld net Me houd 
goeiere] tin i zoon boorelbeet op e Ie juiste uo 
nier aan tee leggen. _11,-Itni-mneerl op et ni 
vraag sekreet< mot -er.- eedut uren vaat 
-Onze Tinnen.' onlangs het neigende. dat 

bijzonder 'aintrekkelijk hikt „Dt.  !met -vod 
laren, dr IMrteelnous van eten] t not noling-

ge•llen treeft., ,reit veer al. „mletet,tee rij  
Ridder:~ te' r iin lkebde inleen, die- 
er tegenwoordig in zone rijkl ,  kleuren t' krij-
geneIne  st Moeren. e dir  niet geneem 112 ,1,  

_ l=evel eil Rijn nit- bun om oterezete nee me 
rooie tinhm.;  Doren!ee ,,,niet: . meer ik mon 
ilrellarebtleen name - teer et. tuier ik 
ei ze:er keu ,e., n be, eten 01,1 

ce
der ',WOW ee.1,11e11, 

el, Malen. Veorill ...te den krachtigeie groei.. 
Ar leiminplelineem zei° fleneWlerellit. ttlertma 
t I e. n hmego leerf,te„re., 1.111111,11 

d it. 

Inneem.. 
die :telde] de ril l , lillen  en Ve,. 

ItInneem..
aa  

pasen mek leun _Loc,. tom, 

Een internationaal schildérsatelier, onder'filMormiekendarn-on Jkvr. de Jonge: 
Op „'t Singel", diohtbij den Munttoren, geringe. en wenken vee den voerganger 

leed gei , het atelier went' Martin hl n ,Martin -Meeniettendana en op, bet istutlicmate- 
nitiketeMin de lemen gerdt den wie ziek duidt, tiara zeil: model, atilleven-ateributen enz. 

ijil  e freule  ee Jonge, die hearbeven in be 
zeer runde bovenstuk-von-let -vent Am 
tinnen:he patrimersheis het dagelijksch bewind 
Mrt De belnertr----retre-eme--etclier.-er den 
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a, ter 

sen van bloemint Physostegia met die aar- 
dige rose bleetten, die zulke vreemde ston- 
den kunnen ;inwonnen verband met den 
stand nu win paar, solnitiiloadjes,- Ongeveer 

centimeter moet de ilfatend J inweken , de 
planten zijn op die achterste - rij,' j • 

llaulo,;.hr komen ,bij voorbeeld op, pratenden 
40 centimeter Liezen van die,. .mooie 

• soorten. met: prachtige grootim witte .kisik-en 
dr goudkleurige of tilpetd ; en de Japon- 

. selle. auenimm lu er ook niet onzesehikt en 
le en look te sergeten en enkele. vent.  de 
vele bdirlijke vedicheidenheleit. mie Ro

ksk.Uppen I Lie.Wei: ;ea I cedonica, die meen 
t irc t n aa se t., ir e e ic oer, 
3.4 bloemen <an liewl eigenitordig rond 

ii á..4ilhes 011'1 blersuphtimil en 
nen van ',marien in allerlei tint Vin- 

gerkocihkruided eiei, Spin einde- 
.I z' .uitjudo. 

D ut volgon Ilaimvilor met abia talen sint 
r" 20_ centimeter bijvoorbeeld, .litutilus 

ze0'11 plant. waar nat bijzonders 
.11011 ne te merken, namelijk omtrent de 
heweielijkbeid cnoi de' meeldraden . dan en-
jeri, ille 'er in zoo verrukkelijk mooie , ver-
,eheitli•ulndigi zijg. IlVierielim of hertshooi.. 
• weer nel ,•erm'aefen 1mi Mij gele 
Idoeimije bet nier de oliehoudende 
..tigjes in de b [miltjes. Palmers in die pracht-
Raadt:Amin,. die we koamn. lawimobekirs, 
timulatileemen., Phloien. t Slmpenala a .00k 
ene rijk ne moei ms groot. Adonis vernati, 
"m1 vetedebb IMellie vuur, \ rullig inipuur, dut 
heel sterkJJ. mooie vternumplantje-  met de 
witte 1,1minMjcs., Aiibrialia. dei ik ier v onk bji 
ervaring sterk kan rmilliev Hen met sitnZigg,, 
fijne bloemen. rei me, van dat kleine. lage 

Er is wel veel zorg Cues om zoo'u hoordbed 
g in {Ve-

zen te houden, maar dat is juist heel mr-
:.lig - erk vrek wie wel grang weit tijd nen 

zijn d haar-  tuin wiil. leeden. Wie denk er 
non, al doende /eert roep J wat het °ene jaar 
mislukt, - slairgf vaak eten 'Yetiei:7-  doe te 

• . 
11e schilder .Havermem leeft veel ,Inocilera 

en ,kituleresi geschilderd Hij 'heeft ook ba-
kers . gezdiilderil, hij heeft meermalen dczelf-
de baker gischilderd ! 

in ons 'land verbonden min al wat schoon 
is, mat welluidt. •  

Hoc kilo lloyaurds dan doen, datgene,. wat 
me in zijn ,, Oedipus-veinstáling - te :Rotter- 

"dam de truien in de zogen-tbracht--. van mee-
lij mi die qiin-derenj die lee In e kinderen -

_ nier om Oedipus, dien,  ik ei cenvendjgmeg 

- ten- ik lingalti . kaakte, met - op - de lippen . 
om 1 ergot ,-,..,;ir 't eind , van® "wiens klerk-

' een ,. .:Tue dan, 'maik dan voort - dat die 
k„i a d ereet .n,kimneu,r  

t Want, het laatste,' grun-bare, bloedstollen-
de tafereel riiit den Oedipus: Elagend en -wee-

. nend .zijti-Jde. Matigden nein buiten gesneld 

- "e"I'l.7.91.€23'-iikere a.e.r. im - tjAleekii- * 
ches ni,' Mij Ik nekla hts lub , ben wet 
klank g' ' dihj:;hij het tuegectraomdo volk,' 
En .1.1,1 ve'istarr alle, vin, schrik- me ontzet-
ting -.- ..lanii-  wankelt Oedipus na-ar buiten,' 
liet lonend-  bloede ver st ro O in d, de han-
den zinkend. want mimers zijn zijn ougen 
dimt.toketi. Ene hij klaagt als een gemand 
dier. En hij daalt eb pultistrup af. • Enwdan 
begint zijn mmenspisink ril, gil bede aan 
Ki con. zipi opvolger. Zijn kinderen wil hij 
neg isini11111,11 'hij .i.eie hebben, zijn in bloed-.  
sollende, geborenr kinderen 4- is niet hun moe-
der zijn eigene moeder? En Ze komen, twee 
k (eine meisjes ik schat go acht mi 
Maalt' mor. Vol ontferming 1014011.1i' 711110..g-

- igi'll luim iet haar ‘'itiler.• En dan staan ne 
-duur . toni', die huiveringwekkende ' figuur , 
en hij strijkt zijn dochtertjes, oer de lokjes 

en hij spreekt tot haor --`Ge kimt u - 
voorstellen.; w let hij zegt en den  toom 
enere p hij "t zegt - want als Oedipus. 
nous hij , v o I en n n k t, Royanria.  

Twee manen herinner ik mij slechts uit 
die toenjwaak J ',Wie zal ii tot -Vrouw ne- 

-iirSji Is .Wie ...1. l ' even willen . wekken- n W. ik  

0, niet om den inhoud dezer woorden 
witarackaig net! Want wie  weet. hot sex-
nee' iiiiiiekliirt deze meisjes waren. Maar 
om alle. - mit 't verschrikkelijke foodeel,_ 
dat ze, bij; meesten"-tinnen, waar se aan mee 
Moesten doen - ma de 'bebloede best, waar 
ze ten afscheidnam. kapjes moesten leggen .-
om do Henk os van oncindigen-jamme, -die 
ot er hare 4ionfijes gingen. Wie zat zeggen, 

Tune zo slepen, zullen - dan nacht :daarop 
Vele andere nachten'?"Wie nel zoggen, hoe 
'mak ze mirtaan uit ham drnomeme zullen 
opschrikken en libel  zien - Oedipus,. Met 
den:pm:Zedige« jammer op 't gelaat. den 
oncituligen jammer in de stem. ? Dik stem 
zal tot hen blijven komen uit alle, donkere 
hoeken, overal. waar ze - alleen zullen zijn, 

Waarlijk. hierbij is het, Variété nog heilig. 
't. Dort ons denken aan het Bijbel-Woord J 

Zij, die neg maar het lichaam dor-_.  
ten 
mei werd min de kinderziel liet zwaarste 

ni Wrijf gepleegd. 
S. L.-R.  

rietuien or 
''' 

l'lltis.bel,tall'l• 1)w vlakhor in-door den wurmen 
golfatroom, Me langs Noorwegen gaat, zacht-
In Troxnall, Op aanzienlijke hoogte gelegen, 
was het zelfs zeer warm. 'D,,, spreekster  ras 
te in vervoering,' toen zij van het natuur-
schoon tm :Noorwegen. -te 'spreken kwam. 
V11,11 Trirlifjord of Heksenfjord sprak zij, waar 
zulke steile hooge bergen-zijn; dat geen men.-
schenvoet ze ooit betreden heeft. Aan 't 
eind von 't nauwe fjord heeft men een ot- • 
vergelijkelljk gezicht op een meterval (zie 
photm. 11e noniur is woest ; woest en wild 
bruist een Nooriehe stroom ais een, hollend 

• paard de' steile Image» af (Me Inerte,fos bij 
Ilardanger. Sams/ wordt de wilde vaart ge-
stuit door reusachtige rotsblokken, die in de 
grilligste Vormen - uitsteken. De r sWi langs 
de kust zijn kaal ; boson Trenst gom de  

ren aard. Bea eigenuirdig deel ven de be-
woners van; Noorwegen' gaf de La plu n-
d er e. Slee. bad állerleb kleinigheden  Veer 
• .ineeReildPme j poppee „en :kralen en hor- 
loges ; &ter' w .,!,g• aren ze mee ingenomen. 
(cfe-  vfoliared moken,or). 111.  leefwijze ',lui 
deze L,appon-  is uiterst primitief. Zich Wal-
schen in een ~ende weelde en zich ent. 
kleeden een baitensporigheid. Een tot met 

..t01 nignllanrdign mep hatigt ia 't luidden 
van de hur; wie trek heeft, lepelt. eiui en 
's nachts :legt men afeet koe 
voedingsbron. Uiterlijk ie, dit valkje, ,geen 
wonder, ,zeer.:  vies. Wat hen niet  verhindert , 

zoo' naar aard en leefwijze verschillende vol-
keren als 'Noorwegen CU' Zweden geen hechte 
kon zijn, Uotnoenstiadi•' op en ton is Hooi,  
weaen, dat adel niet meer: erkent -eri 

mennis inklerorden 'afsellifte. De' 
\vijz0  Zwe,41,,é10, -Koning t ená.',"'•`hufl • áe 
net reeds lang, een eigen ving Mégestaan ,  
doch de wrijving .wes er 'en zij eindigde met 
de bid:eilde niteenseheming in -.1001. Dree 
kin, geen tact noch wijsheid meer aan ka- 
pen. ,flet beter- noorde: net thona is, went 
de Noren zijn een -zelfstandig volkje en vor-
men inderdaad, in hun hefwijs. en zeden, 
verband met hun InitInni ten 2nIzornderl 

Hekaanfjord 

tvioheelf-  heel tevreddir-  en gduladglevoeleur 
Het __La p_p_e n_k_i n d _ziat_ wom 
decipk uit. Het is zoo omwikkeld met hui- 
en n.,,,,deeken,Aut men bet gerust els ge  

',pakket. verzenden kon. .., 
De wied is eigenlijk meer een korfje, dat 

ent 't lichaam. x.tai 't kind heen sluit. 
-Ten-  slotte Une-l?liee  

over de tegeneten en sagen, waaraan, het Noor-
sohe volksleven WO rijk is. Terwijl de vrou-
wen weven en spinnen, weidon de sagen ver-
tolt} ; geen wonder dat do vrouwen de helden 
der sagen in hoor weefwerken opnemen. De 
perdsio van dit alles wordt verhoogd als men 
denkt dei vele dezer nachten de dagen. 
gijn, waarin echter het licht van maan en 
sterren, zoo hohkr is, dat men erbij Zou-kun- 
nen lezen. , 

• 

Deze baker zit im deze baker stoet. Slet 
de zi t te nde dna de s taande baker 
is. in tegenspraak met. ons vorig bericht,-in 
het Gemeentemumium Ze staat met het kindje 
dat ze verzorgt op den arm. Het stroeve ge-
nut dat onze vorige feite vewMonde, is ver. 
melit tot voir kiek. Nu b, 'er geen sprake 
tuin fooien. doek van lint kind. Het baker- 
kind dat h hhr domein ia, her kind dat 
• r eerst lidiir "zijn 'Inchjes geeft. Alle stroef-
heid ds oir het oude gelaat certlweeen, -ixis -

0` lach' rond haar Mond moois ze daar mot 
Iet - kindje. - kindje staat bij een bloeiende nov. In 
I .. . vriendelijken min. 

De kinderen hij Oedipus., 
In ons ,,orlantste mmer se'hri'i'f man lid 

ne tic over decikinderen, die ie Mgila 
aait de verfoeiingcn mee moeten doen. en 
bun lichinoh en leven moeten wogen Ann, 

1111'11 
ons giso.11 t redactielid nest op middelen. 

om min dimt wentersland  sip vini(410.0.bb",  
tl te snaken • 

1 n isdhenl, 'lis smakeloosheid - 
..1 nog muur bedt., en in liet YurieM.  
Wat te nmgen, als brt T d, ?» dan ttok 

kei I 11,
e 

we'd'de smakilsada- 
i i.z., heden begaat tenen- 
., r inderms. mitartnj die van het \ 
imitaglian tor dele ning ani esnve,mrielitig 

,.asave u . aarlijk 
Reist 1, Hoe i- die !Walt] Cri %tg. rcrellt 

Lezing mejuffrouw van der Flier. 
Voor een talrijk publiek in Uoneonlia heeft 

- mejuffrouw van der Mier gesproken over 
hare indrukken vim tionrwegen, welke zij 
van con tdbgehreklo reis heeft meegenomen. 

Noem ogen, bogen zij, is liet land .van de 
lichte nat;,hten en, de nachtelijk-e dagen; het 
is het land van de peest, ~cher nabuur 
er; van do-  grootste-  earratiagileidl- -ZeMfgentl, 
in zich zelf gekeerd ie -de Noor,- ,wera ven 
luntruditigheid niet alloni; ,van 
woelden. Bij groote ermede riját. nog, niet 
zijne kloeht. dalli.. tornt hij zijn schamele 

. kotipweur in. afwachting.. lint land is in te-
genstelling met het vruchtbare Zweden arm, 
urm vair grond en Jam aan industricelo hulp-
bronnen. Dr vbehvangat is de voornaamme 
heen con_ heutuan. 
ds het dim _woister, dat, Waar _do mannen_ 

»manden namen nep zee gijn, de vrouw POOT 
111r 1011,1.rede ui 11i0001 zorgt en gltilSel 
het dag,lij kseh leven regelt ? Het vrou-
w e n k.i esreeh t, in Noorwegen tost-..  

•n(j10.-op een. 'Hingen rapport, 

oerd, er ,  een al tt  Inc tl r 1 ij k vr VaVII- 
li 

q... a manlag, dal do Inuid Inonedlet1 gnoe, 
• 

Lautefoe, b,j 

hoornen Mg, 't- -landschap ontbreken; het.gras 
is nu de grootste nulnuriveelide Van 't rome 
land; het groeit zelfs op do plaggendaken 
der • woningen, waarop dan een schaap of geit 
gCtinat; Niettegenstaande de planten zoo4 
sclusorech hier zijn, siert de Noor met veel 
bloemen de graven van zijn geliefden. Doch 
ook. het eenzame--gom  van. den aangespnelje - 

n vreemdeling wordt niet ''vergeten. 
.r wel. een zeer velmone trek uit der Na- 

VOOR HOPPERS. 
Laatst vroeg een vriendin mij, op welke 

mi:ijze ik mijn clochtme teugelde mi getengeld 
had. Haar :krachtige, -bewegelijke. jongen inin 
acht meenden had niet meer( genoeg aan 
do menen, die win zijn wagen-bevestigd zijn, 

Deze meneer in kwestie. zit nl, .mug [4.1 ZOO 
1,11 hout. .eurtjc in stoel of wagen overeind 

Ook mijn dooliter wtn, wet knielltig en be-
wegelijk up dien leeftijd, is bat nog, maar 

.Benno krant di' wijsheid en de gehoor/ om - 
beid rojj te help. 7e is bek el zeventien 

benende ll 0.11 11(4 tr4igl'i-V11111g-Stilk Ia nl 
Mt brandend Jmwr. 

Maar tSitili Si.  dan ook ging zitten lil 11,1- 
goie stoel. leed ik voor haar een riem , 
nlu de kleinste op lievenizrannile afbeelding. 
11. van hemd,. de font is leer. 

Ib 11H.l. 1̀1:1.1ltil's ros  venraleil van het ms. 
S.M. metalen ringotk luie is ,,,, 
gn luwvno den oVerinons piekti !- e 
de tnetnleit ringetleg witpeen tonnen: int liet 

Hardanger. 

Mot een. verheerlijkend woont beizeffeud, het 
onvolprezen schoon van Nomwegen besloot 
mejuffrouw van der Flier haar lezing, die 
door een groot aantel lichtbeelden went ven-
gesold. 

Het ligt in, liet voornemen van de smeek-
ster, binamokert ten bate van den Christe-. 
lijken,  Volksbond de lezing nog eenmaal te 
houden. 

linnen, en jt zijn zulke echte voorwerpjes om 
in den, mond gestoken te -woeden. Ik heb 
dit bezwaar ondervangen door de ringetjes 
or velt gauw uit te peuteren. 

Nu sluit ik den riem, does hot Puntje ge- 
woon maar in hot linnen te steken dat 
blijkt heel sterk te zijn, en kan zeo'n stootje 
velen. -'t Gaat er natuurlijk wel een. bentje• 
rafelig& uitzien. Deze lianen riemen'. kosten 
hij Meyer. en Blessing in Rotterdam 36 cent, - 
vijf en dertig cent. 1 k weet geen matjazipi 
ise den }Mag, weer ze aas goedkoop zijn 
Wie wel OnnInt oei zoo goodkodp zijn, hel, 
ik nee toentertijd me ons geinstalleenit Één in 
dken kinkt-wagon, Cpn iri het stOeIrtjC voer kleien 

"en aroom boodechap, een in dep tafelstoel. een 
in eans -stoeltje Van int kimlorkaliténuliontilb,  
tornt, een in den spielwagen Want dat el-
ite., overzetten Valt den riem van wagen 
naar Joel' en tering iS ZOO lastig ett tijd 
• vuil. I 1h' fijriciniijes werden in el de gr.  
noemde vonrw erven rhstgenuunkf. 0,0_0 ppli. 
len. IsMal‘e les _ilim__kininniaigmi. • 
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In den kinderwagen, tegen de zijden aan, 
moeten twee pogen. gemaakt worden. lk bad 
die oogen dnar toevallig zitten ; het waren 
do nikkelen Ongel,  van het ...wit-piqué amine- 
tentje' Die. vanZitten _op het midden de zj- 
wanden, atm den binnenkant. Toen Mijn 

• dochtertje. nog .  met -haar beentjes languit 
zat, en, nog ..kenode lege. een flink kussen, 
waren do zijrieropiet van mijn Meiler- en 
Blessingriein, toereikend van lengte. Thans. 
rot het middenstuk iti dén,bekleeden wagen-
bodem. weg is ':genomen en ze haar !wenen 
in het bakje set, ahlier en de 'ate l̀'i.'k  
moet. pan zitten eet geen kussen mar noo- 

81j• BLIJEMFONTEIN.' 
Bij Bloenifontein to het Vropwennioniament 

Herinnert ge; .0 nog de ellende van de 
Tratrvauloolm; yronwen -en kinderen in . de' 
concentratiekampen  

voor. Knoopgaten wijzen zelf hun pltiots aan, 
en dan met stevige beerven kampen - en 
men leeft een net en sterk geheel. 

M„A.TER 'CONATA. 

Nog iets: over den Rok, het_ 
-Corset, bent. - 

IJLE DEDTM»IN. Arts. 

'Boeisel het betreffende artikel mij. niet 
door schrijfster of redacteur ter beantwoor-
ding is toegezonden geworden, weninh.  
nog - eenige woorden zoggen, nam. aibulei; 
Oing 'Van een opstel van E. he-r.,,Ymier- 

---11.-,.ta=hetover-het-Mgenteett-iger-,intle 
der bovenaManden titel geseltreven' betoog 
een. alleen' zij, dat ik -nagelaten heb 

eon goede enderkleeding te w ijzen,' tdi.i 
tweede is hare' meeneg, dat ik ni.:entrijf; 
daar, waar ik op medische economische en 
hygiënische gronden den korten rok aanbe- 

Bei spreekt van, zelf, dat vrouwen en mei,. 
je, die haar ,neet nitiatoes niet hei; nee-
r-igo-ondenkleedie' 

 

middel mogeli bevestigen, maar koogeonnilnde 
hMialbrooken 'en onderldrk., of wel. Op bet 
onderkin° ga k >da b.p to' rokken moeten 

Et ik over deze .Soort onderkleeding al zit 

`‘"l"gi iebee enj tig' ik bang. nies in
..

herha-
1 ,....0  lug,o te vervallen,' door' over'out ~erwop 
neg, eem te beginnen, Maar <le. opmerking 
van mevrouw F. • leert- mij, dat- ik dien ramt 
nog eens bad' moeten geven.-:Ten overvloede 
nog dit temdbraeken kan men fn ome 
goede kwaliteit en vorm verkrijgese van de 
firma anirtret-&-T-tl-n-tyrr-tirFvlezei 
veen, die in de meeste ondergoaheinkels here 
depats heeft. Men iiitatelten4 thaeht vind ik 
katoen trico t, dat veel hvgienstober ie  
dem de stof, 'waaruit de hemden, gewoondájk 
werden genniakt..-  gen-  kan de hinielbreeken 

, verschillende menners bestellen, in enge-
bleekt ot gebleekt katoen zeer grof geweven 
Iet --zijirtztjtterTe17- 

Wanneer men bon aanwezige model niet 
ele t genoeg vindt, kan rpen  zelf eau.  
ketting.  maken ven de wijze, waarop men de 
Iels, rag aardere deden wéuseht afgewerkt le 
kien. Deze opgaven werden dan paar de fa-
briek opgesneden en dienovereenkomstig het 
I.stekW uitgevoerd. De henagroeken ln zeer 
fijn geweven, gebleekt witkatoen, voldoen 
aan alle eisolten der sierlijkheid en zitten 
,riet -geplooid, zooals de ouderwetsche hem- 
d°. timar voegen neb glad een de vormen 
van hei' Beleent. reedat "men in-Seze dracht 
non - slankheid Daar bOvendien tricot 
'In'gres- 1.--nee-h--en7-  Miens -- 
opzichten deze dracht zeer aanbevelen. 

Ten slotte liet Ode, punt van mevr. Fel. 
betoog, n.l. .dat hot, aanbevelen van den zeer 
korten rok overdreven kou zijn. Zoo- 
alsit het eerste deel ven mijn:  
opstel.: zesde, kenmerken -ei& de meeste Mots 
seben door een eipnatirdige baat of afkeer 
tegen liet nieuwe, Dat echter weer. F., eelt 
leidster in de t rotevelibèwegiag vee,  
wenkiestecht, ikke opmerking zon ,maketa„ 
had • ik niet gedacht, hoewel het ten veile 
Waarheid mijner bewaring atnaft, Toe* ,voOni. 
het eerst in een - Engelsch.parienterit- >̂de' 

iint „vrouwenkiesrecht" werd uitgesproken: • 

heldhaftig gedragen ellende te gedenken. 
Miss lioblionse sou 't onthullen, doch ze 

was ziek en toen heeft mevrouw Steyn, 
Vrouw ven den gewezen President -:van de • 
Vrijstaat het gaden. 

Natuurlijk moet miss 11011kOlOr• WOOr heel  

weerklonk v alle zijden een bad 
1-a e k ! Dat d 

an 
 e vrouw zich monaeh sou voe-

len en Ms mensch hare politieke rechten 
/011 optisch., ja, dat wos zoo iets  
nieuws, dat Wren_ wel meest lachen., Tegen-
woordig 'lacht men in d4 volksvertegerawdor-
digingen . reet meer, als. deze sank bemerolren' 
wordt, homvel_duizenden en nog eens dui-
zenden in dee lande do volledige vrouwen-
emancipatie nee. &verdreven'. ~i.l.. 

Schippert mevr. -F„ 1141 van het, hoof 

»t‘ol

t 
st itur voet Vrouwenkieáreiht, daarom et . 
hare .. °ikken ? Neen, pan von:delen te it. 
'Vrij , en oubek.angen, neemt en-wijst j op.  
Imar ideaal, dat, neer* vrees, sleclits ikhr 
en zeer .pleidelijk zal' Verkregen warden. 

Zij blijft echter in gebreke aan te • temen, 
InM

7
2.  iji- remtotal--e-dorol 'ram den ialten-l'ol, 

dat ' ik Op medisch, economische en andere 
gronden gemotiveerd beh ezerdreven vindt. 
Dat kan zij. aak niet. E.r is geen :enkel mo-. 
lijf 'tegen mZijn -0 alleen voor. Pen-voet 
vrije rok,. zonnig meur, g. voorstelt. is niet' 
VO/dI0011(10.  Onl de vronw ham vrije bewegin-
gen te verzekeren : Hij is, behalve de on- 

lige zwaarte, die op Intik en ingewanden 
ltukt. of.'ren trekking aan dr schouder, uit. 

n'efrm.17--IrtnOrlijk-Mj-trijna al linre-t,.umehm 
gen. Als men eens wist,. hoe veel ongeluk, 
ken ,-,- nl door veroorzaakt zijn geworden! 
Waarlijk, het kind, - dat door sijne • moeder 
de trap ment opgedragen, waarbij dek',  striu-
kdcle en viel, inotlat het door Zijn leven 
mismaakt zal zijn. dat zat ziker mijn eiselien 
niet 'Uvealre,ven naamen. . En zoo kan ik oog 
veel, meer. . voorbeelden opnoemen, die :gij;ti, 
lezeres, „overigen kelt • colacianicoreo kimt. 

Ife:k doet  eipulijk komisch aan. dat iemand, 
noodig -v.n4lt tegen mijn „overdrijving"-  t« 
.watirschuweri in een maatschappij, waar het 
zeer ia me . a onfrilente ninien, 
borst, rug cie schouder% zich te vertOonen. 
Tegen dit gebruik ageert viij wel niemand. 
'11--&-granden...naisap_rnen' doei,  levereg, 

aijki nu niet zoo hen.  getaand: kaftemor 
nen niet de motieven ;iin beng
On' aard, els ik voor bet., dragen ven den 
korten rok en andere verboaengen itarige- 

trm;-tr berdh Istirott 

rok inbrengen laat de bek I e ede 
._heennn Sten. lekante 'kienIVeinn  

dat zij ze heeft. Hij ̂ maakt " baar geZonder 
en sterker. Hij veroorlooft baar bij alle 
weersgestrslillieid uit te pan, bij stelt haar 
in staat alle sport te beoefemn en meer be-
trekkingen ie liekkeden„ dan zij tot nir toe 
skeeten 'aan de. eischep daaraan gesteld, he-
ter to vohloen. Ja dit laatste punt vooral, 
lemma r; hebt gij er wel eens over gedacht\ 

YVETTE 1311.111,4MERT. " 

--,.-Evmt,gttitlgs=b,-de -peet-MV. -én arigiet 
‘erleden jaor was Yvette Gulibert -Weer in 
haar thans.m en rondes. Even suMre;'reerend 
in Mier legendes. 

aleverde Ze het reventiendejoeuweehe 
naisstuted du Vhrist voor: ons"-wij, g«.0.01, 

liet droeve, ene Warrhopig.e zoeken van Josef  

dat ,bkiv. een. vrnnweLijk arts, alleca om baar 
hingen rok, ook al ie (ba VOCtVrii, zich noem 
-in een, dorp zou kunnen vestigen, tenzij zij 
mud bemiddeld is, dut zij van den aanvang 
aan in een rijtuig rond zon kunnen rijden? -- 
Gesteld eend. dat zij, iniddert in., den -nacht • 
wordt geroepen, en dat zij per fiets hij Storm 
en tegen, end la haar lang. rolt tegen dien 

smis  moet opwerken, dan gevoelt gij, dat 
dit eau bovennienselmlijko inkpanbing vos? 
haar zou zijn, die zij niet vermag te vul. 

- brengen. Maar ook liet voortdurende gade tm. 
gen fietsen overdag hij. elke" weersgesteld- 

zooals,  een. dorpsdokter dat -dol timet, 
zou suite de vroren olijke arts,-die , die in haar , 
beroep toch .al at zoovele molm, Ky chische 

ermocienisbett blootgesteld- in hene te- 
genin-oentje° totaal kleedtag kleedi an- 
ker doodeeil Zijn, Binnen korten tijd zon -zij 
„op-  w Denk mor do .nmeilijklicalen 
munnati de werkende oren onderworpen 
zijn, niet te. -Ik kan mij mg zoo' gooi 
voorstellen, hoe' ik te Arnkiertnin, iet- soms- 

h, soms uren en uren 't nachts bu een 
kniainvrouw • «mest dourhrengen, en nl, ik 
dan eindelijk,' .rnoe van het Waken en moe 
van du lieer medegenniakte Ellende.: dia ta-
ingtochf kon agre aarden. . stond. .er bulten 

• geen auto of trnm op mij te wachten. Maar
dan kon ik. eet 4Walon 10101,31 1,01,11 Met 

in r m eep Inind. in g, inade 
mijn pankpin, kvarktelend tegen Weer eik wind 
den'langen tocht ener hela te' Voet onderin:- 
nom.. Ell sla (kun.:die enverliiiithdijke Wind, 
I tegen do door don r,-gelualeo , 
ken bijna elket, voetstap iot een.  uiterst 
vermoeiende maakt. je dekerce, verwondert 

,t. dat er dan'ideeën hot grondige her- 
v o ?ier zoo hoog st onpraktische vi 

Rat is het mgentilk, dot de uientseEen afkeer. 
ri g putakt van iets. kit in den grond toch, zoo 
eenvoudig en natuurlijk it als de korte rak? 

-Bat is. o-de  %CO. -Kimt, ukta-.-~_dn2- - - 
een uiting hiervan, dutwjj, zoo 'ontzettend " 
ver van. .4e,  natuur zelf zijn afgétiwaalef. 

Een veende], dut mis in staat stelt na.'.' 
huurlijk en ongedwongen te leven, komt ons, 

--gMff-«ffeir," onlogisch en onvrij als wij min, 
kontiseh vent, dat wíj in; een lachbui 

uitharden. In (10 tweede 'plaats is liet de 
--,,avienula-angst-voor -het -.nieuwe, -dat de-mees- , 

ten• onzer slechts stapsgewijze e. met Moeite 
kunnen overwinnen. 

Mochten er onder mijn lezeressen oenige zijn, 
die voorlichting omtrent bare kleeding wen-
schen, dan stel ik mij daartoe gaarne bereid, 
hetzij mondeling, hetzij schriftelijk in dit 

dig heeft, nu zijn de riempjes te keet ei 
heb ik bij een zadelmaker een mine vcé 
langere baten waken. 

Maar Marchen dien eenteen 'en dien laat-
sten tijd ligt weer een tussehentijdi dat .ze 
veel bebeeff. :aan beweging; hief en de be- 
vestiffinumat notzneMntoosen ham nicht-, 
barg lek-gelde en Minder beweging gunde. 

—dan-wen tgeza¢d-kind Toen-vondril.- 
er wat „anders op. De gordel deed ik baar 
ont 't lijfje, de • zájrientpjm gespte ik toe. 
~lat ze lusten 'vormden ; van een reisie-
kendrager, die Ik had, nam ik de twee lange 
riemen,- gespte •ze.,artneen, reeg de na Vel,  

kregen leugn -Aan: door do lussen en zoo-
doende had ik mijn drehtettje eau een lan-
gen teugel, die ik weer tot:gespte en ai-lij-
dender. in de hand' hield. 

1 Wanneer de kinderen echter volmaakte acro- 
baten in den dop zijn, die klauteren en hin-
kelen en er volstrekt ulet van schrikken om 
-vlet het -hoofd naai 'beneden te komen kna-
gen, dan is de andere riem op liet plaatje 
boter. Met dien riem ia de drukl-Ing niet 
tot het middeltje beperkt, misar zelfs de 
aohoudertjea helpen' mee - het kind zit als 
het ware na een zacht harnasje. De twee 
lange einden kan men bevestigen, waar mee, 
wil. Zit bet e. kindt in den wagen, doe kant 
men': se buiten .á er den wagen heergooien 
en van onderen vastkiioopen - ligt bet ho 
bed, men haalt do einden door het lofwerk 
leen en bindt ze onder 't ledikant samen. 

Loopt het klad reeds een weinig, dan kan 
men de einden nog meer verlengen en voet- 

'	 binden aan de handvatsels van, het raam bv. 
Deze •teugel „kan ieder zelf maken. Zeeeier 

wit katoen of zwaar grauw linnen is er,  goed 

e- 

ze her -bliek Stormenderhand Verovert : „Le 
cycle du vin" van de vorige maal hal dezen 
-keer een even-g-too,a gas ,e.r En teréebt-Weit- - 
hoer plastiek is altijd suggereerend en het 
uitdrukkingsvermogen eten haar gelaat en 
oogera'..  bewonderenswaardig. 
.":Z.é. gaf  - nog amitre,  entnkliediee, ...erven 

ik Oen neem t .14 petit bois d'antour,"ons 
te wijien koatelijk humoristierlie nM- 

• ' . • • 

SvETTE ̂ OMBERT 

    

en .1.,  aiiscteltle Maria om 00 .,,„toelok. that aanroei' se dat lijn,. 'Ie, .111, -1,111 
onnavolgbaar liamoristi;,11 dim g zij eic marine 4.t, . 
net ma laai., liartiy Amper 1..rsps-rit, n Ia. 5, maar ;4,11 

la-t ,..r1.11.4-a jaar reed, baar tia.. hom,.1I. I 1 11 nllra ia, 
11 111.  1111101. ee,. k.,I1g „II ent ruarlant !eng,. ',Se t- haar 

e.- waaier-, Waarbij 'haar --chakkkantire kezniatit, ksa.-0in isi:e.gbeterm 
Lelijk kianisch wa, 

'(tril,."1,0 haar illiang,r,  

Hee tsi;ainkint 

22.000 nezianken er. liet was een Engel- 
sche, Mies lioldwase, 414. wereld in hei 
roering bracht en d, schande der emmerden,  
•tkanipen bekend maakte. 

InumnnOnt is opgericht. um. zooccel 

tij Eilorrofasirán. 

 

wat hoeren iu Engelsola. bladen Engelmii- 
pSinde Kaapoille bladen. h, let heit 11,  
ut liga Foilgi4Ofdle nicermalen getoond, daar 
niet voer te-eivijkén ms te doen wat -bene 
eerlijk- toeleek. - 
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Kerstmis in de 'Metropool. 
sok. evellitls andere jaren, de Metrir-

peel zijn _poorten wijd open. om de houder', 
den te ontvangen die ene- de gastvrijheid 
au let et.httner 'roden voor de zoeveelste. 

eimal 'gebruik -zullen maken ei, de Kerstvie- 

keu. Gewoonlijk bestaat liet meel uit `zeer 
dikke erwten-. boenen- of greenten.,oep, dab 
met Kerstmis ic bet een feettdirch en voer-
den er anubbonen met worst eb aardappelen 
geschaft. -Een zoogenatund .,vdlksdessert" be-
staande uit sinaasappels, thee en beschuit 

• volgt., Op die dagen ,wordt. er niet van .de 
,gesekuurde 0-tafels gegeten. doch zijn 'deze; 
gedekt. Echter niet met. tafellakens, ,daar 
dit met het nop op het vele noodige ver-
friskohen hij zoo'u haéreelheid gasten t on-
praotach 'zou zijn: Een dikke, rol 2:vit druk-
papier, elk :jaar welwillend verstrekt door een 
dor Plaatselijke bladen, wordt vtiortdurend 
niette•- uitgerold, teen"' het', dinte'wordt Weg-_ 

Déderentle het kerstmaal. dat' twee "uur 
begint...,wordt de groot Kerstboom, die in do 
eetzaal is 'opgesteld, aangestoken, roodst het 
geheel een feestelijk Kerst-aanzien krijgt. 

Het groote feest, de kerstviering met de 
kinderen, ia 'savend!. Ruim drieltm„,di erdito-
men er. en werden Onthaald ,ep chocolade-
melk, krentenbrood en gebak; De Kerstboom 
staat in vollen luister en de kinderen bron. 
gen den aVond door, zingend. en smullend. 

7teke,  een niet.  geriege attractie is verder 
de bioscoop, welke dan tevens. ..vtfrkdrid 

Of de liederen *erlang.] naar de kerst., 
viering in de Metropoól? •  

Stoffelijke gaven .werden er, zwets dot in 
liet b,gin der jaarlijksehe Kerstvieringen. gen

niet meer uitgereikt, De ondervin-
ding leerde, dat de nood hij stimmigen. ja 
bij velen zoo groot was. dat liet bezit van 
kleeren huu niet zoo begeerlijk voorkwam, 

.g,eg meniet kleeren weer dodelijk.  

Na velel dezer ervaringen heeft mgn beslo-
ten, slechts voedsel, dat op de plaats zelf 

"kgitettige. wordt, . te. verstrekken? :  
t" Toch zijn kleeren, gedragen of afgedankte, 

zeer welkom in .,de bewaar-kast' was mevrouw 
Tjarlen. -Hoe bleet was. bpt halsje van het 

.'tengere" meisje, dat met kaai twee kleine 
zuilen neer binnen' kwam - en toe dun wne 
het voddige, bekisten . bloesje, tocffl ze haar 

.versloten manteltje , Uittrok ! 
gn hoe liPerlijk, mevrouw Tjaderf zich 

net herinnerde, dat ei boven in. Baar kast 
nog die 'lekkere warme jurk van verleden 

. . Fluks werd. alles uitgetrokken, 
de heerlijke, dikke jurk' aangedaan en de 
oude plunje gewoon weggegooid. Ook dit 
laatste is nodig. Anders ..kon het neg wel 
eens zijn, det morgen liet dunne blondje 
weer aan is en de lekkere' jiirk deer veder 
pf moeder weggebracht . neer de lommerd,- 
enidat ,er roo'n erge nood is, of - ge kunt 
de mogelijkheden- zelf verder uitapinneak • 

weet dee,  waar,= benevens new geldelijke  

gaven, ook uw oude kleeren dankbaar ont- 
vangen werden ! 

HANNE VERI3EUGGEN. 

UIT DE ODDR,D008. ' 
De Kerstboom komt algenieen in de mode. 

Ook in ons land, Doch het. Sinterklaas-feest 
is het oud Hollandse]. nationale. Denk een! 
aan : in een Dadtsche rekening en  
1460 kruit al voer, dat de kinderen op 
December „een snoepduit k r ege 
tot meerdere zaligheid". 

_ - - 

fNOEZONDEN. 

Ann de 
Vti ourttri km Haagscha toniár.  

Saar aanleiding van Uw jongste stukje 
,,Vrouweaberepen", doe ik u apr  
orodree. • dart in ons land soufflease nicht 

De omstandigheden echter, waaronder zeo'n 
souffhMse werkt, zijn niet van dien aard, 
dat 't aanbeveling zou verdienen, hiervan 
.'n__gesocht beroep te maken l - 

Hoogachtend 
uw dw. 

JOH. W. KAGEDELET. 

En We zijn . wan informeereu naar de 
teebentiditelee voet hot feest. dat op den 
t2en Kertsaktg gevierd wordt. en hebben wee4" 
ton. en ander gehoerd ven al die honderden,. 
die. du de ...epen tafel" 'er- weer is mede-
eed.,  de 1, intetitmendeu, geregeld hou dager. 

lijksehOn maaltijd komen gehimilten in hét 
,..,chouw- mc, - de I le a plat te spijs 
Het'.weiti op 't oogeriblik niet zoo heel 
I i nk eon tweehonderd,: tweeltonderd-vijftig 

luerumteil da egt:. Meer nu de kou is lege-
werden er- wel spoedig meer verwacht; 

liet taintal loopt dgm weleens plotseling om- 
hoog tot vieliontlitni of oog meer, , 

Met.. den Itendmaallijd wordt er op ruim 
driehninbent gerekend. lien, op gewend dagen 

die honger heeft. binnen loepen en een 
portie eren enigen zonder geld of zonder 
lei voor het kerstman' warden kaarten ver- 
.trekt. Don teelt moet er op gerekend woe-
den. Inteert,' lionsenell ais den maaltijd mit- 
h ot ditelamen, ook omdat hot nier n uiige-

- --breider- ie. .ee-onsleehtrger. in. het klaring---:. • 

K irman 
s mak 

Ku a • 
Bo C hara 

-S amarkand 
bed, trin Mut , et renei A fghan 

voor te dragen door  
Ser R as 

Kesdrect-------
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Y Omud 
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C. D. en C. P. á la Siráne Paris. 
NIEUWSTE MODEL.  

„Ligne Normale" 
met buena „Omega" 

voor de nieuwe mode 1914. 
' Greets Icause Jon gedames-Corsetten, 

.rechthpuders, husth unders„ eng. 
Jarretelles wan at 15 ot. 

Maison Nederland 
J. L. J. Beldorbos 

6 Hoogstraat 6. 

'TOTALE 

OPRUIMING 
van alle 

Luitels 
en 

Mantel-Costumes 
Buitengewoon 

Lage PRIJZEN 

Grapte Zeeuwsche imperia! 
-Oesters. 

Per honderd . . f 8.— Hgol",„ 

itrri'i=4 Per dozijn . . . . - 1.— 

Groote levende Kreeften, Langousten, Rmerkreeften, 

; Versche Russische Caviar. 
• Kreeften-, Anjo Huzaren- en Haringen' arie 

Hors d'Oeravre-schotels 
Si Verder alle ZEE- en RIVIERVISCH. 
<1;•  Hij omvoer KrImp-Schelvisch en Kabeljauw. 

Eenig adres:' Aanbevelend 1..t 

„„..P Vs in Tuinstraat 2. Wed.!. HOEK & ZONEN. ; 
— elef

5 Haag. 
oon 'eters Leveranciers aan belde Hoven 67  

e 

Boekóinderq- 

A. 8. Gimberg en loin 
Yeenkad53 den ilakTe1319 

Inbinden van Tijdstobertten 
ook met bijlevering van be-

staande Stempelbandem  
Voor birnwerk-aijn -traat9 

modellen te bezichtigen. 

NAA0SCH EFFECTENKANTOOR 
Koningsplein 35. 

Telefoon 1490 

Effecten, Coupon*, 
pnelengatfe elk fleffi.;;.4% 
11autoor geopend van 9 

11 J. VAN DOESBII1199. 

ISi1EltAART 
Beekdeks' 

00 Ois„ 804ta. en t I.- per 100 stuks 

---T-9/~d1r1114,  
van af f1.25 per 100 stuks. 

Keurige uitvoering en 

Vraagt 11fonsterbock ter inzage: 

Bod- en Kantoorboekhandel 

E. VAN ANDEL, 
v/h. S. M. VAN DELDEN, 

WEIDARSTBA AT laat\ 
Suealtade. 

'óri:4",>arnt'. Pg:rjiieet. 
ZAAL DILIQENTIA 

door het enorme 
Zondag 28 December 1913 21-ntir 
-Joseph in Dothan' 

Avondslaálrljft: h9fInTald' 
en langdurig applaus bewees, hos 
d 

rtolkin  
del. e rd s mooie 
g up prijs stelden ens. 

211 l .ewdese 
nar en mbmer .laseph Dotbas 
.vertolkt beeft., is beven lof ver. 
1 -a aria 

 Entr_ée djouloloren)  
Zaal zUvekke

Zu
n 1, %laan f 0.50. 

MANICURE 
Merie Carnier 
recoit chez elke de 

2h à 2h. Vleet a 
domicile 

109 Nieuwe Scheelstraai, 

Effecten. 
Wanneer , gij effecten 

bezit, aboutnébrt u dan 
op het 

FINANCIEELE DAGBLAD 

Neeriands Koopkracht 
prijs per halfjaar f 6 -; 

-0141 - 
belangrijk hoofdartikel; 
eiken dag de vragen 
van abonne's gratis be-
antwoord;-elpees-plag;alle 
berichten, die voer den 
effectenbezitter ::van 
belang kunnen werden 
geacht. 

Vraagt gratis proef-
nummers aan het 

bureau: 

Anne Paulewnastraet 16 
'5-GRAVENHAGE. 

Een Velligheidsgastneter 
wordt ieder b p aanvrage 

verstrekt. 
Aanvraagformulieren gratis, 
bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

Grootstee en meest uitgebreide 
Corsettenimaganijnen. 

11111111114C°. 
Noogstmat 35 

Annoncent leur retour de Paris avec 

une spiendide collection de 

SPECIALE AFDEELING 

— in 

Pelterijen. 
or Alleen prima en 
gewaarborgde kwali-
teiten tijel11851011F 

dulige Prijzen.  

N. B. Cette collection se compose des toutes dernières 
creations des grands couturiers de renom 
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Herlevende Hendweenemet. 
.Een aarde  In de wereplottes von Mevr....MI« af Beverwiffio 

Eerste jaargang. Zaterdag 3 Jamiari 1914. 

IIAAGSCHE VROUWENKRONIEK 
Weekblad voor de oratiwIlwlcele 

Hoofdredactrice:ilevonw S. LUGTEN--Rws. 

• Dit blad verschijnt, lederen Zaterdag. e abonnementsprijs 

bedraagt 1•0.75 per: kwartaal. - 

Afzonderlijke nummers 10' mat 

BUREAU VAN ADEINIETBATIE EN REDACTIE:

ici. lÉrgterdijk 16, '13.-GFra,venhi,ge.-  
TELEFOON 213.2. • 

PRIJS. DER ADVERT~: 

Grapte letters worden naar plaatsruimte berekend. • 
, Be. abonnement belangrijke korting. _ 

1 • 

mar gegeid. Opgewekt werd et de .ervondMee het meegeven dm Mie andere natter, het 
ingezet; Jelles p.amtgen en Michael de" Di- zeel geheel inleven.. in, het als het erve in 
gaed voerden aervolgens -von Georges &aam-  di huid kruipen van een ;teder menech, ver-

-de Soesde op. ge, k- veerMum en vioolruit,- oermakte  in de intensiteit welke een knap 
Tells Wmain walgo liederen-:no bememepeler .begeeft, tegelijkertijd ergs prije- 

gedichten ' van Carmen Sylva zong. Hee lied: geven van ele_ngen_perebonlijklesid- 
der Seadtreger liet niet na, gezongen Met De tnoneelapeler uit Modem, blijspel is wel 
bet volle orgaan vn. onze begoefde emoge- 'een rechte. -man 'e 't vak. Zenuwachtig la 
ree, diepetenen d indruk te maken hooge nette prikkelbear, spoedig , op - • 
`..Doch ja, het dient erkend,' de voordeache • windent en hooge mate jaleersch, lijkt 
der gezegde liederen door mevrouw Holtrop- he niet de bij uitstek geschikte pennen- 
ven Giek:ler, 'Wee ,wol een der -schoonste ge- :lijkenrit eau een lieve mauw - die echter 
(teelten von dezen avond vol kunstgenot. Sa- ook. artieste is, ook baar tijden heeft waarop: 
ber en .niet hoe muskaat luidende, met hoe zij weinig over baar kant kan loten geen- 
plooihere stem heeft Bette', Holtrop-eau Dele' gelukkig te maker/. 't Huwelijk tunieken do 
der al dadelijk dat eerde lied gezegd, dit twee valanensolten geeft dan mik ie de eerste 
Carmen et IReije  gevolgd-deer-het-vete dat - -e-teeeevee ee,~eteeigeeeeeee_e: 
de andere helft van het meedeinen ven lelijk geluk. De tooneedspeelstet, zelf kun.- 
Roemenik's Koningin. -vormt Sylva ('t Weed) stenarease en niet -.minder, eer meer •geteld 

tiet gemetst UW-goden, :waant/ de spat -dun-  ~lijd, ie het moe, laagere het ma- 
p:dreven wordt  mei,  de dweee enebielding, peet te zijn vena el de booze buien ; zij, de 
welke rotsten ondergeen.  kwam nu. Je _ zeer _liefhe~e_.eeeeveeie,±,,,eepeee_eeeee, 
dibamïan3'rhad een Mer-tgeleiku. eitrant ;gewordene ' een nijdig wezentje zelfs, 
ter beviel ons het Moeder-lied, • Eet leed dat, deer zij geen. liefheid ondervindt, ruig 
doM• Koningin Elisabeth ~ermede, bij het gerit meedoen in het miniem en grauwen 
sterven en na het sterven van haar eeltig doch- . ce danig ia 't huiselijk koor Meebitsk 
te.rtje, heeft haar dikwijls ;tot gevoelige pee- h„,_oteme. ek.,..wen_2e_teeteeelefehne-ehre..._. 
ede bewogen. "Eer woord". het korte ge- 1  nisch slecht humeur is een afechewelehla- 
dichtje, wassim de moedernaam wordt ver- loeeie 
heerlijke ie doemen bewijs, _Niet weer esel._hije nietig  .-lernlien-mien -en 

Tree a'..4 we., g.g.ht; eal hij in zijn geluk zich kunnen weergeven 
moorden. ; verhalend gedichtje waarin het den- wanneer hij overtuigd, tea volle over- 
orderweap wordt ~leid van een,  jongetje tuigt zal zijn van zijn eremis eehteleke 
dat in 't spel eijn zesje doodschiet treew. 

We einden.. het vee+e geheel-ein-•----goj.vet- deir het- -pitai-op--  zieh--leeeteibeen-- 
het fraai gellinehmele programma opgoten- •. men in de verleidelijke uniform erin garde- 
men ce kunnen niet nalaten er ceder eken- Initennelt, nadat hij reeds zijn vrouptje roe- 
en uit over te nemen. de inzeil heeft thumgestuurd, van I neertje 

De kemp onstuimig inet gefingeerden naam VOO/Zien. 
Nu blijkt hij zulk een verweerder k toe- liet zusje teer en zeelt 

Dit nummer bestaat-uit-2 bladen
. 

 

EERSTE  
Ontwerpen voor een geïllustreerd hoofd 

van ons blad. 
Op enen prijsvraag voor een geïllustreerd 

hoofd van omblad zijn niet minder dan 2 

minverpen bij 0119 ingekomen. Wel een! be-

wijs, . dat die prijavreeg in den sumak h ge-

vallen en zeker niet minder oen bewijs, dat 

er onder btw lezeressen velo zijn, die de 

teekeestift weten te hanteer°. 

Binnenkort:-hen wie het oordeel vaal de 

jury -- en die jury, zelf - te publimeren. 

Ten gerieve van de medediegetem Mar de 

- --prettermagememea-wij-litier-ed-vied de motels, 

waaronder de ontwerpen . bij ons werden ie-

gezonden 
Motto' e. 

1. -Elly 
2. Onts-ildeoling 
5. Sleep niet in hij uw spinnewiel ; 

furore 
5. Eenvoud; 
d. Iris ; • • 
'f.-•11M-•14•IMws onder naer 

9. Als men thuis •  ; 
10. Branders kops; 

muogliid,4; • • 
12. Opdat zij niet inelape bij haar opium- 

' wiel -; 
11. Vogel ; 
14. Peta • 
15. Hoop doet leven 

.Liehtec - - 
17. Fency ; 

Locker et Emerge; 
11 Twintigste Eeuw- 
20. Ie witter,  kunnen i` 
21. Ornement is . alleen den  gloed, WiMileer.  

het nijd innig vereenzelvigd is met de 
Vormen, die kat bekleeet, dat geen ver- 

" entering.-dat kleed Mogelijk w°1' 
der vergrijp aan de vormen daaronder. 

CARMEN SILVA-AVONP. 
'1'ernidden. van wanden met schilderijen, in 

groente Ftidehre-eme ie met pleehtigem. 
ter Camee Sylves zeventigste geboortedog 
geviene 

Het karakter van deze viering is er een 
geweest van ermee, beest ven wijding, Dam 
het uitmerend comité van de. Carmen-Sylve 
Buldebetooging terecht gemeend heeft op. 
 zen kunirtevand Carmen Sylvn zelf ale kun. 

ateaaree moreel mogelijk een 't woont te 
moeten laten,• is de amelie mimetf er een 
geworden van een bewogen stemming, von 
een diepe gemeleaangedaembeet. We hebben 
het mede genegd in • dit blad Carmen Sylve 
is een.  dichteres die in heer poëzie steeds 
tenehtte een gevoelsschoonheid neer te leg, 

-	 gen. L'art peur Part, ia allerminst een spreuld 
welke zij onderschrijven me De goedheid 
van hart, een ruim meneehelijk meevoelen ie 
de-kern van haar eerzen. Die verzen zelf 
hebbee een belangrijk deel van den meed 
gevuld en door niemand minde dan mevrouw 
Holtrole-von Gelder voorgedragen, hebben ze 
den schoonsten indruk, dien zij uitoefenen 

-_kunnen, te weeg gebracht. 
Toen het tegen achten liep, Maandagavone 

stremde de Pulehrizaal vol met een Haagseh 
elite publiek, Wij merkten er vele bekende 
persoonlijkheden op : den minister van bui-
tenland:salie zaken en mevrouw Leed». den 

.. heer Gammel Borgesius, voorzitter voor de 
Tweede Romer en mevrouw Goeman Berge-
sim, den gezant van Reemeniefbij ms bot en 
meerouw, Ven hef uitvoeren] • comité eer 
huldigingeromminio zagen we voorts mejuf-
frouw E. Basede,' eive-prendenti,  vee den Nee 
Remde» Vronwouroad, tWeeeeliilder lek. Zit- 
•-keit en den leer H. von dm »tedere. dien 
wij als de grom,  kneed van deze hulde-he-
terging ter erre van Vormen telva hellen 

feedgeoleR von 31annibig zetti ie met 
oen WOnWellkehr dot drie lederen mag rit 
den bondel „Melte:Rale' vim Vermeit ev len, 

tin-sim olaltles 1.1 eirIrdierv 
trie nair:r 'leiding aait den hoe. Ilmiri Vit;  

Maar ]telpand bij al 't geen. 
_____Deeiterlon_ knaap, veg2reekt. _ 

„Zie hier !" zoo smak hij enne, 
',e't Pistool van vake ... nu, 
Pee op,! lk n dood: 
Sta teil, dm raak ik u 1" 

Het meisje tocht. „Welaan ! 

De knaap lacht en legt non, 
En. baalt. *klus getart, 
Den trekker mn .... hei kelen 
Trof zeetje ie het hart 

Zij valt... .de kleine hand 
Deukt vast zij op <IS wand; 
De lowep werpt met een gil 
Ziet bij heer op den grond. 

Zij glimlacht, fluist'reed zacht, 
Terwijl reeds 't leven vliedt 
„Ik sterf,'- maar wees gerust 
Hoe 't keent, vertel ik niet." 

(Uit den buidel welke bij de rana,D. &Da 
te Rotterdam in de Hollander& vertaling (rem 
Fiere della Neve is verschenen.) 

Doch wij mogen het verslag ven dezen 
avond niet beeldion, alvorens te hebben ge-
sproken van de kleurige tefreelen uit het 
Reeneensolte volksleven,welke door me=. 
vrouw vrouw Amy Grothe-Twis zijn in elkaar ge-
zet. " De nationale daas, welke een foto in 
het vorig mmmer van. -dit blad heeft ge-
toomt, hekben wc thans uitgevoerd gedoe. 
Het wee een, alleraardiget levendig gemokt. 
de' doeSeenmereling der kleurige nationale 
rostrums gade te slem. 

Een 'defilé leep den Reenteenschen gerant 
de',  met Meereetw, steende, Zijn quasi laad-
genoten liet vembetrekken, besloot dit 
vroolijke nummer. - — 

We noemden reeds den ijverigen seeretaris 
yan de oammisie. Inderdaad heeft de beer 
van der Mandere in het mores van dezen 
feestaverel do betoming van al zijn moeiten 
mogen vinden 1 

DIE tIAGNE-SPELERS. 
DE GARDE-LUITENANT. 

Hm stuk van Franz-Clubut, Ie nee Me . 
evergebreelit door ,. Adolf Engers." had kun- 
nen hoen, inplaats non de extlevInitenttlit 
- het huwelijk vuot eeg. it.tter. Hek 

tkutrineo---bettsr totstusentil skin, want ist-
tleetkantl is is dil .tak het ty !toetra... naar 
Voren gebruellt ton het voelon veile touneelv 
mode, dan seltItst mrrrtniiigoi inentieholijk 
doch :th regel n'elhllot,--Vellm,ltpd is' met- 
ket vak. Het lialieetea mei itivierneticelt, 

De Ideeden van Mevrouw Polvliet. 
Do bezoekers van het Veedespaleis zullen 

bij het vele schoons, dm in het interieur de-
zer stichting ia ,op te. merken, ook, geboeid 

e zijn deer de deer fraaie Icleeden, welke in 
sinerm-weefeel de vloeren bedekken. 

Er IS lint retassolttitot kleed. tfiti rk-  iTsto 
MUI her Ihulttredle pnitis ten geselleske tof 
Ine d•it r, ,,1. 4444 Zijn 1,1Ig b• M., ..iXt i ei 
meier enge eer -. de Hpuo.rkttnIndwid trekt: 
er rijn do Devetiretekleoleti »meel Ida"" bit 
.lno,.M,11 eelt at- triMilliWig.vele,liitrla—r : 
,r aide Itoesseessette kletsten ; doel. er zien  

sekt/Mag te volgen met de negen -, detail 
OOk zij  emelt hier uitmuntend deze rol vaat 
fijne schakeeringen, waarin de twijfel aan 
des echtgenote aan eigen kracht af- 
wisselt. 'met phendediging en onverschillig 
held. Vol halve gevoelens als deze rol ei. 
is zij Met een der gemakkelijkst speelbare. 
Ten slotte als de trouw der tooneelspeeleter 
aan beer neen aan het wankelen gaat, komt 
de meeaten. Herkena~ verzoening' 
-43icielthorseelspelers-blijein- 
De zoen welke zie den garde-luiteeantem. 

stond was immers voor hem den mingennet, 
,Meende hij, hut gij hem niet heil herkend?" 
En ze hemde het vol. Dat - toen de m-
ulo-begon o'-'Aan';-mansreels Ten 

Doch niet mogen wij eindigen, zonder bet 
spel vel humor te roemen van mej. A. Wes-
sels. Dezen kant van 't vak eit, dele--van 
den humor,.voor mej. Weeseele _weggelegd. 
Zij heeft een geeetig talent. 

Dr humvnend - seilt• aardig neit--zra 
regen ; de rel var( den schuldeeseher hek 

Een geheel volle zant heeft met aandacht 
het spel gevolgd. 

ALBERTINE DE BIAS. 

ook 0013 aantal kleeden in de kleinere zelen, 
die naar den naam von-  een vrouw doorganno 
de Polvlietekleedien of rk Beverwijksehe klee-
den worden genoemd Over den arbeid van 
deze • ondernemende Holiendsche vrouw, onder 
wen leiding deze kleeden zijn ontnam; willen 
wij het een ~blik hebben. 

Meenttew - Pok lier-van Iltsmtstrutes is een 
oom.. dir -  Oe beneemt in voed, op .en 
leegs Nomikod tin .V1.11,10°1: Wal dieper 
in bel , achterland door te Afleer». lej 

71tWaInt.n hedr1 Oij tnigv 
len n iii 
zij sieb ttegethststett._ treft biar 'le 

reclameer, dat zen vrouw zelfs 
herkent, .wanneer hij de pep, zon; I,drijft, 
WaT hij •géeoliminlet-  een bezoek zen 1 durft 
breepte wki krijgen het pappige to 'tja 
den tooneelteeler  
't -coaverseeren te zien met zijn w in 
hoer salet. De tooneelspeler , ie • zijn. 
witten meetel ven garde-tuitende zet er 

Beng voor u ben ik niet ! kranig uit ; zijn Mediale: ia zeer mili , 
e;,en emeenseue  lekt het toppen van Ik houd het in .mijn: mond - 

Wanneer ge 't wilt. Kom, schiet le a
ar
ff
u
ww
k
it'

ort
i houding-op 

 zei h
tra
t p,,

de
k
- 

euffige lachlukjes, leseleraehlige wendink- 
je:e Neen, geheel en betooverend is hij 
voor de tooneetspeeleter toch niet. Een beetje 
secce. beeft de garde-luitenant echter wee 

En `neeg Verkeek, die riem hoofdrol 

op zich nam, allerleukst de dubbele rol van • 
'gelukkig cour-Maker eo, steeds droefgeesti- 
ger tiell . voelend. echtgenoot. 

Ook r.mky Vrede behiii‘gt niet 
Ussr spel - wel een genot ie het, de mooie 

.-hearrele gmeche--~re ver- 

garde-leitenant had herkend., Bij, de kun-
stenaar -en het groette kind, gelooft. Gelag t 
kl te gretig slechts, 

Het Mak Omligt allergeeetiget. Wmneer 
-einddij over --dite.-stennseling fiuiDa4den 
wat vrede van. eensgezindheid ademt en de to. 
neelmeler, trona en gelukkig iti•eijir Mouw, 
glinlachend-zijn- -lerantje--ligtete lezterEeg 
oude hulavriend die als onschadelijk aanbid- 
der ven mevrouw bier 'els kind oen ls, 
eveneens is weggezakt in ere fauteuil en Ia 
zijn krantje ene mar mevrouw gluurt en me- •  
vrom zelf piano-spe-SR Chopin, en rietal-
lee; de onheilbrengende Chopin speelt (vol-
gens den eolvtgenoot),  doek ook met de hand 
wuift naar zeker garde-luitenant, die daar in 
de straat bange haar raam placht té loepen 

Ala de • heer echtgenoot dhi ziet, die Oe-
quette, lieve armbeweging tot groet nou den 
denkbeeldiger garde-luitenant, duikt he die. 
per in zijn fauteuil vet geluk erf kijkt hij 
els een kink met gelede verheerlijkte togen 
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WEDSTR 1J-D. 
Voor onze lezeressen schrijven wij een wedstrijd uit in 't aanbrengen. 

Ven nieuwe abonne's. Deze wedstrijd begint heden en eindigt 30 Juni ars., 
des natel ags om o nor;  

prijzen zijn ild -volgende: 

1. prilst  Een week naar Prijs, Berlijn, Wiesbaden of een  andere" 
plaats in 't buitdfiland,..; ongeveer o-p denlfden  afstagd, Urmden, 

of . . . . . f '125 in contanten. 

2 prilst-Vier dagen naar Brussel, Bentheim, Kbnigswinter (Zeven. 

eebotte),- de -Ardennen, of . . . . . 1 75 In contanten. 

3° prils:  keu luxe-voorwerp tel tfigiTide van f50' (naar eige.kee?..ie) 
'bv. een gouden armband, een bronzen 'beeld, een horloge, of iets , 

dergelijks, of . . . . . . 50 in . contanten. 

4. prijs:  ten inga-voorwerp, ter Waarde van f 35 ,(naar ogen keuze) 

-getiden-~enveildnieitje, een-releneeeteintrei-ef .ets -- 

dergelijks, of . .• . . . . . . f 35 In dontanten. 

5' prijst . . . . . . . . 1. 25 in contanten. 
M0vrouw %Mines Kunst-Hannweverlj to E4verw0t. 

45 prils: . . . . . . . . . . 1 15 in contanten. 

d., 9. en 10° prilst elk . . . . . . f10 " in connten.... 

Wie, minstens 5 nieuwe abonne's aanbrengt, ontvangt in elk geval 
van ons een orstats, .0a m behoórt men•  niet onder de 10 prijawinsteza. 

" • Voor iedere nieuwe abonné, die men aanbrengt, ontvangt men 

-  telkens---te--onsen--kanters- (Kaeuterdijk n^ 16;-1.. álage) cas-dooi ene  

onderteekend bewijs. Tassehen 1 en 15 Juli moeten de bewijzen bij ons 

warden ingeleverd. Wie de meeste' dier letaliteit -bij-  b---inlevérk--k-fijgb' ----- 

den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz. ani.. 
.41.13Diguwe abonggs 'worden  zij beschouw die voot....tainsteng.een.- 

- kalf jaar -op wn. klm), inteekenen en het' abonnementsgeld over dat half 
jaar bij aanbieding vaa onze kwitantie of te onzen kenbare behoorlijk 

Nadere inlichtingen en inteekenbiljetfen zijn eiken werkdag van 9 uur 
's morgens tot 5 uur 's avonds nen 028 bureau, Kneuterdijk 16, te bekomen. 

De Directie Can 
DE HAAGSCHE VROLTWENKROEIEK. 

enst" Xienvenlis het' - BRIEF UIT PARIJS. 
meest voortreffelifk ten onzent maakt, is deze 
van Mevrouw 'Potvliet niet. • In beginsel en December 1913. 

inderdaad, hebben we Nieuwenhuis meer, te 
een," <nadat deze uit eigen vernuft en kunst 
ziln werk van . den eerst. aanvang af op-
bouwt. En terecht heeft de „N. It. C." in 
lune' verslag van fdevonaw. Pélvliet'earbeirk 
die .tkesns in den lteiterdrimschea Ktmstkring 
is , te zien, er op gewezen, <Int het insel 
in dit :lil eiden oen er is, dan waarvan 
de kenetenaars -lii%amil, jast als die 

verlangen, 'dat hunne om- 
-,Beving, hun land en hun tijd. zich zal of 

 in hun werk: Daartegen wam. 

wen gezien, wevende haar sehoone tapijten. 
i.:tis lust is bij haar eetstaan, zelf dao 

weefsels te Maken, smals zij ze zag ver-. 
vannligraimser patrones die het eerre geslacht' 
aan "het  andere els let ware overleverde .

; 

o zonder. vo rbedlJ 
iklevroukv Pelvliet is blijven toeven ho niet 

licong,egoany voor zij de motieven kende, welke 
de onderscheiden stammen verwerkten. 

Oneteenoba motieven. 

newkenrine ,11i1.11.• heeft de k anstendres.  
inkt van d, t,ekeningen, nélke 

,e1,,• ol,ewm, dit 111111 kmist- 
g.. oei deden ont,tuati ee die. aa 1,d duur 

mniiengemehler 'jat dun 
naminflodijk in bun . ,,,, nschijitlijke miiveteit 
Ijkir natij. . 

liet 01 dit kodlinre nulletinnl 4411.1' ontelban, 
klenrverInnelingeN.  

mi ne° au..rkingen oyér t,ds- 

nieken, kwam Mevrouw Polvliet in ons land 
Geestkrachtig in hooge mate, ie zij met groot, 
toewijding aan het werk getogen. Baar eerste 
streven was bedreven te worden in de tech-
nisbhë vaardigheid en in hot ontwerpen van  
luitonen, deze in verschille1. grootte en 
in verschillende combinaties. Zij heeft nam 
aantal kleeden, producten- uit dien eersten 
tijd, goloosid-ra de groot zaal van het Leid- 

okr 11,:t Or anis,  »oliede weef.. 
erbeid. doelt nog dit onnn. - 
gelloonheid von kleur. 

Hoe gresd wen wi .11. veera0sing hij 14'0 
Ind iloorieniseli metilij-

serloditmuneenni. '-te ervaren. 1,,; Mevrouw 
Pel, 5.1 n. haren .r1,.1.1 gehad: en ar op 
andere. teel whonitere tlimiquifievuldeg--waï, 

Nu 
,Muur N.41,1111,1  

aan te voeren, dat de ultheopmehe kunstuit- 
tiugen als Perzische kleeden deze der 
Arabieren in hun ongebreidelde fantazie, hun) 

-kleurgloeck—hun ornamentatie en hun vrijheid 
te stelten zijn boven den meer strekken wel 
deftigen, doch ook meer berekenden modernen 

Dit staat vast wij, die hoog wegloop. 
met Nienwenhuia' arbeid., voelen daarin teek 
vooral Mg ander schoon dan Mevrouw Pol-
vliet in haar kleeden geeft; doch verrukke- 
lijk van kleurcombinaties beider 'arbeid 
stellig. liet is het wezen, verschil brengt. 

Mevrouw Polvliet uit zieh als 't ware plot-
seling in kleuren, die men  limiet verwacht 
had"; paan+ naast blauw, in allerlei 
Bijzen .vertnengtt heerlijke 

. 
en loepen 

dooreen. Blauw -en-rood zijn in een kledn 
kleed in bet. Vredespaleis schone ver- 
werkt; en daar ie nog,  een leed, wmgran 
men de leidon3e kleuren' bie dadelijk op-
merkt, doelt dat een donkeren gleed uitstraalt 
van onzegbare nuances, die, gen elkaar in, 

111 ' kleun,yrneht ventekken, die bézield 
lijkt, 

Wil mem 31,,vrouw Polvtiet's arbeid be - 
Wde enr., ga neer het Vrede:911.11cl'; 
igen nerioluunlweeien voor het Martje 
terzijde ne M'n hoofdingan m g, waar. outer tij 
ernantell,' het Amuletje zneldende bezoeker. 

het minder. 

maaimist11..k AS. 

'Het is aarzelend, dat ik er mij tee zet, 
oen brief te schrijven over deze, stad, waar 
ik nu al langeren tijd woon, waar zoo veel 
gebeurt, waar te veel ever geschreven - is ; 
de stad, die elke Hollander *el eehijut -te 
keetten, omdat 8 luie sporen niet al te veel . 
gevergd in,  als men ergens Op zes velerlei 
veldzee gemeten, 555 ~. - 

Er is waarlijk zoon.overvloed vei.  Mate- • 
naai- ent'dvsi 'te praten ere zoor, overvloed 
van geschriften; dat het te veel gewaagd - 
lijkt, er 'euw over te alsof  

. men ee lzmulers ta vertellen had. 
waars-e-huw damar. vooruit mijn gelid - 

dige lezeressen, dat ik absoluut niet de ver- , 
beelang lieb, iets nieuws te brengen. Wek 
ik kan geven, mijn eigen wijze van zien, 

von 
-- 

.een stukje persoontijko ondervindingen, 
die con deel van dat onmeetbare, groode le 
Yen uitmaken, dat Parijs, de historische we-
reldstad, bevalt. Zal ik bet ietwat afgezaagd 
beeld van de „Vil], Limrière" herhalen? als-
of er alleen uiterlijke schittering bestond ? 
Misschien ! tegenstelling van het - zware 
Londen, dat 't Meest dom eersten tijd zoo 
pessimistisch naartiest; van hei • protserige 
nieuwe Berlijn, -is Parijs als een vetolijk ets 
luchtig wezen. De vreemdeling vooral, die' 
er kome ,peur faire la mee" heeft het er 
van gemaakt. MOPS Pnrij. 1.41-  veelsmeer tel 
zich,. en-ik heb het loven er lief gektegeu 
ons endre  ociErikén7'1 heb het gekalkt van 

Parijs van do gronte  boulmtnn9-is  
gebied, dat ik -  slecht ken, wat u miswassen  - 
wel erg vm'e'ondert. Ja zeker, Ik ken ze, de 
Hollanders, die er hun .grootete genoegen in 
vinden, van café tot café te- slenteren, en 
dan het vooramtniste ~int nemen op het 
hoekje bij de Place de l'Opera, in het café 
de Ia Pais. I 

Voor ons, bewoners van het Zuiden, aan 
den linkeroever, is café de la. NIS. als een 
wachtwoord" van fatsoenlijke verveling ;-waar' 
eelt heeles  fainilie neerstriilát bij hett beste 
tafeltje, -.dolt .zorgwildig is' uitgekozen, waar 
de te bashallen drank een punt van groot 
gewicht is, sonar elk jufje gapend waak no 

-.Afeis zou kunnen zegge., zija land 
liefheeft, maar z'n bewonen niet -altijd. Wat 
voor mij zeker waar is, als ik een dergelijk 
geive togen ISM lijf loop.. Veel verder dan 
de bonlevaids komen ze niet, afgescheiden 
von de ,ehaanpa-Bly.Ses en het Bol;, en voor 
enkel. de op vreemdelingen-ingerichte nacht-
cafés vaak 3lontmartre. Ze kennen een enkel 
museum, door een oppervlakkig bezoek en 
brengen veel tijd in de magazijnen door. Nu 
zou ik geen vrouw zijn, da ik niet toegaf 
dat winkelen eert ollerplezieriget tijdverdrijf 
ia. Al wordt <wal man de meeste gevallen 
na mni half .,miniti ongeduldig. dat =hij het " 
niet long, uithoudt, wij inowten onder ' ons 
toet bekennen dat wij, normaal gemmen- 

.Pr nooit genoeg van h,blam -.en ver- 
govingag,ozindlicid wordt groot, al ik merk. 
dut iemand inde groote magezlifien, zijn. tijd 
neon ; baar tijd verboemeld hoeft ! Het ia 
werkelijk verleidelijk. alles -te kunnen aan-
pakken. linfillin,s0,1 en weer terug leggen, zon-
der dat lemend, anuentvkingen maakt. De di- 
recteuren VIM bet L(.11Vre, tea Pnaternia 
ter; soliijnen Imyeliologie der veesweeziel 
op Inni duimpje to kennen en door. Inni ren-
een omzet kunnen zij liet publiek vrijheden 

emorloven, v.ir Inv, niet nl te nadeel ig 
ziin 1,1 11011 de knapsten non bre» i an ge. 
oef nerelt 

Mil. S1144. in 11011211a een Ining.ijar, wnew 
nies twen g Iaat thuis 11;~ 
en. lndnnit. u It 1..,ffen per e, t•rt tbi1Ws 
later terne Malt 2,..•Ven Z00,100 verlies op den 

•::t? r ‹io 

C.2. 1..,"0/0,0010r., 400 /huw. 

 

..t.i.t.4".7.71.1"re.14•21 11..:111.1TrirnTIT.- 

 

 

'1  'Wi( it,4$1, 

 

elo., e. 1. 1.. .4, 
Kiesels uit een nInkleen or,ettrian. 

" andere kanten, liet lijkt -.ij (Inneem beter, 
mijzelve te beperken en te vertellen van (Int- . 
gene, wat ik goed weet, dan alleen alge-
nmenheden sari te Wippen, die men bij ma-._ 
Mier V491'spreke«, ook in Baedeker vinden 
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Veili9heidsgasmeter 

op aanvrage 
verstrekt. 

Aanvraagformulieren g na ti s 
bij de Gasfabriek verkrijgba  

Maandag 5 Jerit~ 1914  begin wan den 

JAARLIJKSCHEN UITVERKOOP 

DirectstoLouBouremsester Jr. 
Wagenetragt1.4.2d.i. Haag 5719. 

Zondagmiddag 4 Jan. 
2 oer 

De Big van het 168e. 
Zondagavond 84 uur 
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fantasie-stof. Mantel 
met zijde gevoerd. 
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en uitmuntende af-
wérking. 

Fl 68.--. 

CONVERSATION. • 
jaunea lommen Frangaíses (pui. 

mennes) dianent donner warden 
Inhieuw de couvereation joonEe allo& de bonne farodle. Adregaer 
latere., bureau du jeurnal, nr 471. 

Effecten. 
Wanneer gij effecten bezit, 

abonneert u dee op het 
FINANCIEELE DAGBLAD 

bedank koopkracht, 
prijs per halfjaar f 6-. 
ELK-EN DAG-een 

belangrijk hoofdartikel; 
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van abonné's gratis -be-
antwoord; eiken dag alle 
berichten, die voor den 
effectenbezitter van 
belang kunnen worden 
geacht. 

Vraagt grafie proef-
ARMInere all, bureau: 
ANNA PAULOWNASTR. 76 

a.GRAVENNAGEi 

_ eerste klasse damesrijwiel 
te stellen, zijn 
le soliditeit wat alle 

doelen betreft; 
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3 elegance; 
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ting  
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-I!E7eG`DELIJkS 
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fanoy prijzen. 
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COSTUME TAILLEUR. 

Hang;. 

Wij_houden het Juiste midden. 

p een an oor Ie 'S-GrAVENECAGE kan een 

besobaafde Jonge dame 
g plaatst worden, die een goede hand 
s hrijft en . roet de NederlandsChe taal 
v likomen bekend is. Eenige kennis der 
vreemde talen strekt tot aanbeveling. 
Kantooruren 9-12 en 1112--,5 uur. Aan-
vangssalaxis f 15.— per maand. Leeftijd 
niet jonger dan 15 jaar. 

Eigenhandig geschreven Brieven onder' Na 20517 aan 
het Bureau van dit Blad. 
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H. Madlener Jr. 
Noordeinde37.- Den H ááj. 
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K. NIEUKERKE,  
Hen or van H. nn. de. Koningin. 

DEN HAAG ARNHEM 
Noordeiside 12 Steenstraat  2 

hoek retperpteln. 
Telefoon 2200 Telefoon 1000 
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memenn_gee. e wel - 
is dat lijf zoo niet netjes veranderd? 

Leze. ¢- 

Hume. (wijeend.). 
Zooveel ben ik magerder gewoeden in die 

twee jaar tijd. - 
Las (lacht.) 

bat komt van verdriet - maar dat zal nu 
wel anders worden, zou 't niet mevrouwtje? 
Zou 't niet? - 

(glimlacht gelukkig) 0. fa, tja, (eens kleine pause) 
Zije de kreukels zog uit auu rok ge,gaan? 

Honasom 
(Afwerend.). Neen, neen, niets meer. Ik zal • 

Eerste jaargang. 
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TWEEDE BLAD. 

'0M— T GELUK. 
Tooneelspel in "één bedrijf. 

ELINE VAN ST17WE 
(Jacemetme ~ma van &mes).  

Hei recht von opvoering voorbelgonden volgens de 
wet op hel ontetwerield. 

Allemaal. geen kreekje meer in, alles er uit 
gestreken. 1:1 7.011 nu hemelt niet zengen dat 
hij ruim twee jaar in een koffer gelezen had, 
mompleet .nieuw. 

Maar hij, was ook zoo goed als nieuw, die 
japon. Ik geloof dat ik ni maar tweemaal heb 
aangehad, ja zeker - niet meer dan tweemaal. 
Ik herinner 't me nog goed, Sens op dè soiree 
van mevrouw Wiggers, en daarna - weet je 
't nog Lize? 

Liza. 
Neen. 

Heamxs. 
Na dat diner, toen bijthuis kwam - zap - zon. 

Dal moet n nu niet meer aan denken: 

Zin dr  buiten ziek zelve;dat - dat hij 
me sloeg- ' . 

Lus. 
ik dacht, dat n 't vergeten had: 

Beman (rilt.) 
Neen, neen, zoo iets vergeet men niet -- 0 

die nacht (staat huiverend op.) Ik kan die 
japon, niet aantrekken. 't is beter, dat ik 'In 
niet aandtle. 

Lias. 
-Waarom niet? 

Omdat --emdat,... ik weet niet, ... al die 
herinneringen - 
• . lágg (schudt afkeurend 't hoofd). 
Boe kap daar!.over  tobben  Kern 

kooi -- ik dacht-dat ti wijzer was - 
Raam& 

Dr ben ineens zoo bang-- 'zoo vreeselijk-
bang - Is of alles meewerkt om me bang te 
maken. Ilt heb ook zoo afschuwelijk gedroomd 
van nacht, en van inorgena-dat-heir ilr-je 
oog niet eens gezegd. Lize - van morgen, toen 
ik Wakker werd, toen was mijn kussen nat 
van tranen  -  

En. maak je je daar nu ongerust over? Och 
Mevrouwtje - Mevrouwtje toch - zou 'theet 
erg te verwonderen zijn, als n na den avond 
van gisteren wat onrustig geslapen. had? _ 

Neen hé? Neen, je hebt gelijk, dat is ook 
eigenlijk heel natuurlijk... Wat word je toch, 
bijenloovig, en bang, als je veel verdriet hebt 
gehad. " 

Lus. 
aleer n hebt nu geen verdriet meer, is't wel? 

U bent na gelukkig, heel gelukkig - 

Ja anker. die zijn lang voorbij 

Vroor goed? 

Wel, nntaerlijk aoos goed, .net-haat je-  je-
tockln 't hoofd Mevrouwtje? --- 

Heeume (zenuwachtig grijpt Lize's handen). 
0, als ik dit geluk eens Verliezen moed? 

Liza - ..- • 
Wel sten, wel neen - Deer is -geen sprake 

van immers! 

Data zou nog erger zijn dan de dagen van 
vroeger - Weet je, wat dat voor me wezen 
zou? Weet je... 

Las. 
Stil -- - 

Heemma 
Zie je, ik ben niet bang.voor die vrouw, 

volstrekt niet, want hij houdt van. Mij -alleen 
van mij, maar - er kan iets gebeuren - 
Hij - kan ziek warden - ziek en sterven - 

0 sterven - Denk eens sterven ster- 
ven - 

Dee (bestraffend). 
U mag n niet wo opwinden, foei, foei - 

Bernote. 
Help me -.Doe iets om die onrust van me 

weg te nemen - vroeger - bad je voor me... 
Lize, 

Dat dee ik neg. 

Benxua, 
Bid nu - och mije  goeie, goeie Idee, bid 

na, dat. ik dit geluk behouden mag.- (snikt 
Iran den schouder van Lise). 

Laan (sussend) 
Stil toets, stil toch mijn kindje, wat kan je 

je toch overstuur maken, toe non - toer Thee 
:Afat voor je bidden, hooi je wel? - Dat beloof 

ik je - ik zal altijd voor je bidden, altijd -
En waarom zou jij non niet eens ,  geluk mogen 
hebben, je bent nog ego jong'- je eelt geluk 
hebben hartje, geloof ene - En non niet huilen 
meer, tee-.... wat moet meneer wel denken als 
hij strakjes -komt Rik nou die pogen een?. 

lizaume. 
Wat.ben je tal goed voor. me. • 

Nuk die negen eens, boe rood  

Zal je altijd bij me blijven --? Zal ie nooit 
weggaan? Ook niet, ah.... als.... 

Als 11 trouvren gaat? Dat kan u begrijpen 
_ 

(schertsend) en pas up, als ,ie nu weer huilen 
gaat. Is nog geen tijd om u op te knappen. 
Iaat eens zien -poe Inas hebben we 't? Een 

Beman. • 
Ja.  

Li 
 

Dan zou ik nee toch maar gaan verkleeden... 
Kom mevrouwtje::., 't Lijf is klaar, niet? 

(buieerend.) Die japen  
Lizs 

knot hem toch niet in een ronwjapon «g- 
angen? flat giet niet! 

_Neen dat kan ook niet --- Dat zon hij 
machten niet prettig vinden -- Dan moet je 

-rok maar breug,eii• ' 

Die, ligt al klaar lu de slaapkamer - 
nova meegaan om u te helpen? _ • . 

• , -13munne_(onder_'L heengaan).  
jet Laat maar..-. neg aan JaeOli,. dat ik 

; ontvangen kan -- pik wil niemand zien - 

Goed Mevrouw (Nerinine af zijdeur)..- 
. TWEEDE TOONEKL. 

Liza. (gaat snel de kamer opruiing», er t 
buiten gebeld). 

11  Dat kan geen bezoek zijn - zeil vroeg -1-
..joiet uil 't raam) Ja tisk - een dame -- (loopt 

snel naar de deur op den achtergrond, roept • 
naar buiten) Past Jacob - Mevrouw kan niet 
ontvangen.- Versta: je me? 

Seem (builen de deur). 
Jawel -- 

Voor niemand thnis hoor, voor niemand(bkift 
luisterend aan de deur staan, spreekt teer simt. 
sets& Wie in 't? 0 mevrouw Wiggers. Die 

. zal ziek niet gemakkelijk laten -wegsturen...  
Daar heb je 't al - (ongeduldig) Non laat hij 

timer toch binnen stommert - stommert 
• (treedt weer in de kamer terug). 

DERDE TOONEEL. 
Lus, Enna. 

(Mooie jonge vrouw, smaakvol toilet zeer be- 
slist in spreken en manieren)..  

Morgen 

Lies. 
Mevrouw - 

Jacob zegt me, dat 'Mevrouw niet ontvangen 
kan, mear, mij toch wel? Is 't niet? Ik heb 
log nooit belet gekregen. Of? Is Mevrouw reet 
wel misselgen? - • • - 

Liz. 
0 jawel Mevrouw - Mevrouw is heel wel, 

maar .,.,.:ik geloof ... ik weet niet zeker, ziet 
u ik geloof ... dat er streks iemand komt 
voor zaken - 

&Mie. 
Zoo, goed dat ik 't weet,-dan blijf Ik maar 

een °ogenblikje, zeg dat 'aan Mevrouw, wil je? - 
Den. •• 

(Af deur -rechterzijde - komtonmiddellijk weer 
terug). Mevrouw vraagt of u even wachten wilt; 

Venue. 
Zeker, laat Mevrouw ziek niet haasten -- 

•116e laat 'kamt die meneer, Lize? 
Lies. 

dele  geloof-Ik - 

0, dan hebben we- den tijd nog. Meneer Peulus 
Is nooit preciee op de minuut. Mevrouw verwacht 

Jou (weifelend). 
Ik -weet niet. . 

Eeuw- . 
Weet je_dat niet?.31aar hlj_regelt-toch altijd 

de zaken ,an Mevrouw? 
Lier. 

Dat geloof ik wel - maar wilt n niet gaan 
zitten? Hebt u zoo geen hinder van de kachel? 
Is.'t n niet te warm hier? Ik zou de detv••war 
open kunnen zetten. 

Niet noodig, 't is zoo best. 
Lieg' 

Ik geloof, dat ik daar wat hoor.... ja daar 
Le mevrouw al - (verdwijnt door de zijdeur 

_ettardoor Hermine 
VIERDE TOONEEL. . 

(in-clo grootste verbazing.) - stil 

(strekt haar glimlachend de hand toe,) Dog Eine. 
Emmert sla voren,) 

Wel -- wel - • . 

Ben je míti verbaasd over mijn verandering 
van toilet? , . 

• Raam. 
Zou ik niet? Dat draagt mi ruim twee Jane 

zware rouw, zonder ook ,maar van lichte to 
willen weten, en dat verschijnt me liefetineens 
in een erts-bleu toilet. 

Fonds 
Maar stuur zal modi wel een reden veer zijli', 

Hen MS. 
Die ie ei- ook. 

Enna. 
Je hek je Poeh v or je zaakwaarnemer nier 

zon poennon gemankt. 
lintat‘e. - --

Voor meneer Panhes? Bete kom je daar nu bij. 
EMILIE. - 

En Live zei uw, dat er iemand kirata lOOr 
Zaken. 

ROUWE. 
Och, die goeie Llee. 

PERSONEN. 
jeng,e weduwe 25 jaar. 

Plaats, haar vriendin. 
kGete- 
Jan, oude huishoudster bij Hermine. 

Rijk gemeubileerde huishomer - in 't midden 
gedekte koffietafel - links, dicht bij een brandende', 
haard een canapé .inet fauteuils en een tafeltje  
mei naaiwerk van Kermis, -- rechts een buffet. 
Op den achtergrond een deur; is den rechtersijunnd 
ook- een-denr, meer ~paait-een-raam. 

EERSTE TODNEEL. 

_ - 

(jongs itheum, slank, zeer gedistingeerd, eenvoudig 
_gekleed in een'effen zwarte peignoir. Bij 't opgaan' 

,--.....--von-24-44erm---/40ft--exj -nog- een-epoote-rustig.- 
--• doornaaien, dan staat gij liaastig-g p, schenkt Mek 

een kop koffie in, dat rij staande bij de tafel 
uitdrinkt en schelt. Tot Lise, die haastig bin-
nenkomt.) Je kunt afnemen. Lize, ilt ben klaar. 

Liz 
— 

Nu al? 't I.Yhaasrket mogelijk dato iets 
gebruikt hebt. 

13ElUITNE (g/iniCaciiende.) 
Ik heli me niet reel tijd gegund om te eten. 

Dat dacht ik Wel -'maar dat gaat zoo niet, 
werkelijk, dat kan niet, van morgen ook al 
geen stuk brood over de lippen gehad. Ja,. ja-, 
ik'heb 't wei gemerkt worcien op  
demonier, toe, laat me`nog leta voor n klaar 

,...Q.Y192_ffeinkleiff..e... g,n ee' daarom.
mag le ook niet meer denken aan die dagen 

v.ger. - 

mink ene knort n ortrok te plagen met mijn 

Feuilleton. 
PE ZAK VAN r)EN ZOON 

ANNA PRIDILICII, 

Nettiee..zegt altijd, dat m. lieleneet voor mg 
went...huwen zal. want [kat ik dadelijk ieder-
een dienetbmir maak en min het merk reit. 
Maar Net overdrijft graag, en plangraion. lie-
ver. En don kon 't beat zijn, dat Net een 
heiltje jilkienseli Ozalitt ik von den zoen • 
von' onni. kaetjtiffrouw meer melean krijg dna 

_ zij. • 
- Nets plagerij mat noren soit t, heweinn. 
ditt bij - vin ja. ik mica 'ronnitit 
Zen. al in er diet veel mto *mit mij in. «ie 
zoon van een koadjuffttnisv, een rexen. oEte 
slechts agent van duizend verzekeringe- 
tjes - enfin, dat hij verliefd mij Ine ie. 

Het ie pilt naar. Hij doet wel .eii beetje 
onbegrijpelijk.  Vtoond de laatste pktged. Als -
't de loon as mijn kostjnff must niet ge-
neest was. laat ik  gedoeld, dot bij Me YOCalr 

gs de zirm een kunt was. of mijn man.  

manie, oin allee, wat ik zoal 1,101111. 1110r 
moois zie, en non portretten voor mooie heb, 
in een lijstje ante des induw te Ilangen. 

Net plaagt me e i Bedeed, mot, 
Ik ,'int 't m•htet genoegelijk. 0111 altijd 

ondienst', tem ommegang door mijn, kamer ret 
doe& en mijn Wol, deern .to bewuntleron, 
tc kijkel it een geliefd geloot en te-  ver-
zinken in con pnbr (bi-0,M* dag.. 

Laat de zoon • van mijn km:djati' toomt het 
niet wegen, andigninei I tem' knoet woont anti 
plagerij te spendeerell ! Don vnl ik, lees, hel 
gauw ,Int ik dit allee liever eie. dan 
die oude pruiken vee Inogvergime trom, ast  
wie "oude 'nahooi op lannvergan, tantes. ,tic 
ik hete van olim motor heli laten 111 `15,11-, hznr 
ik de kamrex lantnle. • 

Enfin. anmiskog moet hij konten. 
Net is stit, zijn moomier is gat • t kan niet 

vechoitholijkon als de stmttner hereega emir 01111 
1100g111111.11,,W0011Zill 

(ij, W1117111' worm. ,minlijk. gij I. 
/ 

Het meest omga. 't moa eruit • ../1 't 
Imao, . 
lij gaf man. han liep ik-lts  

naruit om • t effekt re Inni., in rid, 
nat 't 11100i 11112, rijir. apart.  Dat het 't /10,1, 
ui, dus 

o thee lolt Ic, za; n to•vottm ecao keri agsag eJo t I 
Teen n om lij kiene lk ging den timen !el 

in orde maken snol als strek,. Net thoi, 
bron. tl j deed elke, zijii 1i1010,  - 
duo, ol e Ile don, opende bent beer, keek 
oor VO. aandachtig bl,  naar iets, date lllll 

vergehdt kun Leihammi glooit de 
voor de tweedo maal. • 

Toen giCia hij
. 
 plechtstatig dam dojto waak 

tipte 1.1 tegott 1441 et1 speelde 
oef het 

V1.1  
scheef hing. Maar Amor ab tin zei Me 

• t elItij e oren li OI ent tippen 
moedig.- ot, • t 10,11 1.11^1'1.  0,111 lang, 

heeft mat Mink, ik. ..1>ir knoeit 
en wat ti gij. waan% een, gij '.••• 

I ht tint& oel n aa kleur. Ik nam • een beek s  
mi gerte ntij den liwk ral; aina. 
dat ik las. Ik was al to hoonittnnk 7.00 .41W1la, 
zou hij teela niet neren t \Voldoen, kir know 
tot s-el oio n nel geld teleeen s razeil I 

Eindelijk. •  
to hier teek stoist.Jteele ets,. 

»soli lig mooie lijod ns, jtiffrolds::•jj • 

.r.ou ik zegge, ..lij loopt. niet wat rond op 
Zijn luwt en dat • Wil hij jou orerdnen.'•  

„kier een liefdesverklaring", zegt Net (nu.-
dnea. 

• Lie, dun zou ik toch hurduji moe.- 
tooit lacheis ! Of zou ik koninklijk Moeten, 

. zijn 00 »moten brinielien 
warm ! wurm ! gij 

lItnesilijk, hij doet eo., mor de laatste- da-
gom, dat, als bij niet de zoon va» mijn karn-
juffrouw Wen,. ik zou oppessen. 311.1.itiC0 7,111 
lk dim juiet niet Oppassen. Want .n naak, 
-- oe Is.. mannin zoo olie geen: kans hebben 

Net 01, ik hebben one die autk;vrtiatertiga 
kinint nou wel vol rozengeur en ‘11604`.11ii.11 
voorgesteiti; lener - 1111 1111.141i1.0 is dot 
wat id to ronsklooterig. 

tint ottponseto ot niet lijmere» kettert. de 
mam van mijt. keetjuffnufw ir titij • wourlijk 

nagliginble. Ik kan nue niet. neet 
naare beinmOen. Hij moet vannii.klog lijstjes 
voer me ophangen, Moor in niets aalt te doom. 

-Eigenlijk-verdient -hij wint -bij, de 
neon valts mijn kostjeffrenta r  heeft het P 

• lak al 'eens mostagnIl. 0.0  sen  Kik  
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Eimto. 
- Heeft ze rite maer-wat opden mouw gespeld?,- 

. 11simms. 
Vol...trekt niet - 

:le doet zoo vreemd, ik kan Met uit je wijs 
:worden: Wat is er nu eigenlijk aan de hand?. 

Naijk ine eens aan? Waardin l h .je?0, ik 
'begin wet te begrijpen a.  geloof dat, ik 

felicitem:en moet - 
Heenine (aarzelend). • 

• Ode ... maar jij laag hok. eigenlijk w, 

Vno ir •  
Nu 1 a ik nog, meer -va:alwijs dan Straks 

" iet; dat,jirepit -hertrouwen• zon.- • 

TIIIEWODEL. "ELME.  
ent.Reinstroto 02 
•rderono t15,k 

HERMIKE. . 
Dat dacht - ik zelf ook.  

;Tij - (mek), Kindje - kindje - ja bent 
zoo ongelukkig geelrest: 

Ilram‘r. 
Een reden te meer oir ne naw nar geluk te 

verlangen.. 
hamvee, ' 

0 verlangen, we verlangen ei allemaal naai, 
maar daarom krijgen we 't nog M8E-- Weet 
„wel , wat je doet, be.ste, de goeie 111Welijken_  
lbegen heusch niet opgeschept .-.en p hebt nu 
zoo'n kalm ro‘tig leventje - je doet,. wat. je 
wilt --- en je laat, \gat je wilt - afhankelijk 
ben je van niemand _Ik-  aan me nog wel 
eens driemaal bedenken,-voor ik me hond, do 
ik 't ZOO.goed bid, als jij - 

Haodon .• 
0 jij - jij - lk wil. gelooven, dat jij nooit 

hertrouwen zou - .1e houdt van je man hij 
houdt van jou - je bent gelukkig -- maar zdo 
iet, heerlijks heb ik nooitgekend, 

Dat is zoo, en, uu heb je hoop 't te krijgen ? 
Ach, je hebt misschien zoo heel groot ongelijk 
ne, nimf reg, want , ie in deuitvak,,, ? 

Maardet is niet mogelijk, Herinine. 
Hzanrint 

En waarom niet? 

Dat - Hij is er de doen "nier naar om jou: 
geluk te geven -- 

Ileuunve. 
lk. meende juist van wel - 

Maai. - weet je den 'niets? Heb je dan nooit 
iets gehoord? "Ik meet 't je wel zeggeu - ik 
ben 't verplicht - die man - die man - • • 

lIzatrine (krant). 

:Weet je 't? Alles? En je wilt toen-- ?Maar 
--ben 'fje-den-kraulmannin-, Hermine?-1s-je-  eerste 

huwelijk al niet ellendig genoeg geweest, om no 
- voor:de tweede maal - Wat brjeltje?  

I3edm;r --- bedaar - als je kalm kuur zijn, 
zat -ik 't je vertellen.-- 

Emma. 
't ls geen wonder, dat ik me , opwind. lk 

heb alles van zoo nabij gezien - ik ben zoo 
dikwijls getuige geweest van je misere - ik.  
kan je.  niet zeggen, hoe ellendigik geweest ben, 
omdat ik er niets aan kon veranderen , omdat 
ik alle, maar zon kalm zijn rang moest laten 
gaan lener nu..'.,.. . je zult niet trouwen 
mee dien man  Zou lang ik 't verhinderen 
kan, zul je niet voor de tweede maal - 
Gebeurt met, zeg ik je 

En 'als dat nu nog mijn  eeltig geluk eens was?-
ind je nu niet zoo op .... . , ga weer 

zitten  , hier dicht naast me, za '  
Luister PPM`, Emille ' Waarom zon je dit 
huwelijk willen beletten? 

Bahia (heftm) 
\ Vaarmn? Omdat die man slecht is, door eu 

door slmht. 
Hamuur. 

Wie zegt dat? Heb jij zelf eek iets slechts 
vara hem ondervonden. Neen, niet waar? Maar 

\ rij :willig_ niet maar mi ik 
aanneteligend. 

, -.E111 zulke Attente Meilatten 

ik lak ijverig door. Bel-  maa juist een boek 
dat ik < erfoeide. Vim een freule, die mit 
1rmr erl en doorging. }aa  den 
•Ini n áre liefde ! Ptt .1 ir juffen.. merd ver-

b] iklodijk •mmelenield ototbrt zo tImmi, wat 
I aal hm t hatu Je 11101.1.  
een "itiliklieellt lehbou lesstren VIOlduni en een 

lu 1 Ziele Sein:Mien OM te W1441.11. Wilt je en. 
denken hebt-  all .1.. liefdo VOM fecale 
,tar baal [knecht 

I hebt teker latágmainet !dunt M el 1441 goed 
oog 1 ma trutten gele.gen 

I dm-iir ik Dat kei< geen kwaad, 
hij nott• 1 114.n geeneirdeele . of ik een 
gne el ong  el, Wal heb geknmten, Ik kan dus 
nog	 tje,. aor trorweerdeo en raat, met 

,..m1,11jk 

1>e ,mini tatt,de cp. am, t meed. I In 
gt,ej. nlj31 la.r-tvok. hotte.. er een 1,1lc isc 
1mb...odia 1111 191  

.mee zegt 't en dus is 't waar.- ... 0, dat 
toto ... (haalt de schouders-op) Hoe beoordeelde 
men mij, toen mijn man nog leefde? Gaf men 
de schuld van ons ongelukkig huwelijk niet  
even goed aan hem, als eau snij. 

Emma 
De domme wereld, ...ia, maar wij • • • • 

om slecht verplaatsen in 't leven van een jong. 
men,..ch , on worden zoo keurig opgevoed; zon 
preciesies, voortdnrend ander toezicht- van nam< 
of manie, , wij kennen die verleiding niet. 

Emma 
Zed, du, omdat rij de verleiding •welkennen, 

mogen ze er maar 'straffeloos aan toegeven% Je 
gaat te ver in je goedheid Hermine, dat jonge 
meetel! is niet vrij te pleiten, er staat trédi wat 
op 411 kerfstek , heet wat, 

weten met, hoe zoo iemand er toe gekomen is, 
we weten eigenlijk niets, we zien alleen 't feit 
en dat noemen we slecht, maar ... als wij zelf 
eens kwamen in ZOOI geval? Stel.je voor, dat 
je weinig' geluk hebt gekend, en dat je eindelijk 
na jaren, jaren waakten lets wordt aangeboden, 
dat op:-geluk, lijkt, neem je 't dan aan, af Iaat 
je 't gaan? 

Daar kan ik niet over oordeelen ik ben nooit  
zoon geval geweeet„.JIM•  ar den:ding 1 je 

me motsten toegeven, dat een waarachtig wij-
sterk mensen zulke dingeo niet kon doen. 

AMINE. 
k, •naar zijn geluk 

Famm-(hooldschuddenti). 
Overal een antwoord op klaar, telkens ver, 

goelijken ... Enfin, dat >is nu eenmaal- een fout 
van alle vrouwen, die liefhebben. _Maar , 'als je 
aan toch slis weet, vertel me dan 6,5k, hoeTij 
'zich van zijn liaison heeft afgemaakt. 

mij eite en zei „Wil u don misschien eens 
zeggen, mat van okt portret . Eenkt?''  

Ik sloeg do latriefenil le open - tel m),.ng 
een. Itortret_ von Int' liefste, fijnste, rankste 
meisje. dot ik ooit ininchnow,1 F,cit 

niettukje. boe urmen Jha ik Ze up den rug 
inef .11 zeoilut haar figuurtje in al 
zijn rankheid < rij kwant Hm kopje nitiltransd 
niet zware krulleo, nog gedragen op bak- 
viseit-wilW.. een retizenstrik Een mondje 
nis ven knoops„<nuirje. tandjes als patrelen. 
Nee amor ! nee mast 1 

Hij ,firlitl V0.11 1111 .  111, 

nesI koringsagent. Weg 41. 
En ik nntillonille 1111 nu vrij in al mijn he- 
lamde beminnelijkheid 

0. mem. .le r I : Wezenlijk 
een ',Wiegje En is dot mi tiw meisje 

Denk eens mbo 'Zen kuncmig m as mik ik, 
du ik niet . mei n m 

l'• hechte
mot-  
 11.1j. ,. buk u nek dot m‘ie- 

Int moei ! u. cit ik lult :aders heel wat 
oordje,. 1.w/renten gewmel !" 

walmt, grom we nonnen <reeg ik, 
vul cie hemi .,<, r 't h4, del Net al.- 

Emma. 
En nu? 

1-leinnue. 
En? (met groote innigheid) 0 ik wist niet,-  

at 't leven nog zdó rijk kon mjn - 
• 

- je er maar niet te reel van verwacht, je 
bent zoo vol vertrouwen, zoo 

Zou ik niet.? De factoren van geluk zijn, er 
beitelen -- We hebben beide verdriet gehad, hij 
al eren eg als ik, We'mallen 'trachten elkaar 

-- dat leed te doen vergeten 
Smis. 

-En die vrouw ... je bent niet bang, dat 

Hangt'. Wam voel 
vloed. zal doen geldenOsn trachten zal., hem weer 
tereg•te winnen? Dit mogelijk meer -- 
En we'elkaar éMimant gevende» hebben, is er 
geen macht ter wereld meer, die om: kon 
‘cheiden - • 

Ben je dode' riJ rekel' van? 

eens beproeven els -  ze derft, Mantr,ze zal niet • 

grobter to dan haar macht, dat mijn. wil sterker__ 
is dan de, hare Ik heb te veel mier boven 
haar, want allés wat ik doe is uit liefde voor 
hein; en ze heeft hem niet lief - 0 als 
ze goed voor hem was geweest, als ze hem had 
lief gehad, als ze hoer.  eigen zelf had wegke- • 
eijferd ter wille van hem, dan - dan zon ik 
bang Zijl), want dan was mijn  liefde hem over-
bodig geweeet; maar. ml -- nu ze zijn  leven in 
alle opMehten_vevbittpr.d_Jaceft,-ng-ne--in 
<tair vreugde een last voor-•-liiii geworden is, 
nu ze. duidelijk heeft getoond, waarom ad zink 
aan hem verbonden heeft, roti dat treurige, 

nrign no hoef niet bang te wezen • 
nu Is 't onnoodig om bang te zijn. 

-Enzfs. 
Wis ze 'werkelijk zoo slecht is, neen -- maar 

wie hoeft:je dat Verteld? Hij toch niet? - 
Reeuws. 

een. Niemand:-ik-ving `I. up - hoeren daar• -- 
en overal wat, altijd 't zelfde, maar nooit iets 
goeds III zelf is te trotsek om me iets te 
zeggen t ade le h • G d d n  en n e van hem.  een <voor aarva 

SUSAN 

Een heerlijker verre...1.g op muzikaal ge-
bied, dan eerste Kerstdag ons bood, laat 
zich bezwerirlijk denken. De wonderbare stem 
en het buitengewone talent MEM Susan Net-
ealfe openden ons rooli-Tvereld va» genie- 

a ]zou binnen kon koenen en mijn vraag 

Hij was' toeit geen wanra, Nellie I 
• ;,0, juffrouw - Itouwen l" Hij trok een 

,of 't zonde was. „1.1 begrijpt, Mijn 
mailtje -- maar -- éérts-  zal er tork'Nvel van 
komen t Over ex.» jaar of vijf, misschien !" 

„No., dan zet dat jonge zuurtje riég wel 
jong zijn," zei ik troostend. TOOM gaf ik 
hem een larnd. „11;l gefelieltecril t" 

En benog ,.1k hoop, dat n me mijn ge. 
nomen vrijheid niet ten kwade milt duiden 
lk weet relt niet waarom maar ik watt 't 

ZOO genag vertellen. Xiertiand wtet ervnin, 
»lijn mm,der niet. niemand. ze mogen 't 

ju
og niet m eten. 1.  sult  nier, verklappen, 
uffelow 
.tSvellig niet !"' 
Weg wi. hij. 
Ik, Netje ik hiel Int niet . ..en, kunnen k rij- 

trmt, nl leut ik gewild t 
Net 

Zijn temde, knie. de.' mot !noen brengen. 
line 1.0n111 1nd 1.9• idit,.  ik le, gesprek 

•Iteen of IS,. Edit, - hintten  

"vreet  
Dit, alles •sleente zingen te noemen , 

welk. een. -portver,gdfire,  ^liter \a;; reel die  
:preekt in hoor wielden< taal, gelukkig de. , 
gene die haar verstrant. 

Het zal wel ieder, die Susan -.Metealfe voor 
bet remt hoort, als e n ojembaring bijblij-
ven, het moment, waarop de tienvoudige, vol-

'komen ansprucbstose knoeten/1h, het podium 
betreedt en hum eerste tonen zingt Ook al 
heeft man soms al gelezen de fabelachtige 
verhelen en de schitterende lof, haar in en-
Heken en venthrgen toegezwaaid. Deelt alle 

ezeu-ni.~..uteentrigell-rever- Ittrarr  
vallen weg en MIMI behoudt slecht., eenzelf. 
de gevoel von aandoening en bewondering, 
hetwelk de feillooze en ongekunstelde zang - 
von rt«n re ..-ategnal hij -is--i 
'Haar heerlijk- kostelijk orgaan, .in diepte, 

._ni9drlul en li .ogt'c Pvergal_ even. ,gliji..9Lrijk._ 
van timbre. is daarbij de verklanking ven 
oen zoo diep muzikaal gmneed vei vne een 
zoo del. talent. dat • kut hoeren veil tbman 
-311ktilnit '-wordrtott-igni-drotntr-vnir"wijIting-----
. en heerlijkheid, 

Vmir wie later niet hemden kin dit alles 
Mikt 111111 hij benadering omschrijven het ge- _ 
not, dat Jouw komst schakt: Die wel war-
haar leint« rden. zullen mèt mirecruploaken 
non de ontelbaar vele prachtige itinmenten, 
dir de verschillende Itederen boden. 

Hoo klonk haar eerste,J4id, Die Elire Got- 
tes van Beethoven, nl dadelijk nobel en ziel-
<el door de zaal. Hoe mysterieus zongen 
knar pianissitnn's in bet 'Kerstlied uit de lid 
Cell.. En dna Vular techniek in de Itie eeuw-
sehe MuSente, waa!bij haar preekt-uitspreek 
In hot snelle tempo mis niet' dan bewande-
1 ing ku ufdwing,en. 

Do,di v. , ins-  
helleen ida helt knusteldtres j  superieur VEE 
ziel en g,einoed dat ons Frinienliebe mei Le-
1.ï..n. 71c li-e-Ehen ze al-  zoo vaak gehoord, de-
ze liaksren alle tot elkarr. of fragmenta-
tie+. Door Mum n-erd deze ev vlos geen-reeks. 

-va n liederen meer. doek een levend iets, 
een n noirlijk doorleven van al die onndoc- 
Mngen van IneLje VII WOUW. 

Prodirtig wan haar ether& u I yelo, 
sinneuginraill 'doet de evoIntie der imeisjetziel 
en iu oneindig fijne trekjes wist zij dit n. 
doen oitkomeu 

En toen zo hij het eind zoo diep-Emelie-. 
lijk en waardig zong ; Non Itmt du nor den 
ssten get., der ober tref, toen 
mos het, alsof ook wij tel lietkte wat ne 
bezaten. kodden verloren nu ook niet kun-
den weerkeeren <n de nu ledig,e wereld< De 
indruk eu antreering, die Metcalfe 
hiermee wiste teweeg te brengen, zei, snij 

bijblijven: Hannie ik in mijn naPjlicid 
den trehmeh fluisteren van een zich meer ge- 
'kon ;in sommige dier liederen, venr zal 
haar apr attiog altijd,  blijven d e vertolkieg 
veem die eenvoudligaiiiige liederen. 
_De kunst_ n, haar tut ~uur 'gowonkn-en-- - 

dit heeft Meer Oen ook terecht den eerenaam 
bezorgd van te rijn dis vertegenwoordigster 
von hot roede Verloren gewanude bel rente. 
Moge-, zij om weer smedig met een optre-
den te dezer stede verblijden. 

trijs -minute. had ze me verzekerd, dat een 
vrouw alleen-  niks is; en dat" ze. niet dank-
baar genoeg, kort zijn voor -'t bezit van :zeik 
een lieven, hartelijken zoon. • 

,,Illoor„ als hij na eens gaat trouwen 
vroeg ik, zou langs Mijn neus weg. 

Eelt glimlach vol Leitrouw en deed baar ver-
flenst gelaat opleven. En met een tele vol 
liefde en trots en vertrouwen zei Ze, 
-0. maar Ira trenwt niel ! Dio blijft bij 

zijn 011110 moeder I Wat zou ik zonder hein 
moeten -beginnen ? Neen, die trouwt niet!"' 

lt.< ging Ier gliollacbend. heen. 
- En 't lieve kopje, 't neike figuurtje. • in 
den Min .4, 't werd voor mij een Me_ 

tealumfd, eed ta a lle alt daar 't een, 
netel eelt arme, oue, vrouw zou 

emiige, wat ZE IMN  

Liet., die el uw hope op 

li.ijk fik zipt k t altijd. door zijn zak ! , 
nero een enigeltik kon hol it Zon fel olm 
ece treffee, ni. ge geneer- 

/ ,linnel zijt ! 

- Juist, en dezelfde domme wereld -noemt Henri 
Westersoort slecbt, omdat hij staat onder den 
invloed <Mia een vrouw,,.; r ven zode vrouw. .  

Een  degelijke mui zorgt ,er-beesch VOCE` 
met-ander.-zoo n invloed te kenau  Derruma,„ 

- .Dat Wiet je niet Wij vrouwen kunnen.ons  

Henri Westervoort-... • 
_ Enibm teersr,/irekt). 

Wie zeg je? Henri  
Qt- 1-Imetive  

de kent, hem <lus?... 

< la je twijfel t.-4A 
wilde dat ik 't je bewijinn.ket< -- Laat ze tt 

Dat is 'ne mem ilt berbabl--ndgrreel.,'"—  deer. . ik zal haar toonea , dat nein liefde 

Hoe? lk weet niet hoe, maar hij zou 't doen. 18 hein ooit over de lippen gekomen, maar dat 
Etutm (driftig). juist trof me zoo in kent - Had hij ziek be- 

Hola ..., zou ..., maar dat is ongehoord. klaagd, had hij mij deelgenoot van zijn verdriet 
Hamar«. gemaakt, dan zou ik zijn leed niet zoo diep ge. 

Oordeel nu niet, goor dat je alles weet, Emille. voeld hebben, als nu -nu hij gezwegen heeft.- 
Hij had geen plan , om nee te. vengen ..., hij Och, menschen die klagen kunnen, hebben wao'n 
zou 't zelfs nooit hebben- gedaan, als ik er hem heel groot verdriet nog niet, 
niet toe had aangedreven. - natie. 

Emma ' Daar kan jij over oordoelen, jij Hebt ook nooit 
geklaagd vroeger - , 

Hume. r.  
HERMINE. ,  

Ja, ik. -Wees Ma even kalm, 't is zoo moeilijk 0 Vroeger - vroeger - er is n vroeger 
tini 't te  Vertellen- .. lk wist. dat hij van me m,,.n ik-ah-nu-meisnee,-useer-ra a, , rls 
hield, ik voelde 't, ik merkte 't aan alles, een ik niet anders dan hnilbn kan, ik-ka na lachen 
MEV, merkt dat zoo ganw ... maar ik wist. 

' 
_.. .1 holi,,, ___ Itoben - , r  

nok, even goed_alsof_lanzelf.It <nae-gezegd had, "Entte (Fiat kaar de hand).1 dat hij wiek ded moed zon hebben, me, te vragen. Vergeef me• maar., day ik straks kno heftig Och, alt ik niet van heni gehouden had, zou 
't dambij gebleven-zijn .„ k had hem beklaagd--  -‘11''' 

wees
.  er niet

. 
 br

z
2

E
,. b''''''  

solen, maar meer ook niet, maar nu... mi 
' Hoos? op .Mu, die 't reu goed kon ik niet werkeloos blij< en toezien. 't Geluk • - neen -neen Emilia van ons beiden stond op 't spel, ik mocht niet - 

aftelei, denk  eens, ons geluk Emille. Daarvoor EMELIE. 
(staat r t p . iaat Hermine,) Neem heá dant als ns niets me te' veel geweest, mijn trots, mijn 

verlegenheid , alles  heb ik,  op zij gezet',.want ik je denkt, dat 't tot je geluk is (ziet dij de pen- 
dule.) lk moet weg, zie ik. Je verwaCht hem moest--hem dwingen lire die vraag te doen, en 
zekl 

  
ik heb hem gedwongen ... Ik heb hem zoo duidt- zake 

lijk mijn liefde getoond; ik heb hem nee onom. Ja -- (stlielt.) wonden verzekerd' dat dat ik nergens voor terug . - Emma. 
zou deinzen, dat hij nee wel vragen meest --en Adieu --' 

Entte: 
Na niet bedroeld zijn lieveling. hij heeft 't ook gedaan, gisteren - gisteravond - Daar, ik beloof, dat ik van nu at aan nie

t. 

Een.. anders dat goed over hem denken zal - Tot 
Zun -- ziens, niet waar? (Af deur achtergrond.). 

Idmense (bij de geopende deur.) 0 't is zede n eelde 0111 liet' te hebben eo Ja, ja, tut spoedig ziens -au& naar buiten) geliefd te werden, Toen mijn man stierf, nu room Laat mevrouw even uit Jacob. - twee jaar geleden, meende ik met alles tehebben, 
afgedaan - ik dacht dat er voor mij geen vreugde (Slot volgt.) 

meer mogelijk was - mijn eerste huwelijk was 
een mislukking -geweest, in liefde geloofde ih .r 
niet eieer en daarom.. .: niet, omdat ik bedroefd 
was over 't verlies van mijn tea - daarom 
droeg ik altijd die zwarte kleedaren - een 
waarschuwing wie dat, opdat ik nooit meer to' 
dezelfde font vervallen zou- - 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per kegel 90 cent. 

tingeit, eist het_ temigkeeren daar.  nito s mtoar, 
Het losmaken uit de tnoveratemuniegt 

weerla deze -in.V-isTéiers bij á< gratie Gods 
Mat,  gevangen hield en het weerkeeren inde 

,Otredems-werltefijkileid het wis  baast niet 
mogelijk en kon slechts langzaam en onwil-
lig, geschieden. - 
:Alen zou zoel l toet Ultijedoor ven. 

Bigen aan de wooderbrort, die uit deze kun,  
stenaarsziel opwelt en huur stioonten" wel-
doend -en veredelMul . giet in de ziel, die 

• 
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MUZIEK. 
JU-LIA CI_ILP. 

:slet-;haar schitterende teelwiek, oor Lor 
" blafferd komm er hame voortreffelijk ge-

Juid, heeft. Mia Colli, heir auditorinan weer 
tot weer grecto; ,geestdrift netel te Mee-
gen. Iralerdaad Met hetgeen ze te genieten 

on in , atlenloore •• bewondering hoort men;  a 
suftor, na  

"Van de Schubert- en-  uurlens-liederen golf 
te met baar rijk stemmiteriaal, baar . rijpe 

.vootnineht-_-eu kernachtige- prac4- - 
vertolking, zonale ze trouwens alles ree g 

Wanneer er iets onlevredi,ed, bijons bleef, 
.wit was hieraan dan-  seinald4- 

Was haar techniek .66 schitterend, dat die 
onwillekeurig en -ongewild op den voorgrond 
trad, ophield middel te zijn en - doel 
rs:heen't `Gf is het, dat Julia Culp een Z,g-
kor., neiging tot jougleoren met haat teelt- 

• 

bel -gnuott Waalt uiterst zehlzatun om] ver- 
woneling van de zo kunstuitinien ijdele ze 
sen zeik een qualiteit zijn I, • Dd eollleatie-
Denti„van.gella,ik uit Amsterdam heeft van 
urnen Mari's en ven Jacob Marie praehtstac.  
len. De Weissealuuche zijn huitengemoon, 
Breitnens-  behoor. tot hot allerbeste wat 
deze kunstenaar heeft  yoortgebnedit.. Akke- 

tea It ,- v.,,-H, d Inricht doet kennen n 

d'8.ren't  rnen.s1:7Iinenin  ,stewrer' vena solide " 
twijfelen, Halstert endhoornen hehhen de eetio 
een wintergezicht, de- reide& cen „blannotuk 
mui- de hoogste qualkeit in anno portefeuille. 

Di het . kort Wo, niet alles op ,te sommen 

gegeven, Helaas wat de' tentoonstelling Zeer 
opet..; daar- de tentoonstelling der •Febil- 

dem Ph. Windt voortgang 
moest liebben. De herinnering aan dij verza-

. meling Deutz.  van - &gelik is een znodunige' 
dat wij voet de :inwoners van onze- gtrel no-
'pen op een herhaling vans  dit bezoek, doelt 
dna als 't belieft - vent langer, I 

RIJ ARTS. 

INTERIEfiR8. 

in haar; prestaties, dat het niet billijk zon 
el deze opmerking  te eindigen  ure. --.. 

wi:hu:dna' een achtergrond, hoe spoediger 
welf» kleine vlekjes opvallen. Dat die ach- • 

rpond- Colia-óóh--widatt- 
g-eé",ffaaaarde Zallgeret is, mag niet morden 

Waar door de vervroegde veriebijaing. vaal 
het vorige- .4kerathionnuer-d,Leetwert--reede 
gemimeti tijd tot het verleden behoort,'al-

orella dit veilden-  geplaatst kolt Meden, zal 
een gedetailleerde bespreking  achterwege, - 
werden gelaten. •  

>cl. inde mi nog erwoudering ek- 
komle woeden rijoer. De behoudendheid "wat 
dezeden betreft, kenmerkt ook de •aroinu- 

, men  negeert no niet anders' den do " 
grootvader, do grootmoeder ze hezat. fly 

.t Ilen kent liet' woord, er niet, doch men 
7~ de wak malligheid Meeaten_ Alen wil er.  
leven -- zoondudo Lam e, het ,,itficolud 
in koncrtjn, gnot al, ren watentrieutó 
kabinet ca dooi 
tjós algehee.le mneerew-f-De 

• krauwtjes Icoon et in gestegen nednver Van 
uiterlijk zielelijkbeidebeteen; rij voelen; een 
óeelteel daarin, ''een nannhoorighenk Haar.  
wereldje "V ije heeft kleine .gr het-  is. o- 
lentlen Znanniterkkint, Broek in Water - 

-las  
• Hetot ~de, lont donnikehe toets ook,. van 
mek erkeljk ontzettend klom en ben.- 
wend leven, heeft dit, >Vries leden int 
..childerijtje neergelegd. Hot ietwat leeg vet- 
telMod talent Von dezen ortiest, Mende zich 
ttitetekeid tot een nuchter relaas vont n kleine 
?elke. 

Detail,. verzuimt hij dm o /dot, lijvenlijven
bovenal h. zijd, kunst. Wanneer mi de Vries  
Lom ron eralerwerst, voorin bij góval 
weinig bewij n hroingon , te pas, kome volt 
dellerijk de . Waarde Gal zijn 'kuns, 

.Waait een element, dat bekoring verleent, 
wordt - gemist. Wanneer de stemming, welke 
door kleur-watirden .nnt,taat, liet ,,f54, 1-  non 
em. vehilderij moet bezorgen, faalt de "Vides 
Lani. Wij denken tut .aan het gezlelit op de 
gard:ij-kerk in Groningen over welden heen. 
Meermalen' is het palet , an- Vitro Leen 
te'hard. - En telkens blijkt m eer, dat de stóno 
-vgl.,. :nodes voor dezen nijd hier snreken ie 
haar wezenlijk. aard. .,Enkhoizen" in daar-.  
✓an opnienv bewij, doch bra,  hard 6,, do 

immn-rtrr-umte-1 r inhertmii. 

seermemter, een vrij sjofele. deffigheiftsfiguer 
hier. 'Dr kleurvan dem imitatel harmo- 
»Midi- en niet zonder geest, .zoonlz ook do 
vtmrstelling-  slet ontbloot ia ,  ven een zekere . 
droge M.M., welke -. van 'de Vries Lam een 
eigenschan settijnt • 

• ALBERTI NE DE. HAAS. 

ni-ehe vaardigleid niet kan ndefdrakkin., 
hetgeen de phsolute wuiverbeiá der vertol-
king Snoet , schedes ;t.Zeker is het, dat. ,ze 
ziel; hr somenige liederen artistiek ongemo- 
tiveerde tionneervingen lit'kincht rythane 
veroorlagde, zooals bijvoorbeeld in het we 
eenvoudige Pre. .beei Mening, dat wijn,  kor . 
rnkter soms Inetentlelocs volkoliedje—Zetloor- 

Voor een naar voliedighenT streVeado ten- 
to van 

. 
den Groningsehen ;ebilder 

"de Vries. 'Lam, beeft de kunsthandelaar, de 
beer 'Arta ,Inn. zorg gedingen.' Al en toe 
oog men von den kunntennor de Vries 'Lam, 
hier oenig werk en bij deze ;-rij groot, vena,. 
lading zijn dan ook oude kennissen. Zou is bij-
voorbeeld een ~logee ontvingen wij nieg 
en don pidételt ~mep aarklhielimgen heijol 
pen , hot s, hilderijtje,. dat hij  bet  binnenko- 
m n larn eu RY eiwan langt r.c,  mam, 
reeds. eerder in Pueirri te zien geweest., Het is 
troonyens een der meest- verdionstelijl.e  wer-
ken van de inzending, welke de. VriesVric 

-"Inaltann--ginit7 Her seltildntilt;je- lott-  Veer 
daar 

peis,. waarnaar art de • ~struisen gelegen 
zijn met hunne min icnre tuintjes., of mini.. 

.....1..-tunrserfjes,....ilin_sens_aletaneen_wijn don  tee. 
grapte stoep tune lemt. Er 'komt in drie 
rommelige °enter-erfjes het particuliere le-
vel: van, al deze in oen beperkten 

IME waro open 
te liggen. Hier is de• llellandsche lantssig-
beid - weer de buitenlander zoo gaarne non 
to gaat gaat, is het , honk ven de ,it ge- 

Intusdehen getuigen enkel.,  werken ron een 
Lam 

• 
Infleep protsend-  loeiers 41 7t t naei-
-'eend ven -nchiblerdtracht-  in --dezen- schilder-  - 
meen -wij rgattine- tin mobie - aquarel r 'do 
catechisatie. Daar, terzij. door-ren kleine poen 
tje, stroomt Mot kleine kuddetje tntainsan-
ton. geelwee volgend . de harkerige enterhi- 

kamp interieur leent zich overigens tot de . 
gelukkige expositie van ook andere.kunst. 

,muis ouwe. Het interieur vaat oen 011Zer artistieke -,baard: liet groene pluelm.kbehang van deze valen 
_. ---- - handels ditmaal! .V h een zeer begeerde achtergrond voor sld1- ...„  

gaf, zoor reel oe hebben wo heerlijke negen- door de menigvuldige retenuto's en zware ..• " De meesten onzer leverenen en lezeiwken- derijet. De verdeding der" vertrekken , , do 

blikkotp door haar - beleefd. Zwols tij vare een intammeringen. Hetwelfele-tref-ons--  ook in - uren don 1, 0..1.1,1°1 lite, leinp. Dol is\ er geachevecadheid van heti:n:nering . en nanklte- 

jubelend forte tot con fluisterend pioniesimo sommige , der Schubert-liederen. Wat alles rok-' 

Intorlcur Kunatzual Kleykamp., 

_ . 
0-41111ARTIVA VAN HENNES. . 

()ok do tweede matinee, welke (huk, van 
pennes met Hanna Velimno hier gaf, was 
druk bezocht en mier nee den eersten maal 

• yzoi..áegt waren, grepen we doze herhaling 
gretig 11.11.1, om do 11100ie, Hele of grappige 
liedjes, die toe allemaal zoo goed .kennen, 
weer cent te bomen tot de kluchtige klavier-
vertelsels slee te leven. Want ven aan - 

-11-6 0 r eo allene'-kers-geen smak,' zijn7wmF — 
1Mer Mej. v. Reines wiel, nou liet klavier 
wet en met hnar ti,it~de vrotglijkheid 
beur frimehen geest on baar pittigheid ons 
binnenleidt in de Wereld, Maar poppen spre-
ken, dannen, trouwen en ~aken. 'We nen 
we veer' -om,. het heele gezelschap van do 

'„Bruileft in-de Poppeltamer, een menie opus 
von, haar, nog in Manalseripk, Zoogde zij met 
een enkel gebner-,ef gelaatsuitdrukking, een 
pen enenterei, of een typisch woord ze 
terimert,tginot ws,  onndllekeurig, doch onweer-
staanbaar, een buitengewone belangst,elling 
Veel. Per. de Glits t  geate. va. Pop T.I.Sit 
do belikt zelve en Diekie, haar bruidegom. 
voor den futselen' oom met het bouten boen, 
dominé 7.engsel sn. pmatziekt,  Berin de mime 
baker. Hoe die kwebbelt 1 Pruchtig raak il-
hntreert het kievit, het geratel vim de goeie-
r...1, de welimast wat hl ie fielmh,  
vreugde des ooms, de gramanrau. die

_ .leijet 
aan 

gijn dienats,n 11.‘1,0% 1•0 p Mirt 
tieke negenblik ,tnikgedruant werd. Bij 7.00'n 
vertelling lialignn de kinderen aan haar lel' - 
In' nek 1, ij grooten holden vaak 

m gedhor luide om de lonniniktiedin involbni 
dor vertelster. Hee in-knogind, deed zij,  Breien. 
410.11 11111111, ons, hij liet afrollen 11.0 ga,t,i1 eet 
loei amzeticit der d-omdoen. -Itaar wand., 
we all.. kostelijke, mijnenten viwoiwteii ,90000. 
uren lolt dit k.r.telkg; vemels.,1, er bleef Zoo. 

rond be 0.• tig, • 
van  bof 'e ijdel, ra, a must., ,an I d •es 

PULCHRT. 
Met n' Ik u ainudemule toonstetWinn 

turft Puichri • 111,1 don e neek voorlirijn 
,bet liet niet een min Van merkoom-leden 
melk, 1,1, dit eeg, kolt Wij./.4.11. klU1.11 fixn_ 
renashellinr. asiaggerirtot ooit een mirtimilier 

oen I0-át van- gentorellen. Sn. dr reek 
:mar edtilderijen entoliw groeit, die. 
!mee ster, k aast afneemt, •i. zink 1, el ', lt.,  

tl.,11Sh.1 Pideltri lieert geboden.. 

Ijst kam:tv-911c van Chinseselie en 
oude kunst in ons huid. Hor. lleeer 

lineltlizadmelden, deze: hrneu,n kosthate 
limitsninverken. emt:Tinterieur' Werden op- 
genomen, kan den, foto inualunkM. Het Kiev- 

VITA MINIMA 
door 

DEl-l'IIANN, Arta. 

Go helm- miteurlijk, als..'enhvikkelde vrouw"' 
Met lattinielni ep-nitrift onmiddellijk beu. 

doorreer k r1 de plitateí g.`.'t 
• Ing e  leven,. Dit le itchtnlaad,  de samen vat- 
ti tig oeti red:. voel vrtvbjjrowde ee g  dir ik 
• inet n nd Is-p.,•ken. 

111M. in' lict 1 M aar 1,411t hof :m.loane 
Mat irmennitikt nitterillik den deed Ben 
neet niet. Joe. e.  ring eens jan. kam 
k.. her leven ziel, in end: 

1.•1, 11.11111 b011.1111,1, 111. tf.r. I
reit 

kleinbes 
11.1 ,,droolldte kan rijd •J111 hm te dom mt. 
wijken oir e, II hi.'11.1111 I er ,. 

\ he t oonslate-du 
g.1

&es! mank t 
1, art, hruik e. • 1, th .• ..0 

,sdálaládloe. le. ren,  laf ei  

dkng niet Per,l,. II C 1:101,(11,11 - welk e, uiterst 
fraai exempel -is dit. Ihichbora nmd-bruine • 
kleed de interieur-stem:Mig in haar ge- 
heel. draagt bier worg voor de luxe, wagw ' 
kunst nt 't al Ig:913.11. door nniring,t wil zijn. 

mannalig onderzoek in den steek laten; zoo-
kit nog,  Ign en 1».:+1,1ln. W41:11. :Lire levens- 
uit i II g 11,1g1,,n opgelnnalen. waar het 
hart Mor one4,r II , ti 'Ir niet inliet 
ademen ,,o0 nv Ine I 0a ttebrukon 

de n tnonht,Itom. de 
blik woelt 11..1 r, 1.0 t en de 

cal,, ,ze 1 tut.,u 1.11 z'It- Mier arm heer  
I cru •,21 11.• lipt .1., 1,,EiglIAlattle.1!•? A I- 

liet Air tieru : i 0, vo net on t.. 
Het .- Iet . :0,101 

th , 111,,,ch 
,,111 s dar dir oyhon- 

den. .1.1, uien weel .110 een 10.00, Wee- 
ft  tatneo ol. le -1 . , cm' al war. 
ni. B 11.,lo • °E f rt, in., el° Under° 

t, bd ren, d., b 1, ., 'nl' d, mi 
oor

zonals 
t i d  I, 11.111 Inde 

d, dna., o- nel .0 réaii hg lijk 0,, 

tho dna 

imardeering komen toe raat de mengelt:en, 
beertelings wo frisch ven inhoud, zoo Immo. 
ristinh, zoo fijn gevoeld,- of zoo wnarnjk 

En evenwo komt lof toe aan:Hoon . Ver-
bena die zoo ongekunsteld ten rijn, zoo na-
tuerlijk tm toch zoo in,verzorgd al dit moois 
wist to vertolken, Haar jong, frisch geleld 
leent ziel bij uitstel; vaar dit genre en ze 
kon' zich dan \ ook verheugen in den one'_ 

"Wval van het ggmehe puhliek. In 
de Tanmenspreek van de Einderkens met het. 
Kerstkindij" die heel. mooi gezongen word 
daar' haar en een kinderkoor veer 3lej. Boo- 
g:mol, haar zuiper°, galre stem bij- 

- zonder baai ; dit lied is mede een van 
de mooiste, die we van Catharina. van Ba- 
nen kennen. •_ 

Bijzonder 51100te had ook het uiieuive liedje, 
.,De E..leino Tamboer",. waarbij de kinderen 
mochten opstaan en op de maat met hun 
hakken de trom nadoen, van welke oplwaelit 
ze zich maar al te graag kwe zoekt 
weldah liet h eel, init gei met 
dytsr, 1/111,11., -WI • imitirtje.., eltnatigi' 
deinde. 

In voor liet klein.,  publiek zoo'n middog 
er.n trest, mik wij grootera gnnirton volop. 

oor klein on grOnt valt er teven, In 
Forsers: zool te loeren hij enthatnion vanitink. 
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pen omdat alle ,netfiats :van Mln org./fano 
van mines:tof nmeten voorzinel e waden. Mt‘l- 
• mou keef t kikvorschen gevonden bij een 
linitentereperannw van meerdere ,graden Onder 
Wel. terwijl hun lieheimMenian te eveneens 
oenige graden onder tml was, en . . . . deze 
dienni bleken nog ri• loven of weer kán- 
nen .gmin • leven ! Zij Waren Ms een ijsklemp. 
ze Warm; bals en . Neet:haar evenals ijs; .;tot. .  

hart na., met het tinmijn bevatte bldeni -een 
hinde raumg nntnntnnnM, en tn"rluairzaree 
heenging- in tienin n'innnMte pinigrOnnthegm dot _ 
hart neet rhythmirthe beWegingen te vertoo- 
rne , I kiksorneb deed pogingen dm 'weg 
te, kat n. Men heeft ad1,1mt bloed tilt dit 
dier ver~oTicri,donevoee rei zontwaterop 
lossing in. do iikeas. geges ; tap heeft des  
zn. , neindt, .le ti thema», 
term luidt. inierderi,  uren du een ~er 

-nuViantmedia# gelateti en -.... het 
.chebn het dier volstrekt niet te .hindereu. 
In net normale. onigdning terug, toekt be-
woog het ziele weer als elk onder ezempinar 

deze Port. 
Haeterinn en mulste organismen. dio tot 100 

pelen under rtid inren afgekoeld. bleken 
aug  tem maattlearbeitl-te-beekteneets-
zeker ook, dat gramikonels in de kiste» der 
Egyptisch° rillitlintieb g,evniiden , en in de 
aarde gelept n nen lint nallnittll gaven nen 
ei. plant,' no duamenden jaren was „de 
ilmal nog niet tingel-reder] 1 d1Inor het merk-

atmlamte eit haast ougelooflijk,fi- , toet ik 
• tt nog gaan, vertellen Het .. gijn niet mijn 
eigen imilervindingen, maar -ontkend min 

i>11. werk •veer Albert de Roelms. waarvan ik 
vetmg e  -almee die allerintere,mot.t zijn.. 

Claude Bernard sloot een pad in ren po-
lense vink.. nit ndtintnte die in 
opdat • het dier niet nit mit drogen No 

DE MODE. 
,JIM' zijn lappek, niets- omgeslagen 

hippen-  -. meende de mama. 
„Ze zij» beeldig', dweepte de dochter en 

nog eens fluisterde-ze 't, nu - beeldig,„ 
beeldig." -- Ze zang zich zelf al ons fijnrei 
blonde Haogsche luxe popje in het zeer fan-
tastische ezwaan, zwets »int in do 6talago 
van een Oriner eerste mep modelmizennit-
gespreid lag als oen stuk kostbaarheid ven 
de fjngt zijden genette cape, -waartegen pur-
per velours naeau even de schokeering maak-
te van een slappe, omgeworpen eeinttion 
datairlszven oit, f ln cp draperie op dom- 
pen-ie van „blonde . til cum» ge gmclukt 
met mouwen die - toevallig schenen te zijn 
°Lostorn» Hit het overtollige van die lome 
drapmwibm. M, 

„En »vet is die rok ma int ileilleinInain 
»rocg- initin, m.nna in. zijseloe Mittto 
nis streed zij tegen iets, reehtrip in de strakke, 
spanning vnn haar Oltdetnnenelle eerset,watt, 
neer reelwan stevige lagen kleorlingstiik-
ken pon, wart haar allen ie zomert omgeeft 
als een, barnar, dut klemt doch ook wel iets 
stevigs en karaknervels geeft non Pain. vies 
sehijoing. 

Hot n ,:t 11 ook wel rookte CelitrOntell , 
kleeding. van onze flink verpakte, Milt niet 
oninmlieuse mama, en int toilet met nl zijn 
abandon voor ron ottzer joeg. : mond:duet be-
stonul. 

..117tt die rok ron aa +•... wel die is fon 
bet Behalen genomen, die is beelemmuls oor 
nen hopoold figuur, voor egi, bepaalde 
guur." 

paha-  snuft° mama, dir neer iets alten 
moderns. ging bel,éf - 

.Dur die wijde lappen zonden jon bijvoor-
beeld niet pnesen els tut dit  kleed vont-
... Van je vriendinnen niet dezelfde 

(renhonkt"  _dan znin als bet 
voor baar bestemd ma. mij niet pason. Niet 
possen ti begrijpt, . meer lil pr-.en, dab 
niet straik. svant o. jokt omdat zon' n jii-
win zoo weinig is, miese nie tsje. n wis, 
niet met, weegt dan ni,11 nat  mi., de heel, 
jurk. luist rundat het zoo weinig in, 7.00- 

1111111, igedrtipeent 811nn, 1.11014 liet vrees.- 
lijk geell alles n'tni von klier en von coupe 
nitwaar, von lijn pil Ann.- in 't, al- 
einoen. • 

„En <hit Minn, op genen, dat pmper ïdu 
bijvoorbeeld voor mij Mies, blies , bederven. 
Bonn dat groen, heb wat een beeldig groent 
er ligt iet» von 'rose onder. 

-Rose groen en cel als ik deuk .  

mijn jeugd, lie» .voorzichtig 'wij.waren, met 

„Vroege» 
Dankt ti eenst 

»mij 
ome tioltougon 

moesten wij akte- 11;$,, mogato,, want-
wat e dennara lnorkfen gezien `denzelfilel 
ochtend in papier en in-.Striffen -was wezens" 
lijk het krankzinnige van kamervem~ 
rwhq ., klank n la - .op ,eer gelig bruin, 
fond libel-ten,-  ter grutte' van:.'.. wat zal: 
ik »In noemt » ter grbette van een 
Oen een moderne gelifte:3. ronde biel:moa 
zonde, -oenige vangarmen
tot bloembladen. en een kroilkélige steel dis 
naar beneden dolend den kop omsloot van weer-
mak een monsterclierbloon., Dezebehangnel- ' 
bloemen waren 'rood, van dat' «pons stralende 
rood, nawo als men lang.' in de Mi heeft ge-
zien ede eigen, vgl onzekere sehijanols van 
rond. en pools deor-elkaar-gelnengd, beeft. 

datair-de-beirleedinip-vinr-matterrmieredestr-- 
wa  nd in onze acne bp is, hadden we 
v

g. 
vraugt1 maar wat daarvoor wordt genomen 
en ten staal hield de mijnheer uit de' winkel 
achter bange het beelderig° groen van ouzo 
teer 'verzorgde' asparagus, dot het ank dui-
zelde, vlot we draaierig wenk-n 

Het:. eerste groot° bloemendessin was 'oor:  
bene, doolt eelt voor lcariapé en arrn-cheir-1 

bekleeding. cks, doorelltattrwarreling van rom 
de. groene, gele en hoil-Witte  roosjes wan 
peilde mere„ kinderkamer- of slaapkamer- 
of . En of 'Mama no al mi -ne fout _ 

aardolie, chose <le pitje simpte het bereikte 
Mut- bet-limin--men-mmen,lever~kszne 
volhield dat het modo was. 

, :'mode ... De 'Mag een leaddleiter. 
zijn,-1sheele-woisetl-esevlit wel steeds ir» 
hoofdletters ,staan,. .00 belangrijk en gewich. 

eo zoo,  infimerSght--  het alles inde 
wereld. Meen 'niet dat 

bm•st en dan r dele  rug terugg kla.gen 
mode is in mum

ove 
 wijde moffen wel e yen 

legent, nadl WO weinig warmen. Mode ver-
vangt-het -0.2041,4 Veintarld- en wno -destant-
moedige heldin, dio tegen Ittlfin durft te Strij-
den, Zij wordt bespot niet alleen, doch out , 
hum gezond verstand, dat zij prartisoh  int 

Item leven wil toepos-en. minaehten, uitg, 
konen 00k nog, Doelt 'do eneennnt ven »Ie 
Made hebrietien we niet te volgen -1 En niet-
tegenstaande' het geen mode is, begeer ik de 
in diseretlfet gevallen effen behangen 
leopig 'nog. Slet omdoe het male is, doch 
omdat liet In ci o i h., vind ik da japainen 
te wijde, stoppi. ,ja.mmuen, de moderne japon-
nen, die zonder fatsoen lijken - doelt o, doe 
ze enfin aan ! - artistiek en begeerlijk. En 
wil men iets zeer moderns en vo goeden 

ank, zie daar bij Maken de Paris 
nvendjimon in bleek citroen niet spiraalvor-
mig, knntversiering en Mi -KtyllingnginInn 
afinnking van de moiré zijden eeintuur. Of 
het witte zijdo toilet mot heet lurkte zwarte, 
ljunt en het lijfje.  dat uit ragfijne wijden 
kant in samengesteld. 

WILLY OHARTS. 

DE VEILIGIIEIDSGASN1ETER. 

Dikwijls roede badden wij van den veiligs 
boidsgamtieter hoeren,  spreken on ook yeelb 
horboaldolijk van' vrienden co kennissen ver- 
nomen. ditt rtedtt Ina« zulk een. meter 
hailikka. deck eerst heden hebben wij dezen 
z.g. V..oneter wat von nabij bekeken en ons 

liet - nut ovortnigl. Hoe wij er toekwot 
Men ieren Initter vair meer nabij te willen 
kennen br -wel daarin gelegen, dot wijn gele-
nen 11M1,111, tint ook de Gemeente Amster-
dam er toe b. overgeguatt, 'dezen meter voor 
ieder verkrijgt:a:ir ie stellen fegen een ge-
ringe hum. Toen wij do tok in de „Avond-
post-  een artikel Innen over_ de gasfabriek 
en oloorrishe ‘vaar maler. meer .  
Werd 

-Hebt 'gij''geacht, lez.or al eens een cia 
rein' re van do gasfabriek ent‘angen over 
den Mennen Vidliniteiiinnilnilletn, een net...in-
terende vinding van een der teclurdei der 
gasfabrieken .11-e.. Zijn n ij er 
ok» Unrkinnt eigitunellintitnil 

'oen:. Van 

Zoo werd, ons getoond hoe <le ,eilightsids-
gasmeter na des avonds op „Eneht" te zijn 
nenteld, tint 00nnein 'dag, geschiedt door bet 

na N 
Net - 

trekken re een kettinkje, volstrekte eiligs 
h 'eul oor gnun erbruikern gedurende do 
nachtelijke, 'min verzekert, daar dan nog 
,telets een zekere hoeveelheid, gas den nieter.: .  

kan .  passeeren, IA. 200 .of 300 Liter dos 
, el:kien:to om, waar 1100din, gedurende den 

bm t. e semsivser.a„,k7gd. der.' 
eettiend.: WIM 011gehrtnint,.. 01001 de meter 

Om.  na des morgens, weer gas ie  krotmen 
gebruiken.. woedt het zelfde hefboompje, dot 
dm -9  nyonde Op acht wao gesteld„op „Dag 
ternggeateld.1Deeli, en dit is wel bet meest 
doorslaande ;bewijs voor Me verkregen zake' 
heid„ de meter . laat geen -gen dom, zool",  
ergens iii heil een kruim.  mocht -. zijn open--
gebleven. Is dit wel het geval; 200 »neet 
ensint tien) kranig werden gesloten en barna 
n.n1 »le meter eerst gna afgeven. Volgens voor- 
beeld hm verduidelijking . • 

De veiligheidsgampter werd op „Nacht" , 
gesteld en de hoeveelheid,. dies. van tevoren 
Wan ingesteld, daar enkele - branders opge- 
brand"- opzettelijk-Atetil mi ergens een kraan 
opengestooten.. Toen nn de meter weer op 
„Dag" gesteld b werd, wilde liet preemfoor 
niet branden, aangezien de Beter g., gat 
wilde <Marktten, -een bewijs das, dat er-ergens 
een kraan opmstond. ».bedra bedeelde eneo-
staar:uk kraan gesloten werd,:;dot de meter 
weer gas door en-  kon liet emnforn-  werden 
aangestoken. 

lto, wij over dem mooie vinding denken, 
in in weinig woorden te zoggen Er kan 
niet genoeg op winden aangedrongen deze 
V.-meters aan t, bevelen, want zij geven in-
derdand volkomen beveiliging. • 

--Hoe n j esa Megelijken meter-kom • 
krijgen-i' vroegen wij, waarop ons werd. -ge-
antwoord. 1101 hiervoor zwel -hij de pak-
briek, lieziemstoa, 
11antschappij, Valkenboschhtan, gratis forma. 
geren Verkrijgbaar zijn, die eenvoudig ho - 
iniëfei »iii>rft« 114°,1/1   ' 

1043Mg‘VOglik's  
.
- 

in let „Vaderland" komt eau' bericht voor, 
»n erg, naaiml uit ren DM tséh. en waarin 
goropt wordt veel liet <kins. in vroeger tij-
den. Het sr.diijnt, dut in <ie mithielteuweri een 
tliarl 1 ne <le bevolking voortdurend man re.,  
pon m cal door oen edigionse »Innswoerle, <lie 
liet karakter v - votkezlekte naamai: 
De menschen dansten dat „'t schuim hen 
op_ den mond' kwant" n zij g,ownlegilen van ho- 
metsel, u isiponsn gegluremle den .dons. 

De Koek riemt alle moeite deze dansen te-
gen te ,  gond», rot'mune, op dagen als fit. 
Johnnees < St. Titus, wanneer ze juist -ter-
dege werden hoo-fends De tegenivonolig,n bes 
neming van de epileptikele ziekte Vi- 
utdems_la'_Mor uit_dien tijd van_drinsweedo 

nfkomstig. 

LEZING OVER NOORWEGEN, 

- e j,- n d-c-r- E-lie-e-ver-zoek  
ons te willen nmdedeelen, - dat baar voor 
drarlitavand ten vemdeele was.  van ie J011.. 
gensvereniging Ernst, 1V tet Out - 
s p_a_n_n i e welke zonale bekend is,. ,d0Or 
mej. van der Flier in navolging wat de 
hoyselnbs in E.ggiug en Amerika, hier ter 
steile door haar is opoe-ir-111. 

PERSONALIA EN BERiewrEK. 
-Dr. E. D. Pijzel is afgetreden Ida redacteur 

✓an Eigen Raar d. Hoost een kwart 
een,' heeft bij dit blad mcdegeredigeerd. 
G. Keller Jr. is a:nagezocht als opvolger. 

bel tijilsrlirift Molton d-E x pres s, Mrt 
door 0. van Hulzen is geredigeerd gen-eest, 
verandert even als Eigen Haan] van gees-
telijken vader. Bernard Cnuter en. Pieter IZoo-

. Mint zijn thans rednejenren. 

Veiive lGlignot. 

VettV0 Cliquet was waarlijk eenvrouw, 
en w wa Olijk een weduwe. F.ekter non we 
't no de.n roem en luister van haar pro-
duct : do fijnste ebompagneWijn. verscheid 
digd zijn, haar T111001 t erilltilnren in Douai- 
tien C"lignnt. 

In 1798 huwde 'een negentin.ini.if; meisje 

13arlib Tieole, lutronne Poticardien, den ge-
posionneenlea officier van burgerafkomst 
Cliquot. 

WIIS eigellfinn oor verscheiden wijn-
bergen op den kalkgrond van Ohnanpagne. 

Na een zevenjarige echtvereertiging over-
leed Cliquot en bleef zijn weduwe achter, te 
middel? vim tk Woeling ter tijden. /kt wan 
bet 'Eerste Eeizenrijk - Veuve Oligtiot le-
verde heel Wat ijhamps..„,,ne maa- hek Napoleen- 
tisehe bof. Het feizerrijk viel beenoen 
voor benden/ drigeb - viel weer, om niet 
mier op te gaat, - en de Geallieerden wa-

. ren Imits iu Frankrijk. 
Vtoive Cliquet's wijnpakhtlizen werden ge-

pinunlerá - on haar hoorn daardeor voorgoed 
gevestigd in het buitenland, 

Tiplens de Bestatiratie werd ze onmetelijk 
rijk - een nne.achtig fortuin liet ze tiaar 
dochter na. Nog_ .steols-As _bet_  merk_ Coup_ 
Cliquot een der fijnste champagnemerken. 

Roekns led' reeds Verbalen phoord 
nati 10,ende padden. du tienma tut de Dou- 
Plum1 n -  opgosl o t e n -  in 
steongravven hom centen gevonden te hebben 
Deze vertelsels kiwimisu hem tziel ongeloof-

isedeid deer-
wilde  vormen mon?- toch besloot zint 

undisznekingen in di, stehting te ken gaan. 
En 'zie ete 1iutbontie-k Ooi:" in bet 11111,11111 
not Mots, weet hem don veegoni ten eerste 
-de litanttuur over dot onderwerp te lnetn- 
te, ri to---Zoo -leei k hij--artite-ilt.  
ten kimeen : 

11M,rges Agrimiln In d in 1540 te Imberg 
en n,  Munsfeld kikvorsehen steonen eo, 

mtlén. dir wed solide' waren. dat er geen 
macroscopisoli wir•htbaro opening in werd ge. 
vnden. 

Fulgrue mankt gruag van een pad en een 
Wentil. die hij levend in een steen besloten 
had gevonden (155). 

Een. Amerilmansehe krant publicemde eerd-
e, iaron geleden her vi enk,  

Lel'011[11,  lingmlissmi zijn de tufsteen.] 
all tin steeinfroeven te Lux en Talbint 

her Noordon -,art Auderson (helium) em ons 
den. Arbeiders. die. bezig waren. den rolt om 
te halen, ontdekten ven reeks _zakken". In 

-elk--van die zakken voint men een levende 
Legaks • naar button gebracht aan »le 
lucht blootgesteld. tri erVen 1ln ruige 
mi nu ten. 

Zij waren von een-zeur ofgenaturdigé kuiler 
kleur ; hoewel zij n el de islams hadden. waar . 
de (togen gewoonlijk zitten, hadden zij geen 

• oogbol in de kassen. De Zoillegen verklaren. 
-- en _hee geklink waar te zijn dat _ileze 
hagedissen sedert ,innaaien en. duizenden ja-
ren leefden. dort zij waren triggmetsekl en 
levend ~ven op liet oopublik vuil de 
formatie ven don in h. Het was niet moge- 
lijk. dot de lurkt hun •ieuble col door. 
drong, en natuurlijk kon et oientnin vood-
sel in kinen.- 

"Men kon hij Arultroi-e tenen „Tont 
ik in een ven mijn n ij nenarden won Inj het 
dorp 31euilea; conige pooto en dikke 
ntitnell breken. "Mell Mink telll in het raids 
den van con vort 11,11. een dikl ,  levende' 
pad. Er was niets. dot op con opening leek, 
tm ik venvondonle mij. hoe hit dier had km 
urm geboren werden, groeien, en Iaat leven 
bad kunnen beliondMi. Toen weide mij de 
.4,MT-hal-Mln. dat ik mij. niet mast --vtaltamir. 
daar hij eelt peutert. malen van die rijmen 
in liet \Mit samen gevende. lust 
eu duit,r nooit leto geweest was. Mit op een 
open fug had geleken 

Virlovrandi shericht van een lenende prul 
te Antwerpen door een werkman gevonden. 
toon 161 ren -zwatelt 'men doorsneed. (164'-'t. 

Bratilleg erhaalt, dit hij ooggetuige - ge- 
wee.t ie, bij rethhkking, vim een pad in 
Let_ binnen-a vno nen dikken i k, en dart 
Men 'n en lottinklij kr Vervelde Mg te Lon- 
den. ieu in entil 
.ter evoilkm. (17211. 
• Tu lift'  vond men in een meur van Ral-

ney een pad. waan »In men verninertle. dot 
deze, nveteelikeinstig.  den antima Mi den 
bouw. con t rertigtal jaren getalm in bet 
gips na. opgesloten gemorde. 

• l'en -lorre komt llochns rot »en mei kn aar-
dge vertikt. mams:in itiï zelf verseliillende 
<meg:duigen beeft kintium, endervmget.  

1km 23 .laai 1,11b1 - werkion drie arbeiders 
aan het írot l Vnii Int» neil lint di» lit bij let 

"in mp lemevinkte von 
Pionnen 19 Meter ondm den wend vond inin 
innt trruoten Men tm renn 
.1.1 -pinten• in de twee stokken. die ho- 
nimzeen en Zenith r „rat t. naren. ent Mint 
non helle deari ti een ra& ,lie imelitte 
weg te leoml, »mar di, dm, de n etkliedort 
goal n,...r time ere Llilibinnt 

a Zij 11.-telde er ziel, mnoid  

weer in, zee da» zij de holte geheel opvuldot 
de mee gedeelten. van »km keisteen »violen 
wem tegen odiandaer gelegd ; zij gasten Ko-
ele, mi liet dier' benend er zich it. uls in 
een doos.  

Men liet dit alles zoo tot dr n 27 . Juni, 
toen- de steen mof inhoud aan _de Vereend: 
ging • Vnl/ Knarnteir en Wetenschappen to Blois 
werd aangeboden IM mord .een commimie tot 
onderzoek benteand en »»en .vitordig schilder 

_Maakte f-art de pad en berd, omgeviag een 
.. ruponsel. dat benuarit Wordt in het mhsetun , 

van Blo is De pad,  wag 17 gomt en was 
ruim .M. lang., liet eigenanfaigete was, 
dot het onder- ste gedeelte van 
dein sto.mt pre» les 'val gong zijn 
l'i ohne ot_ g eni O1  ti leerhl vuns, maar 
bonen den rug van bet' dier vertootale .ch 
oen kleine gaping. , • .. 
. Mon liet hete  zoo in den steen zitten. Nooit 

zag Men hom veten of bemerkt., men matige 
ui teheiding. 

• Den 8..fuli kreeg. het een nis;uw • vol.  
Don 21 Jtili werd het te Pnrisni han de 

Aca.'foinie von. naton-vettappen vertoond, waan 
het bar tnnl. ;COOintilinSie. bestaande uit de 

--lierren-,M-Ilesitenea e 
onderzoekt werd. Zeer vole ig.len geloofden 
ie -  hot feit. anderen evenwel roesden het 
slaehtoffre van een nyttificatio te zijn. 

.1looltas is °tukt' diegenen. die niet meer 
"man de woonheul. vim dit on do vroeger op, 

aaide feiten twijfelen. Ze zijn voldormile.  
gedocumenteerd zegt hij. 

Tronwens, geleerden aks • Claude Bernard en 
Eicher hebben experimenteel nagedaan, wat 
de natuur Mut bij te vnl • zon hebben ver- , 

oorloog. van, een jnar, groef hij de • pad ,op, 
die nog-  lecitk,1:1Met ...twede jaar teerde' zij 

' lint., lande--rassea IMj-do,terde  
uitgraving was het dier gestort en; . • 

Wanneer . de. wparheid dezer feiten 
• " erkennen. diingen ziek bij ai. bij. 

Bothas. twee magen op : hoe komt zulk eega 

buitengewoori, Mtmr is het mogelijk. 0ennitill-,ten tOegeptlen, aanvankelijk mise] ien uit 
den buitengewone verklaring, van deze weid- ideëel, eti -ethische- overwegingen. -11- 'heel:- 
same tellen , te geven? spoedig uit modeimeht ; mode hee it in 

• <Wordt vervolgd.) 't groot en in 't klein. Mode is in het-dras 
-go« -van 1 et- h 4- al.  reis blinde. tags-de 

kuiteennit van onze ken :en do stoffen von de- 
der. to-molden van oen steen die rottere.- ze ; Mede ln de wijze maarop • wi-. 'nopen met 

pk, k gi..en-operting,en-vertoost4--En--t•en---ktelne:rposje.s----andens'-vromettn-weer die- door 
tweede, op welke wijze wiedt het dier zieb sportieven Engelsehen stijl urn genote pan- 
en groeit het n. volgen. - )indeas in de wijze groeten.

ei M.i.-kun de_ mogelijk)d aannemen, dat le diopor wordende ,:buiging, die bij ons me- 
len Iniereneeninell kleine k em door een mopolittsme vlijmen stugge. Hollandsofien 

lernicopiteh nauwe opening, in, het binnen- groot vervangen gunt; mode beherfraMt on- 
ste van den et eint in gekomen. on dut hein gen omgang die naar steeds wijde.. kermisten- 
minimaal 1, loine liteveelhalin voedsel door kring gericht . steurt., minder erven 
die gangen zijn toegevoerd gewrok.. Maar nélrn p raagt mode is in 't tin ven ons 
hoe kim Min kien tot deze kie een normaal bezonk dot do gralen van intimiteit uitwijst 
gumt dier opgroeien t Pil dot in 't algemeen genomen -.deals " 

(lf ie hot vernist; missehien duizenden ja. later in thm nvonn weeselmift, itard 
nar 

het 
ten geleden. dop ren nordatorting eb Altre het op Endel .leg ijze 11,41 ' r nog 
011. 7.00 te getri in rijn omgeving gerot, in vollen game ; mode heerseht_IU geboorte, 
fijt en zijn leven afgesteld.-  zeenis men het en bij dood mcole begeleidt om mam op- 
uurwerk n een klok. kan doen stil,taon 1' voeding : op de scholen imtna- de 1 ten)to 

Boido veronderstelde mogelijkheden,  zijn zeer '<teak omtrent met lek en :-e v nor+ 
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EERSTE BLAD. Mevrouw - u mag - hem niet van me -J,, kon ik er geen oog oneer ophouden. 
wegnemen -- te hebt zooveel Is, rijk -u u 

oit nomina  r berstsftuit 2 bladen ' geen geld -- ik - ik wil .... hem r  Ik houd 
van hem - o God ik houd zoo vao .hem 

ow -re EI gelukki Dat heeft hier nietsmoe te maken. 

lioataurr. 
Wat scheelt u? Is;  ti dek? 

zitten.  
Ham (gaat weifelend zitten.) 

-weg - 

ga even 
as - wilden ze hem allemaal zien -ep hij 

werd uitgevraagd -- overal --- eng toen -.- toen 
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ooneelmel in eenbedrijf. - 

~EDur. V.,  
rTERVINE,..ate.V._,M  fait  

(Zotatadabtig:hem en ~10.1..1)  Vervelend r 
Juist' tuil -Zulke _reensehen_leoinén 

altijd. op ongelegen tijden - (in de open deur de 
verschijnitig va» Marie --klein --miniem, uiterst 

eeenvoudig geldeed). 
-Hassentz (groetend). 

Juffrouw - Ik: heb gehoord, dec u me nood-
' zakelijk spreken moet - maar:_ ik ik kan-juist 
nu heil .mcfellijk ontvangen -- heb weinig 
tijd -- (Marie blijft roerlooS-bil een stoel staan) 
Wat kan ik voor n doen? 13..rt u heusela wat 
moeten haasten - (weer een poon zwijgen, 
Hermine vriendelijk) Is it aas moeilijk te zeggen? 
Wil Ik te eens, helpen) D verlangt werk - 
naaiwerk misachten? Of - of - is 't dat niet? 
-- Wat dan? 'Kom zeg 't maar - hier ga even 
zitten -(onte/ijdend), Zeker niet gewend te *Eigen 
wel?" Maar mij mag-  u 't wel zeggen - er zijn 

-al zooveel bij me geweest om hulp -- nu? 
Mama (fluisterend). 

Is 't waar? . 
Riante. 

Ik -verstap niet - • 

(Met de grootáe moeite) Is - 't waar wat - 
ze zeggen dat - dat n trouwen. gaat - 
met hem? 

Hsaitum: 
(vM.schrdit) Wie wie geeft te 't recht me 

- dat te vragen? (blijft roerloos tegenover Marie 
staan,. hogzaant)-0 ik begrijp,- n is -(hoog) 
Wil,  zoo goed.-zijn mijn huis oogenblikkelijk te 
verlaten? 

Mam. 
-(met.' geweld hare tranen inliondend) Och zeg me 
dan -- zeg ene - of 't waar is? - 

- 1:leemte (Stroef,) 
Ja - 

Neen - neen hebt 't gehad - bebt 
hem twee jaar hij, je gehad - twee jaar.- toen 
heb je.niet getoond dat je bem lief bad -toen • 
heb je gáén geld geweigerd, smals -- neen -- 
je hebt er om gevraagd - telkens weer -- je - 
hebt er om gedwongen - je - 

Jawel - jaWdi -was hij 't? 
Hemmen 

Neen 

• menschen op straat.- 

Ook mevrouw -- mevrouw dat -was alleen 
maar,

_
_als hij dronken was, dan - _ 

(ziek zelve met ,nwer meester.) Hij' drinkt, - 
Hij. drinkt? - maar. dan heb jij hem ook aan 
den drank gebraeht !_ 

Ik? ik? Hoe durft n dat - te geggee ? --
't Is niet waar -- ik - heb 't niet <maan -
Hij deed ,`t.  lang voor dat ik hem kende - De 
heb er geen schuld aan - ik - ik heb 't niet 

Hisainstu (ooi minachting.) - 
eenmin, Ms al die andere dingen? 0 je bent 

zoo goed voor hem geweest, he? Zoo goed -- zoo 

II denkt van niet? - Maar - zou hij dan 
zit lang bij me zijn gebleven? Ik hield immers 
van hem - waarom wit ik dan sleuht zijn 
geweest? 

Je hieldt van hem '.,- en, je liet toe, dat hij 
vlek dronken maakte - je. hieldt van hem -
en je kalmeerde hem niet - och zwijg toch - 
zwijg - 

Haam. 
lk - kon hem niet - kalm maken. - Als_ 

Ik. hem tegen hield - sloeg hij me - en dan" 
weed 't erger - neg erger 

Emma (snel ontzetting.) 
Hij- sIoeg je? - 0 mijn God -- hij sloeg je? 

Waarom vertel je me- dat? 't Is niet nodig dat 
ik 't weet -- 'c is nergens toe noodig --- 0 - 
maar ik-  begrijp je wel - je wilt me opstoken' 
tegen hete je-  wilt ons' huwelijk beletten - 
je wilt me wijs maken, dat hij slecht els - 
omdat ik dan niets meer van hem weten wil - 

Neen -- wacht,.  wacht - (schenkt een glas, 
reater,01.). Drink eens.ce.wordt 't bister? (Marie 
knikt Maat onmerkbaar Met 't hoofd.) Heeft - 
heeft mijn verklaring - u misschieu zoo van 
streek gemaakt? Maar had je wel andere kunnen 
veraraeliten?.,  Dacht_je banaan, dat -- ik me 
enimiddelij10.zon -gewonnen geven? Dan hield ik 
immers niet van hem -• clan morst ik immers 
niet van hem houden? (Marie barst plotseling 
in'traken uit) Kom.- koen -- huil mi Met zoo -
kom -,_.we.-sulten-0-.hetisekr-geen- gebrek laten 
lijden - we zullen voor it zorgen - fk ben rijk.- 

MIME. 
Alweer? Ik wil geen geld - ik -- wil.-- 

Dan zullen wij je helpen op maandere wijze - 
Wat deed je vroeger? -(garie blijft onbeweeglijk 

"voor m'éli lid staren.) Toe nu ik vraag wat 
je vroeger deedt?.Ze vertelden me; dat je een 
winkel hult. Is dat waar?. (Marie knikt met 't 
hoofd.rEtreerdland 

- maar hoé kwam je er dan toe met hem 
te gaan santen wonen? 

• MAME (haperend.) 
Daar kan ik - niet meer - over spreken. 

'Maar ik -vraag 't 0, nu..lk• wil 'c weten. 

't Geelt-niet, of ik 'tal vertel - u gelooft 
me niet - 

HENNIE% (dringend.) 
Ik zal trachten u. wel te gelooven - zeg Inde- 

, • Mime (voor ziclt. heen.) 
Ik kende hem al lang -- hij kocht bij me 

hoorden --en dassen -- en 

• • - linslutos. 
En-verder? " 

MARIE. 
Enna ven-Og-hij me geld. . 

Aan n? maar dil kan ook wel- Ifunstenear 
ábbéif altijd geldgebrek - Je gaf 't hem? 

Ik leende 't na dien tijd bleef hij dik wijl 
praten - dronk 'e avonds achter een kop thee 
bij me - 

Huwen 
En je wondt 't prettig als hij kwam? 

Mooie. 
Ik had zoo'n medelijden met hem - 

Waarom? - - 
MERIE. 

,t Ging niet goed met hem - hij werkte niet 
.-- liep den koelen dag van 't eene café naar 

HEMEN. 
En daarom ben je naar ham toe gegaan? _ 

Mame. - 
Bij vroeg me dikwijls om bij hem te komen, 

maar ik durfde niet - Ik wist, hoe mijn ouders 
daarover dachten -- en mijn winkel alleen laten, 
dat kon ik niet, - 

HEIMINE. 
Hoe kWain je er dan toe?..- 

- Went 
Eens --op een avond liet hij me roepen - 

hij was ziek' - erg dek - stervende zeiden 
ze me - Toen meende ik - dat ik gaan moest! 

Hermoe. ' 

Hij was er file zoo dankbaar voor - Rij bleef 
lang dek - n' zoo, lang - Toe. hij -beter werd"' 
--- was mijn vaak verloopen -- mijn menbele 
waren verkocht en - ik had niets meer - 

HEMILVE. 
En teen bleef je hij hem? Voor Goed'? 

Mina. 
- 

- 
Maarlieut steunen - dat kon je toch niet - 

hem helpen OM Niet weer - bleef drinken 

0 neen, neen dat werd minder -- veel , 
ivéél --- Hij .erkto weer - en hij ver. 
diende - en eens in: landen maanden lang 
het•ft hij geen druppel °VI,. de lippen gehad - 

herslet

uw d.wt vel ie bowlen' 
- . 

f t el ta i, als hij maar altijd bij Mi' iMm 
gebieVON maar dar deeil hij niet flat km, 
hij otit4 tleen - 'Peen zijn schilderij -bekreonti  

Juist wel want teen - toen is 't weer 111h: . . 

, HEIMINE. 
Dat begrijp ik niet 

kens' -- kwam hij thuis - EGO vreemd. -- 
Ik had hem nog nooit zoo gezien na een diner 
was 't anders vertelde hij me er. van - maar 
toen niet. -- Hij zei niets - groette me Met eens -
ging dadelijk naar bed - ik dacht, dat hij ziek 
was - maar hij was niet dek =--ei na dien 
tijd = heel 't weer -  

Hemmen 
Wanneer wan dat? 

- M a Tv  
Tegen nieuwjaar. 

Hen nes (gretig.) 
De -avóiit tr6gr Kerstmis? 

Mame (bedroefd.) 
c›.. ja-ja juist, de .avond voor Kerstmis. 

%EMIEL 
(slaat met een lichten kreet de handen in elkaar.) 
0! - (Inwas?). meelijdend.) Dat ja 't niet 

begrijpt dat je 't ne nog niet begrijpt. 
Mame (met ontzetting.) 

ik .geloot.,., dat ik 't begin te begrijpen -  
!lij eng -- -- 

HEIMINE. 

En. Men - toen merkte hij dat ik - 0 God! 
god!...(étaat oP, leoPf gelaagd naar de aow .op, ' 
den achtergrond) 

TIERNINE. 
(als Marie op 't punt staat de kamer te verlaten.), 

Neen c- Mijt - blijf. Ik -- moet wat zeggen 
- Zo bdtbetrkwtract- 

van u gezegd-maar dat is-niet waar - 
was goed. - En nu --Ekilles weet - nu wil - 

ne kan ik mag {haastig,) lk geloof dat ik • 
hem niet meer trouwen mag. 

bloem. 
Niet? - Niet? -- (kwikt zenuwachtig.) Niet? - 

Nu je alles 'weef - nu je weet- dat hij 
d r inkt-n itje hem niet mee' -na - 
is hij niet goed genoeg meer voor ,  je -- uu — nu 
och wat hou je toch van hem - wat hoe je 

Ilemuse. 
Dat is 't niet - je hebt -c- mekten. 

(schamper.) (Heelden? Rechten? Wat voor 
rechten? Ben ik met hen getrouwd. Neen -- Wat 
meen je dan met rechten? Ik heb hem alleen 
maar opgepast;, toen hij me nodig bad -'daar 
kan je me immers voor betalen? Rechten? 
Heb je daar _ dok:_aut•gedacht - toen-- dis, 
avond avond - je wist toch, dat ik beshmel- je wiet -
maar maar dat kwam' er 'niet op aan hè? Zoon 
mensch - dm geef je maar geld -- zoo'n menscb - 
zet je aan kat- als je dat wilt (lacht harder.) 
zoo'n slecht -- waf, slecht ? slecht? -c Jij 
bent slecht! -je hebt hem van me afgetroggeld - 
Denk ,M dat ik 't niet begrijp' - Je hebt heul 
naar je toegehaald - want - waar uit zal zeit 
zou hij dit nooit gedaan hebben - daar - ken 
ik hen, véél re goed voor dat - dat zon hij,  
nooit hebben gedaan - Door - door jou m hij 
weer non den drank gekomen -- niet dooi mij --
maar door jon --- En nu je dat weet - ne laat 
je hem loopeg--nuei 11 je kern niet meertrompen 
hè? - nou - is bij goed grime- 11/111.  
voor. — 

Hanig& (hartsiochtelijk.) 
0 mensa - memel" waarom....begrijp je ni, 

niet - zeg dat je hem niet mee. lief kunt 
hebben, en ik- zal zoo gein kkut zip als ik - 
(met tranen in.de stem.) 0, ik tal toe gelukkig 

Mama Ie erschrd t. I 
Dat ik nirr meer mut beethoud?. - 

1-11MMINE (driegend), 
Zeg t - - 

31des. 
Dat "kan ik nier. • - 

FIEMIME. 
(h,/ I j i if/N 

Dan L - - I, 'e mik bief 
»main.- uwer Yr -0Ver ept:eken den - - - 

ie hij eek vat, ti 
31,,a10. 

t'ee ik t Pil Ai., NVV 

[fronten: ' 
(ef; ivtre t Kam met tielet-, I 

be. ik nue. - niet. 

F.LTNE VAN S'IllWE 
(Jacquatatie ,R6106193 VAN Staan). 

Het recht van ogoering voorbehouden dag.* de 
toet de hei <mina...recht. • 

IX. (Slot.) 

VIJVDE TOONEEL. 
Hermoe, LME. 

ren • jyffronly, zoo'n soort dame - ze 
beneden In: de- di-kcimer ' • • . 

- • • (Ogedridfet. • Hij zou 't ook niet kunnen -- Heb ik hem 

En ik had nog ethl geZegd, dat ik met  ontving-• , geld gevraagd? Veel geld? Waar zou ik.'t voor 
, 'mottig hellbefil- Och •we leefden zoo eenvoudig - 

Dat heeft Jacob haar gezegd, maar ze won ik deed alles Zelf - kokenL7 naaien wasOuben- . 
niet 'weg - ze moest n spreken, zei ze, ze Hazenza.. 
moest ... Dat zal noel weer om geld te doen zijn Neen - neen - ik geniet' je niet - je doet 
mevrouwtje • je zee onschuldig voor maar dat ben je niet--  

Hemel& je bent slecht - je hebt zijn leven verbitterd - 
Och ja, slat val wel - een fatsoenlijke bedelarij je hebt hem geplaagd --gesard - je hebt -. 

- maar ze heeft 't erg nodig misschien , dan blanco. 
moet ik_hatir_ timer _cv en opteken. Laat har 3W4-r Ik-?- - 
hier

, 
 komen, Lize - Maar c- nmar waarschuw Hausinse. 

me ontniddelijk , ale je -meneer hoort- komen - Ja jij .... Denk je dat ik niefs weet? - lk 
Loze. , weet alles-alles- - De heele buurt sprak over 

Direct Mevrouw -- (af dei« achtergrond). je -.iedereen kende je-de buren gingen weg 
-onidat-se-de-euzfeniet-verdragen-  konden- de 

Mainz (hokkend.) maar dat gaat zap gemakkelijk niet - neen - 
Dat - kan niet-.. neen, dat kan - niet - neen -- dat Inkt je niet - Dacht je heugel], 

-- van. Mij - Hij heeft - beloofd te dat Ik zoo damzou zijn, om' allee maar voor 
tronn'en met mij - goeie munt op te NEMEN' Jij - jij alleen bent 

Heemma ( goed niet waar? En hij is slecht -- hij drinakt
n die - - itt IJ zult hem wel reden gegeven hebben -- om 

hij slaat je hij - Zijn er nog eer v  
die beloft 

. 
te brekett; m moe aigninenten ? - Zeg ze don - 7.1, -- e  

- geer -- ik wil ze weten - - --  Mame. hoor ik niets - er zijn dus geen moer? des te 
ik  - niet- hoedt Hermine tegen beter - maar al bad je Ine ook duizend ondeugden die schellen wil.) Neen, neen; - jaag me niet - genoemd - al had je zee ook veletekerd weg; - - medelijden met Ine - ' dat ]hij  de verdorvenste inenseh ter wereldst., , 

HERNINL dan nog zon ik hem trouwen reisei je me? 
I heb «eet fr 0 I let oer et u t mi 

meneer Weateettoort 'tal te geld - eren,'  nest zal nmdt ziel hem armen noo.; - iMat ie 
geld -L hoeft niet bang te zijn.

, 
 

- enig vue de174Yr np lee acklergromd ; dan deTtritd. 
' (lekt? - och geld? H dacht, dal ik hier een -  muntte/sf nabij, het int zij .tiek stemmend rast, 

kwam om . geld? «ark ateutwadifig.) Ik - wil nam emi ader stoelen lip dr tuld.) • 

Mevrouw.. 
ri 

(buiten ziek zelve) Neen -.neen ga,  weg 

(komt binnendoor -de deur rechts.) Ik hoorde ik wil er niets meer van hooren - ga * --- eg 

e, eee e eeaet. ma„ ik  
Mama (kuch) 

'Zieker. Mevrouw heeft hij n dat -van mij gezegd? 

Lias 
Er Is iemand voer u• • 't Doet er niet toe, wie 't gedaan heeft. 

El _ ftgd,ie• 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Meent Van nu af team Susan kletcalfe bijna elk vore. geschikte liederen bewerkt een uitgave 
Maar u houdt van hem -.- . jaar, vanuit Amerika mar y Euro?. en hoo- voor gena.gcl, voor vrouwen- en meanenk.001. 

HSSYLve. ren we baar enen. 'steeds meer. Hoofdeake- en werd hetzelfde voor Harmonie en Fanfare 
in London, gedaan met een, vijftigtal liederen door N. A. - (langzaam.) Ja -- ik lulud van hem.- maar lijk  ''''"rteerd' zij echter w"r 

gelukkig dat. nou ik ne niet, meer met hem """na mot heer Bouwm.n"van de  Komuld. hlilit, kapel, wo. 
em ,„ woree„. zoen geestdrift' verwekte, dat zij uitgenoo- dat ook meerstemmig en ‘inettannenteal onze 

Mooie - digd werd door het bof, Om in- Buckie:hem mooie liederen uitgevoerd keerra worden. .  
 • T$ <le lagere_ school als _fundament de \\-a,., en, ent? Wurmt nu ntet-elee;4-b-eutt-a.  

dat misschien dope mije Als als ik er -."°' het-  vor*igil,  gebaar- m49h0woeki.li-vaP-lzt4rvo'emsiliinlions mu- 

meer was een Se dan wel-zèn -- °nier meer ook liederen van- Feere, door den ziekeorpeen, genoten kring, de piano in --,..nota je 
mi,matst zelf begeleid ' klein, intiem gegelerikap, zullen de eerzame- 

Het rel omstreeks denzeltden tijd geweest 
,zijn, luit zij .voor het- morat nam Holland 
kwem, om eeltige kedátteenried-- g 
Oreed wee ook kier baar succes. 

tien wel  

weifelend.) Mevrouw! 
HERVIEL 

voor  n, eer voor n nn„ „in,. • Skatultintvuelte reis gemaakt door . hoprwe- 

- Sen-  ERE•lindo-en  (sni~rfwerkeen gen, ~ie.-, --Fintmd—en—Deheraarkely-omor-- 
meerand lof jkrie die epreke,, mie)' leen ze ook weer liet volgoud jens denkt 

Aah - laat -'t nu gedaan e n - tk hen zoo moe. - • ,o gem, om den levensiltunr-debutot in • 

Mans (angetig.) 
',Iiersborg en Moskou' te maken. 

Ik  duel 
 roet naai, kuis  _

b, • , ,hleteolfe woont met haar moeder, 
• jongste ;water en broeder . in New Rochelle • 

Heesters, , • bij New-York. Zomers echter gaat zij snee 
Hij zit begrijpen - (ziet op eens naar de kiek, do bergen en, verblijft in een ouderwetseb 

schrikt) lip heelt - al begrepen missébien (41E- Imitenbuls, dat zij met haar vriendin, 
oogt naar de klok) half vier all- (krimpt teem) schilderes Lydia Esnmet heeft laten bouwen.. 
half vier! (voor-  ziek keen) en om half drie zou „Snawberry Rilt" stalt bij ledereers beketui 
hij hier zipt geweest - dan komt hij ookliniet als een gastvrij oord, waas- alle , inegellijke 
meer (kleine pauze, dan 'net moeite toonloos) guestemwie tezamen je„,,,,,„, en er " heerlijke  

Ga nu -- en zeg hem, dat 't zoo goed Is , tra uren siljt ent de gastvrouw re alleszins 
 es-noidese kon neet andess---amalat-----ta...kim  

dat 't goed is (falie)/ Marie humsaant de van' elke richting onderhoudend bezig te hou- 

• Zelfr~ een der muziekbladen toga 
roede, en-  zeer Eérecbt,. dat imker o-PWeden was 
„<„xn verrassing, zoo groot,. Jet ze de beter-
kenie van een sensatie Verkreeg'', 

lie laatste jaren geeft zij overal leden een-
eettea en steeds met volle zelen en voor een 
opgetogen, publiek. Veer haar laatste optre-
den in ons land, kid va juist een groote 

den. . • 
Ze -lieeft-zeet-veel--ve 

Doelt wat het ~romeinste gehele. is van 
de charme die ze voor Wie hem kennen, 
bezit, is haar waarachtige belangstelling. ia 
medethora, haar meeleven met karos vrienden. 
Deze vereer. Sitsen, ook om haar trouw 
,jegens kon en wanneer ne weer tehuis ie, 
spoeden ze ziek uit de stad maar ham toe, 
om door haar eriendelijk gezelschap ver - 
k-wikt, en door haar heerlijke "kunst geroerd 
re woeden. 

En nok voor Kam rijn bet de wettigste  
uren, wanneer ze met haar vrienden in haar. 
rustig huis zulke uren van sympathiek sa,  

inenzijn kan doorleven en, hen dan meene-
Wend neer heer -muziekkamer, kaar lieve - 

teem. enge Da e:meedoe-meestem  

rijesp en plastieche kunst, want gedreven door 
laar liefde tot het schoolse,' speurt ns op 
hoor vereclillende reizen steeds alle verza-
melingen van kunstschatten na en in de 
Europeesche musea en  kunst-galerijeni  weet 
ze dan ook uitstekend den. weg. 

eenigdo Staten gevestigd was. Susans moe- el van "Schubert of Schumann voor kan 

der -was-  etirEransewonerecen.-Wordt Susan-` -niep me  

altijd els Amerikeensehe beschouwd, haar Innend, die haar van , zeer nabij kent,. ver- 

Wieg stond elders.- In.  Rlorence, waar hem zekerde mij eenst,  dei geve Ildeteelfe een ren- 
vader dokter der -Amerikaansehe kolonie ware -gelukkigste vrouwe. -ei, „hij kende,.- 

. werd zij gebaren en' opgevend," Als kind sprak . Zij leeft voor haar kunt',' zeide hij, „Vbor 
har founille en hoor trietelen.•  Het drukke 
leven van reizend: kunStenares in non -
tinne kringen heeft niet haar sympathie. 
Onbewust trekt beer hark steede naar een 
eenvoudig katoen, waals zij. hot in kaar 
leven thuis we weet te scheppen. Dit alles, 
gevoegd bij het feit, dat, trots kaar vele 
ondervindingen ED baar vaak vermoeiend, le-
vers, dit bestaan geen stempel op kaar drukt, 
doch-ham hart jong en frisch laat, maakt 
Storen Metealfe tot de aantrekkelijke ver - 
schijning, die, behalve door haar geweldig 
kunnen, ook door ham war. eenvoud de 
Mirten wint ven • allen. die met haar in aan-
raking, konen." 

ANNA KOOMANS-RHYS. 

SUSAN METCALFE. 
Savede, 'wanneer ik den naam dezer hoog 

begaafde vrouw hoor' noemen; komt mij het 
beeld harer sympathieke, eenvoudige persoon-
lijkheid voor oogtin en ik meen, dat velen,. 
die net Mij Susan Metcalfe ie heer pure, 
stijlvolle kunst hebben bewonderd, ongetwij-
feld ook behing-stelling zullen koesteren voor 
de Kraam van -deze kunstenares. 

Dat haar opvoeding, het hoogstaand milieu, 
waarin zij verkeerde, haar verblijf in centra 
vim kuise< meegewerkt hebben, nevens haar 

atuslog.,.__tot .het.artistiek_ zoo. volkomen .ge-
heel kan niet worden betwijfeld. Eenige bij-
zonderkeeen -over haar leven mogen hier vol- 
gen. _  

Haar vader stamde dit ten nud-Engelsoke 

au dus reeds. Femels., Fronsels en leili-
eansch. Eerst látei.leerde zij er Dultioh bij. 
Dit van kind af• vertrouwd zijn met-meer-
dere talen verklaart de -  feillooze mitspraek, 
die,  ons steeds Me treft in haai liederen. 
,Italië, de bakermat der kunst, voorwaar, er 

kon geen betere eimgevieg zijn, om kaar aan-
leg tot geestdrift van nl wat schoon. is, te 
ontplooien ! Echter ging de familie na ver-
loop van tijd weer terug naar , Amerika, weet 
ze eenige jaren bleef, ons dan naar Parijs 
te trekken. Drie jaren woonde Susan deer 

niet heer moeder (kaar veder was inmiddels, 
gestorven), heer .nigen broeder en kaar twee 
zusters en gedurende dien tijd ontving zij 
zaugonderrielit van een goede, doch weinig 
toekende leeraies. Tevens studeerde zij viool. 
Tezelfdertijd- wijdde haar broeder zich aan de 
studie der arekiteetuer . terwijl baar belde 
mosten Mek licksranniden in bet pianospel en 
de Soltilderkunet. 'Haar oudere zuster is oe- 

.	 ,Firet doe getrouwd <net, den componist Rent 
Clinniarel, wiens liederen menigmaal voorka- 

- mee op 'Ir programma's van. Susan, zonde 
l'Embureuement poer Cythère, hetwelk zij 
deu metsten -maal hier v.m. 

De artistieke omgeving en de onmatig met 
hoogstaande kunstenaars ontwikkelden zeer 
hoer • toi tengewenen kunstzin en heer fijnbel 
• naard geturwd. 

fee eielidn liet Parijs, de womiere stoel zat-
e,. emir zij vertoefde, niet na, invloed uit 

- re oefeilen .g de ontwikkeling harer entree-
kei-ijk° ziel. - 

Terneeekeerd in Amerika mem zij les in 
voorde:edel; eest ieler leegte. een Oos- 
tenrijker. die titans els zant:kerma to lan-
d, n e ee .lilt wo, bet. die Susan natirpoor. 
d, . :els 'magere& Og te' treden eis een dc 
lailee haar levenstaak -ie maken. -Gee-0M ge. 
rende at in toer,, raad, trad zij'- tien jaar g<-
led, t, voer Elel • erel I, New-York op en 

'ent daar dit veeeliillende enneeran o.a. niet 

...asten x la de Metrepolitan opera. Na dit 
2o lokkig I  lelmut, Irak rij in de eetenigen. 

iem.. incir .do concert.» te groen 
,,,e.rde ni ter tand het mediek nedeltnar 

r :white rij Lee s imning niet v ni- 
dod • tt •• r 

X.•letlatel gemaakt te hebben. naar Meimar. 

eet ta tsvemiete 1...iii-e-  .leide, neg een 

eid dit ie studeer.. 

liegen ven Kint je nog cinereu, zia,a don.  
mee 1'! beteckenior Veer 'doe volkeimeg heb- 
ben-Cr barden: - • ' 0 , 

Eet is daarom dat wij  arste en met na-
druk wijzen Jap den eoro nuttigen en anima.-
thiektertir~~e1UFIÁVOIT'- « 

- "I'. A. K. R. 

DE RilYTMISCHE DANS. 
in het Gene. voor 'Kunsten en Weten- 

schappen ... een welbewaakte natte ?or-
eerden, bedienden in de vestibule, die nacht 

-beerten-weergann--  misiejes: ven-&-- gertiMite 
li, lie fluisterend praten en onze voetstap- 
pnu dlu gwknupt eerder tn de-1 

diteOne ven DER RRE.; 
.Mer. 

we gaan de lenge zijgong door kleed- 
kamers, 

Da• t is de Zatetilegnniddag van uitvoe- 
ring, van de uitvoering die les ie 
van al de leerlingetjes van Jacoba vast der 
Pas. Een druk gefluister vaas lichte meisjes-

-wemmen klinkt versmerend en geagiteerd z<56 
als we den ijzeren scheldingsdeur tuesehen. 
den schouwburg 'zoor 't -.bliek fgn dat deel 
voor het toneel bestemd, door zije en deer 
huppelt voor ons uit plots van de eerre kleed-
kamer naar een andere een feetje, in reatg. 
paars, een" kindje niet puder den een jaar of 
vijf, op bloede, mollig blanke voetjes .... 
[Iet is eest der executanten. 

dime taalt open, oh -- daar is 

- rose, lila, grijs, maak, jn. alles is er 

blanke klem. jeugd en lichte vrees*. Jaco-
&I van der Pas. een schijnbaar niet ij'4011-
liCEER4 kiel-111PiEje zelf, komt naar vorm 
daar rij OR, sOCis het korte ~dolik • 

oog te hom. Want trede wordt -zij Weeg-

maalsels deur el die kleine Menton:kies die 

haar behoeven OM 1,111 ervorinkjet VOC: 
wederwaardigheden, ZOO 

Intsf otelermian bot tatettect dan ene 

er nok een kleedje nat be... aide» de 

bloemen wet gaal ... lest kleine geel is 

Een nuttige Liederenbundel. . 
We zijl, up het °ogenblik in dien tijd PHIL 

het jaar, waarin we het heerlijkst voelen de 
gezapigheid van ons huis en de intimiteit 

n het gezinsleven. 
V in doemt tijd vooral is het, dat wij gaarne 
utelding tanken ven iets, dat zooveel kan 
bijdrager, tot de vriendelijke stemming van 
den huiselijken kring. 

Van geachte zijde weel ons' naar aanleiding-
col, het artikel „Over het volkslied" (con-
nuit van U Hee.) gewezen op een bundel 
liederen, die het streven naar den. eplaloei von 
ons volkslied zonseer helpt bevorder... 

We bedoelen do verschillende ititgavén reu 
den bundel ' „K un je nog zing.. zing dan 

mee t'' Dein handel bevat eo« honderdtal 

... . n bekende ere...Rieder.. verzameld en 
bgeermehroeht door J. Veldkneep e.11 K. de 
Boer. 

Aanvankelijk bedoeld. eitslutiend voor den 
sein uitat-eg, Lel liet liederboek trao'n suines, 

dat hot ook in duizenden eczemen is er-
ei<eid en de K0,110 stemming in grootes,,,, 

kleinen . kring hoveniert_ • 

Heeft das •i..ID. IlitgREP toteekenis voor ,Ie 

D 0...1..ring volkinang. ook de gezin. 
rdned woedt er distr 

krittuentotstient door getiVie ontvangst nek 
Iminm eerlil,,, area s esselitsdi er onsi uit. 

vxts ,:u, liederen. V001-ziom 
pitatads-aleidingen tient. 

ar -p RUWERE., die reed, na kasten tij.I tik 

,neren.ek•ei In'ao homer ...eenden kurk beleeft 

Itevealien hoeft de heer Jonker ven de dem. 

fd(ffirtddendedef:),,Dan:neg_niét. 't veel - 
leden ie er eu dat blijft zal altijd blijven 
le-dit-earledea  wta u u-met-innerde  

-rau e:erg:J. uw  boy  
beerde tr en ta zijn ltoekemSehoor 
evenmto; .ik wek 't - ik zie 't keel kelder 
tin - d'pleats eenst hem is voor u - 

.ereeer uitgaat.) Goed -- Goed! - (Harre af 
,,drt,,0..,,,J. Hs. s'as-gentatiest—ttes~nd op  
eelt stoel, dof.) Goed - Goed. - 

thote Dolkoe-aren. 

ct.8 .LLECeR van 

Doek u zij eigenlijk wel bezorgd, Ja-
Coba yen der Pas ? 

dansvreugd zelf. Zij legt wet uit op de vra-
gen; woordea duren haar te leng . tí 
lip huppelt zij, zwenkt, buigt vlug en draait 
s-oer, - de k eine vrangster is nu velde., 
heeft het antwoord  vats haar leerarea aan-
vaard, M-7-flet in woorden, doelt in den dons 
zelf woed vertolkt: Het dansen is voor Jaco-
ba van der Pee, wier terne figuurtje ook tm _ _ 
hij uitstek hiertoe ia geëigend, een tweele 
natuur geworden en eed gaat zij op in haar 
vak, dat zij erin gelooft als in heorzelf. 

Een toekomst, wet ia de toekomst van dit 
domen ? 

Wij" hebben het haar, wat sceptisch . ge 
vreugd, 

,Een sch.nheidsuiting en als waterde, 
yiehzelf genoeg. Zooele na en herleng el - 
met kind ems pia,neetnkje inetudeert een jong ' 
meisje ernstig:; musiceert, .66 ode ik den 
Jans van de toekomst .. 
.... een kind dat een eigen dansje ver- 

Sint en vertolk  .bet  longe  emaisje,_de,t_heare  
eigent plastische uitingen geeft van de mu- 
ziek. - 
.... een kunst in 't kort, die met de 

cenventioneele &dei/assen heeft afgedaan en 
zoo individueel als mogelijk is - geworden." 

Dick om door middel ven gebaren en rhy-
miselie bewegingen de verhevene gewaarwor-
dingen in de muziek te kennen te- geven, 
is bet noodig, dat deze gebaren en r( vtmi-
eche bewegingen zelf sehoonelju. De k uhs 
matige veredeli_ng valt deze zouden 
.wijlde teelt van de leeremoes willen noemen. 

In done formule van harer -teek ligt besla. 
tee, dat de denaleereret dm toekomst, kun-
stenares zij. Kunetenaree die de plaetiek be-
grijpt als de muziek. 'En hierin nu bevalt -
Jacoba van ter . Pas ons zoo buitengewoon. 
Zij toch is de Benige ongeveer, na babel 

Domen, die 'kaast muzikaliteit de gave bezit 
van oen volkonen"intuitief gevoeld plast-Web 
'begrip. Ook in de kunst van den dan< ie 
emine veel upper,- lokkig beituag ks. ti p - 

per v takkig bekoorlijk is liet aan een 
Primitieven-figutirtje herlitnesetd beeld vett 
«am feta.-Jacoba van der Pim, stellig ei e t. 

dennennat liet volgend groepje, zie de 
weggetuale (brem van netdm rechte, erken 
dat. dere Monsen,. di,- w.rtijk de adoilder- 
k mid fiteo " Veelti  
ante ophieven INRiRREEE Mul de meen sobere 
pliedia. Van Jent IniMlvieetite eelt Ittinothegrtie 
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mede hierom, dat afj gewoon durfden zijn, markten voer kopjes en schoteltjes?  boeien 
litm Mum, kun gems op het Mommel wee de en schalen had betaald. 
edele .natnuelijkleeid zelve, welke deze is van Ik ging heen, Minder theeservies. 
het kind, die wij slechts verliezen kunnen Toen bracht man van de Leipziasr 
later t J-En die lenig wonit-verk~a rj Tenteneeteiling;_er me mee Thdri,ngee Ban- 
knestmatig,e  -,eredeling, ...waarop wij straks ernpormllam. Datta was tingever netzoo deer, 

' doelden t .  welke 1,t moderne dansep is, wao, mala veel en,  veel mooier Ann mijn- b 
ver wij elders in dit blad eehrever,, 

4,1...BERTINE DK HAAS. 

Eet programma van LLi Zaterdegmiddag 
heeft inderdand beeveeen, _dat mogelijk is wat 
Jacoba van der Peis zich voorstelt als meer 
algereeee 'toekomstbeeld. De kinderen hebben 
zelfverzonnen dennen godansl. Ven 
binden-lens eeven wij in de begeleidende foto 
een moment,' 

15e leertinnen Jarcilm --ren--der Pos heb- 
ben tieweten bon leidster te begrijpen, alleen  " ornament ven-Imeen.blenitii,131 

goedje, veel Neer b 1 ik, non j   _eetes - 
nw 

aar 
duár e t te, mooi voor hoven" en zoo dee ik 
't nu ma5r met Oen' doodgewoon, aardewerkje. 

Doch om nee morele& tot de .otele meebek  

--din-ranyileitezem eeze briefkaar. 
- ten, ome -Jaettfengoete--zei- - Pa-- 
. ken: '„En moeten Meneer ons =tv= nu 
ni= eens wan ende. kist hebben?" • 

Zie, dam was 't woerd geeprokm . dat ik 
nog steedoe met dankbenrheid kardeed- Deer 
was 't 'in-oord, dat Me" el die gezellige ,din-
gen in mijn huis bracht in den loop der 
tijden, - 

Teevallig_ luid ik juiste-besloten-deer - den--
timmer/nazi eens een flinke, eiken -deltenkint 
te laten maken. En deer sprak me de maa 
over een oude kist, 

wLatut maas eena-ziem''' zei mijn man 

Wo Werden meagenlikient 'naar een -kamer eelt-
ter een • winkel, een wart entioulteltenwim 
tel op zich zelf. En daar stand een kiet, 
nee heerlijke kist, , met gemeden voorzijde.. 
Met kennersblik hoerig mijn. man-  het in uit--
stekend& staal veikeerend eikenhout: Thans 
staat de kist In mijn huiskamer, doet damt 
als knak bij -de teiefoon 'en, bergt alle todat- 

Meiboom genot vim gehad. Pas op, laten de 
manmatjes bet Maar niet hoorde. 

Een mannetje noemt die bladen constant 
kof f lebiosi e-n. _Illij_eek_gped, adieu, 
lijk. Hoewel in mij  n huishouding een kof-
fieblad jnitd een klein loodje is, waarop 
de gevulde kapjes ene 21a. "-entten  zoor bie 
ncw werden gebracht. Want thee zet ik bine i. 
nee , , mier koffie ie de keuken. liet raterine-

je schreef me lantet zoo vertroum elijk 
„Bello, vrieroliutien Met eeens traffic, ' 

dledert Mudje P  
Nue  hij zal •wel. zoo du. en don enen een.' 

hestelling krijgen een de een of ander, die  
het blatirbij ins-zeg en verrekt wed. 
,Onde,-sjaals. mogenreentle palmementla hee 

ik' van 't ,eerste„mannetje. Een gebruik ik • 
als tafelkleed in de huiskamer. Die hoeft 
me elf gulden gekeet. Zoo op een edel ou-
der beu inzie, komen de mooie kleuren en 
de fraaie lijnen Van het ornament prachtig 
int .  Ik wil mijn, tafelkleed niet rolleu voor 
ren. Moquette van twintig guldee:,   
- -Weet -telext -praktisch-ir-het nek, Min veer, 

-: de - buiskamer, 
In heilizeep faal 't zich prachtig bewas 

schen.. De doek voelt nog heel stevig aan 
en zal me niet gauw in den steek laten. 

Eau, die meer gesleten is, hangt echter den 
kapstok. Daar heeft hij weinig te lijden. Die 
kostte maar zeven gulden en de kleuren eijia 

Wij Min Bobt -In onzen schik 1111'1 dr ;5e-

ronden mannetjes In als onze vacentie aan-
breekt. verheugen we er ons al oe, dat we 
weer kunnen gaan neuzen en moffelen in  

Lange Vijverberg 13, 
_zal Dinsdag 3.6.13 Jan. plaats 

hebben, om Wonoadag, Don. 

-derdlag- en Vrijdigi.4e-~den-
voortgezet, de WriERICilOP 
van alle Wintermodellen. 

Middag- en Avondtoiletten, 
alsmede . Bontartikelen 
zullen tegen, niterst lage.  

,prijzen aangeboden worden. 
Deze voordeelige aanbie- 

Z 22:02 11 

'PM heeft ten doel onze Winter-
allectie zooveel mogéliW'te 
liquideeren en het Z ona e r-
S eiz o en niet eene geheel 
nieuwe. Collectie modellen te 
beginnen. 

Over kleine winkelga boeren-aardewerk 
en oude meubeltjes. 

Een Ainishondelialk praatje. 

Eek is al oenige jaren geleden, dat We in 

onze vacante, ne urenlaag omgezworven to 
hebben over heuvels en door boosehme te-
recht lommen. Weer we healeantal niet ho.- 
-Weeldr hadden te komen - in een klein Gel-

dem& dorp eussehen de heuvelen en den 

Onze boenen 'kouden -ons- niet meer terug-
brengen naar ons zomerverblijf; mijlen verder 
ia de .boaoohee, nu zoo besIden we op den 
tram te blijven wachten, die ene doek.pee 
oenigen tijd 2.ater, naar huis kon brengen. 

wat gerust, gegsteil en gedronken ..te 
hebben, gingen we het dorp eens verkennen. 
En natuurlijk briefkaarten kermen. 

&M'n' verloren mutje kon net goed be-
sMed werden aan de begroeting van familie 

Het eerste het beste-winkeltje, waar we 
prentbriefkaarten voor bet' Mam zagen han-
gen, stapten we binnen. Er; wat zoo op 't 
oog enwinkeltje -van grot aardewerk en niet 
veel: beter poreelein. 

Omdat we toch. tiert tijd hadden, ging ik 
eens khommelen tessehen dot grove boeren-
serdevierk, waar ik zoo verzot op ben en 
weer ik ieder jaar een kleineren of grooteren 
voormud-ben mee neer }mis neen. 

De heel mooie bordjes-. onder zamel ik 
op voor oen vreehteneervies,„ „meer daalinh 
ik pee tot vijf kunnen brengen., Ttoq.kkdie 
eij? zijn dan ook beeldig - reikt 
que • bijvoorbeeld of liet bordje evenveel 
kwantjes beeft gekost als nu oenteu. Zes rent 
kosten e, namelijk p« stuk. van de ontbijt-
hord-g/notie. De rest, vergviddig eiterienebt, 
edinteltjce. kopje, berden en temlies, edia- 
len; erlettlk ik voer huishoudelijke 
doeleinden, Ze staan kleiner eit ihneie in 

kenkin - engaku ze zijn veel en veel eriedka, 
_er_ibut het witte ear werk t meniet kerken 
lemend niet zes non 't liert mud. Al Mijn 
blisempottenselintelt (es 1 Sereteor ik nut don Aas 
mnibard.refk-voner.21. 11,,e/  mee  ee  msolt  ren  

eitjes in den kolder. Om vlees& of 
aan to Denim- 'gekleurde borden, di 

_„nala °ogenblik. e.  "1-  is aier-of.-zeace 
. verrukken. Gooit ze 't neer in een' °nee - 

: afgemaakt door een smal teken boord, waarop 
.prenk titaan_ kam, heeft er dotjes ven. half-

junir werkkamer oen eiken betimmering heeft, 

pen long eten, krijgt. bij hjd en wijle ook-

ambt, meer een vriendin vat me, - dra 

jeeltopjes bij, van  een Noond-Brabaateehe 

foortsehe markt voos me kijken. liet gerucht 

een tienen bord krijgt, maar daarvan geen 

éea 
 

groot. dik of dim, zijn heezlijk als je werk- 

t:ent weg - en zo hooren ne eenmaal zon-
der sehoteltje.,Ile :heelt Janine. kopjee, die 

tonica. • Want iemand zou eis op de Amens-

ene een lialejer,..'.dj,ri =ma ware pronkstukje., 
en zijn  moertik  - te krijgen. . '- 

markt, En  ik krijg ze. rook eerstdaags mia-

Le kopjes von 't bonte goed, klein of 

Ik zelf trof ze neg' nooit aan, waar ik. ze 

Ik e huis lireken-zee-___deiteof eg- 

nanimeerkbord, 'waarvan de klonten. hans 
hoed gekeehte doezen Leeg hoedenrand 

noemde, viel ons dat- enonn. mee. Ala 't- u 
pot als 't mij is „wemel j, dan r_gt bon  

do Engelrelsen. en Amerikanen. en, file _ bine 

wanneer „je, Itteille.em modern noemt jen bo-

kunnen vinden. ban beginnen we te sehrij-

als hoedendoos gediend, waait iu zelfs bij den 

nog vaak oen verminking. "In de heerlijke., 
oude kist niet.  

eek« idee ven luxe, nietwaer 

men, dit, als je ment niet koopt in de an-

nentrekken, dat je dan voor minder; of voor 
ten !Moede evenveel geld klaar komt ids 

vendien geeft 't je huis iets veel 

tiquiteitenzaken der groot/ steden, daar, waar 

Als wij tegenwoordig iets noodig hebben, zoe-
ken we eerst, of we liet niet in' het oude 

Welnu, wij zijg tot de overtuiging geko-

oen de man uit het winkeltje.  tien • prije 

joe,-Tait-  in, Mei node 

;dergelijke ende degen een 

. 

- 

ging, dat-ze diaL wol W411.0.1.1, 
baar is geworden in den loop der jaren. Zoo le bommen zijn overal voor te gebruiken. 
goed als Overal Weet hij_ read_ep,_en wat hij ..A1.--altto~ge-inoeder__acreerds-ik 'een 
met bedt, vindel7we bij. een ander manne- heel Met in elkaar. poetsend, Van verschillen- 
tje, in-  • een ander -dorp, een heel. eind ver- de'lelentr en teekening, Aan de grootte en 
der. Denk nu niet, .dat we addekkingsmit- het re eenent kon ze dan ontbond n,, of, het 
gers zijii;""reir die man-adj. -ons Amerika. 0 was het kommetje""voor Baby's oogjas,Meesje 
neen, zij .beiden hebben een allerliefste of wel. veer 't mondje:. In de stadwinkels 
tide ho onze .vertschillende groote -dijden, daar kun je nette witte kommetjes krijgen met • 
heb ik bij beiden do bewijzen vos gezien_ „als opsehrift „oogene, of „mond en neus", J 

Om nu eens het voordeel van de raak uit- maar m ij n gmherokie es heet wat sierlijker 
en .. tiara een  te Zette.. lied ik een nieuwen eiken zoo's stel stadawim, gpedkooper da  
ka.kemmeti..„. kist besteld; die had zestien gulden gekeet 

De gepote_ schalen zijn in allerlei grootten e°  bod dan - neg.ns andere dan cP den zol- 
der kiemen staan. Thans heb ok voce drom 
en-twintig dien ouders - 'gesneden eikenhouten, 
Een flink slet is-er op, met een sleutel van 
den Bibeleboneehern borg. Een Paar vakjes 
zijn er in, opzij, ter bergáng vne",kleinighe-
don 

Voor onze gang heeft liet Minnetje en 
mooien eiken kapstok gemaakt, van loet ge,. 
sneden voerblad van een ouden kist. Ja, ge-
maakt 1 Ba nu deukt ge, dat ge me gevan- 
gen hebt. Nu oegt gemankt? Dus 
dat mannetje ma a k t ook P Dan hebt ge 
veel kans geen edit antiek bij hem te kon-

'Juist. Dat begrijp ik heel O.I. Maar dal 
een ons meta  seheren. Wij vragen degelijke 
meubelen, die peaktisch zijn en gezellig 
staan. Dat laatste, komt van 't antiek ~het, 
len aniieken stijl, dien ze in alle gevel 
hebben. Dia af nu dot normetje die dingen 
oflovert met een garautiebewlio, dat 't dateert 
van, dat en dat jaar en allobastig is uit dat 
en dat kasteel.., of •van de een of ,Idere 
vergane 'en vergeten boerenhoeve. of dat hij 
ee ren-  end koot. zelf elkaar zet volgens 
oude modelleur, dat laat ene..volkomen kond. 
Dat de voorwerpen in alle geval van eind 
hout zijn gemankt, oorlat en niet meer 
seheuren. trekken' of krimpen kunnen, `dat 
ziet mijn man met zijn, deskahdige °ogen. En 
dant hebben we genoeg aan. 

Mijn theetafel was te klein, ik hol te wei- 
nig berging. Mannetje weid in consult ge- 
roepen. Rij had een beeldig -  reken hong - 
ni inultodie voor me, met knijelniting en 

ede teel eeenglnza irjr. Tij rond 

foto en maten. En 't snuit intddig en dol- 
• gezellig boven mijn, tbc hifel .n bergt lee I 

mat nek Twintig gleden. eil 4,1I• voor te ee 
tig gulden een in «loket- n kastje knopen 
Eii dan staat 't neg etui en stijf sla je• ••r 
d een lelt rooi dien,  pretti  

Wo, de ,mannetjes nar nek nl ecleverd hele 

l.ett heerlijke _gekuipte -thmibledert Ven die 
brede ,legelljlee. minrep 1,41 mimiek 
ontbijt enne boven kan melneen weebn, 
Een+, tijdens ...n ziek b.d. •Itel.• ik 4, ook, 

tl • 
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lier jvintergezielit is van den sa/tilde 
Ven wel het ralkirka ty-

- poeren wot bij beeft gemaakt. De volledi- 
ge ten netelling. bosark van degen  
eelál 1 op. 't oogenblik in Puichri Ome- 

.den, t onder meer, -dit oederivezp behan- 

j  delend, een poer &pinde doeken, waarin do 
trieo • Hollandse-he winterdag' leeft. Eet zijs 

_een werken va. stemming voorut, vul 
" van verlatenheid en yrenni tigen 

le;'ensw emodd. Zie aboworbeold, het groote, 
breed@ eek, een vlak Ilellondsch landschap 
voorstel end, dat gedeeltelijk dndergekropen is. 
Hier en daar ligt de wig won neoweg bloot;  

er steken borstelige gris prielen nattrboven, 
.order op loggen 'pletsen in de •• meauwweide 
met grmsterend, als vochtig, ijs bedekt. Vee ". 
een echten 'sinter-virtuoos, die de sneeuw 
iM ets blanke mollige vacht de huizende- 
ken de velden laat bedekken , heeft deze 
eebilder_ niets. 

g,ex • &mieter ' roze .zonsendergang ontbreekt 

Trouwens alles ontbreekt wat oppervlakkig 
speculeert op een mooi-vielen van het groote 
publiek. 

Dit 19 op zichzelf iele dat waarde e, out 
aan werk van een kuusteminr. 

En deze. eigenschap ie het die 9het ediil-
derwerk. dat Ph. Windt in deze zoel beeft 
boegen, ongeriethaer maakt. Zon neen over 
den tegenzin in de helm is, eclat Oven den 
schilder been kennen komen, dan zoo blij-
ken, del dr schilder Windt rode wel gaven 
heidI, - - . 

1.1t. 141:IB op, vlot en breed manwijlen 
Ie pruilt-leo kap-el,  mei vore- - 

u e1111 in Akant anti oreld hoe een lint 
of ten bloem- in .1 ze kapsel,. e. gerot. 

Deelt dot dit al 'zouden toch deze vlotte - 
ehilderde detail. in een ooit bo ter 

th ue hOninn kladl een n15 • 1.11,11g kuiace-
verk belette portret. De „eken ekikbetrarar 
van ioniaml, als de editie. Will& 13 ton. 

..11itte oen Imedightid, weer' nVe - diepere Tw-
ee-mullen' vreemd n u :bleef; ligt week vin 

Emmer i. cheedijk juint liet . 
tegenovergerdlelde Niet Iel hier de entruk 
der noteer ons ,'reeks ;' kler- 

e o. dit werk niet rein, 2:4 ,110d g van op-

vatting. Iwd e I -:•21,14,11 helt 1-or :tui eer- 
Inid, Di,  innerlijk, d..ze  

tiranlef c nrintio ,int; de meer 
.11 mindere a ugdedd {.1,111, vork je.  

all 1.111(1'érli 4111111. 1111110,1 in dit oprielit 
..dr. Er zijn daerlej al 'r itimmemde e, rk - 

• Wij denken nu min 0011 Inni u, 1.1.• een euy. 
on loar a 1 Ihr.ohn.,,,  

Fet doe Mie_ er ,aikele.eten timmi 
.1,  II 14411'11k `. 1,111111101, il,  rol 

1.14:1t17 \ III 
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Bij KEYZER--WEILA 

te krijgen en verrukkelijk voor dagelijks& 
gebruik. jAlen kan dek, 'door de goedkoopte 
de `weelde peen:lie-temen Van een heel regi-
Inent schalen,, ieder- voer een apart doel ten 
zeerste geechikt. Zoo heb ik een groots, ron-
de helwit-  zo blauwe schaal, flink diep. Dat 
is de Jodenpawichbroodeoled. Ik heb name-
lijk jaren lang hij Joden op kamers gewoond 
en enkele lekkernijen op bepaalde tijden, ven 
ben Overgenomen. Na Nieuwjaar kunt ge, bij 
mij heerlijke brosse Mazzen bij 'uw thee krij-
gen, dik onder de Inter en witte suiker 
een genot ! 

En de schotel - zes en twintig centen...:
En tegen Paeelsen trakteer ik op mierik.-

wortel en mierikswertelsaus. 
li schalen zijn -ebdev uitnemend geschikt 

voor vla's of pannekoeken of - flensjes of voor 

Dij, moderne vrouwen , kent het gehak 
meer grootmoeders nog P - 

_ Lang heb ik -gezocht, tot ik -een stel 
mooie, kleurige borden. bijeen had, om mijn 
betegelden keekenWand te versieren. Want ik 
heb de ervafing oegedaen, dat alle mogelijke 
~tiet,  gelijst of niet gelijst, contrabande 
71j11 al. keukennruurversiering Dat Maat aan, 
dat woedt geel, dat wordt vettig en vies: De 
kleurige borden, gehangen in een koperen 
bonkmiumger, zijn een werkelijke versiering 
en kunnen eiken Vriklap,,, bij de kenkenhourt, 
esen zeepsopje krijgen. 

. lieven heb ik ,en klein ontbijtkamertje. 
JToen was 't mijn identd, daar con time- en 

Wakiitservies 1211t55ii to -scharrelen van. mijn. 
geliefd. goelkom beereigool, Ik hield mijn 
ogen reed open ; ik Wed let nog toe . nog 
moit een trekpot. ouikervents ets melkkan valt 
mijn beerensnort geeien. zroot 
vreugde. toen het tImeeerv a, gel  nel o•om-

[dog. deer prijkte tip del keukentafel van 
- liet !Job, 191:1-  'op de Tentoonstelling ede 

Vrinin" tkai nroot Mijn t kleit 

do• to.l.not ute réesl vijl toert  KONIte dan 
il ven dna w tilt h, 'etsvoet Your mijn 
N•,•1•• mittiijt,ervies. gok 41/111T in verkon- 
ing tm le prijren, die ik Op di. 111 tiq, 

1120,---intiner roet geelco ,uni l,ni. ee mem.. 
"Voorts sla- mogelijke boeken een  stammem 
formaat, die. in. -gema` enkele . luist onder: le 
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Het programma van I.L. Zatordegniddag 
heeft indprau,4.  uweg., slat mog.Auk is wat 
Jacoba, van etek ;Pan ziel+ voorstelt als meer
nlgetneSn 'toekomstbeeld: De kinderen hebben , 
zelfverzonnen dennen "gelened. Vriii-Sulk oen 
kind erdeás'geven wij in de begeleidende foto 
een moment. 

1...0,1Ing„, Jacob., "in are Pas heb- . 
ben bewezen hou :le Beter. te begrijpen, alleen  

mede hicrom, dat zij gewoon ~en n. 
Hun Mssan3  hun gum op bet tnoneel ' 

zij
Was de 

edele ,;nateurlijIdmiti zelve, welke deze is ven 
het kind, die wij slechts verliezen kunnen 
later 1 - die terug -tmrtit-  verkang-enjitradj• 
kitindrentige -veredeling, :„waarop--  wij stras 
dcelden. náke het Moderne danse n waar- 
over wij 'elders in dit Wat selunven. 

ALEgTINE TtE-HAAH..  

markten voor kopjes en schoteltjes, borden 
en 'Inhalen had betaald. 

Ik ging heen, zMullsr theeserries. 
Toen bracht =mijn man van de Leipziger 

--W.:S..<i..ielrIPJL.Y92i" ene,mee. Thininger Ban-. 
ernporzellan. Dat aas ongeveer net zoo daue, 
inent veel en veel 'kooie+ dan nala boe % n-
goedle, veel, fiFijneee1 ik, ':eon seks 
gest-yleerel dine,ni.ent van korenbloemen, h

li
l ti 

_Wn_iiitien saninsch green .r..0., ent w a 
duur en te mum voor boven en . zoo doe ik' 
't nu maar met een doedge-woon aardewerkje. 

tjes bver te .. gaan. - .'" •• " 
De man, . hielp. aa onze rie er- 

ten,- aan- ene .boerengoed,-zal.. na-.gedatie-sa-- 
ken ; ,,,En,...-- moeten 01.~. en mevrouw na 
niet: eens 'een ende. kist hebben-P, . 

Zie, daar was 't woord gesproken. dat ik 
nog steeds met dankbanrheid lierdenk.. Daar 
was 't woord, dat Me al die gezellige din-
gen in mijn huis bracht in den loop der 
tijden " . • . 

_ - Toevallighad- ik: juist --besloten--deer-dar 
timmerman eens een flinke, eiken dekenkist 
to Lorren maken. En daar sprak me de amor
over een oude kist. • 

„Laat 'sa maar eens Men,'”.  zei mijn min. 
We werden ineegeriernen mor een kamer nel, 

, ter, den , Winkel, een ware antiquiteiten-win. 
kal tip, zich zelf. En daar stond een kist,  
een heerlijke . kist, mot gesneden voorzijde 
Het kennedsblik bezag mijn- man het in uit-
stekettlen staat verkeerend eikenhout Thans 
staat' de kist ba. mijn huiskamer, doet dienst 
els bank bij ;de telefoon en bergt alle toolub  

taalbaar genot ida gebed. Cos" op, laten de. 
mannetjes= liet mink niet hanen. 

Een mannetje noemt die bladen penseelt 
keft _nok _goed. _ 
lijk. Hoewel in no ij n huiahouding een kof-
fichInd joost een klein Handje is, waarop 

4.1e randde, kimjes van de  kenken_mm, kin  
nen werden gebracht , Want_ thee zet .ik 
nen, maar koffie in de keuken. Det Manne- 
tje direct i aa ever-zoo v «troon elij k ; 

„Hebben de vriemlignen niet ..reis' koffie, 
:daden,00rli. '  

u, hij zal -wel-.zon nn en dan tops een 
bestelling krijgen Van de eens. of ander, die  
hert blad hu inij ...zag en verrukt wa,.. - 

- .0.tide sjaals. songentuunde palmen sjaals, heb 
ik van 't eerste, Mannetje. Een gebruik ik 
als tafelkleed in de huiskamer. Die heeft 
the elf gulden gekost. Zoo op qat] tafel (Vn- 
der -een. ktimin de mooie: kleuren en 
de fraaie lijnen Vat het .ornament prachtig 
uit. Ik wil mijn tafelkleed niet ruilen, waar 
een Moquette van twintig gulden. 

Want uiterst-praktisolis- het ook,-  nob vbor 
de liniskafter. 

In'honizeep last 't zich prn..11 tig howns-
schen. De doek voelt nog heel stevig mi 
en. zal me Met gauw in den steek loten, 

Een, die meer gesleten is, hangt achter der, 
kapstok. Daar heeft hij weinig te lijden. Die 
koelte maar zeven gulden en de kleuren zijn • . 

, Wij zijn milt in onzen schik me' do ge-
vonden mannetjes én els onze vaeantie aan-
breekt. verhengen we or ons a] op, dit nee 

weer kiemen gaan neuzen en moffelen' in 
ome.. Lat een iind,reptel, 

.een nu er tot ••ende meubel- 

, 
Prijs j;cr t ei.  

 Kilf-IER VILLA-EY- , 

ding zal slechts 4 dagen d uren  

en heeft ten doè1 onze Winter-
Collecte zooveer mogelijk te.. 
liquicleOren 'en het Zoner-
S eiz o en met eene geheel 
nieuwe. Collectie modellen te 
beginnen. 

Over kleilie winkeltjes, boeren aardewerk 
en oude meubSitjes. 

Een 'huishoudelijk. praatje. 

liet is al menige jaren geleden, dat we in 
onze valentie, na urenlang omgezworven te 
hebben over heuvels no door be...hen, te-
recht kwamen, waar we healemael niet be- 

----doehi  hadden te komen in een kleiut el 
dorp tussehen de heuvelen en clan 

Onne been«. konden -ons niet meer terug-
brengen nam ons zomerverblijf, mijlen verder 
in de .besschen, en zoo besloten we op den 
tram te blijven wachten, die ons,-  doch pee 
eengen tijd !aker, naar" buis kon brengen. 
. 'Na wat gerust, gegeten en. gedronken le 
hebben, gingen we het dorp eens verkennen. 

-En natuurlijk briefkaarten knopen. 
Zoo'n verloren uurtje ken net goed be-

steed woeden aan, de begroeting van familie 

Het carga het beste, winkeltje, waar we 
prentbriefkaarten voor bet. raam zagen han- . 
gen, stapten we binnen. He! was zoo op 't 
oog ee_r_n winkeltje von grof muthawerk en niet 

Omelet we toch den tijd hadden. ging ik 
eens ietiommelen Mennen dot grove hheren-
aardeweric, waar ik zoo verzot op ben en 
naar ik ieder jaar een kleineren of grooteren 
voorraad 'Van nier naar huis. neem. 

De heel mooie bordjes-bi onder zamel ik 
op voor een vruchten...vies, timer dat heb 

- ik pas tot vijf kunnen brengen. Doch die 
vijf zijn dan nok beeldig - reflet leef/11E-

-95e bijvoorbeeld -- of bot bordin evenveel 
kwartjes leeft gekost als nu centen. Zes rent 
kosten Ze namelijk per stuk." van do ontbijt-
bord-ghwitte. 'I")e rest. zorgvuldig nitg,oznebt. 

kopim., borden en borlies. 
tráirtille ik voor allerlei hilishmitlolijko 

doeleinden. Ze staan kleurig en flene in 
do. koeken en en rijn 'Iraq all veel cordkon.. 
\or dm n'it 

benend niet zoo non 't hort gent. Al mijn 
hh.,oPettrewhoteltles l reendéor ik uit den boe-
rennnnlcwerk-ennre,oll, Duni mag er nooit ,'oei  

_nam. mag eten, krijgt. pij.:  •ti,d en wijle ook 
een maiewerkbord, waarna, de kleulen harst 
verrukken. Gooit ze 't , neer In een Onba- 

-wnukt--ongeublik zes-oente.n„ 
Ile kopjes van '0 bonte goed, klein of 

rroot, dik of dm, zijn heerlijk als je werk-
, elk In.  -huis hebt,_. Hoeken_ ze:- drie of 1,4 
tent weg - en ze bomen mi eenmaal zon- 
d, heele .kleine kopjes, die 
von een halfje, zijn soms term pronkstukjes, 
en zijn,  moeilijk te krijgen. - - 

Ikzelf tref ze nog' nooit aan, snor ik-ze 
zocht, maar eert vriendin van me, die in 
luier werkkamer een eiken betimmering heeft,..-

. afgemaakt door een smal eken boord, waarop 
_pronk staan. kan, heeft er dotjes ven, 
jeskopjes bij, van een Noord-Brabantselm 
eureka En • ik ktijg ook eerstdaags. Mis- 
sehien, .,Naank iemand zou .enen op de Amexe- 

"k en. liet gerucht  
ging, dat daar "ad weien. 

De kommen zijn overal voor te OebrigInen. 
_Al menige jonge nmeder_vereerde ik  

-.heel stel in pikeer paseend, van versokilleri- 
*. kleur en ttoke Aan de grantte én 

. het ornament kon ze den onthoud of, liet 
MOS het kommetje voor Baby's oogjes, neusje j  
of wel. voor 't mondje. In de stabarinitels 
kun je nette witte kodunetjes krijgen met 
als op,sehrift „Dogen", of ,,mond en Siens"', 
maar mij n geschenkje is heel eierijker 
en:... goalkeeper dooi zoon st,gstadvit-
kel-kommetiee. 

De groote • nobelen zijn in allerlei greotban 
te krijgen en verrukkelijk voor dagelijksch 
gebruik. Men kan zich, demr de goedkoopte,' 
de weelde permitteeren,  van een tseel regi-
ment schalen,. ieder voot.' een apart doel ten 
zeerste ge.schikt, Zoo heb ik een groots, ron-
de helwit- ee blauwe subuil, flink diep. Dat 
is de Jodenpaaeohloroodschael- Ik heb name-
lijk jaren lang bij Joden op kamers gewoond 
en enkele lekkernijen op bepaalde tijden Van 
hen owerg-enomen. Na Nieuwjaar kent ge bij 
mij heerlijke -brosse Nonnen bij 'uw thee krij-
gen, dik - - onder de boter en witte suiker - 
een. genot I - 

En de schoMI -. zes en twintig centen. 
En tegen Beschut' trakteer ik op miecriks-

wettel en mierikswortelsaus. ' 
De schalen zijn verder uitnemend geschikt 

voor vla's of pannekoeken- of- flensjes of voor 
"broeder". 

Hij, moderne vrouwen , kent het gehele 
uwer grootmoeders nog ? 

•_ Lang heb ik gezocht,.tot ik eed stel 
mooie, kleurige berden bijeen had, om mijn 
betegelden keukenWand te versieren. Want ik 
heb de ervaring opgedaan, dat alle mogelijke - 
plaatjes, gelijst of niet:gelijst, contrabande 
zijn ab kenketimuurvordering. Dat slaat aan, 
dat wordt geel. dat wordt vettig en vies: Do 
kleurige bonden, gehangen in een knieoen 
bordenlmnger, zijn een werkelijke versiering 
en kunnen eiken Vrijdag, bij de keukeribeurt 
een snepsople krijgen. j  

ihiven heb ik :en klein ontbijtkamertje. 
'reen was. 't mijn Metsel, daar een thee- en 
onthijtserries bijeen te scharrelen ven mijn 
geliefd, goedkoop hoerengoed. Ik hield mijn 
mom goed open ; ik had tot nog toe nog 

mmit een trekret, anikervans melkkan van 
ijn boeren-eert gezien. 

en
groot mijn 

tooi. het thee..ervies. galeel 
Ida L huir prijkte m, dei keukentafel van 

Het Huis 1911" ,op de Tentoonstelling -do 
Vrouw" I Du, groet uupi t denrdelling. f 0011 

bot et, 0M1,_ 41 meet „kontle dan 
Ik' ven plm] aux dit te iiekan man 
te“ele onthijixerr rex k Ine r iii verlam, 
dis,' he ik op de buiten -  

en— ik ben nmohlt  nee  

• SPORT. REIS 
EN WANDEL COST. 

--maada-smwer-vari-- - 
ECNTETIROLER LODEN :Clan.  ENGELSCHETWEEDSCF 

11E1 JAGERSHUIS' ' 
D al'HAAG' 'N cortne[Not ser. 
AM TE AM51btanensi- 

sitesAlmnsteitatennessas 
«MUL:~ vimmen., 

mooien Oen kapstok gemaakt,, van het ge-
Voor onze gang --hoeft .het Mannetje :een 

sneden 'eerbied van een enden kist. Ja, ge- ' 
maakel En 'nu denkt ge, dat ge me geven-
gen. hebt. Nu zegt ge gemaakt? Dus 
dat Mannetje maakt ook t Dan hebt ,ge 
veel, kans geen echt antiek bij hem te kon. 
pen. - 

Juint. Dat begrijp ik heel goed. Maar dat 
kan ons niets schelen. Wij vragen degelijke 
meubelen, ;he praktisch zijn en gezellig, 
staan Dat Laatste komt van 't antiek eseket, 
den antieken stijl, hien ze in alle geval 
hebben. En of no dat maanetje die dingen 

Let et-ms op, hoe vlot en breed somwijlen nflevert mot een garantiebewijs, dat 't dinteert - 
ede praillte kapel- v zijn" al.130003. aro, ton, dat en dat jaar en afkomstig is uit dat 
Wak zijn in orka m gel.; ; hn . n en dat kasteel.,:van te oen of mdere 
of een bloem ur deze kapsel,. ia vergane 'en vergeten boerenhceve, of dat hij 

fblell met dit al zouden heek deze vIntg.,.-•  ze ven oud hout. zelf -in elkaar zet volgens 
oude modellen. dat laat ons vhlkomen koud. letolls in een affielle nne beter 
Inkt. de voorwerpen in alle geval van' end thnin lenden dan in con 

werk boloolij portret. De vlette ,l, lderhnen hout zijn ,genaakt. • zoodat ze niet meer 
,Insuren, trekken' of krInnten kannen. dat vni teevee] als de aailder Wiedt in ten 

:dofte reu Taintligldjd, want ttla <ielere he- ziet mijn man met zijn, denomdig,e negen. En 
deer hebben ure genoeg nap. • a ca....lila-1,i VT 11 A('IMi .1,1 hhatx Hot werkvan.. 

M me Mijn titafel Won te klein, lk hal te wei- vl..13 •-elo 'der Krom, l. ei_eilijk jubt bet 
nig ̂ berging. 't Mannetje meed in consult go- tegenovergestelde. Nat dat bi, de indruk 
roepen. Hij bad een lwelilig reiken- beng - .Ier ,ate, luis teliukr et verldistert ; bier- 
nroarknstle roer DIP. Met knipai ni ring, ' dit , 01,1.  I , Llit werk Mot ruin. a,110. g van op- ' .  
onderwetselie geoenglazen endje, tri zondF atting, doelt wol vet:Mijdt hot aar stover, 
foto ta nieten. En 't staat beeldig en dol- aal_ 11.• inaerlake llronld ven dure xellildr- 
enSellig boven mijn  theetul en bergt boel rijen van. Kram, ms'. ve nnxiiie at» de inent 
vat nok. Twintie ontdoe. ,JJ, een• .o..r tal°. , n mindere r1 11,  d 11. ,111 I, har, la werkje,. 
tig g uitten een no n d e r n ka,,t ir koliek, 1 " l lin ou,d rpti . intuin nionan in ebt  omdat 
En tint stalt 't nog soli ,•n...iijf ab je er ,...t. Er /li n daarbij air ,:o innemende  werk- 
el fan vindt veel' tien prild. , 1.-. Wij ,h,tákon ei, ani n,,n lint in d,‘ ,neenw. 

tuut d, aan tier me ad ,.I geleverd bah- ..10. . ett pool' n Ilaraaber,to . innitraliat. te, 
1..`n, lieetitike~ -theebladen Viter_dia En Ah.,, Ai. ,.0  ,mk*d" Pant.lt,114,,  ome,. 
1 , o ttnIole.. . ra ij 's, Witarilp 1,41 ganse 0 n in. ni • nIll braat= 

multiijk''mor irae -kan.. Itedi'ae,.1 armben;.1 . 
I.:..i,v, tijden. ,,,,,, „ekbed..I..A. ik er Mia', \ 1.11P.IITI A 

.,. 

Lange Vijverberg 13, 
zaiDiasdàg.a.s.13-Jan.-plaats—
hebben, om Woensdag, Don-
derdag en Vrijd ág -te ',gorden 
voortgezet, de UITVERKOOP 

van -alle -W t e rmo dellen. 
Middag- en Avondtoiletten, 

alsmede alle I3ontartikelen. 
zjillen tegen uiterst lage 
pripon aangeboden worden. 

Deze voordeelige aanbie- 

servies in den kelder. Om vniesch of wat ook,  fi..„1„,„..,, die in geen enkele keet 'onder te 
Ilen10.21- geklearde borden, diepe of  • 

Matste jitik.h.  "(dit jaar nietnieei'llatuurlij een tuinen bord krijgt, maar daarvan geen n, hoedendoos gediend, want in zelfs  bij don 

aak ' anis her Lams Eenaks•  alle mogelijke boeken Van elmorruni 

hoed gekocIte doezen kreeg de hoedenrand 
nog vaak een. vermirdring, In de heerlijke , 
oude kist niet. 

Toen • de man • uit het winkeltje den prijs 
noemde, ons dat enorm mee. Als 't u 

. gaat als 't rg is gegaan, dan geeft een'  
meallee.ring •met dergelijke oude dingen een 
zeker idee van luxe, nietwaar 

Welnu, wij zijn tot da overtuiging geko-
men, dat, als je maar niet koopt in de en. 
tiquiteitenzaken der grooM steden, daar, Wam 
de Emelnelien en. Amerikanen en file bins 
nentreIrkett, dat je dom voor minder, of Veer 
ten minste evenveel geld klaar komt kals 
wanneer je nieuw en modern.neemt bo- 
vendien geeft 't je huis iets veel mezellt oks. 
Als. wij tegentwoordig iets k e en, nee- 
knn we eerst, of we het niet in het 'ode 
kunnen vinden. Dan beginnen we te 

weertijk  
baar is. riemden in den loop der jaren. 
goed als Overal Weet M raad nu en wa 
niTsteeirtein. we bij een ander 
tje, een ander .dorp, een heel eind 
dee. Deck hu niet, dat we ontlekkiik,  
gen tuil, en dm maTeriffies ons AmerDra. ,t) 
neen, zij beiden hebben een allerliefste cli • 
tule- in ome verschillende groote steden, 
heb ik bij beiden de bewijzen van gezien. 

Om nu eens het voordeel van de zaak int-
ron te netten t Had ik een nieuwen eiken 

• kist besteld, die heet zestien gulden gekost 
en had dam nergens andere den op den zol-
der kunnen staan. Thans heb ik voor drie-
en-twinSigt dien ouden gesneden eikenhouten;  
Een flink slet is.er op, met een sleutel 'na 
den. ,Bibeleboneoben berg. Een vakjes 
zijn er in, opzij,,, ter• berging van kleinighe- 

KUNST. 
KHAMER ••I';N Ph. WINDT. 

Her wintergezicht ie von den- schilder film- 
er -ar de berm we MOES 

e wat blij hooft gemaakt. De volledi-
jL  be tentoonstelling,  van  bet_Avark van dazen 

ar.414-10. op 't °ogenblik in Pulehri gehol,
. den, -klont onder meer, dit onderwerp beken- 

delend, een paar napita] e doeken, waarin de 
triestige Hollandsche winterdag' leeft. liet zijn 
een paar werken vim stemming toerol, ven 
E3~; van verlatenheid en verlei 'algen 
levensweemoed. Zie .M,voorbeeld het groote, 
broedt doek,. een vlak Hollandsch landschap 
vocantellend,. dat gedeeltelijk ondergeloopen  ie 
Hier en daar, 'ligt de eng van een weg bloot; 
er steken borstelige grassprieten naarboven, 
vorder op liggen 'plassen in de • sneeuwweide 
met glinsterend, als vochtig; ijs bedekt. Yen - 
een echten wintervirtitoos, die de sneeuw 

•in een blanke mollige vacht de huizende-
ken:.-,:de velden,  laat bedek.ken , heeft deze 
sneller naeis 

Ven -• coquetts 'roze sausondergung ontbreekt 
-evenzeer. 

Trouwens alles onfineekt wat oppervlakkig . 
speculeert op een mooi-vinden van het groote 
publiek. 

Dit is op ziéhzelf lebs dal weerde ,geelt 
aan werk van een kunstenaar. 

En dezer eig,ensehap i het itie het schil-
derwerk, dat Ph. Windt in deze zaal beeft 
hangen, ongenietbaar maakt. Zou men over 
den tegenzin in do holemaztleht *vno dan 
schilder heen kunnen komen. dan zon blij-
ken, dat de schilder Windt toch wel govrel 

er---met-goedt.„ buit nam b au. gekomen- 
g. 

ING 
Prijs per,  regel 40 rent, 
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WEDSTRIJD. 
, - 

Voot onze lezeressen sphrijveti wij eenwsdetrijd Wit in 't aanbren 
van nieirive abciridé's. Deze wedstrijd eindigt 80 Jam ifs., die barniddaga- 

Dames, profiteert! 
van. het stille seizoen. 

' Wij leveren thans een prima ,  serge- i. ailleur-costutun 
naar maat voor f.egfe-e Coupe onberispelijk.Vraagt de 

acties-Su  
, 

AAISMMGEATU/v1 
Zeestraat 44. Telefoon no. 6073. 

ti's, ijn,lViesbaden ot een andere - 
plaats in htlitenla.d onffee'tter denzelidtAl afstand; bv, Landen, 

:of_ 

prilat Vier dagen naar brosse!, Bentheim, Kiinigswlittir '(?,6ven- 
gebergte) de Ardennen, ,sof . . . • . f 75 in .contanten. 

. . • • 
1:111» t Een luxe-voorwerp ter waarde van f 50 (naar eigen kepie) 

bv. een gouden armband, een bronzen _beeld, een horloge, -of iets 
dergelijks, of . , : . . . . . :f50 In contenten. 

prijst Een la-te-voorwerp, ter waarde van f 85 (naar eigenkeuze) 
b.v. een gouden ring, een werktafeltje, een-reisnecessaire-of 
dergelijks, of . . . . . . . . . . f 35 in contanten. 

OLYMPIA --

THEATER 
Prins Ilendrilmlein- 
Telefoon 6295. 

Van 9-15 
Januari1914 

N°. 3 
ren de  

GOUDENIERIE- 
Serie- Lr.,I ds 
rtistiques Gaumont 

He. 3 IP. 3 

 r_ 

PELTERIJEN-MAGAZIJN 

BRACKEI & BROERMAHH 
HOOGSTRAAT 39. 

OPRUIMING van alle voorhanden 

PELTERIJEN 
tegen extra lage prijzen. 

Voortzetting tier Uitver  
Magazijn „Het Anker' 

nestraat 49= heuistraat.. 27 

5e prijs: .. . f25-,in contanten. 

6e prijs:. f 20 In contanten. 

7e prijst -. . f in contanten. 

' 8., 9. en 10. Klit:  elk . . . ; . . 11i in contanten.. , 

Wie minstens b nieuwe abonngs ~brengt, ontvangt in :elk geval 
van ons yen  cadeau, ook al beheort men niet onder de 10 prijimineters. 

Voor iedere nieuwe e pneiS _clia_naint...analcrengt,-entecangt mee - 
telkens--te--onzes - itimitneT (Bminterdijle 16,.Ia eiegel een Sor ons 
onderteekend bewijs. Tiissehen 1 en 15 Juli moeten de bewijzen bij ons 
worden ingeleverd. Wie de meeste, dier liewijzen bij ons inlevert, krijgt 
den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden; onz. enz.  

s worden zij beschouwd, die voor minstens een 
half jaar op ons bla inteekenen en het abonnementsgeld over dat half 
jaar bij .aanbieding van onze , kwitantie of te-onzen kantore behoorlijk 

Nadere itilichtingen en inteekenbiljetten zijn eiken werkdag van 9- utir 
's raggen; tot 5 Uur. 's avonds aart ons bureau, Kneute.rdijk 16, te bekomen.' 

De .Directie van 
DE UAAGSCHE V-ROLTWENECRONIEIC. 

1WalálNighjit0t-Naas -  • 

77 Noordeinde :: La Haye. 

SPBCIALITë DE CORSETS 

FOURRURES - ROBES DU SOIR. 

nest:ir:les tailleur 

faits sur mesure 02  partir de fl. 95.—' 

Al 
N 

T 
M 
A 

S 

UW 
ADVERTENTIËN. 

Bureen-do--Coueereea- 
„DE NIEUWE 4118Zi8811A8881". 

--SALLEAILIG 
Lange Voorhout. 

IlIar111 Ie 13 Janviee 1014 

YVETTE 
GU1LBERT 

Dé eischen De prijzen, 

~NL) 
C. VAN BEVEREN, Zoutmaïl 

TELEFOON- H. 7470. 

leopressario: JUS 048 1185881. 

Les }olies Chansons de France. 
NOUVEAU RariirroIits: 

16 Typhe de 1,011111M et 16 Man.. 
Ave c le concours de 

Louis FLRUNP, Fiats et 
DANIEL SEISt..ER, au nam, 
Prix den Place, Sella it A— et 

II. 4,—, Beloon fl b— et fl d.— 
Looetioa journallemeat de 10 

4 heures. 
Piano BECHSTEIN de Ie Meiwan 

VAN VOORNVELD 8 SPOOR, 
Plaats 20.  

van een in alle opzich- 

tenr fijn dames-rijwiel 

mogen thans varieeren 

van f 70 tot f135. 
Daar beneden is niets 

DEUGDELIJKS 

te leveren; daar boven 

betaalt men 

fancy prijzen. 

aan een 

eerste klasse darnesrijwiel 
te stenen, zijn: 
I. soliditeit wat alle 

doelen betreft; 
20  bijzonder licht e 

gang; 
3* elegance; 
4• zware vernikke- 

ling en houdbare 
emallieering. la Maison BRAND, 

Tailleur peur Dames, 
pApuer RAAT 26. 

Wij houden het juiste midden. 

2•011YIStIT - Q..hoco\atier. H. Madlener Jr. 
N oordeindag7. — Den Haag. 

Telephoonnummer 8158. - 

SPECIALE. APPEELING 

PAMESKLEEDING 

RIJKLEEPING. - 

4 

MAN lal RE 
Me" Carrder 
regelt chez alle de 

2h à 5h. Vieste á 
— 

I99 Nieuwe Selteektraet. 
COMME TAILLEUR. 

11 N,41,riand/dit,  Boel; At. Iláttlkikflet, voorheve II. I. SMITS. 

De Geheimi nnige 
Vingerafdruk. 

Voor de Cinema bewerkt 
naar den beroemden Roman 
van MM. PIERRE SRIVES-
ERE en MARCEL ALLAIR. 
Drama in 6 Afd., 

58 Tableaux. 
Lengte 2000 Meter. 

OM circa 2 uur. 

11////r 'Men herinnert zich 
dat FANTOMA9, na den 
detective 
vriend den Jóttrnaliet 
FA.NDOIR, alsmede een 
groot aantal politioagene-
ten in de ende villa van 
Lady 13EL'IlIA21 gelokt 
te hebben, dit gebbew 
iii de blokt deed vliegen, 
in de hoop den Detee.,  
tips op deze wijze voer.  
immer , onschadelijk te 
maken en aan zijn-.ge.. ge- 
vangenneming te (int- 

In hoever hém dit _ . 
gelukt is, zien wij ni 
No 3- dezer Serie. . Offrira da 8 au 58 Janvier 

de tas eggents 

COSTUMES TAILLEUR 
sur ~meen prix ex ce ptionncl de 

55 florins. 
Index-yens mesdames de 

prottier de aette oéeaaino 
rniquè. 

Tui". nte.,sgstf.- 

10.- Ons buitenge-
woon succes met 
de eerste Num-
mers dezer Serie 
deed ons besluiten 
tot het yertoonen 
van No .n. 

enz. enz. enz. 

BESPREEKT UW 
PLAATM..  

DE DIRECTIE. 
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Eerste jaargang. Zaterdag 10 Januari 1914. 

DE HAAGSCHE YROUWENKRONIEK 
  Weekblad_ voor_ de ontwikkeld)e Vrouw 

Hoofdredaetrice: ÏéfevrouSw S. LUGTEN-RFais.  

. 
Dit blad verschijnt lederen Zaterdag.* De abonnemeatpres 1 . BUREAU VAN ADalINISTRATIE EN REDACTIE: ' - PRIJS DER ADVERTENTIES: 

• bedraagt - f 0.75 per , kaartaal.  

Alzonderlake nummers 10 cent 
- TELEFOON a2112, -  " Bij abonnement belangrijke korting. • 

woeden - ' G t 1.  tt e rs naar plaatsruimte berekend. 

gen met die voor of 

En name het- privaatreeht, dat bet go-
boete familieles ere* in een vasten vorm goot 
en het verkeer der individuea onderling: ee-- 
gelde, ontwikkelde zich ook het strafrecht -
meer én meer. Het legde bepaalde slieffen 
op aan ~en die het gebod of verbod von 
den wetgever overtrad om zekere handelau- • . 

teverachten onderen  Brieven :uit Pentic. __ 

game, 29 Dec. '13. 
Laat ik u eens vertellen aan al wat -we 

gedurende de laatste acht, dagen zapal in 
Roma' beleefd hebben. Voor ons vreemden in 
Rome 'behoeft er 'in deze „ItInuptstatit der 
Welt", zooals Goethe Rome noemt in zijn 
Italianische niets te gebeuren om veer 
te beleven. Immers al die indrukwekkende 
ruinen uit do oudheid, de, herinneringen aan 

hrengselen uit den tijd van ,Grieken ën Ro-
melaan, Now. 010 vno Rafaël en alielad 

-agelny-ditastalee-geefaaimeaele-anazoca 
ematies,. dat 11100 in één dagai.ocateel beleeft 
als ergens andere in jaren. Maar de laatste 
dogen gaven ook wat bijzonders voor de be-
woners ca» Rome, die door de inw. der 

_cement geen nieuwe indrukken meer ken-
nen ontvangen uit al het oude van Rome's 
groottreid ee langs Forum en Coloaseum wan-
delen, wade de Regenaars in het Zra...lisit 
noen 10000 betaKurla.  

Danr kwam dan eerst tact doallerieht Van 
den genoten; intelligenten. kardinatri Rampolla,, 
dien kardinaal, dien men in Rome reale be-
selmawde als den vermoodelijken ma-elger 
van dee paus en dia nu ia heengegaan vak 
de grijze vader van de Katholieke Kerk zelf. 

Daar was de groote mis met koorgeznag 
te de sreusachtige Pieterskerk, die neg te 

— teer den aha. sohadalijk geteeld somde. 
En dit laatste geld evenzeer voor de vrouw' 

'DE VROUW EN DE WET, als vors den man. Zij werd even zwaar ge-,  
straft als hij, als ze b,v. gestolen rif gelas-
ten{ laad Een aeroep op.. heer- zwakheid of 
°tweeterm... gaf haar bitter. weinig om 
lome straf te verlichten af den rechter tuil-

. der voor haar te stemmen. 
Toolt narren het juist de. twee motieven, 

die mankten. dat ze eeuwen lang inliet bur-
gerlijke recht niet als een vol Mens., be-
kwam -ta' rachtshmulehngeda wele beenhonwth 

af rijk, etend elke vrouw levenslang. onder 
de `voogdij V011 'een man, zonder wiens bij- 

de; jatïaten der stad uwer inwoning zeker 
.00k bekwame vrouwelijke ,ndvocaten genneg 
abelen, dia groate belangstelling zmlen vei-
Jen ,hoor mv nioeilijatieden en genegen zijn 
a daaruit te_shelllen—aMiln—alattais wel da  
elararraimte, die dit blad me aanbiedt, te ge-
bruiken om ie groote-hoofdlijnen en in 

,fgeme. 'be ettelijke, woorden enkele rechts- - 
mestendgn te sebetsea dra --.ie elk vrouwen-
l'seen kannen voorkomen: en onit enkele art-

.pen te doen uit her, velle rijke realtsleven. 
Gevnllen, kwesties, die e 't meest intrest.,  
ren, omdat ge zelf een rol daarin 'speelt -af 
stelen-  kant, mi tegelijkertijd ha 1 k ti da. - 

• :nee een leidden. voor aa handelwijze te geven. 
Want denk niet, dat ge:als leek niets tact 

wettentenors rotehtsgekerditeld te: Maten 
hebt Integendeel ven de wieg tot het gra7 

_aardt bet lest
a.

..n 
terstatt  

-door de wet. Dat was,  meta alant' het geval, 
101111t T11 liet grijze verleden bestonden er nog 
geen geschreven wetten aaf wetboeken. Toen 
werd de:reclintsaverauiging San keu volk eest- 

m nats-gewoonten. De. waren de 
bronnen van liet reelit, vijiatiodt het reelers 
leven ziek sleede 'veinicande en op gelijkeee 

Ipaa',lileef met ;de maateaspeelijke cntwikke 
ling: Damenbeated war bet leven onzer vaar-
vaderen, en laat ik nok dat onzer saananee-
ders-eiset vergeten, teel eenvoudiger en aan-

. al. goj-Melk...a dan het zenuwachtige. Ins-
retor. drijven onzer dagen 't Was in dien 
tijd niet de wet, doelt vooral ale godsdienst, 

-en later de Kerk, die de gewichtige acteur-
tenieen in 'lift 'anentehealeven regelde, Zoo 
besliste de Christelijke Kade, _reeds lang vak 
de wet zich met het huwelijk der voLksge-
nooten bemoeide, dat een eellivereeniging niet 
geldig wee, tenzij.' bruidegom ene breid vádr 
alen drempel der kerk verklaard hadden el-
kaar als echtgenoten to begeeren. Nog een 
stap verder, en de huwelijksplechtigheid huut 
in plaats ven vafte, in de kerk plaats- 

Doch alleen de allerhelungaijltste toemanden 
in• het leven -Vonden das een vaste regeling. 

En de reehtegeweenten saven slechts aan 
-de-meest voorkomende rnehbbandelingen, zoo-
g', b.v. IMap, budaMallt enn. een rasten vorm, 

Maar ee was in die dagen geen staataelacht 
die het uni verzinnen;  d adie de mogelijk- 

- heid denkbaar geacht zou hellen, dat b.v. 
eens een wetgever alle k-inderon, Reisjes zoo 
.goed als . jonge., zon verplichten eet een, be-. 
paalden leeftijd seboolanderrialtt tentvan- 
gen en dat deze erna .Zip1. vaderlijke worg 
tot over de woning en het voedsel zijner en-

aard.en zou uitstrekken. En in die dagen, 
toen op de vrouwen zwaarder arbeid in haat 
en. op 't veld _ambt, dan ooit op een latera- ' 

. generatie, aas er geen wet, dia tanen arbeid 
regelde of als te moeilijk "aan haar verbood-

En dok nog later, teen de regelen waarnam-
act verkeer onderling en met vreemdelingen 
bepaald werd, opgeteekend eerden in de eer -
se telkawetten, was er geen sprake van in-
grijpen der wet in 't persoonlijke leven der 
leargera - Dat keent eer. veel-  later. nadat 
de Mainaterhondingen den primitieven kant 
verlaten hadden: 't Was Men. dat de lage-, 
ver'begon voor te sabra.e man welkeeischen 
een houdenng moest voldoen om reelttsged- 
•dig te zijn. En dat da wet bepaalde b.v, op 
welke wijze een bruidspaar moest lumen en 
welke formaliteiten moe.en woeden vervuld, 
,tea tot den heiligen staat Van ree wettig 
huwelijk te pauken at Wn. ook weer de wet 
die 0.11. de verlading endnor nalatentahnp re-
aekl., da- de 1. reR,nid ,ler linie nem, ab,  
aneebt der monhare knoprratuv vast,teltle. • 

Met de gehuwde vrouw i1 het een ander ge -
ti, amati we_ later nullen zien. 't Is merk-

waardig hoe taai het leven van sommige 
reehtsiestelling. b ijkt te zijn. Want de 
vrouw, Me zoo long ze ongetrouwd was, vols  
komen bevoegd geacht we. era alleen re... 
handelingen te verrichten en de gevolgen to - 
dragen. komt, zoodra .ze trouwt, niet . 
Waal, doch a-el in wezen weer, omlegde oude 
vocadij van Itaar-  man. Ze as dan gelijk een 
kevertje, aan een poot vaatgebonelen. Zoo ver 
de - fleemt reikt, km, 7.e zelfstemdig gaan. We 
zeilen echter later nier, dat deze damt], niet 
heel lang ia Zoodra ze echter weer alleen, 
staá op de warelei en haar hevea& ontbon-
den -is, dan herleeft haar oornproakelijke 
rectathevoogdheat Zondra ze weduwe is ge- 

erden, heeft ze zelfs voer belang-tikgte 
daden met- airstrokkeade gevolgen geen: M-
etend mere peotlig. 't Is" een gelukkig-  ver-
schijesel dat de vrouw, die zal, wat het 
sterfrecht 'betreft in een volkomen 
stelling met 'aten man mag verheugen, • veel 
minder dan hij daarmee in aanraking komt. 
Het is voer_ ons een reden niet , zoo dikwijls 
te apreken over penale als over eiviele_reohts-
kwestias, . omkat een kleiner aantel vronweat 
daarin direkt Netrokken Ziya. Ook het staats-
recht, waarin op moreel achterstelling der 
V0111110 te wijzen velt, waar tiet rechten geld. 
behemackt niet gelijk het burgerlijke 1neht 
nes geheel. persoonlijke-  leven, 't I, dna veer-
namelijk elt de. laatste bron, dat ik de ..-
.ler-werpen voor mijn eauserién loop tea  put-
ten, Ik neem me thaurbij niet voor, een, vaste 
lijn te volgen. Aetueole gebeurtenissen en 
kwesties zmuka stellig toch dit goede astma 
nemen int een pLaveisol van den helleweg 
naak.. Maar wol zal ik trachten die vraug-
stekken ha. bespreken, die •-lri elk t,  rouwen-
leven van tokten kennen zijn, 1001110 
de wettelijke raadden en verplielaingen akv 
Imisarouw. het arbeidecontract, in mover bet 
Von.  vrouwen abtwerkneemsters of werkgasf- 

. stem gekit en meer degelijke mulenverpen. 
Ook zal nu zit kan een Vfabili3 kwel.. ar 

t,, arm. 'gewezen. ,Klokhm' 
aanmeet xenien. als nuttige aanleiding voor 
een artikeltje.-  daar leeman aan bepaalde 
trouw teel, licht -tm 
unsolgitt.e d itaehrikkang kan" strekken. 

Kasoir" ik ,,, voldoende bij do Iet, 

trans, die ze persoonlijk heeft aanzegaan. tje veakinat nader,  Ditmaal wan ben een 
Heeft eat zich b.v. laken bewegen een buig- vrouw, die de aandacht vroeg en wel Mon. 
aal, aa, aan. s„ani. taaaa,,,,aa„, dan'zal Lisa die Rome-  met haar bezoek laag. ver- 
ze voor. het volle bedrag warden aangespro- 
ken, alinea. baten, voer ween berg 
stond, Atiet aan zijn yerpliciiting voldaan 
heeft " ' 

kon ze 'dus nooit b.v. iets knopen, verkrij-
gen  of vervreemden. 

Ei; 't is nog niet "zoo heel' lang dat vooral 
in Duitachland en Zwitserland einde:ijk d die 
geslacht,sanogda _werd opgeheven--
kwam deze volalagen afhankelijkheid voor de 
ongetrouwde vrouw al eeuwenlang niet meer 
voor. Sionista -enkele trekjes,  van haar vree: 

_gem onderworpenheid bleven nog lang be-
stane, av, dat zij bij de verkooping van een 
onroerend goed, een stuk grond of hete, een 
voogd "tab *bijsta. moest kiezen. . 

In one liedendnagsch privaatrecht bestaat 
. adder, op enkele uitnonderinge,n na, gelijk-

lead van recht veer de ongetrouwde vrouw 
en voor tiee num. Tij kam zond m ze moe. 
afaraliga  1-a, nelfstandig abt; reelitalmadelin 
gen doen. En de go-algen zijn natuurlijk klan :almee „ atter het aait. gelooma,en. 
vont haar dezelfde als >mor den man. Ze kan ' ltalangettelleadera maggeatramed om den kal 
' ' unbeetaarnasktMtizte----4...---dealsattataater tessaaataa' _ - 

de wet om zich te ontslaan van een aerbin- Maa' ha, loven  anat s'ne'l en de 66ne { 

eeren. Men sprak over baar komst,. abt wacht-
te men een lieve vriendin, die voor lange 
jaren op reis Was geweest. En op den dag  
zelf gingen velen daar den trein: 'De trmaa 
die tegen het vue-van haar aankom. in de 
richting naar het station reden, _waren voor-
tien vaal het bordje „complete". 

Als alle groote personages liet -ook zij zich 
-wachten en we konden drie' kwartier op het 
perron staan,, teer de trein binnenkwam.. Maar 
het' -gedokt van haar -vereerders zou nog meer 
op den proef gesteld warden. Het heette nl., 
dat men lino'. tien Zondag na haar aankomst 
in liet als museum ingerichte paleis van de 
'printen Borg.sé zon kennen zien. Maar toen 
Zondagmorgen de bezoekers groot. getale 
'daar ween, werd bun koelbloedig meege-
deeld dat al.. Lisa de eerste dagen nog 
niet op Move. mansden gesteld-  wee en dat 
eleehts enkele uitverkorenen, ministers en 

hooge ambtenaren, tot haar toegeha 
kan werden. Dinsdag daarop was de groot° 
dag..  Vroeg in den morgen, laag vódr de 
opening, stonden de menschen op het bordes 
te wachten tot de deuren zouden opengaan. 
Eet non weerskanten da earahigeri, een aris-
tocratisch soort politieagenten met Napoleana 
steken op, ons, do orde onder de menigte te 
basalten. Eindelijk om la aur gaan de deu- 
k i en daar gunt het, dringend en do,. 

- ftnia stapje voor stapje vooruit naar de 

grootti hall. Nog meer carabiniéri staan daar 
en wel om den ingang te bewaken voet de 
nel, waar. Manna. Lira troont -  op een met 
fluweel omhangen voetstuk tegen den niet 
fluweel gedrapcerden wand. Nu begint er een 
gedrang, z66 erg, dit je niet meer weet, of 
je op jo eigen voeten staat, dan wel op die 
van ree malen Met troepjes Valt 011$0,10r 
dertig tegelijk mag jo naar kinnen nestels bij 
een uitverkoop, waar het storm -Loopt. 

lk heb een_anar moeten wachten, mlér ik 
eindelijk in d,  .a(11 wou en teen nog ern. 
half uur, voor ik"aan ik,  beurt kwain voor-
aan, temogen steen. Maur er \VON zoo veel 
grappigs te hoeren en te zien, dat .41e tijd 
me niet long viel, atol n eter een en .  
huigen, tegelijk brealgesehoudenan 
die door aju lengte en de bnaalte ven :rijn 
rag ada. de  weeds opwekt van drgraf‘n. chr 
mater hom staan. dut de Iaon allerlei aula-
1.4,a:halen te boort,» l;rijg,t. Na-a Eng. elle 
jura...„ Itnedoker iu do raagt Mil.- 
big, eder SOIlls nemelijkheal hattant, dut ze 
ank 0.11 to alen krijgt, Waarat, Omhad, 
zich aalt.. baar eigeler lachend tam 

TWEEDE BLAD. 
• BERICHT. 

Wegens overvloed van kopy moeten 
-verschillende artikeled en bijdragen tot de 

-Volgende, nuffigere blijven liggen.  

Geachte lezeressen. 
'	 tienroe heb ik vol.. aan bet verzoek der 

hoofdredactrice'-van dit. blad. zat de leiding , 
ap me te nemen_ een i.••-kan  
briek. 't Is mijn voornemen niet u advies te 
geven in jaraditolet conflicieu, aanwin een 
oever eelt iteranglija Mat' bevinden. Dot 

mogelijk zijn en eelt U180110€10110 rand ZOU wei-
nig haten daar elk bijzonder getal op ziek  

ploot je. . op zijn • scheuder presenteert Het 
preutache gezicht aan 'de Engelscha was om 
nooit te vergeten. En.-dan was er een mijn-
hiter, die slechts een handbreed "van het schil- 
derij verwijderd stond, en bet toch -met be- a. 

.aulp van zijn tooneelkijker nag.aticitter naar_ 
eich toe won balen. En teen de politie hem, 
700 goed ale.elk . saaier, na . twee minuten 
opjoegrom -pluntsarteartrak'ne Vaat ;'nieuwe Oio-
eondaliefhebbera kei ' hij met een woedend 
gezicht, dat hij geen lire had betaald, au 
zoo behandeld te werden. Na is twee 'minn-
en ook wel een beetje kort om te genieten 
van een kunstwerk. En liet wee, of Monne 
Len met naar geestere .dogen en iet- 
wat spottenden, -mond; gtimioellf. om -61-1i.e men- 
schelijke dwansbeden, • 

Toen kwant de laerstatemmie g over Rome 
en uit Wis het met Mam. Lira 'a  meekt 
Van de vociabereira voor het Ke 
Is in 'Rome niet moreel te merken, als men 

erwacitten zou, eigenlijk minder du. . bi ons ia 
het Noorden. Kersamomen zin hieraelmarealt_ 

— en voor enkele jaren kende men ze beate- .  
maa niet. alanderlijk stemmingsvol was de 
Kerstnacht, bet klokkengelui van ile ver- 
schillende kerken en kerkjea mooi de ,oio 
met 'orgel en koorgezang) in het klein, oude 
kaakje. -Die orgels'-ia dg kerkenvan Reda, '. - 
Is er heerlijker muziek te, denken, dan die 

orgeltonen, die door de gewelven 
zing.n als engelstemmen 2 In de groote ker- 
ken als.  l' et. rskerk en &luta aluria Maggiere 
woja sinds de laatste jaren 's °echte 'geen 
min gehangen, maar aar het begrip toe Kerst- 
maait *ia voor mij verbonden, dat Van cen- 
t oud en intimiteit en die vindt men _niet in 
die reitaenkerken. 

Dea morgen von ,!en vijf en twintigeten 
was de groote mis in de bt. Maria aloggiore, 
de grootste aan. Maria gewijde kerk te Rome, 
die dateert- van de de eeuw: De legeode ver; 
inall, dat je het jaar 3a2 _een zekere vrowe 
bete nier -  klimmeg, - VateWS, vree. kinderloon.  
',haf, b, atorrt aan vermagert—te-15f~ 
de H. Maagd tot aa:Matte van een aan'Hoor  
gewijde arra. Hij had DM P,n teelten wáár .  
de • kerk iel-hoorven en zie, in den. naeht 
verscheen hem Maria in cru visioen en be- 
yea Wem, dauw den eersten steen te leggen, -  
atuar--1-al --aolgenden morgen ver aa- , 
vallen sneeuw zou vinden. liet was in den 
nacht von den Aden Allen.us en in de vroeg-
te ging de mare door de stad, dat bef op 
den henvel Eseeilin gesneeuwd hord':. Dina 
heen begaf zich • toen paus. Liheri us, die den-
zelfden droom had.  gedroomd 'als Jahannea 
in plechtigen oittoolit en legde den ." nesten 
steen voer ..de banaan. Een schitterend • 
selmspel was die min, prachtig deed do 
kleedij van priesters ee  kardinalen, do witte  
en  grijze bontmantels ever do kleurige 
waden, de bisschop in naveren mantel. de 
zilveren mijter bedekt loer edelsteeneu flat 
heerlijk al ahet kaarslicht, dat nich weer - 

> Belegerde in de talrijke kristallen kronen, -  
verliehteud d ende en asmaken l an dee sap. 

waar tegen den gotelgrond Christus en .  
Maria, zaten als een bruidtpaard Fat dnn die 
prachtige koorzangen, die adelden ::oer de • 
kerk ! 

Den middag eau den hes en Conti„ .ren 
ben ik gegaan naar ta Maria ier Aram. eli. 
dat schilderachtig kerkje, gebouwd in den 
eersten •Christentijd o1 den. C;Olate01,•11! n 
heet. liet is daar, dat de kinderen van 
da Daan-nl-ser tot • G Januari tegen vespertijd 
hun preken honden Toe eere eau het (atria 
teskina Tegenover de kapel, aam letan. 

ad
.  

groot. belden de. Martin, H. de H. aaepls, 
de Koaingell uit het Ooaten, de herder, met 
hun achimai goor tellen en liet Jeauskind 
naief prijkt in gooden mantel, eëll gondae 
kroon. 011 hethoofd, is oen miniateurpratla 
Stoet nagenclit, waarop iai.  vaar ,va do kin:,  
deren klauteren, sommige niet ouder dm a, 
t jaar, ooi 'aanmatig met zuidelijk, wol-
setakendbeid de. menigte toe te spreken. 
Grappig waren Iers' leed kleine meijet ge-
kleed, ie witte Inmaten, Meitjes al witte geira 

1:il,  am dialoog hielden, 
)hier do meesten ...Men in, ave-Men. 

n.11ee-taal Met graato-laellA,bra-lirWegiagoll. 
Over 't algOlacon zijn ib,  kinderen heel a 
na', kinderlijk har lk nor ma leal 
meer van- de llnllntalsa b, kimt,. n, die geen 
'snaken lensden en er hij soorkeor ak. 

.nitthr ' 

d Knolite-r-ilijlaila, S's,"Gra,venliagg'es- re«el 'Meer • - . 0.20 

I aril..ela. het dag later gea orden 
eti .111. kfrrell ben in Natel, Men  
kamer Ir--te valgen,. It1144,11,illffrouw liot. 
11/101,11t or .10 GOH'. 1111 1;41 V.... 

:reven. der.  Hengselre. Vrouwenkroniek getint'ro. 
duceerd te hebben; ik eindig met d., weosch 
iet te epreken dat onze wodernijelsohe kens 

,niamaking een aangename' en lang...ge.a .. 
mogen zijp. . 

B. BAKKER-HORT., 
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wing van den daas, die verband .-houdt houdt met 
hdgrippen van liet leven zelf. De helft van 
de mensebbeid is geneigd tot meer ontina, 

dam. modedans die -- hoevhn wij het te 
aeggen - de Tango is. 

DE TANGO. 
In ens artikel „Rhytmirehe Dun/.  taio 

..rato blad) spraken wij over het moderne 

doine dading ten toe dans: ch vernhut 

raritte 

ten vim eia stom die wortelt in tea een- voetjes gmhasist, en cpn eigen etend de 
vond, in het verhogen Mor ven meer zul, T 'n g o. 

bes  zenige vait 
genovergentelde van den made.. mom, va avonds neer bat beginnend, in een 

• 

- muur ik, tram er niets van ontdekken; want 
bet is éée,grijr.o masm van nevelen regen. 
Alleen weid ik aan liet Zuiden herimand 
deur ,le aanbenen en .nown-darij. 
een. die onder mijn ranin 'groeien endoor - 

. .'en wiel helen en -weer werden gezwiept. 
• Ak tot•11 de zon maar door wou breken en 

e de "rijde wecken plaats wilden Maken voor 
den heerlijken blauwen Itelittanadien hemel 1 
Ir tio yorlmigt-ik--mmr-1104-~ti  
Ve'soldies mnir Mand Mi Dompel. Mam ook 
ddr zijl ..tatiett en ik heep 0 ook daarvan 

n .igend et.dol it. vertellen, • 0115. 0, . 

-Uitlang!  hts ik een _artikeltje over -de passen 
mee neemt. Neer ee. lengte vim den Po! 

Werd aanlig :Ie inVeunitin 'Veil iemands °Mem  

ruil mto;;. oligentaak:t. • Bijvoorbeeld.: iemand 
!teert non bantemmleub,te, maakt temen von 

-te zekert, afmeting;  bijgevolg is hij of rij wan 
ten nn mui • or gierig, edel of botisatirdig, De 

ngre vult den pus snee Alt ineual-leng te pre-
cies do helft van de ,,00glibegte" zijn ',ne 
ht 1.34Widu. Iemand do• een ooghoogte heeft 
Van bijinerlachl lutuderdze,dig. eenommen , 
zou pa- .vii ;raken von tachtig min.:Mieters. 
Zou ' zon tier altijd behnèreu te zin; drilt. do 

' waarheid leert dat liet' haast utio,t duo. is. 
voor;  0e 

norzeggerij. , :eeg ik H 

1roet het. dan DM »na vrouwen sta. , 
die giMene'noct de ,,tijde meed»en en die.  na 
le jepenrokki n drege van nog g.o.' mee 

.•I 0 tl. Maak 00 Maal'k ikteee elle flinke 
! tch kan` het i I, nier . . nl e , 

al n ilde men Log UI) graag En het typi--  
:s.li... is dat tou-  een toevallig wijder 'rok van 

unze garde:ob, :11.1 e trippeipasjes maar  

:nu ten doclenjkiale.j,,d, wraska ,4grejLig 

rot tweede _riante en de Mooie houding 
is er min td.  Meer van afhankelijk. 

graag ontwikkeld en :.flink zijn, die enen
" yoona.tiekeltelis hebben - o, zeker, wit. In 

In de rooie -- die onzen tijd nemen: voor 

• wandel.. neen beniscir--nici'- alleen om de 
kinderen te, begeleiden, maar voor ons zelf, 
omdat ook deze lichaamsbeweging goed is,.,  

gezond _mankt en jong .houtlt en wij voor 000 

Zelf afd genef gaan opeisch:in wat onze gr.t-
tuotikMg-Mide zonden gevonWn nee a •van 

-heer tijd. Ja, wel 'is het mal die dubbelhar-
tigheid vno onesfloankelijkln.id. welke wij nio- 

.tounme sterk-  vinden, eirnfini0k 
lijkheiti vtin wat ede Mode mis s  opdringt: Of 
zou hot goed •zijn dat wij hierin niet zelf 
bepalen, dot we gehoorzamen moeten, Willen 
wij er niet mal uitzien. Wij vrouwen drijven 
neg nl een, door. Stel dot ons een princdpe 
te pokken heeft, let eenas op, dan gaan wij 
er altijd vèrder op in, «laat willen wij conse-
quent Zijns  eorne rent zijn tot ni 't onmo-
gelijke. Sleepjaponnen zijn mode, mi ziju ech-
tte onhvgienisek ml de principe-vrouw loopt 
leef' een lieer schoenen wijd als voor een aal-
dant, onder uit een rok te schoppen. De heelo 
lompe, ook nl hyg-ilinische, schoen is taaien 
en zij, de bezitster, iaat berg ook goed 
zien ; zou zij zich schamen moeten vookluer 
principe - dat nooit. Ook in het gezel - 
schande, en ontmoet men Ze : de principe -
vechters.-:tiliteé-  willen sommige vrourvli niet 
drogen. Heel best, doch waarom moet het 
glacé-dragende jonge vrouwtje zoo scherp 

• woeden gefixeerd, dat ze verward raakt en 
niet weet wat ze doen moeten aan dien be-
,traffenden • blik te ontkomen. Mc, het thee-
drinkino 's middags algemeen mode is, hoort 
er nou.. toe ton glas port te begeer.. Wel,  

ken*, wij vrouwen maken het elkander ent • -
. zettend moeilijk met' onze onverzettelijkheid, 

mot .ons_ weinig schikkesí en plooien kunnen, 
net dht, wat wel de meest kenmerkende trek 
von onze node "beet: onze ijver. 't zij dat 
deze zich outplonit in positief werk, 't zij 

• in het mm.r zijdelingsche von raad uitdosten, 
I. nichten volgen, .mtglegrillen dienen, 

Door' ron nog heel wat mor to zeggen zijn, 
duck. 'not don von de Mode 

De Mode dan, boe op totin uitgangspunt te-

rug te konen. 'i•lienkt t eimg, uiterst 
»WOU, 1)0 7.011.01 Ven onze 

:nu:telt:tintten' als von du toilettes de ville 

zijn .1 erandenl nijd. dmdt tiaar beneden 
valt rok VerlIIIIIVLOnd•  negenvekkend ver- 
nauwend soms. (tok hier gebiedt aio smaak 
tontmic .uit_ te oefenen. flo voidge week op 

soiree hier ter stede, droog een eorpu-
lente donor o 'II zwart satijnen toilet tint naar 

heoggehekto -sehoentjes nat, ziek totapit-
.... terwijl narol de. Mille ion opbolling von 
/nart zijden crépe was itaumdtraelit. 
• altualte blondine zon dergelijk toik.t naar: 

,eltijrilijk verrukkelijk gestaan lebben, item 
korti. dikzak.. die wij er 111;4. 7.210.11. MOMd 

le, puur Iskiebelijk. De zware. groet. mak'_ 
bb elf, welk gij weet het lezeres, niet mag  

Sterke kleuren, rood en paan voorname-
lijk, zijn nog steeds de meest gezochte. " • 

De japonnen vereischeh; wanneer de droge. 
rierm Matig wedden artegebMeht niet zeer 

_veel stof,-.doch `d-  stoffen .zijn kostbaan; - 
stoffer: van tjee tel twintig gulden de Sle-
ter zijn niets buitengewoons in dit seizoen. 

.De. °Renend kon bepaald zeer weinig, zijn 
els men 't er np 'aan legt, dank wat men 

Knoeit c 1ur, :.1,405 neb natr-11M 

tiara gurncering der edrsages..Dij avondtoi. 
. ettert 'behoeft men nek deeg niet ...veel 

een to hebben,. want het coorme lage de-
colleté tht mode le, 'kouli --, bet. is Mal 
to zeggen -- de kottmorheld ver dé • 

visa orde b.i.. to hulp, Wel zijn de• 
ofniank.els: neer heel duur. Rijen geiraiteer-
do penis -"blotnedr  beefe sommen, een. eitke- 
le eeittanut von gesleurde mennen, WOILMall 

zwarp koonkájden tremen bengelep koe: 
zeer veel ; sone, als zij een kenshitukje ia 
van handwerkkuned , de. kosten van een heel 
toilet En de avond, apen' wordt. 'fijner en 
fijner, in het teerste glacé, en dikwijs 
een handwerkje bewerkt met de zijde - do 
kleur ver het etoilet. Juist de kostbramlieid 
van de stoffen leeft vanzelf de •kostbarrrheid 
van schoeisel mee opgedreven. De Mode 
is dit jaar eten, zeer flatteus. Ik zie voor 
utij dat uurtje na een diner van vrienden, 
gotroutide peren. nu een paar 3vetien gele-
den. Wij dames waren met de heeren :nee 

• naar , tic háljartkamer. gegaan ; in de tot rodle. 
kuiler Ingerichte netre zaten de kijkers, en 
ja, werkelijk.* beaamde de bewondering van 
oer; 'der boeren wat in deze mede mooi - 
waarop een rolder galant telde, ziend naar 
dr beeldig getoiletfecrJe verschijningen, die 
in lock biljartspel tot Zulke ongezochte mooie 

• somden kwamen ot onze ,dorre.  

te beklagen. De regeering telt °Mier baar 
beambten 31.590 vrouwen,. de stedelijke ot...-
heden hebben er onder 1111n administratief 
personeel 10.400. Voorts verdient vermehlink, 
dat in Engeland en Wales ree4s 4.77 er,h-
welijke artsen de practijk uitoefenen. 

In de kunst en de kunatmij verbeid komt 
liet aantal' vrouwen reeds zeer dicht in de 
buurt van dna del mannen e'Men telde 'niet 

' minder den 4202 achilddressen én beeldhouw-
sters, tegen 4717 mannen. In de literatuur 
en de ittense.hap vergenoegen de vrouwen 
zich met 5.839 vertegenwoordigsters van baar 
geslacht, tegedover 25.000 mannen. In het 
fotographische beroep telde men •nagenoeg 
12.000 nonnen,.,  doch ook reeds 5016 vrou-
wen. In de muziek hebben de vrouwen thans 
dé overhand, daar in Engelnud en-Wales 
24.272 vrouwen in het orkest sittlen; den 
kost verdienen met het geven van .muziek 
les of als ~gems optreden, tegenover 22.844 
mannen. Ook op het toonel ijn zij de man-
nen de baas, daar men 9171 toneelspeelsters 
en slechts 9076 tooneelspelera telde. 

In dit huisindustrie zijn matnurlijk veel 
meer vrouwen, dan mannen werkzaam, loet 
aantal der laatsten bedraagt slechts één :vijf-
de van dat der vrouwen. In het oorlel:ets-
en drogistenbereep werken 5390 vrouw.. ;Te-
genover do 122.000 kteenttakem.  staan4.2.  

• kleermaaksters, tegenover -9944-111-ed 
kers 66.500 hoedenmaaksters: 

Ook in den lakenhandel komt bei am 
vrouwen, dot der mannen steeds meer tel 
101.001) 111,11111ell en ruim 90.000 vrouw 
Tegenover do 54.000 marotten, dia eigen 
ken drijven, shmn reeds, moer dan  50.010 
vrouwen. Niet Minder don 2617 vrouw. heb-
ben een bank van leening. Nog cenige cru. 
rioaitoiten d men tolde in. Engeland en . Wa-
len 3 vrouwelijke geestelijken, 1 koitier, 
6 vrouwelijke stalknecht., 1(65 vrouwelijke 
loodsen, stutartrouwen en bootsvrouwen, 42 
kolondrammters, 6 henlerinnen, 2 vrouwelij-
ke loont.stera, 4 timmerlieden, 14 vrouwe-
lijke ni-abelen" 86 loodgietatets en 5 het - 
initslarlieid,,ters. In elagerijon wdrken in Enge-
geland en llnles 11.881 vontwom, doch uit 
do statistiek blijkt niet. boe groot liet aan- 
tel trouwen die stijfst. aflig in tilt be_ 
drijf weel:mud zijn... 

nee-cbc vrouwen die up haar stoneijes van Een idliteketoden lik lp  de rol, welke 
onze reel dezen zomer hebben ofge. vrouwen en ook de kinderen in het beroer, 

tooi ,n. Voetje roer voetje was haur pas , leven vrat Engeland spelen, geeft de ' dezer 
m.i.., als schaats nriplers die met .de schent- dagen te Londen verschenen. statistiek no- 

. - no.g . onder, een eiml over een, bultigen pene do luidste beroepstelling in Engelamd en 
4.1ciweg-doopen- - Voorovergebogen-gingen de • Hele -Het mmtal der in-de-industrie-werk,  -- 
( bine, sche - 1.otts, en

' 
 An aaiend met haar or- game '1,181W011 tin Meitje:- )nu boven de 17 

ete n uni evenwicht. Ilaar luis dbdhigrnehte -ge--jaar bekoopt niet minder dan 4.835.134. Dna, 

11,1 luier vuu,kenjeu, Neen, zoo is liet nog onder bevinden zich 2.896:489 ongehuwde 
met met tos. En foch is het eigenlijk wel vrouwen en 411.011 weduwen. 1-eigens deze 
titel dat NNI. ',WO gehoorzame ons schikken statistiek zijn er op liet °ogenblik nog slechte 
tutor de telre el :nog niet) die onze rok 28 beroepaklassen, 'waarin ultuntiteed mannen 
nijd ia, wij vrouwen; die overigens toch zoo' werkzaam zijn • tot allo andere gebieden ia 

de vrouwenarbeid, doorgedrongen. lu taa van 
beroeiwn is het zwakke geslacht Zelfs zeer 
sterk vertegenwoordigd, waaruit blijkt, in 
welke • mate de eenouwe n% der room. op de 
arbeidsmarkt is toegenomen, Er bestaan twee .  
beroepen, • witarid de vrouwen eau onaenge'-
,,eltten 019.009110 -hesitten de ..kilAQI-7ka- 
menieratene en de 126.060 werkercilawen heb- 
ben zich niet over mannelijke ouncarronfie 

WILLY QUA 

Pholu 0. 11.Coavee... 

lijkheid in het  reeds uil ,zielizelf steeds in- el, e in, est zoo treffen, dat ne 's middags,  
gewikkelder wordend dagelijkseli leven. Halve in het Gebouw oe het rIli1110 tooneel tegen 
schooltijden, minder examens, beperking -vnw een decor,.int nog dearbij ruimte. ven beri- 
l/pateel en weinig vleesek rationeeife kl zon zon suggereenle, de dansen der riateurlijk- 
dit zijn onet vele andere versebiitelert, • le. held zagen, .2ndals 't boort,. op vele bloote 



.lit gebruik won lang ie. 1)e antikleciltri• 
fel heeft leesles de verásehte hoogte.

Muur als ge •t kind op de gewone tafel 
kleedt, moet ge etZttvuldig eerst alles bijeen 
zoeken, ent tot zijn toilet kan dienen. Hebt 
ge iets vergeten, ,ge dient tm- kind in deni 

nemen • 'te neen e m is Oenen het vergetene te gaan 
Inden. Bij dr aunkicednifel ei.liter hebt go 
11 t• ms e ,,,,,, inind op d, balie te, leggen, 

Mit niet wegrolt. entne uw andere kunt 
ge uit keten .of hee laatje laden wat ge 77 
itoiklig hebt. 

Latenvee do voilel,..ions peesde:, bekijken. 
plet mittelusithlail toont -.II 

.iet hef:: alle mogelijke kleine dingen. die 
hij de tnusil moeten zijn, vinden er emDplants- 
je ; de pat met beetenlf, niet . 

vee neh--Allor -11/111nin glierthit  
hmytel, made -  warme pantoffeltje, oen gauw 
aan te nekden, als .0aby uit bed komt. Aan 
de Lindero z,ijdo lwis di' tafel zit een glazen 
handdoek .rek. Prelekt rijn eigen nut. lint 
boem:riek mee - do ME's,' ie langs de zijkan-
ten en eare aeliteten mell: ind door sas Op-
stuwde-ie houten rand.  

Op de tafel, naar drie zijden "das togregé-
houden deer ;Men me& ligt een matras. En 

-n Is nen ni ij ir . ratel, oen alge- 

attendeer 'van . sigatettenroek, vod champagne-
bruisen en vioolmuziek. 
'Dam in de l'eneeseroom was in het late 

.uur een zeer mondain gezelschap bijeen, sou. 
merende aan kleine tafels. Temidden van do 
tafels wan moeilijk bij het al voller etsen-

- -ment, reeteurent een plek .tapijt apen gehou- 

schoonheid die zij waarlijk schonken, waar-
door het • kijken nauw dezen dans werd tot' 
een watirdecring voor wat ook not kunst 
hier schuilt. 

Ann gekunstelde kiemt ! Aten kunst voor 
het avondlicht. Aan, kunst die soms dicht 
kwam hij,  een verfijnde aginhatie, gelijk snak  

het, besta., hoeren een vak om Anter eelt 
eerlijk stuk broed te kannen verdienen, lee-
en, wet goed ie en komt-en geest de wereld 

in Mot een iluttlte herinnering een vroegere 
dagge, die hen sterkt in. den strijdt des levens. 

De vereeeiging heeft geen bijzondere kee-
,Irelijke kleur. leder kind wordt geedeatet ,in 
een: gezin van dezelfde,- godeldienstige• of k - 
kellke ge jasas als waaruit het afkomsti 

liet aantal kinderen, dat hoep  noodig 
ast 

is groot, groot het aantal wier toekomst 
kers is, Wanneer geen maileiijdeatlen mensela.. 

dat,de vereeeiging een goot werk toet, 
sympathie waardig. ' , 

birum steun 'haar! Helpt naare ver. ver-
,gogen t 

Beel ijverig comité. ouder-enre-presidit. ven 
K 31evrouw van arnebeek- geb.. Bareeiesoe vaan 

Waeenaer von Rolunie, is wreken:m.9m eend 
soiree te orgenieemen op 15 Jan. as.-, des . 

• ovenes 8 uur, in het. Gebouw voor Kininen 

Het programma vermeldt n.a. Bloemen Mel-
le elaseett met kom) ril les Blbelott de Snee 
ltableaux vivauts). , 

Van alle kentert is help' toegerege zoorkit 
men overtuigd kne zijn,. een goelvereorgde 
artistieke uitvoerlag bij te wonen. 

T.organgtskaorten van af f 3 tel f 0.50 zijn 
verkrijgbaar aan liet Seeretni bint , rimaken-
slag 104 en man het Gelimee voor.  Kunsten 

D. S. 

Indikte, een fout. Die konten tand is. te 
hoog. steekt hoven bet matrasje uit.: Trien 
baby langer werd mie zich in cie ith,  bel 
af gine zotten op de hieltje,. werd hot kopje 
gretooten up  den eerel. Toen beis ik con Wel-
len 'deken Opgevouwen eer onder 't inalttnrii, 
gelegd; zemig dot ongeluk eek niet weer 
korkales: kou. Maar 'e staat niet mies, Z110'n. 
deken s 't hoort er ook niet hij. A ls gij nu 
rib nanklecdtafel knopt let er dou op, dot 
de in ial von de tafel blijft benedon hoe 

--een -binoria. lk m,dee, oortin . 

limenden ex, beschermende. kwel naar hen 
triestrokken. Doe  Itelpbehjevendlicid van do 
kinderen °IS -4,6ij de V3i.niging komen en 
de dankbaarheid dte-. zij tooien onaneer rij 

ais flinke menschen in de innatechappij 
edeeee  

VOOR. MOEDERS. 
sladij. Dat ''s weer auto omelmhtim,  makelij 
en hm:tochtig° ivosseherij. Over de Inatrin,  

-ligt -erin Ir kleedje, inet, namei rl atgecet. 

danseuse dan bet toilet in T a n g"(3.-k le r 
. dat een sterk roodachtig roze is. 

E» nu ineens . liet het orkestje zijn kwij-
nende wijsjes log en triompheerde een veer-
krachtige tango-muziek ! Dadelijk, stonden 
do dansers van hen tafeltje op, waar oek.zij 
aoupeeren zouden, De _jonge man, bleek, een 

• gezicht dat,. op de 'imeltenis ven Omar Wilde 
gelijkt, het meisje zacht blozend salmeh -
ter: lijkend zij beiden : jeage niensehen,  die 
als natumor dd amateur vee e. wereldstad 
hebben geademd, die niet zoemer blasé schij-
nen ais wel noodt muf geweest • • • 

Zij dutsen, de twee, voortreffelijk Do 
Tango eerst, 'de Two step, de One .Step,.. de, 
Pas de`j'ours, de Double Boston, le Mar-
e:Ineke. Telkens een dons, waarna ze met 
soupeeren voortgaan_ Er is een groots he-
heerrehing in deze jonge menschen, die niet' 
zonder een distinctie is. 

De figuren van do' dansen zijn moeilijk en 
zij zijn vele. En hierdoor • reeds Meet de 
Wou. Tango, ewelke we uitgevoerd zien, heel 
vut afstaan van de oorspronkelijke' Tango dip 
in ''Aigitertiiiniai-  'een ,-halvie "eetzte -•terug, vodka-
dam' 'wee Bij alle mogelijke veapeet voet de.  
Argentijn. „uit het volk" eten vijftigje. 

"geleden, geloaven we hen -niet in staat te 
• . zijn geweest fat folk ren ingewikkeld Dan-
: r.mmenstel: Eigenlijk gelooven we niet zoo 

heet veel vak. 'die Argentijimehe bakermet, 
"gien wij dit eigeuaardig dansen eer oase voer 
een product uit overbeechadd milieu dat tot 
een Caere is gekomen. Met den vallurdmis 
ie het wel' 'welen:mal uit. Lazen wij niet dot 
de rotogenoten van mare en andere vrou-
welijke hoofden van gezinnen, die zich nog 
niet lang geleden tot de voornaamste entt-
e-anion wendden lu protest tegen, den dans, .,  

411mi -demi. salone--Milden,-dat- 
er geen - diner meer kan_gegeven  worden—xlen-ee kinderen opgenomen in het Doorgang,. 
of er is tarwe bij. ik' wordt nu in preuttsch huis te Bussum en tin korteren of langeren 
Engeland gatengeel hij de thee , na. 't 
diner, bij 'n amper. Tangobol, worsten ge. 
geve* door particulieren en de genote reet.-
rank, geven ratememaaltijdew, waarbij een 
tangoelemonstrator de samengestelde panen: 
van den da. uitvoert. 

Tegen den Tanen, zoouls wij hein den laat-
sten laterdegevemil he»en it. ulty.'.'lt • 

KINDERTRANEN EN KINDERLEED. 
Kindertranen kinderleed. ze word. in 

oen regel weinig geteld. liindertmuen, zegt 
- men, zijn gauw getichreld en gauw 
ea kindealeed Su gauw vergeten. 

Dat waar, wanneer pene lieve moeder, 
die de Maart van haar kind - gevoelt,  troel> 
tend en medelijdend bet kind toespreekt, het 
liefkoost eis kunt ; dim speelt reeds vaak een 
lach op het gewichtje, al parelt er ook nog 
esurgroote traan in het oog. Meer niet ieder 
kind heeft zoon lieve moeder, en er zijn 
eoeveel kinderen die diep leed gevoelen, Mrt 
niet. 'wordt. vergoten eh die temen schreien, 
die niet Lorden gedroogd - 

Welnu, die kinderen vragen uw steun. 
lle Vereeaiging tot eOpvoeding van Delf-

verweesde-, Vertmarlobsde of Verloten Kinde-
ren in hot. Huisgezin" zou zoo gaarne meer.
ongelukkige Wezesitjee helpen, maar zip heeft 
daartoe de middelett niet lemeeekbaar. 

Zij zorgt voor half eer wee ende kinde-
ren, zoo uoudig ook voor weezen, Wattneer 
voor hen egeen plaats la in een weeshuis 

omdat hun ouden hen niet hebben-'laan, 
Inschrijven in eeltig kerkgenookehap„ 

Zij zorgt voor  verwaarloosde    kink-
rep, die zwemen lenge de straten; omdat 
niemand op dien.Iet die verlaten arror 
kun ouders, 'hulpeloco _zijn echtergelaten 
de groote onvriendelijke emiesehappij. • 

Kortom,. z kf zorgt voor elk ki n d, . 
dat hulp eoodlg heeft en zoo zijn 
er nog velen. 

Voor meer dan COO zulke kinderen, wordt 
gezorgd, niet voor enkele weken, 
maar tot aan hun ?lage jaar. 
' Zij doet voer gen, wat heus ouders voor hem 
hadden moeten doen, zij oedt hen ap tot. 
goede- burger. von don *teat. Daartoe . MWn 

tijd daar to zijn verpleegd, - zij hebben in hun 
nieuwe ..geviier de droeve jaren van hua 
jeugd als spoedig vu-gatenlinden zij eeno 
pinots in het gezin vim den eerlijken, bra-
ven werkman. 

Daar le'n's zij den zegen vals een gezellig 
thuis waarderen, daar groeien zij op ni e 

kinikeett van bet gezin. als' kindemn v a nde 

de beheereling dezer dansers, eek om de 
to bellotipirouettk.—Aam kunst don kaart hij 
chainngge, als de gedachten niet zwaar 
meer  zen, _het leven lets heel makkelijks 
lijkt en vooral iets-  heel aangemunt, 

Dun tangoet men of. kijkt ernaan 
- 4bBEiftTHTE DE HAAS. 

Aanklebettatel. 

eek geen kleiinglield. Maas toela, -de 
volddidlett wegen reijno inziens daartegen op. 
Men moet niet vcrgtheri, 't la tinnkleoltufel 
en berging. En wie ziele bij de unikeenlle 
geboorte van om kind, speent V:111 zei II 
lueelijke, ino.lterne gemakkelijkheid, Moet 
vaak, abs 't kind er eenmaal le, bron Indf 
jour. ,een laar tod is geworden. - 
kluitje erbij kininen. iemker Me Isvgritiente must 
ontlirek, a. Al lieel gumt kun de  ftnoicrobe 
»int meer in de lidermand. 

,zenele vaartred ron ei,  aankler.ltafe.l 
let ent alles hijen hete't. Zeker 1 111011 

kun ook een 11111triloje knopen, dat op ge-
wone tafel leggen 4-11 star 't kind op 
414%. 't KIM! nol or geen .meeij Minatv ene 

hem- 

met leen.
Roerei°. .vrooger- onontbeetlijke-impiisieters 

hebben domein al inetmoeten wikegi boevele 
nieuwe hebben er han intrede gedram. Wet 
toe vertiehil in honderd jaren 

ly hoop, dat ge op de" Tentoonstelling, de 
Vrouw 1613-1913 die tWee' vertrekken met 
elkaar hebt vergeleken kereunkamer 1813 , 

_knuenkl.mer_1111.3._-lkedoo-rtmer-nlsof-dateerse-
en ga thans ' niet uitweid. over dat ver-

schil. Want ik wil mijn -kolommen open bom-
detr voor een bepaald meubel der .moderne 
lerum moderneukamer, der kinderkamer : 

of aankleedtafel. Minneas drie 
heb ik er op de Tentoenstelling gedemon 
streerd gezien één in de moderne kraam., 
zeer, één in de kinderkpmer van het H  
1913. Wist wis die beeldig, met die deddi 
len:ikentlies op zijn ~akte pijncellen
Trouwen», dat heek,  kinderameublement.  
prachtig - glorieuze haan op het voe- 
teneinWseeran keTderlodikant ! Een 
hief voor de togen. 

Eti dan eland er nog een bij zedgelingsviji,  
veepleging of zoo iets. 

Toch zie ik se in de' huisgezinnen nog 
-sliet genoeg doorgeerongen, ilissehien ..=deelkt 

do prijs af. Vijf-eo-dertig. veertig. gulden. 

Aan de. vier hoeken in het op de metra. ge- • 
speler ..moldrelijkmr-vfurnralt"--
nemmr en tienvoudig Warsolum. 

no dat - kleedje ligt oen flinke hip gonniti 
en Illuiruver een grauw e kallusralclork, alweer 
vaidge‘pciol. Deze laatste moet onoplinadalijk.. 
verwiseelii wenlen, dat begrijpt ge wel. 
• 31 ij n nankftaidtrefel heeft. ronatt ge ziet 

-er... Herrie -Intin11,--ente-lcuntte. ril brei, groate 
laden. Ik heli er nok wel 01.115 .•een g”rten 
die nik.ra uit erin gewoon kastje met twee 
deurtjes en ee'el plank beetourl. ik vind die 
met de. anken verkieslijker, Dan kon mem 
zoenvel beter Zijn boel soort hij soort leg-
gen en moreel rekkelijker tiran imiem. Iede-
re Inde heeft dan zijn vaste Ims,eivening. 

Ik voor mij vind liet kleéden op de arta-
kleeiltafel eik makkelijk en prettig, dot ik 
Mijn viji-eretwintiggender zelfs van beneden 
naar horen zen),..zonden e 111U.O. eisul weinig'  

uitvoerige veranderini mus brute toilet moet  
geeehieden. 

Je kunt goot roettoot stamara, -  
kind goed in je maait, , op, netras kon 
het ziek geert pijn doem bij wilde. tegen - 
spartelige bewegingen ea je hebt allee bij de 

"MATER ï,'ONAT.X. 

SCALA. 
liet jalt kon niet beginnen zonder 

wimsele. Daar zitgek e Fleuren 
die ons 1,11111 theit altijd %Wi gissing sellipit 
te tien, ni is Imar stens stiet -fraai,  en neigt 
Ilmir 111111111 . r van Venir Irupen nikt relden natie 
tint g ne e. teer op ke er. 01, rij knol t,  hult 
:tij een: dankbaar gehoor en ik. ineliern zijn - 
lip hoor Imnd. gihnehiiii d -zen 
ar I, wij lui-toen gelukkig m, niet ,.tra.k, 
itht0tr, gesponnen I° ritten oth ijzingwekkend 
k meletsvertenta van noodlot. of vervaarlijk 
gewerk niet spierrn als kaiielteninen. Ilet 
lingramma sa, ever 'ti geheel. van lichter 
.anieeistellbia .4111 lag vurige en einunkeir, 
• OnZeti 

tinwiddlis Photi It. 31. Oom.. 
• . . 

den voor de Tango, 'die zich' dezen avond of- - 
roieel-te tonelen Inel- -ter -goed of nfkvss log 
van aiitorittiiten, naar verleidde bier en 

. daas. 
Lij kwamen laat,: de beroeplausers , en 

ieder binnenkomende weed gemonsterd : zijn 

'Ab, 144 wei t wet hAdmo, 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



toneelwerk als dit is hieMoor te hegrijpin. 
Men honkt en ziet gaarne van Wat men da-
delijk onnutten kan. De' dialogen zijn rank 
voortreffelijk. evenwel noch Miro Roepoha, 

- noch Reule konden ons bon rollen tot wlaar-
beid brengen De fout ligt bij den miteur. 
Dé gevoeletii-Ewisseling tueschen de studenten 
Do en Phil, den rmetitor, is niet voldoende 
geprepareerd Deze figuren gen ~ram 
Omme èn ten ovenklede dikten de vertol- 
kers dit nog non. , 

tip liet huk komen wij oeriger terug, 
• ALB1IRTINE DE .HAAS. 

DE-y-A*11,113,,BIOSOODP. - 
Vanaf. Vrijdag .:9 Januari wOlitk6 ,]tier de -film 

eNaPoiaoM t'ertoond. Deze film-apOlt vanaf 
Napoledh's dienstneming in liet Itallaansehe 
leger tot zijn dood. . 

De le Mee:ming hiervan wan. te ‘leat om. 

Pituiese en' Bloltiljti• 
Een stampvolle zoal (uitverkocht, luidde 

het teleurstellend bericht voor • velen)=,_Ire 
groette Pisuisee 131okzijI bij jan° mger 
optreden alhier. Met een, uitgebreid program-
ma kwamen ze, waarop alle genres van hot 
Chronson, het levenalied vertegenwoordigd 
warMn hen rijk gevarieerd repertoire, welter 
met nieuwe vondsten aangevuld,  en echter - 
Let moge veeleischend lijken -r. naar tlutae 
mecning nog -niet. gevarieerd -genees. q... 
enkel Hollandsen liedeke was er te ViOal'en., 
gegge...gegn enkel en dit op ,een program- 

eed vijftien, zesden ninam,ettd. ,W0e. 

een Ildllanneche stal, 1100r .11ollutaingla 
steno/in mi Voer een Hollandsen publiek een 
géheel nitheemsch proglizonion, te hooien. 

Ilaagmhe publiek is een ander pu-
Itikkdan_elders.,_ een ,verschijasol,sask_egels... 
opgemerkt aa geestig eeliertamad opnieuw...be-
vestigd door Pisuisse,. die zelfs eenige'sla - 
tistischo gegevens ervoor zode to hebben 

ns do oorzaak ven het vereent'.  latte  
ineer,Wee deftigheid.  Nu, missehien heeft hij 
daarmee rekening gehouden bij de samenstel-
ling van zijn programma Van metselen, die 
ons zoon genotvollen avond verschaffen , 
Willen we gaarne het beste denken. Die he,-
kende deugt van de Hagenaars werd door hem 
nog lenige maks zeer vermakelijk gehekeld 
en bet hem zoo goedgezinde publiek' "liet:  
ziek dat gaarne van beni zeggen. Crest 

lijk, hierin werd ons zegen  lied wel een 
beetje al te sheimeolerlijk bedeeld en let 

tosti-wel -eenhgezins elgeenmráagl  

De avond warhl besloten niet een mar al-,  
lereandigste Duitsébe liedjes, waarvan het 
Btottl' lied Haam der ,SerleirMilier van lálap-
enos • ailergoestiget door' hem werd ventte-- 

(geplaatst kapitaal 1 millioen gulden) 
~1110•11111~1111~.'SleraYnbaLlij Lgall P. Maariarynort23. 

De 'gesloten toontoga n hebben voornamelijk tot endeepand onverdeelde 
nalatenaollappen on hypothenairá erogeen, Hij nalatenschappen wordt het 
eventueel., rialoo, aan die wort yan Jeanine.n verbonden, door acne ver. 
natering gedekt.torwil tel groeeee'tot zekerheid strekt Be bet onderpand 
ta de aanapraktdijkhotid ammel van den hypothemiren solinldopar sla ven 
den hypothemiren achnldnianner, 

OBIAGATIlDS 
in caupures van f1000,1500 en f100, 

tegen den koers van 1001 % 
worden verkrijgbaar gesteld door 
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WANDEL-, en 
AVONOSOHOEISEL. 

een- beschrijving: van te- geven. 
Indien deze film echter even zot, boéjend 

is als .,Allgen op de Wereld", . tsvijf;lffi< wij 
er niet aan, of de Fantilie-Itionionp,zekge-
durende dit prgramma eiken dag weer --voor 
eest intverkochte zaal draaien. ' • 

Hut veelzijdig prograiuMai wend alleszins 
met eretrain vertolkt en vaak gekruid door 
hamoriatisthe invallen 'vos oen zangen 

Een ,van de mooiste nummers Fitis:het. Bea-
tonsche La Fauchette, waarin Pi-suisse zeer_ 
mooi het refrein in overeenstemming met den 
inhoud der verschillende coupletten wist te 
z,eggen en  do stemming prOoktfg typeerde. 
Gelukkig. ene hij ook in twee liederen . van 
Aristide &naad, het` Weste lee Norcheuses 
en' het vermakelijke freileville-genilmontent, 
wnerbe hij den echten cabnoet-geod -over ons 
1n4eht, met do herinnering aio het C939~ 

- toch ze del niet op al die leachtmenschen. 
Liever 'zien' aij iets als wat Wette Mgrtill 
1,7mrp,t, het kleine en heel bekoorlijke Fran-
,..cho violistje. dot ook zingen kun en vooral 

Een . likje pikant, geraffineerd eenvoudig , 
zak rij eruit in haar donkere jurk, die zich 
zoo prettig naaisloot Inj het 'witte. niet al te 
zwaar Invehniinkte gezichtje.. on: den lomen 
orervIM;(.1 van bijna- jongemmentig,,kort ham, 
die veel van onze jongainelejee toeli zoo 
wonderwel *staat. Dit kleine fre.nraisetje heeft 
git ter ook andere. eigenschappen, die haar,  
sersehijning op hei toonel ateltgenenntattoken. 

-Boe nettig droeg' zij no luier Mode inkje 
haar Transche liedekens• voor. liet- publiek is, 
tegenel er haar dan ook niet -karig geweest 
met zijn bijvul. 

. Naam dit ntimmertj, zang kregen wij aan 
dans aanlig, ,ersalicidenhold te -á.n. Het 

eenvroldavur, die het progiernma terme 
als primo hollerinas non de. Hofopeni te 
:11,9nefia. tiener dan wat zij . gaven was liet,: 
Imitige springen Voet let Enggrache gazel-
edioPje. dat leen volgde. Pretentieloos ei on-
gedsongert, zooals men 'dat .van dergelijke 
troepjes gewend is en eenma juint zoo pret 
tig aandoend, -En- temildtte werden wil nog 

 onthaald op, Spaansché.dens;i-  van de henen - 
Sober en Elms,. de onninheidelijke laree, die 
trek altijd neer wees zoo goed den- toon we.` 
ten te treffen. Zij zongen bek zee lam lied-
jes en -no de muze voerden zij met een paar 
andoren zelf. -con heel • tommelspelletje op 
van mljhhcer h t cl, die.vielgenmed op thee. 
visite komt ere overvloed van scheldwoorden 
oogst. ionslotte zoownar zelfs het keele thee- 
servies naar zijn arme hoofd lt'ijgt. ' 

Dot sloeg wel heel "erge in en er werd da:-
v'erend am gelachen. 

Een goed proznimma, waar men met germe 

Ii- 

Kon. V er. ed erl and soft • Too n eel. 

LENTE'svoLKEN, --> 

-deer HERMAN 110ELVINE. 

: De, bezerker,  der tooneehnorsIelling Von_ 
klernme Jloely alen.  nieuwe stuk hebben. ter- . • • 
wal ge door hun aanwezigheid een peil merk 
deden thet wol een IhMkidigheideavond) 
Vena Sen. prettig hozignentlenil-tooncel,cr 
zieiu.. gekregen, 

bentcwolken" in oen tooneelwerk, dak niet 
aterk, eigenlijk wel heel zwak vnu intrigne, 
niettemin boeit deer een uitstekende milieu- _ • 
schildering  m jaaii .'allernardigate miscenee - 
ing. Door is zoo jeta ep en top Hollnealeele 

in dit nuk. dot men ziek toch in ver 
trouwd eletnint. Een ieder van de hoorders 
in zulk volle zaal kent dit iines, 
't algemeen van nabij. Het simees van es 

tje' en al dankbeer won hek refrein theë th 
= mhte» " • Nu, neen stemming swan, het nier nágimieb. 

Zelfs mi. de ~fine:erende woorden ven denman-
gfr breett mmm  :net =niet veitee eren tekien 

al' eens gezegd, het tiMmeonepubliek haarah 
zaiglustig. Pisuisse, gaf...echter• den meed 
niet op . en bracht hek,',nsok. behulp ven -een 
ton mot zooVer, 'dat bij kot Sohotsche I love 
n laesie het publiek zijn beet • deed es ten, 
niinate .emigezins, loskwam. was echter 
eáfi  .refrein mee ,  Zijn besielijk Jraralrter, 
Sátotson dialect, 'wel een beetje veel giMmigcl: 
Eh ik denk alweer als hij het een« met 
oPe gilde viert„ boute":  

ILVETTE GIVELHERT.„-_, • ..;.; 
' Onder auspicien van den impresarie Max 
van Geldre zal Mail. Yvette Guilbert op 
Januari ut Diligéntia nog een afeeVeidirrodi' 
stelling geven. Het programma nel • geheel 
nieuw zijn. o.a. „Seine types de feinmea druis 

1-ppaesionato karakter weleens to stormachtig 

genoot Willy van Hengstte-ten, rijn we Elly 
Nep me* gewend ale soliste op een instrh- 
mentaal westti, In' werken met orkettbege. 
rotdagè -' die Ann -liet breiend. temperoment 
dezen jengen knestenieres zoo gunstig 
gelegenheid bieden zich, te uiten., nu leer..
den we haar kennen in. een meer intieme 
mago~.5  
Es dm dient gezegd dat Zij deze "proef uil/-
stekend heeft doorstaan. 

De Sehubert.stukjes,- Nrgg zij one op -ver. 
gaatte, wallen linveeilgea Van atenunmg, aa- 
Wenen annelag rythme. 
,Hee pittig en strak van lijn klonk het 

moment musical en hos: parelend, hoor Mem-
gutPel in de *DePremPtil, eend .eakelemulad-
delijkheid niet meegerekend. 
'In deze fijne „werkjes schonk zij wol het 

zuiverst genot. want in_ haar Moven ver- 
tolking ging de sulverd lateeNe weleens tmti 
ouder door te groote Schwung', v ?erdoor het' 

ia)a Arístide Braadt, , waar neen 41.18 haringen 

werd. Elly Neg bezit wel zoovcel rasecht 
muzikaal -gevoel en stijl-inzicht, dot zij haar 
temperament, zoo moedig, weet te broidelem 
niet altijd echter -Inkt. - hoor dit even goed, 
zoMkit wij dna den indruk krijgen t e 
foreeh opel en te veel ziek.litho. gann 

- Geeft de frisehheidr en de bra,voure van 
ham aftel sommige moderne, innerlijk 
mem vrij leege werken nog leven, en kwak- . 
ter, Beethoven schooklt een. teveel' in welke 
richting dam ook. • • - 

fDit . neemt git. weg, dal, er; vele 
momenten in ,delenate waren, . zoo ijver«,  
beeld de Inzet van het westtrema ia, het. 

een tou zet in een klein ~kerm »Kaal, 
 

eenla deel, waarin hoar prachtig legatninpat 
benvendenneviaardig' was, evenals in het  
dente. Wat heeft ,b2Ity Neg teen .0m . prach-
tigen ainelan en boei: rijk gembakeentl. lIaar 
stamconto is ei even pittig en- fonkelend ais 
hoar. legato week en. drom:min:d ,en heer pas- • 

ge.Pel-ionf-es-ml2nortr-verseliiiiende man-
alagen weet 4.0 prachtig, aan:wegden moe 
het karakter van het werk. Was beur maan- 

1(litnermuitekavond,,Toon kluist 
ei van dezen. avond 

1,s. e. 

gospel ni 13e,""thMton'',1":"n"nit4. altijd even 
duidelijk, den moet dit ,ultalultend Op enke-
llang van baai temperaMent gestekt werden, 
want baar technisch kunnen' ie , beven ver,  . - 
en ` 'i - 

iet tikkig dir tolomutargers -was 
de uitvoering der belde' sonaten' voor viool, 
en. pinde. Kwam. bij hot hooien vim Mozart 
de gedáchte op, .-rliatZnijiignIrlen ,  hek:harakter • 

•dier muziek zoo vér buiten Nik eigen- ' 
lijk genre ligt, bij Bradene ken dit motief 

- die-In gelden, went allooi 
 -,_-4k,t-we'reega ie-lomacen,-bevrot.ideren . 0 hare 

glbeiende Brahma-vettolleingen met orkest. . 
De oorzaak:moet dus een andere zijn, 

'dan sehijat .bet me toe, dat hét ligt nip het 
moeilijk aanpassen aan het leer/atter von .dooi 
violist. Want, maakt Hoogstraten een dage-
lijken indruk met zijn ve-zorgd en ne.lover-
wegen spel, -een SpieTreigligkeit 
oermolistische hoedtinigneden als zijn -echt-
genoote bezit-hij als uitvoerend,  kunstenaar  
niet en dit veroorzaakte een onevenwichtig-
heid in beider . spel, die voortdurend en •te-
veel de, aandacht het meest naorde pianiste 
uit deed gaan. 

De 'stemming vanuit de mal, was dader& 

le nitvoeriag der werken. Beide sztisten heb-
ben echter recht op onze w-aardeering voor 
tic vertolking der weinig intgeveerJe 319,043_ _ 
...late en de keus goal kun tweede ' nummer. 
De pianiste had eenige bloemstukken in uit- 
VAtigat te geinen. .4.. 

ntviikkelde Vrouw faidelioskog 
geen honderd gulden, 

Een  Meilifdiehtsgasmeter 
wordt ieder op aanvrage 

verstrekt. 
Aanvraagfornaulieren g r a t i $ 
bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

BOON 8245. 

Voortzetting van onzen grooten JAARLIJK. 
SCHEN UITVERKOOP Malle afdeelingen o.a. 

Canto» Slik van (1.80 voor f-4.50 
Tyrlon 3, 3, se 2.50 SS 53 2.75 
Rand ,, ,o SS 4-28 ,, 3.78 

en alle andere Eng. Artikelen tegen veel 
verminderde prijzen. 

Witte inentten Zijden Steunen 071 13.95. 
Zoontede Idedel.Hoetunme en idantel4kuttemem 

HdaRkLelikeN voideod eeh niee. Mee...1 g Peellerin'esédé wen. beslist 
onschadelijk ge uatunrkieur en glom terug geeft, geeft niet ai, vlekt Net en 
hebt:tett steent? een teer en onvergankelijk. Brochure groos. 

GUST. VAN ESSEN, Piet lielitstrast 85. 
Coiffeur en Manleur.voor 
ermzei gediplomeerd Haerrerver. 

Koopt Uwe echt Perzische Tapijten in 

KULCSAR'S PERZISCH IMPORTHUIS 
dat ook na jaren aansprakelijk blijft 
voor de geleverde goederen. 

NOORDEINDE n - PEN HAAG. 

Maatschappij tot Meuhileering en 

Woninginrichting 
voorheen J. P. KOSTER, 

Illebangermlecoradenn.. 

v-,d. Spiegheistraat 2, 
Telephoon 22810. 

Fabriek Hugo de Groolstraat 17 b. 

Jac. W. F. Biegellaar  

„DE YIEU9.1 T  

Panapluiefabriek 

VEENESTRAAT 31. PAPESTRAAT 18. 
TELEPHOON 2502. 

Grootste en meest uitgebreide Sorteering 

PARAPLUIES en WANDELSTOKKEN 

Hoe behandel ik mijne geveende? "Brochure,' 

wordt op aanvrage gratis toegezonden. 

N,V, Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

yelefoon rotere. 1114E9. 

COSTUME TAILLEUR 
naar maat, in blauwe 
serge of Engelsche 
fantasie-stof. Mantel 
met zijde gevoerd. 

le klasse coupe 
en uitmuntende af-
werking. 

F1. 68.--a 

voo lets wat zij even goed, 
go. _ntec_.betfirLeepr. 
mal n kan koopen. 

H is doredestooneern wij 
eo veto ~kladde <tartans 

and r.onse altkntkle tellen. 
kif A  raaripiege steeds <inas 

ode ertenties, verschijnende in 
j,de ..toondposto, „het Vader-
land" „de Nieuwe Courant',  
en ,,de haagauto Courant". 
,Voorai m4.4> met katoog 

op dara.s.iierbonteing de arti-
kelen BUITENGEWOON 
LAAG genoteerd. 

Moer dan 20000 mede 
werkende personen. 

Prinsestraal 40 - Teleph. 1411. 

Van 9 tot 15 
Januari 1914, 
TEDEREN MIDDAC 
en AVOND opvoering 
van de Schlager van 
Pathé Frereé-Parijs 

lapoléon Bonapade. 
Oe Pyramiden 1798. 

Austerlitz 1805. 

Waterig:eo 1815. 

Wagram 1809. 

Jena 1806, 

Elbe 1814. 

Do Directie 

y, h. VPIRKOOPHIllti, 

41er 103-105-107 
Groot Hertoginnelaan 
(dagelijks geopend cun 10.4 uur). 

Directeur rolde Beutomenter 
1Vagenstretat 79. Telef. 'lady 47177. 

SeM. 

Zondagmiddag 
2 mie 

De Kleine Lord. 
- 81 uur 

De Betooverde 
Kamer. 

Maandag en volgende 
areadent 

De`Balletdanseres. 

rens
StrikeOut
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Mee verzekerde hein !oog'  eens, dat ze geen 
voedsel genomen had De leden vair karn fe-
milie verklaarden here, dat Mary nu en dan , 
wel een poging deed om een stukeeeedirood 
door M slikken en eelt weinig water tedria-

16,6, maar niet lieer dan-  een -tO-  grein in 

veertien degen Maar zij hielde het niet- in. 
elke poging die zij" deed om iets in te slik-
ken, werd gevolge door brekingen. Zij. wee 
toom g8 jens. 

Daar do schilder dek boitengewoen voor 

het geval Interesseerde, begaf hij zich_, naar 
een neg levenden broeder een hope. Deen, 
een zeer achtenswaardig men, beweetigdehent 
alles, wat hij omtrent' de merkwaardige-vrouw 
gehoerd hee en gof hem' bovendien eeg een 
aantel intreces~ bijzonderheden betreffende 
boze jeugd en haar karakter. 

Zij wee volkomen los van en oneerselellig 
voor alles wat op deze wereld  gebeurde 
enneleedd vaii7-13OF-  erit,'--tial onlZafFerir 

lange- -irsatent--vocropgazer,-  ken nme-tike-,-
mimi vermoeien. Iemand, die zee  weinig, 

ffietenn4rterin 'ere-ee 
een -  vitte miseima, in den meest tete...elke 
ele von kat woord leiden. Zij gaf zich 'dim 

ook zoowel àn lichamelijk eh in gees- 
telijk 'opziellt, de geringste, moeite. Nierit 
koele zij het-  gedeletete van ongeeluld7" 
Toch hoe zij een medelijdend hart. 

Deareade den. 60-jarigen yeatentije von Moe.. 
ry l'horana; heeft men in haar bestaan twee 

perioden am neer laagfa slaap vastgesteld. 
De een duurde Ik jaar ;_ de. andere 21 jeu. 
Ikee tedperkey wenen gekenmerkt door on-
beiveegliekbeid, nagevoeligheid en. bewuste - 

Gedielelli10 dien tijd heeft zij, volgens ge-
tuigenis van talrijke personen, ohne:mie gent 
verdeel onteoegne 

Ilese toenememie vermagering. taande em. 
dat ij zich. op kintée ten' haar liehreen 
vlieg°. Slechts .de afweeigheid 'van elke spier 
beweging, Van .elke ~lijkt. uiting.. kan 
bet voortbesteen ven dit leven een adel nie- 

ter:h „kan meur de ',C u^litvnnnhgde.. te- 
-_ 

 
dankte opperen, dat lee niet ennelijk ie 
jeminee dag en 'mat t, breuken, en dut de 
e-raren m keeetie in hot geheim voedsel 
kun einmnen o hebben, uni nknk, Innn. enige-
, leg te beklem.. Afgezien veen het feit, dat 
liet '  0,11 Ze, wendeelinge liefeeehned kan ge-
1-weten apr den. con geheel menstole.leveri lang 
hardnekkig en steeds hetzelfde  bedrog  te Ple-  
gen. elke» oer zich interessant te maken 
moet neon ...teelt nj, deze 1i...ontdoe i,,, eer en 
eveneens op dr 1.4, deo ik br g,  LAAIT. 

veem.  hoor sullen Zen er r.,eeli arNIOre. 
WOterlife14141 relii k V11.20tiAde• lurk, en. wonen.  
eit blijkt. dei ook de mom,. te-het 'moeste 

e.o. ev enale plant en lbo, ml h. lon- 
gen tijd colt vita Mild Ina kan looiden 0 

Ja. den. zen er: heze reporimenten kwe-
nen eo v ;den ole de Inde, he fakir, wam,  .,, 
over ik lot ,le eeleteele keek met - hee,- 
len rel, (lieer& veel o. 

HOE EEN KIND HET NOEMT. 
Wat koenen kirelooren , dingen toon toop- . 

rig Watarlientell. -e1L grappig W,P.rgeven 
Een kid-laadti vloot ••••ft k tod altijd 

beei I , li,11;.,Wm.kk e411,t, I k hoorde 1.11-1 eelt 
viorjarig. eer mi. ikleett meiei to meten-ketel - 
tpt d0p, einem .3V alt lenh jij 
teelt nee heer Het Is ree baar met -zon- 
d, lezer !" 

Een ouder. die eendenei tijd den schedel . 
- -hemt co-temier--dart. kviunr.  

pbehritielle rum leem eemoliesio. vtior Ie wring: 
t;risei nJ, r Ite.41 Mie. iloa 
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EERSTE BLAD.  
onerneedt wist. "Gedurende' een tijdperk van, lij 
jaren was zij in een stoet ven diepe bewitao 
teleeeheitt geweest, eweerbij zij geheel mbo-
west Wee ven wat em. haar heen gebeulde en 
getornde welken tijd. zij in 't geheel geen 
voedsel gebruikte. Toen re eindelijk tot ziek 
mies kwam, drukte zij den *easter, uit de 
Commusee te ontvangen.; en deer zij niet in 
staat was een etarkje brood door re slikken, 
went bet eactement ham op een stukje beee 
ei toegediend, waarvan zij niet Aleer dom een 
SP81&k.gP 

Vijf jaren inertie kwam hij'-terug en eend 
haar op dezelfde pletate, iu dezelfde houterig 
waarin hij lieer verlaten had ! 'Zij had alleen 
hare ligging_ in bed wat veranderd, ere moeke 
te toen (voor de tweede maal) een schee 
van baar. Haro eogen, die zeer' diep in do 

druk ven die van een o &nee viseb, De 'held . 
was vol plooien op de beenderen terugge - 

hare ziekt, .bestend hare geleerde ype,ding. Uit 
niet meer dna een sneetje foei een appel, on-

geveer een halve centimeter dik, of wel alt 
een weinig broed met esa dokje bier ; somt 

. . 

Drenken, bepaalde zij zich genieendeeeinge 
ieren. etre wet wijde,. _ets gij . pent_ nekei„ ]gier 
niet weter gemengd dronk. &Ms nam ne.wet 
suiker, 'kaneel of dadels. Toen zij . ook dat 
'niet, meer kon ' eten, 'nam 'zij in plaats van. 
spijt en drank, -alleeireverter, en datenetorneere 
dan een etende, gedeelte vena ree meet ie -de 
Hek. Zij hei een: een fijnen smaak, dat, zij,  
aam--heatweece, hetwelk uit de Maas werd ge. • 
beeld; kon proeven, of kist ob of wel vloed 

Vemen het negentiende jaar ven luwe zieke 
te gebruikte " voedsel meer. Aan een 
eatte broeien, die haan in het jaar-  24e2 een 
bezoek boekten, verkle® o zij, dat zij sinds 
8 jaar zich van alle voedsel -onthouden  
en sedert 20 jaar geen ozon' of maan lied gre 
zien en evenmin de aarde' met diere noemen 

Volgens damelfden schrijver leefde er voor zij helderder wekker, recht zich ie bed op 
jaren te Norfolk in het noorden ven Eng. en kijkt verwonderd naar hare omgeving. De 
lanesnen-meisje,-dift-voor-heiligelo sentie-eiremeettr -dee wat-'oniniilliallum aan 

dat het volk Jeans. Nelles (d. i. „zonder heren sloep is veorefgegerm zijn uit heer 
veeleer) had gemoemd, omdat zij einde 15 geheugen verdwenen 1 
jaar Ven nieter anders dan alleen van de ish., - Bat paar- dagen later sloten ziek hauw Gogen 
die, leel geleefd. , opnieuw ern ditmaal voor.  ,goed; zij stierf den 

NO" veel =a.« veebeelden. van dat genre 28sten 1928. 
krin ge bij Diktes lezen, die zelf vaat aan De naam „nlanestere een deze p.w.., ga-.  
de ~beid van het door hem verhaalde geven, is eigenlijk niet geheel juist, went 
sehienteeeegeloneete " . - de toestaad, waarin zij 20 jaren lang ver- 

iee kunt echter .de tegenwerping mok. . keel heeft, was geen natuurlijke slaap, 
Ai deze peen.. zijn zoo lang geleden ge- maar een pathologische toestand, die gem.- 
beekstand. Heeft mee in dezen tijd ook der- pliceent went .door eal vooe elk nenaleal 
gelijke en  den goed goenonsterteerde voorbeet- • meedek beslist ommIdoende „opname van, 
den o xan zulk eee baveninenechelijk lange, set. la...een zeker opdeelt kan mee dien 
eoednelerattdedittrieerel'r".'• . etend enntelebleg een ~ge 

Bid doe heentwoordi.ng dezer vlas' ig moet -ik ren esors 0821 BdIIrtugo AnMelehelf 
e;o0 bert die -llooltak_oraMok. • ElLioin-lIetach&trwarkulijk ene  

nOgnnily wet hij cans te vertellen heeft. dat ,in enkele gedeelten von Rusland de 
-Ifij -yerbtati nder-eliet---hoofd:-  1)e---ontwilekelde7beerea---een-soort-ttintáskais 

slaapster. van ~eller" de'' volgende tete. uitvoer Magen,. Wooneer de oogst gering 

ite nearl~ge ge rehiedénis. te goeiig ome van te leven, sluiten hee 
Boo4eaval werd. den 29 Mei 1864 Intisgezineesa zich des mieters in hum. hu  

Thenelles bij. Saint-Quentin (Almee) geb. ten op. Vader, moeder en kinderen neet 
ren. . s • -- e-e zich dan ellen boven op de gemetselde 

Haar vader Was een ideoholious ; heermoe- elle! en traelden daar den Innosewerder 1:t; 
der bed in hare jeugd hysterisehe'egravoilleo veel mogelijk slapende en zich nou weinig 
doorgemaakt en hare twee zusters bobben mogelijk bewegemde, deer te brengen. En 
evrneeno verscheneelen vertoond, die aan weer de zeer onbeschaafde en laag staande 

byaterisobe aanvoelen deden denken. . toeren boventrien ven geestelijke earereehein- 
' Op negentienjarigen leeftijd beviel zij bui, . gen geen bijounderen hinder kunnen hebben, 
tee op het land ven een kind, dat be do schijnt hum etst Wereelek te gelukken. 
geboorte stierf. Zij werd van kindermoord:.Een: ander. Uitat:latent gevel ven een sleep- 
verdacht en een rechterlijke ieeteeolie werd ster, die tevens hongedijdster talmen te' zijn, 
tegen luier geopend. ' kunnen we eveneens bij. de Rockas vinden. 

Op den morgen von den 31 Mei von hot Hij zelf ontleent het met een beselsreving 
jaar 1883, trad, terwijl zij bezig Wee eertig ven Dr. Menen, waardoor - het bericht aan 
lineengsted te strijken een buurvrouw plotse- geloofemanligheid wint, . 
ding bijhor lei-enen, - dec bij wijze 'van grap In 1902 deed de Engel...lie schilder James 
uurdei,. ,,Dear komen de gendarmen win, om Werd een uitstapje In balies. weer bij het 
je govaegen te nemen !" • . inerkwassnligc verkool hoorde van een vrouw, 

De jonge vrouw kreeg daardoor zulk een die sedert lange jaren te bed..nou 
lievigen reliek, Int zij ader ornetege hysteri- eii siert. ten halve eelt le geen voedsel 
acte zenuwaanvallen, werd oangegeepen Deze zou gebruikt. hebben. Een rijk inwoner van 
duurden ongeveer 24 uur, waarna zij in een die steeek, Sir Robert Venelinde gaf de waar- 
diepen sloop verzenk, die twintig ja- koel von dal, beweringen toe en verschafte 
ren dun ode en ho den 23steu ven ban Naaalbenne de- rue ot elelen e oen zijn 
bot jaar 19tni coh einde nem neetwagenigheid en zijn leut tot persoonlijk 

thelmende dezen- tijd werd zij ~ Dr. Cher- eneeramle te voldoen. Ilij gaf kent poerden 
lier behandeld. mede cu oen geel om eielt neer de verblijf- 

Verseeillentle andere eedrei, .wourender zich pleet. von dere Vroow ne begeven, die op- 
'eeer bekende nemen bevinden, marl. Cher- eionige mijlen. afetende vast Dolgelle woonde. 
eot, Volde en Udeen reen heer komen be- teef die vrouw \hora eierman gemeend, 
studeeree, Die de beschrijving van fibrillen ie dee zi,;lelijk  voiehif eeei. zij lee te  bed, 
ontleend; Wij bet volgende, . het Itoofd neer liet vedette gekeerd, weent,- 

„Wij eenden M_ B., die toen 25 jaar eend rij  in  het volle 'iele lee. 
wee te bed liggende, slopende. in een klein e etney 'fbonme lovas temt 77 eter oud. Rij 
Mijner, slecht geventileerd kemeltje. Zij 1.4 deel hoer do. 'vele...de vragen waeroe zij 

kalm ett bentereal antwoordde 
Onthoudt gij or -van alle voor-hei 2 Ja. 
IL ge  eitedeoloe nee t leegs deje e eg  der  

itgoodnesiebei of latee_Aien der nieren !, ees.n. 
Probeert gij wol ns iet. te, gebraden 

".Le, waar mijn emoe geeft het dadelijk weer 

Lijd, gd 1.414 Ik. Inde eer ecl.leit toto- jam 
lang, maar nu ie del veel mentier geworden 

Zij team de hemt van heen bezoeker ree 
1,10e1 t,t1. 1111 ,. eed, b!, re kb...line 1 Itere 
lileole heel. Hij kroeg .ho gewen-woeling of 
bij een geraamte 01,111 eimegermord, 

-pion-t d ledematen naren bijna tee 
bos.1 k onlw.•oPn. on zij vo•rkcerolo n in oen 
kronkineld:g ,nniengotnd,:ken estinul. 

Word- vPrnam. eerder even-hem--lerneritte 
die Air 

ni 
o neodo aren, heer eb, leer weer 00  

der men ,sor dezen been»l niet de o Mede 

door  

DEHTMANN, Arts. 

H.
Een ardere vraag, die -naar voren ^ dringt
deze Eednat' zeik eet-toestemt yen-vita-

minima, die wij',  'bij ,peilden en andere koud-
bloedige dieren hebben leeres kennen, ook 

bij o.gare weeg», bije: dee erenee? 
In dee Bijbel staan tal Pan ,gevallen be. 

eerder eten of drinken lebben "dooegetiracht 
en die Omme toon neg, levenskreeleig  
gebleven. Gemeenlijk -rekent ineneee 4'40 de- 
gen als de uiterste termijn, :waarbij ah't.enga 
zonder voedsel "toch nog het reven be- 
hoeden. 

seffregettes nu de Engelsehe gevangen 

intiternal kramen-  leveren. Gewoonlijk Betij-
.nee 'liet zonder gevaar voor hare gezond- 

--Lekt-veel enameer jarig,' -ret -te-  
dan bovengenoemde termijn. eleerouei ereek7 
lerst ten minste" eend telkens no een gen9na-
getnaverhlijf von een-,6 lot 8 dagen -weer in 
vrijheid gesteld. Maar hierbij zijne nog ~era 
factoren in het spel, .die men in, aeinMerklehe - 
moet nemen Ene  dit ij» de einotie's die 
wonder eengen twijfel bij dere heneerAtilthe 

gen menie. 'en:egale...kt, die-eisbneds ceel 
van de levenskracht vaderen. Een heel an-
der Mto wondt het, wanneer iemand uit gods. 
dienstige boweegreeenen zich van eten en 

.•-• ~keu «Almede, De Zielageweereordingen, 
difl .angetwiffold ecek daarbijontatteen, rellen 
niet anders dan in gonetigen sin kanoen 
ken; oen zee zei-  men gerei kunnen vete 

k truemelendeu 
 

"ln dien teeetand vond. haar een zeer Won. 
eo, wintm van lvot jaar 1408. weerlei de via-
schen in het. water hoereren, 

elecemelen tref men baar ti.,  magen. nal 

met verstijfdk. door eb vast.2:Wertt gewerdee 
leimot t en temt tranen, olie in, Inge 00gpn 
verstijft! wdren ! Min »mekt knar den neet 
wenn na., Weer oiltdOrnen. 

11ij, al invir ;walmde bleef zij mededeelzaam 
veer -  aak no. I Iet weittigje. dat eij lied of 
!neme :erf - ejj.-neeler-eirot nen -aietle _mien ti, _ 
deuken. echt, aten litilpirelearevenden wag. 

efeleineele rk,  eerste negentien inren ion» 

adernhmlingereweeeteeen morkeeren zeer even. 
maar zij  een regelmatig en rustig. De adem 
heeft Biet' eigoruubrdigo onaangeneme 
I ebt. die DI. bij-  hongerledenden opmerkt. 
liet gezielet von de zieke is bleek, 4 ,  n z on-
dier °indrukking van een wit,"-
a 0 1, tige, gei I. t i ei t. De volkomen ge 
alotne oogleden. geveegd bij de onbeweeglijk-
heid en onveranderlijkheid der gelaatstrekken 

-element% non het geelde ellen wat non bet 
ileee-eeteken 'fitimeseele hoolesee wij 

beleed% hoor dom speldeprikken, eileromen, 
kiejpete of meineden Y, welken 

mager, mant deze, vermagering is heifilmk, 
lijk terug te vemen op do resumtie von het 
vetweefsel, terwijl her spierweefsel in 'woel-
mek intact la gebleven. Zij ie volkomen en 
voelena, voor spekleprikken. lieer pols_ klopt 
nee enel, e snouwelijim te voelen. 

Zij is ie -een,  leebargiseben sleep eneireileee.  
waarbij alle levensuitingen op het gevoel, de 
etonead of do ?gele betrekking hebbende, zijn
opgeheven -of nagenoeg. opgeheven. Hete. is 

Kon zij gevoed eerden, en zoo. ja, hee werd. 
gij twOedtt,....111gre, is' a. is' 

 middel:-Wars eet lepeltje wet melk, we• 
ter ter of een; geklutst ei in een mond te 

De »lamste. maakt den ,dikbew.osii.g.,...- 
~ Men besluiten ken, dot het voedsel den 
weg neer de maag neemt De uiteeheidemen 
zij» langzamerhand, vermindoeulo en :zijar.:  en 
miniem. ereeeteeneogelijk, abn -  ikke paneert° 
oog ..negen tijk,. het levEn blijft Echter 
ia de deed ,door v M ,verhongering het gewone e- 

gene oniffigeak werd gedaan in het jaar 189/ 
me de patente beeft daarna nog 16 jaren ga. 

Eindelijk'den' 23 Mei van het jaar 1903 
slaat patieute voor het eerst even de' 

veel langer kunnen weidse volgehalten dem 
--eie-gedwengene -of- die- vit-endere- motieven- 

eija begonnen. . 

1)0.~k. ïlystiot 4.4a0- ook vel 'ene:. 
bootbeelden -..altwaardik 

lang.liolt elk gebruik van voedsel, drank en 
Ook don temp, - een nadere leVellalje~e. 
- ontzegd hebben Pref. G ór ree baadt in 
-zijn eik werk : ,,D ie chr iet 1 31 y- • 
s tik" onder meer het geval sen Ven een 
ileillandeelm, die order den, wenn L i new t -
n a .ven W el I ed e ra' in de middeleeuwen 
een grootte vermaardheid' heeft verworven. 

Ik zal op gezag voer Genen een. en ander 
omtrent deze merkwaardige pemoon aan e, 
verbeten. 

likken& werd op het laatst van de 14e 
eeuw te Schiedam geboren. Tot op den leef-

tijd. vee 16 jen .weis se een gezond meisje 
geweest,edát zieli weinig Mot heer letterlijk 

..loven hee bezig gehouden. 
; Toen, gebeurde Let echte,', dat zij op 
niet ,ijs' deer een eeheabenrildende vrionclin 
werd' amtemeden en bij den daardoor vereer-
makten vol, een rib brak. Veen af det engen-
Mik' bleef zij veer haar geheele leven - 33 
jaar lang ziek en bedlegerig Zij leg Item. 

_lang. zander in stunt te zijn een lid te me-
ten. Es Was negenoeg geen plek-  aan hoor li-
ebeen, dat buur geen pij* veroorzeekte. Gok 
kaar inwendige organel wennen te leien en 
hunne gewone -functie niet meer te kunnen 
verrichten. Zij hoeette, gaf bloed op ea een 
hevige dereesdeageehe keert. mokte hare teelt 
reeds ener goelege levenskracht nog meer at 

Teek het-ma, overkeen, weerde Job, met 
allerlei ziekten bliwen Imre geestelijke kreet.-
"ten intrekt. Haar verstar-tee kaar geheugen, 

haar liefee.rijkleeiel jegens andere mensehen, 
lieten. niets te wensehen over, wedst zij in 
baar lijden anderen mon/alten troost, ja zelfs 
artsenij mededeelen kon. Zij wee zeer arm, in 
een nauw, donker kamertje lag zij hingen 
tijd oei sire°, ja zelfs een tijd leng wee heer 
leger een harde plank, die "mee-  uit een 

-vet had genomen_  
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Aan menig stukje bont kleeft tnenseheen 
bloed ! Maler ook de hevige 'koude maakt 
slachtoffers, want de jagers brengen dikwijls • 
vele nachten' eeréén ie de open lucht doen 

Al de bagage, dekens, slaapzakken, mond-' 
voornaad, geweren, strikken onz. onz. wondt 
op 'sleden gelaten en deze door honden over 
bergen en dalen, door bosechen en steppen 
getrokken. klebbeu zij een streek 

luxe als 'centrum voor .burine ontleen 

Er is nu haast en ee gunt zich niet O beuwat een het blokhuis, van waentit.  r 
lederen morgen de- etrikken • geen uiten: ee, 

bij te gaan enten. Ze breit door en b die in :den loop van dee dag .herhaaldelijk 
aldoor' in afwachting: In afwachting van bezoekt werden.' 
de kadendrar.tr neoren rol,. de knok  von Inegs de, oevers een rivieren ee narolt 

•nálorden_ denatrikkinn- geplaatst, bestemd voor --net-helin--ndaeder -heeftzelf-lard-garentr cetera, boven. nnslimtratten, Msens _en der 
vi, rij be eenla baar p gelijke dieren ; in de bosschep die voor mer- 

Het jonge keitje, den arbeid toegebogen, tere, vossen, marmotten, linten am. • 

breit zin nu genreijInegegerep ie aan- Z;nZinar-de 
veldteekt a geëindigd, wordt de - i 

belt mier de agenten der verschillende maat .  
dacht - aan haar man sehappij .gebrneirt; De 1i001,18A018t0 ajfapel- 

De behelllet stemt entstig,"; voor weemoed plaatsen zijn r Tebit en Sibwié, Nisjni-Nar- 
is het hart van het kind nog te jong. noemt, Moskou ein Leipzig: 

De soorten uit Amerika •woriten te Londen. Doch wel spreekt de schemer, die naderen 
bil opbod verlinar fi.,,,t.ktoli1,-&11,..,-- 

k11111t, tot haar als een' stil, vermanend peesche bontinarkt ia De vellen ko- 
men deur geheel in neibinustanti  enkel ge-
droogd aam Door de appreteer. weiden zij 
ontdaan con het vleenele, aan dir zijde met 
vet ingesmeerd en den Orme& Domme wor-
den zij eigen:lunet, door middel van hout - 
~geel eetvet, netklopt en gekamd en dan 
gaan zij naar den glanzen Hier heeft de ge-
wichtigste behandeling plaats, nl, het kleu-
ren, dat jdoor borstelen met bijtende zurat 
geschiedt. Vervolgens werden do Vellen Op-
nieuw geklopt en voor de tweede en laatste 
weet eviv,,o< Ilet ne 
verfd en hen otter en bever ontdoen van de 
'lonen harde haren, ,dele het dons bedekken. 

leegeet -de-arbeid-terer-dem-bontseitek 
Evenmin als er v_nerde twee_ nolkomenge-

-lag—grassprietjes zijn, ~in zijn twee 
vellen ooit volkomen hetzelfde. De groote 
moeielijkheid bij het vervaardigen van een 

.".ffitgk bent bestatt _dus -juist -daa.rin -om- vel- - 
len te vinden, die samen gebruikt kennen 
woeden en om dio edit te voegen, • dat het 

nleuinen-.kwaliteit zoo mie wo,- 
gelijk in liet oog valt. 'Het enne stuk in het 
andere te loten vloeien, overgangen te ma-
ken, ziedend' de- kunst eau den • bontertiste. 

Wannen- mi do bewerker heeft bepaald., wel-
ke panels ieder stuk op het patrooti eet in- • 
nemen, moot het vel daarnaar geknipt 

Doek zij de rekbaarheid van hot leder' 
is het mee hierbij dikwijls geheel ommedig 
en kart mee het zoo den verlangden vorm " 
geven.' , 

De verschillende stukken werden nu, herzij 
met de hand, heten door de .machine tunnel, ._ 
-knar genaaid en don heelt men in grove nek- . 

beenverk-anne-het~r 
n model. 

iterjuiste patroon 06 -kringem, naar 
Maat te werken, -wenk dit op een plank ge-
teekend en het bont, na eerst vochtig ge-
mankt • te zijn, daar zeer nauwkeurig lange _ 

Een schilderij van.Kever. 
(Kunsthandel Krilger, Noordèinde). 

Terwijl moeder naar net dorp is, moest 

do "breikans worden afgemaakt. 

-In den voormiddag heeft ze haar tijd 
verbeuseld, te lang gespeeld. En nu 

'gint de natte sohemer ee nog is de kees 

netel.  

Zij voedt beter dan wanneer het in een 

'bestraffing tot luier zee komen, dat ee 

haar plicht Met deed. En dat moeder dadelijk 

binnenkomt mee en al oud. • 

Met toewijding heeft do schilder liever 

:verhaald aan dit kind.' . 

Hij heeft te midden van een prachtigen 

hInTlenhuisteon bet kind daar geplaatst 
i oer 6if17 mat roer kleine wereld rond 

zich; de kleptafel .e.nirop een keteltje; 

-nen-kommetje-steen b..t kleine-ritenrwear- 

dole%,zij-ninkannien-Bet-ineitneebildeinj,  - 

dat ons heeft getroffen, eni als we het 

zagen. Een zilverig grijs gamma heerscht 

iu-diraveek een toon-es-elke- dit Werk - 
ondersebeidt tot een buitengewone Kever. 

Er in... ince...een _gerini9t mepje-werken_  

v,an  den %elfden artieste een binnruthuis 

nog dat in zijn fluweellge tonalneiten mede 
tot het 'beste week van dezen uitstekenden 
werker to te rekenen. Neg een paar bloem-

stukken hangen hierbij en dan zien we 
tereij in dezen kunsthandel Mangen het 
werk. van een joegen seItilder \ dat opmer-

kelijke eigenschappen toont. Het is een 
groot wintergezicht van den sehlIdtr Boasson, 

- -dattot ondersetnift draagt : wintt elf Zuid
evelmid. _ 

hiermede hebben wij gewe n ep ee 
mooien wand in: den kunsthande Inrtiger. 

ALBERTINE DE AAR. 

Ette Fransels industrieel maakte zeker 
voorjaar een anto.baoht door zijn 1 en Wee 
tenteer, opnieuw getroffen door het ontzet - 
temt groot aantel marlen,, die afgemaakt 
lange de wegen lagen. Met prak-Kak overleg 
bedacht hij, dat er Van die door de lezaille-
dan als geheel waardeloos weggeworpen die-
ren „nog wel iets te maken moest zijn en . 
met de snelheid nart een auto was zijn plan 
klaar. Mollenbont zou er komen ! En het 
mollenbont kwam. Maar inettegermtabindo kaar 
nederige geboorte werd de taupe zeer hoog 
in prijs,. want deer de bijzondere kleinheid 
der vellen werd voor ean flink stuk (het bont 
was zoo soepel en rijá, dat men heit immers 
voor geheet japonnen gebruikne) spoedig 
,een offer van 100 dieven" vereacist. 't Ne-

%eerlijk gevolg was: een nameuk. 
En zoo krijgt ieder beest zijn beurt en nol 

• het niemand verminderen als ook bet konijn 
nog eens openlijk erkend wordt -als--  konijn. 
Tot oog toe speelt het arme dier, dat teelt 
zelfs koningsmantels helpt maant, den rol 
von de kak in de hazenpeper 1 

De groene winsten, die met het bont be -
beeld woede komen, vooral een de nuesehen-
personen, die het verkmdelen ten goede.; 
want de jagers zelve krijgen maar luttel loon 
voor leun' moeienjk bedrijf. De kraag  van 
hieuw-vossenbont, die in de Rue de la Pais 
of in Onfordetreet voor niet meer of minder 
dan tweeduizend gelid& ligt geprijsd, t4id in 
't allereerst met op zijn hoogst tien af twonlf 
gulden betaald. De landen, die het meeste 
bont opleveren, ene NponnAmenka en 0ibe- 
rit, ook daar vele diernoorten zoo 
goal Ms uitgeroeid Zijn door de hardnekkige 
ee veelal onoordeelkundige vervolging mar-
non zij llontatonden. Het zijn alleen de iu-
noorlingen, air, verwonderlijk goed bekend 
inet de' gewoonten dm dieren, in staat zijn 
mot silenes te jagen. Dit gebehrt gewoonlijk 
V1111 Oelober. tot. April, wanneer de dieren 
hun winterkleed hebben aangetrokken. Zeo-
«Int ik, 01,1k $110011w is gevallen. geen de ja-
ger,. er ep uit vair ben dikwijls govearlijk 
tentrijf he  entleresemen liet is geen zekkinue-
beid. dat er 11114 liet mee met maakten 
weiden in de eten lat ititlentpit delft. Me- 
ien:en die maagmaa gezwel en knteldie 
,:111 kif '011 helm An hut verliet. is 's ven 
orni art Vno, zijn le'VP11 ,111g0111k%k 0,01. 

DE MODE. 
• Sprekende over de ciente opvoering ven het, 
trienen stuk van Meun& Deunen, de Eelai-
reuses tin hot liellandeoh de .  Voorliogieterm, 
ment do tooneelvernaggever vaaleen onzer 
flaaisehe bladen uit 

;,11nairont de dames leidde» in den nemer 
~veel bont hadden omgentingen, begrijp ik 
niet._goed:" - ,,kleiliee eenvoud ! - roep 

' ík op niije beurt. „Wet is doel wel voor een 
-.non! - Loeft hij opgesloten easalien de 
vier meren van zijn studeervertrek  

. Loopt hij met ga-doren oogen rond f - bleef, 
hij nimmer bet woord, het groote Woord Mlo- 
d e V.er110.111011? . En •  weet hij niet, dak die 
mode, is l'Euf ent de llohéme, dat 
zich ren geen wetten stoort ei... am 
geen seizoenen 

Ach ja, wijnboer, een pels in deur nieter 
en 's toeters, ma • voddig, een demietje -
piet:walen ? zee 'inboort het, en nl jagen de--
ijslielligen ce koude riningeti over liet lijf, ge 
hebt -tati het hart niet om in Bloeimaand 
the pets voor den dag 'te halai int linnen 
onrust-els eeo motnerende kruiden, en ge 
blijft m nbebugelijk voelen in ere dunne 
jusje. , 

Jet maar ZOn dan. is Mode niet. Die 
!lengt .110et 0111. 1100t, W11111100r zij hek te 
friserr lireft in haar lang-uitgesneden bloei-

" setje, none, en gerat 2.0111C1' ; 011 alt -AI vindt, 
dat het har goed meet. en 't 55011 %(1611.0.1111. 
zijn;  dat de etusseben van liet dok veilen, 
Wel. dan kamt ij ad nog bont om  
Een heerlijk zacht oarnel liefst, want laat 
ik or ee dat nog, even hij certellon, waarde 
been	 n1 pil. 1,'11 10,11,11P rattkeisie (fauttlisin 

is Natuurlijke- Von - 
mart lat d 7.11<nitS hij wet zijn staart 
e.11 slot»m ettlitit door haak en, nglderi•  rond- , 

eender der ene rossige vecht mest net 
den aeflat heen lamel. gemaakt. 

or aan ken,  na hing leien red 
bnalioren nijd ? Inh kim lat zeggen ! \i01$ 
I.. lee .1.11 binnenst/dim. tint. na  onlie.ten- 
der' Inuimilieek. lie trawl, jaren wia 
dat geheel anders. Ilen 1110f 011 
hee  1 an hes een er onder kim en del droeg 
111..11 • n Won, 'oeho:. de tand des tijd,. 

va
de ;th ,1 1, e kv n el ilden re,peeir-rá:la . 

at e oei, 11 e r á 
bin.. Dl, er 'telt nier en-k, leut vans deel 1:' .- 

makkelijk oe praktisch. Maur opeens ie dat 
veranderd. Wat H ie. a r bevragen , hoeft, zieh 
am voor het bont te gaan retina...neren 
Zelfs dl, geelste psychologen staak innners 
velen:tad voor kl eu re grilien.intItineneedniti 
dat dus w.,1, klieken vers lerernlk" lab een 

. flauw verrimeden, dat de bontwerkers er de 
hand in hebben gehad Naar hoe dat ook, 
het bont werd voortaan medegesleept iu do 
up and downs van het moto-artikel. In be-
trekkelijk kortée tijd hoeft ene zoo te zeg,-
g,eirInder soort een bloeitijd gehad, en dat 
niet alleen els „kkeetieke" soovten, maar ank 
wat &erbuiten ligt on wat maa vroeger aks 
„niet echt"; zich wel gewacht zee hebben 
te drogen. 

Hans bod, konijn zij leveren nog stemdo 
hunne pelaen ten behieeve der bibberende 
niceridiltchl. moer de keest verwerkt die tot 
bontesortest met 1~101. Ne, die bij hoeren 
nittunirknieligen wel totaal onbekend zullen 
zijn ; en die nieuwigheden staan in alle eer 
en e:inzien. hit is no volstrekt geen bewijs 
vat achteruitgang in geelmi smaak, man 
een gevolg von liet 'deed, selialumber en 
daardoor kostbaarder woeden von vele 
Wezend, gezochte soorten. Zuivere noodweer 
dus! 

(lor een klein) denkbeeld te geven vno de 
enortne slachting, welke (.1. 1000k plaats neb-
ben .0111. te V011104'11 aan de ening naar een 
erker neen wanneer dut armennul ,dooi ,de  
Mali- h0g111Intigll wonit, volgt hier een, op= 
geve von den uitvors. van chnuiltillinbeinen 

In Ines bedroeg die 104..000 vellen. 
In I noin ..... . 313,0110 vellen. 
In 1202 . . . . . 393.000 vellen, • 

en í n Inttl. W11, leer aantal tot 691.000 
geklietimen. 

ledenna herinnert zich. ene voort in liet 
&debat:oen het t'hinehil In in die jaren het 
bont was en liet i.e • dna ook niet te verwon-
deren. d ataten in t 'kin taak annit het togen-.,  en-. 
blik teeineat eug, yearop ketste huid 
em. neren] /,1011 W.,1111,11 ingescheept. Maar 
eeuw,. de nasi op bet hengst en, dan is de,  
1,11k 111114 lil ne bet nok hier de 
nonvtaidi'l, die 'bei  aandacht van liet Chin-
chinn non afkiálen. won de timpen enden ge- 
nat' gieten • iniented. En de atideldine. 
Mei ,til nie Bije duister endereenbalt r— 

die lijnen op voskgespijkeni, waardoor bet van 
zelve den newcosehten vorm aanneemt. On-
windig te 'wiggen, dat, weer één vel vol-
doende oplevert voor oen joker nakroost, do 
bewerker niets anders te doen beeft, dan het 
!kamp te boveelinem, de omtre.kken met krijt 
aan te geven en mot een mes al het 'over-
tollige weg te minden 

DE TIJD VAN DE CRINOLINE. 
In 't Avondblad van het „Handelsblad" - 

van 27 Deemnber begint T. B. haar kroniek 
„Van Vrouwen en Vrouwenkleeding" met een 
woordje .over de .orinoline en ze zegt „Nog 
zijn we niet bij dit kneadtegetuk van een se-
ventig jaar geleden' aangekomen"; 'neten len 
netreek niet veel en in Penja woeden  al toi-
letten  gedragen, die er wonderveel op lijken". 

lk „moest mij bij 't lezen eens eveetjes be-
11111ell, want zeventig, neen, daar ben ik ge-

lukkig nog een eindje van af en toch her-
inner ik mij heel goed den tijd der minoli-
nee, ja, ben zalf ook_mot dat ktieedingstuk 
opgetuigd geweest. Hee goed weet ik nog 
hoe ik- in de jaren 1866, 1867, 1068 ,die bá-
leineirnels om mij heen had en ook, wat 
een heerlijkheid bot was en hoe interessant 
ik het vond, dat ten in de jaren zat  cie  en 
hij 1810 mochten wandelen en zitten zitten 
vooral, zonder crinoline, die zoo lastig kon 
opwippen. 

Ik weet nog. bost, hoe in de sollordjaren 
'zoo'n .,boopeirek" van grijn voeriingionoen 
met baleinen ,11.11 wel anikehalven combine-
n, haal 's avonds ann den knop werd op- 
gehangen vee ikm -stoel, Meur leetjes de klee-
r1,11 11p,lre.V01151.011 kl.g011. 011 hee er voor den 
Zondag ere mooiere erinnlin hing van leed 
meelde Intleintjee en 0011 fijne Minute stof er 
tas:alsen, 

Dat w. in li Ite iniAmnitinL-tonnt - 
ene.' bi nog, do boet ldiS0110 daalla "  
.40 . , .. 11. 011 111011, vranelijk Weet, getimede v,a, 

--  - 
Ziedaar keeressen . in korte trekken hot 

wordingeproces ven al de heerlijkheden en be-
geerlijkheden, kragen, moffen, Deniers, to-
que. mantels enz enz„ die 0117.0 geruite 
bontwinkels.zoo verlokkend weten te étenlee-
ren, en waarna ik hoop; dat gij ruimschoots 
uw deel zult krijgen 
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,dor kwak.
111E.P.Uninunr. 

Piet Ilcing, at 62 
Den ,eau 

. - 

Van omstreeks twintig jaren terug, -- het 
ofgegronkelijk. portret dan, is toe vale kleu 
rougniinwheid geschilderd. De uitdrukking van 
liggelaat ie boeiend, de vleesebkleur is ah 

g.  verwelkt, -mooi-- is de val van liet haar 
het nog1 jonge gelaat; denronder start 

het haast onzichtbade oog. 

E 'gaat vno het jonge gelaat een 
gru.sbérbeid . zit van een onaf .  

ALS, 'DE HAAS,.  

INGEZONDEN mEáinEwnwisiErt. 
Prijs' per' regel 49 cent..  

• 

OP DE IJSCLUDBAAN. 

bob ven dee bolder en uit liet vet ! 
't Was om trueluursch te worden jaar op 

',jaar de contributie voor '„,t lidematschapvars 
de ijeelub - te betalen zonder één slag til mogen 
maken ;..'t wee om je te laten echrappen eet 

Op Op Oe baan-ven eo ougootio Inteken op Do dohlogmlikilog 15 Januari niet 
Photo 0:.I L. VCInAllleii, ton neep.. 

als men niet meer om balt 3, maar eis vier 
uur. bet.tnidelegnma gebruikte, een ninewigm 

beid, waarmee de school ten slotte tekening.
ging houden. door den avondschooltig ion 
hall vier tod, zeven t. te te schaffen en de 
sàie s,1 odltijdea in te -eetriet -2_4 en  

• ik: zoo aan dien lijd terugdenk, lijkt 
, bet, uf ai-  het:goede von nu, de zorg: POOS, 

de opvoeding vaat-liet Datum; de nelioembeid 
Nek 

streven laar' veredeling vee hot spel; dat el 
die dingen toen ook .01 de gedachten bezig-

-mam-  drki-men, Mig -sukkelde: met 
da uitniering en alles in hot primitieve had 
mit nu Met zwier en staatsie wordt inge 

-te-  !Med. 'broeder bevdlkiegoininflien- . . . 

inmg gebrekink was die school met 
- dikke bruine zand op denn.  grond en de wei-

nige toestellen en den ruwen, mem ~I-
IMennetiokele~1 43.. arm rooboefebie-

, gen MO goed abt niet deed en die ie een 
backje van 't lokaal in een kastje ree af 
en to‘ wet be :.zoeken bet, dat_.:t,e1›. ',',Istirt 
hartsterldiskje veen ~hen geleek. -Ver-, 

fiekkkallen van nu 'en' do uitstekend- opge- 
leide-lieeren-leerearar -  - • - -- 

Dee marlit Veer MS ook achoonheid in de 
opToodby, maar liet ons spelde op een oude 
reinmelloust, van hutirpinno, seein. platte, Waar 
Ooft het oppervlak meteen als commode dienst 

. deed, 'en waar-bij een meester les kwam ge• 
ven, uien uitsluitend uit plaitantropiseh oog- 
punt de klandizie werd gegund.; het mede-
lijden deed de kout op hem vollen, niet zijn 
'ongeboren of tierworven talent. En denk 
etre, -wat leelijke'platen aan den muur vee 

q. tralerka io en - hoe weinig .konr 
er 'werd gadtagan veer de bloemen. in potten 
die 's zomers voor de ramen stonden en voor  
e eivanseonn s winters de ven- 

sterbank werd 'gevuld Vergelijk eens den 
schat van kinderlootunr van" tin jnét onze -
deftige ~ei-halen,. zoodat er , uit den 

JOZ.Ef. ISRAËCS 
GeWoonlijki: tremmer deze naam.  gennerod  

woril, geest de eerste gedachte naar de- ver-
ruldreijks interieurs, welke deze meester 
heeft gemaakt. De interieurs waarin de ar-
moede en de nederigheid van hart, het leed 
en de deemoed beurtelings zijn ultgebeehl. 
De t-oorstellingen rijzen op bij het hooien, van 
Jozef Israchs naam van het oude. mouwtje 
dat, alleen op de Wereld, ham troost rockt 
bij het brandend vuurtje in haar kleine hot, 
hij den verlaten ouden. man, bij de jonge 
moeder mimet de wieg Met een dood kind  

treem altijd maar weer naar de mooie 
ver en Robinson en. Grimm's sprookjes 'Werd 
gegrepen. De Einder...rant, je, die was een 
uitzondering. deer lag al de kiem van het 

• En co-edueadini. Ze virielst ons niet telourt 
vallen. -Streng waren in de groote provineie-
stad jongens- en meisjinscholen geacheiden 
amor Weren deer niet, de &Minnen" e= de 
kindertalls en de 
visite!' joegens en meisjes te zanion'te Men-
gen 2 -Men- voelde toen al, '.'dat men. di.,11.  Weg. 
Uit nlettata  Aio mi zoo dopper._  weidt be 

Eyi.bet spel 1111m-drian amp.-  onze -ter' 
genwoondige jeugd wel 't allermeest tom-uit-
gegaan. Wij bikkelden eresprongen touwtje; 
speelden .„Seliaapherder Iaat je 0e. 

en ve je %moe n; maar wat 
een massa 'nieuwe spelletje& zijn erbij geko- 
men, zonder .de oude totaal -verdwenen I 
Om van de schatten ven modern speelgoed 
maar niet eens te spreken, hoezeer zijn ook. 
die eedere dingen, de kookkacheltjes, en de 
winkels en, de poppen en ,de ballen en de 
sprin.gtormeaverbeterd-en-orerfranid,.-en' 
keer - hebben ze aan doelmatigitekl geeeninn 

titudieren, eo- palmt ere Streven 
van toen kwam zeer goed een het lichkent 
het juiáte ~ei' doom~, ottst 
jeugd ven Marchen 30 en 70 was men wel 
reeds heel besliat keen, over, den Biedermeier-
tijd,' stond men al met, zijn beide voeden in 
de gojeeijere periode die de sport algemeen 
zou maken, het:,. rijwiel zoet - popuLtrizeoren 
veel sclarbiwen uit het loven van kinderen 
to van trouwen én van arbeiders zon doen 
venitsijnert eer die, meer schoonheid.  brengen 
zou en -meer geluk, moer kennis - eet eer, 
vrijeren blik.. 

_ Al' blijven er mor werelden te ...mollen 
over, >dit -is toch wel weker, dat de loenste 

~eeuw 
noliee er een geweest ie,,,dno e mag tel- 

len in de historie der beschaving. . 

.bedelease en bedelaressen De belangrijkheid 
van boe  portretten ligt geheet en al in de 
.141.tdmikking van__bat_avezen-des -afgebeoldem-
VoM Drents scheen de toevallige tooi vent 
zijn ,modellen wel zeer onbelangrijk. Doelt de 
opa» 'van een oog, de trekken van een gier 
laat, in hela:modale rand de mond bijvoor-
beeld dat sideveel uitdrukking geven kan , 
al die, teekenen kortom waardoor het wezen 
vaar den metsel ~dit gemanifesteerd, wer-
den door Jozef broeds aangezien als liet 
eene moedige dat men van portretkrmot vee- 
'gen'meobt- 

ln , • 
terharni met Ms zal man dna tier gm.p.21 

't geld maar aan wat anders te ,heateden, dat 
je gr jjr p e n kon en - datje niet alleen ken 
krijgen, als 't meneer Noordooster °ene ein-
delijk beliefde wat kon over ons land te 

De winter ia er dan, nu we dit schrijven, 
en de stijve lalematen zijn plots rap genot,* 
den tot grodte vreugde 'letterlijk ook dato 
dis zr,rireetie dee ijecleb, van as .h.m.e.r.r. 
Iiiiramto. en niet _liet minst van de 

'zijn -wagens van-drie vier en 

Volvvol wiet_Imme_a_nattranc1Ms_lsavintaM- 
• 

zoo doodstille einde van 't Bemuidenhout. . 
We winen _er ets de, kippen 14--eni mers-ter---- 

gerjiette , • t  arob soepla -gericht, ons ,m-- _ 
baan langs de- molensloot nu biedt en we 
vondnn het wel do moeite waard, er eenpeer 

_kiekjes Van te laten nemen en die voor de 
lezers ene dia ViraiWenitroniek te reprbdu-
ceeren. Zij zijn genomen . op iDonderdagniid 

• Op de bun ven de ,eagacne IJsclub op Dondoologmiddag 15 Jitoliv0 1010. 
Photo C. J. L. Vermeulen, Den Hang; 

dag, 15 dezer. Dat er toen nog- menig kruk 
op 't ijs was ziet ron onmiddellijk. Boe 
boe het ordr 'anders kunnen een goed !change 
ranziger ben je maar niet één, twee, drie; 
en al ben je 't wel, dan moeten er toch, een 
paar dagen verloopen , als je gaat rijden , 

je veroorloven; je weerPtraiwiden keurigenbe'ft. fjores'' 
.spieren bet.. 

nahen »lag, of den _eleganten, Hollandechen 
buiteehover-zwasi te maken zee ais op 't 
latetate da- tere

' 
 kiekje. velen ketent-weer Met 

-eeeig-seemo -heg ineen- 

doceerden vrouwenkop wellicitt beter begrijleu 
gaan. Von rouw is, wat oppervlakkig re meed 
mooiel 1116 vt,. wouw/lij-dijk geer) apruke.. liet 

.klaar, don don beer 3lettes in bet Noordelmle aar _ 
gen, en dat Pen Innoi merk vim tien Mook,' 

De Vrouw, die ons in het mystérieuse 
blaadje bracht. 

Ze is weer terecht, tentoon Lint, de vrouw 
van Francesco. del Wemelde. Twee jaar ruim 
wos ze me al zoek - wie herinnert ziek niet 

'moer de beroering, die haar verdwijnen ver-
oorzaakte in de koele besoheefde wereld .I 
%m am treurzengen werden gedicht, een 

dat men heer glimlach niet meer zou kun-
nen smoureeron: Ook Spotliederen weerklon-
ken. We herinneren er ons een, uit de Las-
tige Natter, 

Daar waren zo blij, tot dat eeuwig glim-
lachende gezicht een voor een priortje schuil 
was gegaan. Voor een poosje. Want dut 't 
neg wel bij tijd en wijle eens terug zou ko- 
men, daar twijfelde niemand non. - 

Editor zal Men in Frankrijk NV1 zijn *ron 
wanhopen, want Uit bleef zoel lang luit, de 
Gioemela ! 

En meoot ging ernstig vremen, dm dc divf, 
begrijpende, dat hij zijn overkostbnre oe orr er- 
beketek. vangst toch niet met vo eicel `vno 
de bond ken doen - het meestem erk 14111 
Leonardo da itit•i, naar de loutert Jaren 

Werkte vernietigd gun hebt oe. 
ni ree'Es - we- 

rOldheritemdu portrei. 
Emilio.; Toms 1 keelit he

ft 
cent den gouden  

Itpliaad, dia bet eigenlijk nog nooit als id 
had beschouwd. - 

- 

Te Fontti.inebleau vond de vrouw met den 
glimlach haar eerste Fransche tènois vut& 
verhuisde ze, zelfs versierde mi den wand 
van het slaapvertrek.van Napoleon. Maar of 
het hem ook. te Mie is geworden, deze vrouw, 
glimlachend hij alle lotnvieselingen, eeuwig 
glimlachend - in 1804 deed hij kaar ver-
huizen naar het Keizerlijk Jfir-Juni. toen al 
gevestigd in het l_onvre. 

-En 21 Augustus . 1911 verdween rk daaruit. 
Wannéoa mon 'hot portret von le Gemende 

of Ia /0,911), ;.01-1/11S 111.1 er. in Frankrijk 
noemt, mudaehtig l ezict, daas ia de. wereld- 
beroemde glimlach do lach ,111 die wat. 
in !laar voert 

Wat.? -In wie ani 't 7-eggen _ 
Ziedaar nu bet raadsel, het raitilsoinelitim.. 

Missehleit vindt ge 't den- latili-vata 
Aio wat weet,' dat de hiemilition ets niet 

- een, dir met con glimlach prat gaat- 
," haar gid1,111101. Welke geheimen Zietlimr, 
uit  het hut rondsidnelitige. 

ziende naar liet balneet von ile, JotiOnde, 
gelag« 01,11. dat ,Lt rinmhed niet opgelost 
lam woelen. 

Eialt ï sb•u - die ,fijne ~lapprn, Ann eindsel 
arijugevoi, • .. 

tuttend, ig 1.m- t!..Vilt11\,, ei, mem 
• 

inzet Ismer, portret. 

De onevieurkunat van lsritele in rijn Weed 
beroemde mem. . 

Deen kent nee voblocale zijn portretten 
-Solionte-liadtemesers_,smAtekSatittese. 

Mennen es vrouwen- von nenrjen geeft hij 
dikWijls kberee Min Waardoor mee Meekt non 

rens
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naar maat, in blauwe 
serge of Engeische  
fantasie-stof.Mantel 
met zijde gevoerd. 

le klasse coupe 
uitmuntende af 

werking. 
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,MANICURE 
P01°"° Carnier 
regelt chez elle de 

ah á Rh. Riant A 
delingen* 

lei ligins kiselstraL 

• 
, 

nen toen genat generaliseeron. En in eeuw 
1121 man,' heeft zich hij de mamma de mee- 
ming' vastgezet : -d e Vrom, da medealen- 
tin. D e Vroor ie niet te. ~regenden. Nooit 

''' otillee .le lippen der 'rouw-  tien geheim 

In iiiniarde degen, dot de Joemule in Itniiii 
gevonden werd bij den. dief Peragin - mam 
neg ródr de tijding dennen wereldkundig 
e ne gmmulkt -.hield. een vrom', een .i..... 

dua, tos de jeychologie dir Vrouw in onze . 
litenttuur-. i' 

1{1i vrouwen kunnen 'niet naders tien duik- 
haar zijn, wanneer _een onzer zulke br 
geeft, Denk komen we misschien eens e 
lijk uit, het inyatimmize blaadje, waarin 

• geheimzinnige glimlnelí van de Giornienda ons 
geliracht heeft. Deze laatste stelling ie Van 
even A.meriknaneeho Journaliste en werd ge. 
uit ?£ Inni Journalieten-feettentaltijak in Lener 

Allen in alles een prettige at ond, witste- 
kond geopend met een keurige speech, van 
generaal 202k Dente, en een, die, hopen wij, 
een nuttig gevolg, zal hebben, namelijk de 
sterke toeneming van het aantal stichters, 
donsteiwn, gewone leden on begunstigers van 
de Veroeniging Eartinifonda. Mee weet het, 

• deze veneeniging beoogt „de' bevordering van 
het tot, stamt komen en in etend houden een 
settelen 'to . Nederlandseti-/ndie ten behoeve 

onderen - duarginds, die gretig neer hulp uit- 
zien?--  
. -Lane ons allen :ram de vervulling van, het  
ideaill der nobele, ke vroeg gosborven io- 
landante vrouw< die iaden Adjeng Kartini 
wan gehoor geven &nor een bijdnigis, 't zij 
klein of groot. aam liet Kort-Betonde te zenden, 
non don pkningmeester Rk Beneem«, Pint 
zars,treat 10, te 'a-Granienhogo 1 , •• ' - 

.. . . • • .F. J.: v, ITILDRIK. S. (77" . . ,. , , , . „ , it___Innidc,_____amider-ted,--iesd-ile- 
. annoteer n elgt . .. mann, it. hebben 

ia .,,,: .,,,,u, ett_j.._atslekuveldover_-den 

"glenleioltelerOge 
a neen'',oer, do wereld ontdekt wenk , .. 

. - 
bevolking". 9tieliters zijn zij, die een bij- 
von meligen_ behoorenik. tot de inheiden°  

• THE 4.TRIt BOLLS‘r-MERBDDR. . 

• 

. gebeimennegen glimlach van de (*lotende - 
lei ihennit-Imbhen ze opgemaakt .. dat d e 

: Vrnite``em ~deelachtig iie .orgeorgromiegjk 
wezen is. lint al de_ kracht in is, ..die _mij 

. ..... , . -. , 
Maandagavond:. bij Couturier ... 
. - . te'. Amsterdam. . .: 

tirdir .i. eiZnein t,din rodeo, f bent); enne- 
„,,,..., die  ,.. 2, ,,,,,,,,,,•,..t. j.iik.,- f 2, p: 

vm; gewone leden, die een laerlijkaelte gift-  
van minstens f a- salieaken eis - begonstag• em 

• 
«De Bellerokersenes", het. stuk dat wij der 

het 14-Meele hlijegelei....lble ongeit °Po."' 
re., i. een vertaling ven de Framehe khieht  
»I"" S,_'.1”"i, '''''`, "P"-----  . , 

.: 

k.. ,k er echter tegen op.. dat d"e vrome 
nindsetnelztlgel• *ui lindeiiiefiroridelijker zou zijn 
ihill do man; • ". 

Wellicht heeft ile dame in knar hart ge- 
dunkt v nor ekr lotchosehikkiug, dis den' glim, 

. hul dia Joeotide. • gedoofd had; 
Wat .zal ze Opgekeken hebben, toen 2C 

lekinhZ.  tinut 'le Jeenodo weer.verrezen_itna 

tiot 1„,. ,,„ „oe„, g. „,,,,t, ,,j,„ 1,„t ,,,,•„„j,, 
,,nebje ,.,„,, kA,,„todep, ,„,„g,,)„,,„ j. ,,,,,,,,,,é,,, 
go ;,,,,j,,,,, met  _de   'eo, gle  .,j,e, .,,,,,n„j 
van het K artinifonds op het getonW hebben 
... demon ,,eatit wim Cell ti Oote echtte bijeen.; in 110(ifil, 
,,,,,„„k p,,,,,,iiie o;,r,... en ,,,,,de,,,,,,,,,,,,,,er, 
tin-,, do ,,,,,,„k„t,,,, mevrouw  D. BooS -Bei. - 
nen-atin.• eo verder besteedde uit een aantal 

-,,„‘„, 

eij, dit Mee -85-1,1--Iiiko bgilingenin-- •-,-.18. 
werken tol het nrooie dool van do Vegeeni- 
ging, wier. presiclent Ode. C Th van Doven- 
ter, wier '''''d‘ers'....itter 31'. J, 11-- -Ith'''' 

,iti, on die opgerieht In onder de ans... 
pielen ,,,, \h., 11-. H, de  Et,..u fert. Me n 
I,- Ileuekr; prof. Sneeek klurgronje, der; 
oud-ministar J. T: Cremer, en andere Man: 

-nen-ren beteekesine-in- -twelt-  ons , 

- • Nu, t.,tnentill is het e. . • • Emmen teven  . - -' 
AlA been L.  PiSi.wmeeeler- Je- teel eens een 

''''''tig"r  '4"""`"'PPB"'"d' 
nonkomen er niet- 

'emr.,  vele graPilnge andeniten in ne.r, ter- 
,yij4 het geanimeerde, ''nette spek ven het. 
S'etelechap goeddeels. voor de rest Zorgt , 

Men "...e.. om, de labrigue te moeten 
navertellen. :Het gdee er mee-als met --de-hu 

• we. 11/!'"Ier'ell'9  von., de» held lie.‘i Due.1-.  
uit net 00ne, uit net heet, . 

• ln 

en . er voorloopig wel Weer .meer dan 'eelt 
over Lear liniaal,, ,speedekriteld" zal wo, 
hel 

hm,',1 h„ ,,, dkr  bii. tk. 
Marcs Ovens .41 kaatt ware geen vlagen 

- -,,,t  _d t aren 
.... Eo • et 'wuft roten voor, zin het wonnen- 
_,,,,,,,,1_,,,....4g.„,„&,,,,,,,,-..d_~„,...,, ,..• m.,,, 

doelen; te zien in ren heht, dot er eeri 
oiReelmoilige bete

r 
ssa geeft. Ik -zei, 

rat da beer.. er In de riinderbeid waren ; 
zij riolmii • cle 't ware. weg bij de nekere 
jongere 'en andere vrouwen, die den nvorel 
hebben helpen tot stand Mengen of er doar. 
haar tegenwoordigheid klister -aan hebben 
bijgezet. - " - - 

En tent trof ene ne in de ,,eidia planfa. 
Dit, dat deze vrouwen zoo duidelijk den 

'stempel dingen van hetgeen de Motet° tien= 
ge 

t oor en 1 EYPSWIZI CIL art]. 

a. hoeren ,I; area ;-zere in de minderheid;-,  
wie  ervan hen ante de psence gkrenewa- 
ren, neer wij meenee, op 4e  esa of snaeso wijze reeds betrekken bij de iiprich ting vee 
de Véreeniging Kartiniforals. ' 

liet welgelukken van den avond is ze_ 
k .voor gmd. deel Ma te iehribret, 

 sen de " spreekster. die een állerprettig- 
sten --indenk - emelt te met haar fris 

 te
e, 

ren geestkracht en meel getuigende per- 

Tromvons, etukken• als de Ballot~ros rol- 
vertellen, in  "ace'llik• Men. moet ze Mee 
spelei door 

zondet ge'egedee1""°-  'Iten 
dat 

beneem.ln ' 
maaioog door hun vlot spel te bomantelion, 
Tmd,:a' t men, °1. l'ellMrde  *re de ge~.,  ver- 
ge' "". d'e 1'i-ia" "'" d'" inkoud l' '''''- gen. Genoeg, dot elk Min rol zeer goed 

,,,_ • 
mee'''. w" e" het  '''''''''Pel  g‘'d  '1'4' 

H. V. 

• APA GERLO. 
. 

ons eerste nurinmer luidden we 't over 
Ades Berk,- kie adi - mts nevels luid gesolire- 
ven, dat we niet kenden begrijp... dist Ado 
Gerlo Ada Gerlo zon beeten, We Meeeden, 
dat een romer beste peevoersters zich ver- 

kimden er  Ili 
werk niet een een debutante toeschrijven, 

moulijicheid. Xiet aan e--mond 'voor -haar 
toe _beho lezen,__14aae_geheaLtoe,..---tidleti--van-joren-le-htenr---leeen--leebhen 
gewijden kring le getuige,n, emoe omdat td. 
les anno kora sprak Vita de warmte en, de 

_ 
' _KUNBTH 4 ND V I , 1.1.4 OMR A erg- 

bindsdion is een bevestiging van.ene vet- . 
— moeden uitgebleven, ofschoou de weg daar- 

breekt., Het op den voorgreind treden van de 
vrouw le' bet tnantookefeelijk leven, de ver- 

• • • • eigenlijk geen ktinathandel; tin den 
zie dien. wij er gbweenlijk aan hechten, doel, 

huis - ton nakajattaan in gewent 
- "	 Mochten we" verkeerd geraden hebben, ver. 

ontschuldigingen zijli niet op hun pinde in 
dit gered. Want' onze veronderstelling"ging 
uit van diepe vereering voor 't werk ven 

_lekt Gerlo,. en.. dat van onze .bedoeldenelnijf-- 
, ster beiden.  
' Dat we Met alleen staan in onze bowen- 
• dering voor Ade Geelos. werk Se, 't don 

ee;ertuiging -weardeer,de-bent•e .Ittdte,,:,, c•,, 
strijdster voor een rank ziek kenmerken, 

Hot was een genet, heer daar te zien staan 
in henr keurig toiletje vei diep • rose met 
lichtblauwe strikken en reven, achter het 

-leeeenatirtje, JAN, klank ---.stem  stem-  ..... net 

teinilug nt« hoer blik, oe v. gbeld he- 
weg,ing, heer geschonken, hebben oi, een 
intelleeteeel ontwikkeld geslacht va« neon- 
wen gebracht, dat fier zich rekenen mag tot 
de draegeters von onze bezeheving. Hoe ge- 

-:wet--ik-van-  dee-vele-  sebnifinfjet;--nitak Veer- 
al ven- denken en willen getuigende fvsio. 
noluieen. _Vrouwelijk 

' 
intelleet, dat niet als 

• ' - - . -- 
door wat het ken overdragen. op de kierie- 
re.', zip  't geslecht dat volgde, geaaide u 
hier tegen ven:zon menig gelaat. 

En wat is nu treffender en mooier, dan 
dat juist - die vrouwen ziek aangorden, om 
den weg te banen, wnerkenge beur zusters in'. 

-de Oost, zusters, mei wie wij nu genoeg • 
hete en geels no verstandige in de 309 jaar, 
(lilt wij India bezitten, hebben gehoord en 
ondervonden, cao te wisten dot zij keerwen) 
zijn, tot een hetere mantechappelillte •tie 
en toi gelukkigst . lovente _kunnen kennen, 
dkt igileagt_1211,. ander den or ven _bakt -1111 

teeLlomrrreen met kunst, vol konsr, • 
een museumpje eenvoudig. • 

Men loopt langs dit hubt in heb Noordein- 
de, men denkt: het ziet er aardig uit, mee 
dit oude .portiek, niet den aexdigen gevel; 
ook blijft men wat gens-tegean voor an re- 
mep, omdat daar heel veel oerieus-oud - en ". 
oude enfiesa zijn-  neergezet. 

- Doeh-trtere -durft -korteen goed -  niet binnen 

knar publiek toseprekeeel en het binnenlei- 
demi in het javaonsehe vrouwenleven en. Ier 
iet, g.,emoays-  ,....sesinslevi.a  von,_etelne_,4.d.1-1ij,euee, 
jong Kartini. 

Wie kir. Abondaeo.'s boek „Door Duister- 
nis tot tjokt" hebben geknor), en verreweg 
do meerderheid der aanwezigen heil dat ze- 
ker sedern, ook door de eandneld, die de 
tentoonstelling .,De vouw" erop heeft ge- 

.veetigd, hooide worireoliijniijk «iet veel ainewgt 
maar cp hoe 'aangename wijze werd het be- 

' kende hier weer naar voren gebracht ! , 
Bij de lichtbeelden, die portretten, te zien 

gaven en kijkjes in huis en hof van het fa-' 
gezin, naast groepjes kinderen, die 

het europeeeehe onderwijs geeoten, eg ne ar 

pp  
C t  

- 
_ 

-_— 

per Mot vita rekening moge weren). dat we 
' niet ,alleen, stamut in onze Inconing, dat kier 

iet,  zeer Bekoom k. zeer 'Monnik'. ie ge- 
preateerd, bewijst de N. Rott. Courant Dna, 
in lazen wo 't volgende : „We moeten Int 
(troot-hederland nog een inerkwannloge hij- 
drage 21121 "de Decembereflercring noemen- • 
Indertijd is i e ni ut  n ti, tl re o i e k A d-e 
0 e r I n n o e ra d e (') in dit tijdschrift Met 
Her i n ne r i o gen gekomen : vertellink . 
gen in den i k-toon uit het leven van een 
zeer modern, een. studeerend meisje, gebet-'kandeel' 
ten ron gemoedsleven Zoo kervendeopreekt, 
zoo s-C1Ciii,-zoi -onirkltenernsini•ále men 
te tHdeig knigt - Bel~ekkende bijdragen 
_ __ " 

gaan, omtlat men eau hoodelnnan Mok deer.  
hunne» denkt, iemand die het te doen is ent 
to verkeopen, meer niet, 

Het ,toevel wilde, dat we er eindelijk toch 
eetre belandden. 

Wat we non schoons hebben gezien., zou 
niet in CCM kort overzicht te vertellen zijt, 
Wel kunnen we in 't kort zoggen, dat dit 
huis met zijn op hagende tuinen gelijken- 
do achterbaleons tegelijkertijd zoo smaakvol 
ext eigenaardig ia, dat het huis alleen daar- 
om reeds een _merkwansdigheid ie. . . _ . 

7eggeu-We-nu veettei--dnt we  er -een zeer 
lett, waar der onlerwijs gegeven wordt., gpf 
de spankster tekst en nitgeg en onderstreep- 
to mi en dom enkele gedeelten van hoer 

. 

de ron oude gebruiken hangende en ver- 
',lelijke jrneansebe maateehoppiji P Wat no- 

• heler, Mei dat deze zelf zon gienstig I 

mooi Gothiseb beeld zagen, -oude Behoonhe-
de n von meubilair en nog veel belangrijke 
mee waarop wij_ terugkomen. • _ 

Ini Rtintieneinw van nee. ladend:e Vranankagekl ._lezing. plaatste vrouwen de hand reiken aan 1  die 

Een Veiligheidsgas .meter 
wordt ieder op aanvrage 

verstrekt. 
Aanvraagformulieren gr a ti s 
bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

a 

HAARKLEUREN rotpara eer die aw ntaneaardig 

slist onschadelijk de natgatrkteur en ~as teruggeeft, geeft 
niet al, vlekt niet en behoeft slechte één keer ea oneer-
grtakelf" Broeks, e gratis. 

GUST. VAN ESSEN, Piet HeInateaat 85. 
Cellgrar en Manicure roer Dames. 

ratarrerree  

Gediglemeed times 
geeft 1  ' in liet ma- 
ken van Dames- en 
Einder° o a o umes á f 6 
per maand, 

Schriftelijke aanmelding bu-
reau van dit blad ander .,9_13 27. 

N.Y.Malson PFAFF 
PLAATS 24. 

Telefoon totem. 4129. 

Princess Room 

Thé-dansant 

 COSTUME TAILLEUR 

P. W. VAN WIJK. 
Dameekleermaker. 

Tollensstraat-H8. ---Telefoon-3235. 
_ Gedurende de maand Januari Tailorenade Gesmeten, 
Pluche en Bontmantels tegen verminderde prijzen., 

„Tango" Teas en „Tango" Suppers 
,DE RESTAURANT-  VAN EET 

HOTEL „C E-N-T R A 1.4 
(alleen Natel-ingang). Den Haag. 

Naar "riaeleiding van - do gunstige Haagsche Pers-beoordeelingen betreffende de ',TANGO 
zullen"wij van af IS J i a.s. de eTANDOo doen denionstreeren, zooals deze, in 
ie klasse Hate!» en Rest ts in hot Iniitenland gedanst wordt. 

Wij hebben geëngageerd 

'den Heer BECKER en Mej. TOETINA. 
, N.13. Prof. BECKER won the gold ~dal in the worlePs competition for dancing at the 

idternational exhibition et Brussels. Miss TOETINA the greate5t exponent of the in of danciug. 

Ile Tangairs worden begeleid door bet Meen Ensemble „Vim Miska" 
"Tango"-Tea, van 3-5,11 nam. 
"Tango".Suppers kl!. 2.— vOorloOpig alleen des Zaterdags van 

10-12,12 uur. Voor soupers ,Avond-Toilet". 
N.B. Voor iiTANtiO. SLIPPER worden kaarten op naam afgegeven ten kautore 

der Directie of woeden op verlangen per pest toegezonden. 

Van af I FEBRUARI in de Restaurant liet 

irzzc...a.1•730 JEINEMM-IBLI31 
J, UWEN., Directeur. 

De Nederlandsche Boek- lie Steendrukkerij, warhen„ 11. skiffs. 
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INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per ,regel AD cent;,-, 

BLiktitike; 
utsTERs 

WARM 
j►t . "Van af te- 

HETJABER5HUI5 . 
DEN HAAij floord-Einde 202 
ntoSeeeDAM Singel 238-236 

egretheelle OP al~n2  

, . • . • 
iddlielletillatig, dell Daim ommuurd steegje 
munt,  Mee, deze in oude- stadjes vindt; - 

1 au een altemet ven node,  haimeideiren, de 
:toren ven- »aft die zij-it kop in do leekt op-:. 
'mekt, de. blauwe •hakt, waarin de lichte • 
elosee Lente le 1 k en varen. 
• %ion -ia': het echt Holliindsek decor .  

. eerste bedrijf, dat tegen het eind van deze 
aete als stemmingsbeeld verendert. -- Dan 

boven--9,-ondmiimeo de hemel tot 
oen diep, zwart Minor, waarin de sterren kun . 
nekt-jos:prikken hot silhouet, der. heiven  
krijgt nicow en typisoh animo/lijn . het 
teven der ...talenten in de kleine ireadentie- 
stad openbaart ziel; ie al die verlichte ven- 

- eters, welke ie de bovenvenlimingen, ip de 
tokken zelfs der Indeel' zijn, Va bij hes" 

V1/01111111 ie er hulk een venster ; de figuur, 
ven , een blokkende student teekent eich op 
"e verlichte gele reamgerdijm af. En:opnieuw 
ziet men, hoog in de nachtlucht, de laatste 
drijvende vlokken der Laritewolken • welke, 
telkees bre i den vermeen& eea, 
van het tink,  

Het : Sonnetje, van Emwe Morel; at was" 
dit kostelijk t Eer gewoonijngetje, 
dis,,Dreiii; Ze* •*.tehrlOt beer'.  
beid, ia teer 'eate; yhtada/.,doeté.fei,,_ 
•X4 ilopfdrigtak.i5 in.'„Lerilew;d1kgit' 

ec pa: naast met lmn 'verwelid 
kavel en de lijn'," 
held van hun gevoel; een paar• bijfiguveo 
dilaven~- vvPmeEfe-Eijk ! Zij • ',tengelt 
geen leatewolleen Ill¢tittldt11 
de Wilde en heer eveneens bejaarde humaan 
Marcus Nieuwenburg. Er is tessehen hen, zoo-

' long ze elkaar, veraf de jeugd, kennen, een 
Jen.  von plag. en prikkelen. Ze mogen ele 
knar ;graag lijden, doch hun genegdnheid uit 
zich in vriendelijk gekibbel, in een listig 
woordenspel,-„Waririn 'de een voortdmendernp 
uit ia derk..nrelij,t :itchaakniat te netten. De 
oude' meverouvïrde Wilde is vommitstrevendi  
iI - au .3lanius is cormervatief. -Hun weien 
wilde Herman Roetvink eek al in een snokt-

- baar aVintioid vatten..-,Het tuintje ~maa 
vrouw. de Wilde namelijk staat va bloeiende, 
vrijuit gmeiende planten het tuintje "rad der 
ouden vrijgezel bevat een aantel bloempot-
ten. heel stijve, ordelijke bloempotten, waar-
in do bleembleadjet_weLefgestoft gelijke" 
Niettemin kan dit oude paartje elkaar moei-
lijk mimen en is in luns verhoradMg- een 

n. te o sa oorre 
grijoelijkhedewi ven dit tooneetwerk den joe-
gen schrijvers behoort. . 

Hoeft het gezegd. dat mevrouw Poohnan een 
uitmuntend creatietje von de oude, Wakkere 
dame gaf ? 

Hein Hernia ma overige. 'teer goed als 
haar partner. 

Een ~olie 'mal heeft roor deze . Pre 
miero vlei here belangstelling goluelit doen 
blijken_; de imverklembare jon ela Phil 

een 'wee RIS,  
ArBERTINE DE HAAS. 

• 

- als vadm van den oMnpromkenjken verloofde 
ee dit verloofde gravenzoontje zelf. 

'
De heer BUYs neon _zijk 

ppyabting hield hot turattmel 
iidijspel en klucht ,Z toeeis dit .1.4spei eek 
lyn , geheel mai-et bet.-klgehlgogrd.- teeneenit,,, 
blejuffreem gichmfdt.arene Stond. ' µad in deze 
opratting uitstekend terzijde. 

Zoodat sen lavend naar ,„Opent en Tomei" 
een --Meed beteekinti :vno' genot door :: .gesel: .'.  
volle scherts , 

kLpElITINE `DE HAAS. 

Het toom& boei bij-  't °egden- ven-'t sehernr 
een feee:rieken indruk, La bosch zijn we 
ver lamt, waarin de bleemehkinderen beste-
g  in ees• laomert ginieus. dans. Er is 
bkidschap en zon, hei, kl'eareefeest van. "al 
die'doem. weeeeleede, in beeldige tolletjes 
tehirlde -̀ jonge feetjes. - HM zomerweer ver-
andert, de' leekt woedt zweet, . het Onweer 
breekt :les , en deeblateve gloed schenkt preek-
t.ige eiffecti,>n' am :de jonge meisjes die let-
zijde van let tboneel zijn.' neer gaan liggen- 
in het gras van het wood . 

Zij &noteert' yan doneen in het leges,' 
droomenv. kleinee. wezentjes, die geen vo,  
der of moeder. hebben est daardoor verweet,. 
bood zijn, 'wi, Wet de lekst, die herinneren 
wil aan bet seltoone doel., van den avond. 

Een witte gedaante verschijnt iles 

Leut. eiken het zijn de misverstanden, de 
spoedig verdreven stoornissen, welke voer 

eche stuileeden. dut in dit toneelwerk voer Blijspel in drie  tmeeeven van Merokl Ohapint 
tartm tijd Ddet, APZET--EN TOEVAL, 

. ene optreedt. verstoren. Het zijn de berd., -- •  
intrigues. welke niet' weven tusechen vier Sliew's geest is» in dit stuk verwerkt I 
jonge menechem de meellijkheden welke tne. Weareehiplijk heeft Shaw d. schrijver van 

ellen hee eken One_drie,,hdrijvceling—lat-Idi;npe.L.:__Opzet en _Toeval, geampireent 
7-Tesig -houden; einonen- de 1.telocht graai- deer zijn paredozalen von nernuft. 

vent is ea twee gelukkig verloofde parem ,'Iletelal Chopin wilde..enk vernuft geven , 
'ion. het eind vee deze arie Indrij-V. ons Ven Fratmolla esprit,  gaan Daiteohe bomt 

ven over bet Voetlicht tegealachen, in_de mode komt en 
Zee nItluine moet do nuteur zich in hoefd- dot uit  deu Paradox nvindd,  bereid- 

trekken liet wezen Va» zijn werk hebben ge- Lukte het gerold Oho-pin in zijn blijspel 
"kelk Het mooie decor de typisch Holland- ziet, een Item/lige -paradox til den dialoog te' 
salie ~tanden, in dezen j hot gemeenschap- vermengen, dan behielp hij zich met het 
peljk studenteelmeu tussdhen jonge mannen euverwanbto Met oint &den& dis bel  vos' 

jciege_metejen-deur-,mgetwefold ~te nuf t mimend van-  eeu fritsehé peradox, 
Macroren voor een toónéelwerk 'hebben hem thema  de wendingen bezat van gemgdon 
als vrij voldoende voor engen geinen, Men aalwoorden welke men juist niet bereke- 
hij den inhoud von zijn werk overwoog. In non. mocht, 
het vakken& gewiekt van den geeetelijken Dit soort vernuft van het e n v er w a o 
inhoud van zint stuk is deze. schrijver eoh, t e, van he,  hagoadzi~ de modemd 
ter te kort gekomen. De tooneellijes ieder oJi geest door Show op het moderne toenee] ge- 
ziehzelf heeft tee goed, aT en toe zelfs uit. --"bt, "Zoor_ velen einoiadien  nagevolgd. 
stekend voor oegen geh., de tafreeltjee bet bige.1  door die IlaghvaPele".  op 
ren telkeni geurig. en kleurig, doek de moa- • ben Mag.. genomen, ie deze geest van-

--zakelijkheid- ia het-verleop lus-deun guurdW--verZer rvegnn wet  9.2vnatamnel z°" kunmvm 
geschiedenis betreffend wisseling. van keeze, heet., op het echerpst getypeerd in de be- 
lichten wij geen moment, geen kort -.gen- koortijke persdenlijkbeid t Pauline Oheve - 

reile. Zij gent door voor een arme wedmve, 
misschien een gescheiden vrouw, in elk ge-
val is zij temend wier afkomst niet geheel 
bekend ie in de adellijke femiilie inren zij lo-
geert en waarvan zij van plan is den wee 
to heemn. De ontvangst hij. deze familie was 
°enigszins koel en zij begint in. Slim-schee 
geest iele hen die zij haar belagers, delikt, 
uit hun tent te lokken met de meeat for-
echo eo daardoor ontwapenende vraag ,,ge 
denkt niet een uvonturier,ter te maken , te 
hebben t" 

Inde rdaad krijgen wij in den loep vee liet 
stuk geen heldere voorstelling enen dat zij 
dit niet is. 

De vrna‘e blijft ook onbeantwoord, :wasmm:  
rij, de bekoorlijke jonge vrouw. toch eigen-
lijk hee graverthomaje wouseht te lemen. Be-
rekening 'P Maar ziezo is immers niet in het 
spel, waar zij ton &lette alle grafelijke titels 
loepen Iaat mor ren semaria. weliswaar 
een vee een hertog. 
• De verwikkeling van dit arak in de karak-
terteekining ven de heofdpersouen ta den ook 
niet de sterkste zijde, zoodet we de beteok 
nis vee dit blijspel zoeken moeten in den 
dikwijls geestigen dialoog. . 

Deze werd door mevrouw, Kelly Versie wel 
zeer goed gezegd. Geheel haar perarentijk 
heid, met de verfijning harer toiletten, was 
voor den rol berekend. Het wufte en kindste 
lijko tevens, het berekenende. en ~is 
weinige kwam zeer goed tot zijn welt. • 

, Doch is haar liefde-  voor dezen wende. 
ris Bontly ? Of is hier alleen heersolisucht, 
gewekt door een. die neb niet ah de andeeik 
ee 'namen in dit stuk, dadelijk ondenverpon 
liet v  

Mieediiep is het dwaas, hier _moediger op in 
te gaten immers de schrijver zelf gooide 
mat zijn muls mor den ernst in zijn gege-
vene. 

Hij heeft hij een hociembe dialoog een blij-
spel in elkeen greeht dat even aangenaam 
voor 't geziekt was ah voor het onr. Bet 
glijliga weeentje: Pauline Chevivelle 
Mn wi. eies Diehleren Gerede. vier 'none. 
die ee min of meer Intoneert eer dit MIS 
snlig geeleg. 
De mennen ie kwestie War. Z4111211 Ver-

luie ale de begeerde seereteris. Phil. la elm-
pelle els hertog van Koele, de beer  Rime  

Le Concert de Motel-t. 

zwellen neelit. Zij is de leidete- van de arme 
-kinderen., zij ie 'in den drain' de .neklende en-
gel en- zij danst heel goed. Dit in het tot, 
wij opmerken. 

Misschien wee onze bewondering, nog, gime 
ter voor wat na de neme kwant • • 

Lee bihelots de dam, heetten deze verrek- , 
kelijk schoonti. triblenem-vivardn-• „Heure pal- 
sible" idlereerst. Een herderinnetje een 
klein leetje met schaapje en een 

herderinnetje, een 

jonge mao. Sedeer het groepje dat 
liet oog betooverd hield, zo.. het scherm 
op en weer op inoest. •.7 . • 

Deelaretion temeer ; Le concert de Mo-
zart en ten slotte La leemt de lrieise, zijn 
de titels der telkens opnieuw verrukkende • 
groepen ehkeiseh.poreeleiii. 

&da artistiek effect hebben wij met deze 
tableaus te boeken als men niet elken dog , 
ervaart. - 

We kondls om:timer beinerken, dat iets 
werkelijk moois de meesehen stil innekt. 
Want telkens kwam uit de groote menigte,  in 

La Lecan de Dame, w Idiote C. J. I.. oevermen, den unie. 
• 

is nog op een, andere wijze uitnemend ge- 't gebouw 't applaus, ah na de eerste te- . 
eleogd. groote vermaling als het Wam, e-Inleider tm. 

Hée artistiae succes is zeer groot geweest. liet Sitreda wee inderdand_groot. 
Daarenboven weet d e 'samenstelling vee het A. de H. 

De Licharnelijke schoonheid der vrouw. 
Een lezing van Mevrouw Doctor Bess- 

M. Mensendieck. 
Dinnlamivood heeft de beroerade slaober 

Menend-hek in Rotteninen voor een groot aan- 
tal Mlengenellmiden, zoowel van het-erm- 
ee/ijk ah het nianielijk gegeeld, en wurg. 
onder vervehillende dekten.; een lering ge- 
luimt., waarin zij hoer methode hoe de 
vrouw bet beste leun lichamelijke Klimt- 
beid kers behoud., iep zeer duidelijke wijze 
beeft toegelicht, HIK leTliutes ven mie pre- • 

SOIREE IN 'TDEBOUW. • 
Do Soiree van. Itondeidagesbud zeebeer-wie! . 
Deze tri bate Jon de rafdeeling 's Or aas--.  

trage en oratereken der „Vedeeniging int op- , 

• 
Dat de student, Fred (Constant Mn Kwek-

hoven) voer de rijke studente Do (meimud 
Riks Hopper) meer bewondering dan liefde 
voelt, is door den °Aleer wel duidelijk aan 
't licht gebracht. Dr begrijpelijkheid don 
Do's liefde voor den stade. Phil blijft ech-
ter onverklaard. 7A6 slecht amgt de saut-
eer mie 'ens-  de genegenheid voor het meur 
onaangenanie dun interemente wenn ven de-
zen Phil. bijgenaamd,  „de ongure” - wet 
een flauwe bijneem ! begrijpelijk te maken, 
dat jjir,• sympathie uit reactie meer 011 meer 
geest mr don zwakkeling Fred. Fred, die 
geen geleerdee is, gom wil bezit, doch ook 

. gem phrasee. uit enr geen topzware geveste- 
rieken! toont - •  

T1111011dti 'deze drie Freek Do. Phil,•loopt de 
Waarbij we dan oog &meetje moeten 

noem.. het vriendelijke (laddertje ven me-
vrouw de Wilde. bij wie Ik' in huis woont. 
lie genegenheid liesaaien Fred en Do zien 
wij verloopen in liefde triesehen Phil en Do. 

Met riainarikeLijk door 'Do flink op hij gezet-
te Sanctietje „krijgt' hoer Fred. De sohrijver, 
men voelt liet zoo duidelijk lu dit stuk, ie 

' er zeer bevredigd mee het zit er trouwens 
bovenop dat hij De en Phil eerste range - 
me)tedun vindt, • FR"' en Bannetje demente-
gen een tweetal, Waarvan geen van beiden 
dm ander naar beneden' heelt, omdat zij ier-
meis zoo 'doodgewoon reeds zijn en wat dit 
beteert area elkaar gewaagd. En is re 
groote lasyehologische fout in dit stuk, dat 

• deze eerste hingsniensehen als zoodrinig abso-
luut utje mislukt. Mevrouw Riks- Hopper, oase 
wie di,  De-rol wee • toevertrouwd, Iva, boven-
dien wel de ...eet ongesidOlste om de ',mal 
minlijkheid emelt te radden:. Zij sprak' dm-
toriwli mar itm eens dee toch al rhetori-

- hellen rol. En ook de lieer Reuk. die den 
jongen man met een zoel edel „doek" troteloh 
kentkler vairetellen endrat, legde dien. hole 
er zoo inal-bovenep dat we ,‘JI' als hengel:- 
le lijk num cenvourlifr niet 111111Vatipiltill kolt- 
<led. • 

Sean. dit tw.etal sprak al -te verloven en 
ti, zetting...nomen ren nog jong en echt van 
geviel to kunnen zijn. Zetels we eerde wi-
thin. oio sympathie, of wel het ineerlijk mee-
leven ging nam Freek wiels natuur althans, 
deze was van een, lee end memels. 

. • 

voeding van halfverweesde, vernamen.. of 
Verlaten kinderen in het teds~.-", 

De noem van het doel der Soiree is heel 
leng. Veel eenveudiger en meer dadelijk oen-
sprekend is het pleetje van hot kind, dot en 
de programme's stand. Fon anti jongetje dat 
opkijkt niet den moeden hink Vn, het niet 
gevoelde, het kou en honger lijdende kind. 

„Verwearloced" - slaat er enden 
Dit is welsprekend. 
Nu hebben ende. kinderen, kleine en ook 

veel grontere, deures en hemen eigenlijk al, 
voor de leniging van armoede kun beet Se-
deert Zeker, zij hebben eenige vreugddeleor-
val beleefd; doch zij. hebben hun tijd gege- 
ven, hun moeite°, inspanning. jen eer en 
-elger-de -manlijkheid-  vent leun keimikt wn giet 
den weerklaok of bet beeld vee> de hede 

. en het verdriet weervoor eij ijveren, de ' et-
-komt Werd-ongetwijfeld---dolelllehroliifd kt. 
Die uitkomst. Moet zeer zeker het doel 
ten goede komen Want het gebouw wee vo 
zwets wij Wet nog zelden zag.. Deze Soiree 

programma te, emmert 
Rende hierom, dut dit niet overladen was. 
Eigenlijk bestond bet sleetste uit twee num-

mers. 
De .61mm...idylle, in tekst van N. N., 

waarbij de heer H. A. P. de Waart de. mu-
ziek heeft gearrangeerd, liet koor der Evring. 
Late. Kerk wn. asha leiding van hom 
J. Broek te Nijmegen. Tot wever de, namen, 
welke het preownona geeft, wanrhij we nog 
deze» mogen noemen van den heer C. Baren 
van ILIPMv en-  de vermoeiing der anonyme 
lesleis van brt strijkewkest ..Emerpe." 

lkeli hoevelen zijn daarom. ri i e t genormiL 
Xahtarlijk denken wij daarbij zes de ene-

utenten-von- iteLdervadenidylle,, 
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WEDSTRIJD. 

.5' prijs: . 

. 

R. Meyer, Frankenslag 314 
TELEFOON SCH. 1450. 

Hoi,gst concurreerende prijzen, Sinds mikt jaar met groot 
succes leverancier dei. Eicploitatimillaateichappij 
Scheveningen, ivatonder ressorteeren Kurhaus, 
Palace Hotel enz. enz. 

Dames hebben niet moer- noodig, haar vleesch uit Fries-
land of Gelderland M betrekken, daar mijne prijzen tamelijk 
overeenkomen met de prijzen uit die streken. 

Bestellingen worden in alle wijken der stad bezorgd en 
zee men 'e addenda_ in tijd" weneaht te ont. 
vangen, worden;de bestellingen 's avonds 
aan 'huis opgenomen. 

De Meest mogelijke. zorg is er aan besteed, deze zaak 
naar de laatst, eisenten des tijde in te. richten, 
zoodat men verzekerd kan zijn, zoowel op hygienisch 
gebied als anderszins de waren in alle, opzichten naar 
wensch te bekomen. 

—91011F-f3eleeid-noridiglik-U-dit-c-mline-kaalt-atina-to-ko 
bezichtigen. — 

UHLMANN & Co., 
HOogstraat - 35. 

COSTUMES-
TAILLEUR 

NAAR MAAT 

van af f 48.-

Prei." coupe en afwerking- 

la Maison BRAND,  
Tailleur pour Dames, 

PAPESTRAAT 26. 

Ofirira du S au di Jasvier 
de très dhlgunts 

COSTUMES TAILLEUR 
sur meeure en prix exceptiounel de 

- 55 flopjes. 
Haten-vont. mesdames de 

prottter de eette,ocea.sion 
oitiqtte. 

TEL. No. 5599. 

Dir eetear Lalde Ibtooroad; Jr 
Wageneimet 79. Telef. Haai 0719. 

.97.anaa 

.•155'  °., 'IN 

•PIL, 
st _ 

lederen 81 

Het Prinsje. 

Zondag 58 Jarairael 
It war 

De Kleine Lord. 

Alberts heros 
RESIDENTIE-BIOSKOOP.  
Les Reis des Aetualités. 

Vrijdag begin de Ilde Serie. 
Een der bate Programma, 
Prochtvolle Nátuuropnumen!! 

Winter in bet Hoogt. Nurk 
Winter in Bon Haaf, 

DE IJSBAAN IS GEOPEND, 
Extra. opname. 

i oNste (tiparts da SalOns)1914 

- LE TANGO-
-fls men hem danst in de 

~Reu...ROOM. 
Men leert TANGO-darmen bij 

Alberts Prèrea. 

Ir, Georgs and ëlle Panne 

T
oeren de Zen Mode-dansen uit! 
ango.-.ene !dep. - biles Wals. 

Toe step.- Solo Aratlittane. 
Pas de Poen. 

Groot Realistiech beeld. 

Strijd os hal bestaan 
Meester4ke Pathé Color. -Geepeeld 

door MUIT 1101104E ot 

Wetenschappelijke 1.31m. 

Hond en Haas. 
Voeden der nieren. 

St Louls van Senegal. 

Mae Linda- sla Illusionist. 
Groot Leeheneces. 

f 25 in contanten. 

. f 20 in contanten. 

 f 15 in contanten. 

8'. 9' en 10' prijs:  elk   f 10 In contanten. 

Wie minstens 5 nieuwe alicininra aanbrengt, ontvangt in elk geval 
deal) pitijawinst.r" 

Voor iedere .niezen abonné, die men aanbrengt, ontvangt men 
telkens te onzen Icantore (}Inenterdijk n* 16, 1a kegel een door ons 

---o G. Juli snoeten Je bewijzen bij een 

worden ingeleverd. Wie dp: !naaste...dier besyggen_hij_sdio_inloyart, irrijgg  
- der; eersten prijs,' ao daaropvolgende den tweeden, enz. ene, 

Als nieuwe abonne's worden beseliOnwd, die voor minstens een 
"half jaar op ons blad inteekenen en het abonnementsgeld over dat half 
jaar bij aanbieding van onze kwitantie of te onzen kantons behoorlijk 
voldoen. 

Nadere inlichtingen en inteekenbiljetten zijn eiken werkdag van .9 uur 
s morgens tol o uur e avonds aan- ons bureau, Kneuterdijk 1.6, te bekomen:  

De Directie va. 
_ DE IIAAGSGBE VEDEIWENKR,ONIEK. 

Voor onze leieresien:zehrijven wij án wedstrijd uit in 't aanbrengen 
'Van nieuwe abonné's. Deze wedstrijd eindigt 30 Juni a.s., des namiddags 

Do.
om 6 Uur. 

rijzen zijn de volgende. 

le-prijs:  Een-week naar Parijs, Berlijn, Wiesbaden of een andere 
plaats in 't buitenland, ongeveer op denzolfelen afstand, bv. Londen, 
of. , . . . . . . . . . f 125 in contanten. 

• 
2' prijs  Vier dagen naar Bruisel, Benthelin, Klinigswinter (Zeven-

gebergte), de Ardennen, of . . . . . . . . f 75 in contanten. 

3,  prijs:  Een luxe-voorwerp ter waarde van f 50 (naar eigen keuze) . 
bv, een gouden armband, een bronzen beeld, een horloge, of.icits- 
dergelijks, of . . . . . • . . . . . . . f 50 In contanten. 

4' prijs: Een luxe-voorwerp, ter waarde van f 85 (naar eigen keuze) 
een gouden ring; een werktafeltje, een reisnecessaire. br iet., • 

ilergnlijks, of   . . . f 35 in contanten. 

C.Aacier. - Q.U‘Sil<1.ILY . 

2.ogkseur. - aocolakier. 

1 

ff 

Olympia-Theater 
Prins Eteradrtkpletat 3. 

Telef.. 6995. 

Nina Soms-Programma 
van 16-22 Januar!. 

Sorm d'Arb Nordnd.Ropeut - 

hai Tap l'Amour, 
uit Liefde. Ta. 

Moderne Roman in &afdalingen, 
van ldr. Olor &rog., 

De hoofdral voedt vervuld door 
de beroemde .Naraaa Trage- 

Actualiteit 

Eerste en Benigste 

geldende Vieescheuwerij 
hier ter stede 

VAN 

Effecten. 
\Va:luwer gij effecten bevit 

abonneert u dan op bet 

FINANCIEELE DAGBLAD 

Neerlands Koopkracht, 
prijs per halfjaar f 6-. 

ELKE« DAC een 
belangrijk hoofdartikel; 
eiken dag, de vragen 
van abonnd'a gratis be-
antwoord; eiken dag alle 
berichten, die voor den 
effectenbezitter van 
belang kunnen worden 
geacht. 

Vraagt gralle proef-
MIMMere a h ~eau. 

PAMOWILINITR 
'al-fliRAVEDIMACE. 

'44toselit 'tact:At:20d WET FIJNSTE op 't gebied Van ver; 
pikte - thee te ontiebtien;ftebriiiit dan THUERE's THEE. In 
44696610ade wijten tot 4150 en f 4.— per halt Filo le mijne 

inneutinen .verirljgbair. - • . . 
RaNkASTRAAT hoek Sumatraerfat Tel. 06. 

A. J. GRoBBE., FREDERIK HENDRIK LAAN 75' 
"TMERESIASTRAAT 
BANKASTItAAT ,334.  

wow BABI.« somiszwissz 
Rijwielfabriek en Manicure Electrimic. 

Face Massage. Magazijn 
Epilatien (ontharing) 

Dennenweg 8a108. De Nederlandsche Leeuw 

RIJKLEEPING. - 
COSTUME TAILLEUR. 

Noordeinde 37. — Den Haag. 
Telephoonnummer 8158. 

H.  Madlener Jr. 

—,__— — 

SPECIALE AFPEELING 

PAMESKLEEPING 

W.C.VAN HEYEREN 
Zoutinanstraat 71 

Telefoon H. 7470. 

1.1~1~11~ 

HAAGSCHE KOFFER FABRIEK 
\ir" HOFLEVERANCIER 

Passage 53-57, Den Haag. 
kW' TOT DONDERDAG A.S. 

Algeheele Uitverkoop van Dames-Tasschen 
TOT UITERST LAGE PRIJZEN. 

 ZIE DE ETALAIrE.  

-van Dooren & 
NODES 

5 Hoogstraat. 

AMSTERDAM UTRECHT 
Lelffeeheafroat 24. Oud Kerkhof 22. 

in Echte Eng. Tweeds 

OVERCOAT - 

Maatschappij - tot Meubileering en 

Woninginiichting 
voorheen J. P. KOSTER, 

Behanger.decoratour. 

v. d. Spiegeletraat 2, 
Telephoon 2260, 

Fabriek Hugo de Grootairnat 17 b. 

Maison de Couture „Aux Elégantes" 
77 Noordeingle ;: La Haye. 

SPECIAL1TE CORSNTS 

FOURRURES — ROBES DU SOIR 

faits sur mesure á partir de fl. 95-- 

fl. 28.- 

Drartisct ara Bdis-
tingeerd Ileedingstni 

Maine Nederlind 

1. L 1:11111ENIS 
HET JOURNAAL 
waarin. a". Da allerlaatste, 

oroatios dor ~Mao Mode. 

foie N beederinu 

Een product van da Nader-
landactie Filmfrabrikatio. 

een der meest bekende werken 
van den populairen Vader-
landschen auteur 

['adie °losceep 
onder controle. 

Prinsestraat 40. 
TELEFOON 7477. 

De hoofdschotel van het 
nieuwe Programma wordt 
gevormd door de film: 

KRATES 

JUSTUS VAN MAURIL 

DlObletto vld. Illoke) 
_ eend: Le. baas Snee  de ia 

trance.  

Mm'. Betty flensen, 
de Sara-Pornhardt v.h Noord.. 
Lengte 1100 st pnur' 1 uur. 

111~1~11111. 
Leonre Serie Ganmont. 

Léonce is niet kouwelijk 
maar -Poupitte 

Comodie EturlesqUe Vitagroph. 

u*-  Do Zeeroovers. -1010 
Bunny govangengenonaen door 

de Piraten 
" Soenna COOMIclie in S anten. 

ka onnut Vitagriph_ 

Net Gehetene des Beitel.' 
Padang. Spel Vkagraph. 

Kleuren Dimmen. Beaamt 

Syne &Jenne Duikt a.m. 
Sidderaal greeprisek). 

Electriaohe vlak 
Wetensehappohjlte pecijeotia 

Dvz Eng. sim. 
Bespreekt Uw plaatsen! 

Costumes Tailleur 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut
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OCH VROUWE 
WeelLblud voor de ontwikke 

Hooldradaeirice:MevroinviS. LUGTEN  

. -Da abottnattmetaprti  s BIIREdIf VAN ADMISTISTRATIE EN REDACTIE: I' • . PRItIS DER. ADVERTENTIELA: 
Von 1-6 regels  - t 126 ,  

Trien/terdijk 16, 's-Gravenhage. 'j Elke regel meer 020 

• TELE.F002l ans. ' 
! G ts o o t e letters worden naarlilastsruinite berekeed . 

. . Ba abonnement belangrijke korting.  
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Dit blad Weesclgintf, iederel Zat 

bedraagt [0,75-  per kwWrtaal. - • 

ATeonderlijkw noniumra 10 cent. 

,C)frinturrniar bootant tilt 2 bladen 

' EERSTE 13LAn,  
Een niet algemeen neiteq0 

beroep voor Vrouwen... . 
---Wat koadO -lid in,-Bezotketer ll e  vn de 
_Vpressiging rol BestrOding der ,T,iberesdaselt-_ 

Eenigen tijd geleden' werd onze nandnelit 
getroffen door de volgende advertentie in 
N. Rott. Omtrent: •••.., 

De Vereeniging dot bestrijding mrt de. Tuber-
Mose te Rotterdain vraagt om zen epopelig 
mogelijk in dienst te treden, 'een Bezochter, 
gediplomeerd door de Centrale Vereenipl tot 
bestrijding der 1tiberatIone. Atouvangssalaris 
f 800. 
• :roeit hebben we ouder dezen en genen eens 
rondgevraagd, en is ''t ons gebleken, dat vele 
vrouwen Met de minste node hadden  van sst 
het beteekende: Bezoekster te zijn van:de-Ver. 
tot beste. etc. 

• Het leek ons toen geweneeht daaro  tm re ut_ 
nadere inlichtingen te verkrijgen, te meer, 
-daar we zelf wisten, dat het hier een vrouwen-
beroep betrof, dat -,in piet al te langen. tijd,  
aangeleerd kan Ironie», en, bij niet te booge 

• levenneineben, tot zelfstandigheid voert. liet 
ligtr i» . onze bed lee Weiden. vronweeliaj.--

' .niepetei die,  deze laatste eigenschap hebben, 
ouder de ontlucht •asnee lezeressen te krengen 
Mejr heeft dus het navolgend artikel te. be. 

-schouwen als een van een rrekn. lf e wendden 
-ons ervoor tot een Bezoekster - waar konden 

.--we. beter terecht?. en wel tot een Bezoekster 
ten idattodande. Wij 'beeft knor antwoord in 

•tweeën verdeeld, n-1.: 
t'. Wat is Bezoekster,  van de Vereen ;tig 

tot'. Bestrijding van de 'I'uberculose 
Hoe ordt men er voor orgelt•iil 

--,-r-Wl sgeven.lutar.-nuslieteavoonl.. 
' • - • 's Red. II. A • 

. Gaarne voldoe ik aan • de vraag salt le - 
Ilociftlieductriee e» licht n neder in omtrent 
mijn beroep. 

Gaarne  - omdlx tklul:emnring,weet, 
nering het aantal is deegenen, die roof goed 
begrip, hekken ven onze. taak. Zelfs zij, die 
lid zijn van de. Centrale. Vereeniging -of sen 
plaatselijke vereenigingen, hebben vaak niet 
meer dan een vaag denkbeeld omtrent ons werk. 

liet doel ,der Vereeniging, ets onze taak 
- is: liet voorkomen van besmetting der 
• gezonden eis in de 2" plaats s erbetering 
ven het lot der zieken. 

Ik menschen, die. wij willen helpen, be-
" schouwen rong-  vaak als een dame van Ar-
menzorg - •sonis als verpleegster, noem als 
een soort gezelsehapsjudronw , die hen eeltige 
uren vist het alleen-zijn verlost. Vaak dragen de 
patienten ons allerlei• werkjes en boodschappen 
op en dan zijn ze verbaasd , als we hun 
',eggen, <lat dat ons werk niet is, dat wij bij 

, hen met heen heel ander doel keulen. 
Hee zijd deze verkeerde begrippen ontslaan • 

en hoe kunnen er betere inzichten voor in 
de plaats komen, waardoor ons moeilijk werk-
zal en moet rijzen int de achting en de eyin-
petitie van het publiek? Me dunkt, door sneer 
bekendheid te geven aan om werk: - 

'Zelfs vele doctoren weten niets-hoegenaamd. 
af van onze opleiding, noch- van de eieeken, 
die bus wrik stelt aan onze krachten , <moe 
gezondheid en .ons bonnet Altijd wordt, na 
<le doodigste wenken !nor te nemen nmat-
regeren in verband met den snektetnestand van 
den patiënt, gezegd: ',en verder laten wij, 
meta een gerust hart, alles- aan U over«. - 

Dit klinkt zeer 'vertrouwensrol en in deer 
getallen kunnen' snij  tenminate, »aar eigen 
idee; handelend - optreden: 

Wie echter verneemt of versneed< ooit, de 
• gebote deurstellingen, den stillen te.geuntand; 

de kleine ontmoedigingen, die Ons, dag aan 
dag, te beid vallen; wie nok waardeert onit 

' onze pogingen, als eindelijk, in een mogelijk 
gezin, iets, wat op eene overwinning gelijkt, 

. mirdt,behaéld? • , 
Weer eene eenvoudige onkundige bevolking 

is, moet heel ouders woeden opgetreden, dan 
itreene fabrieksplaats, waar de mantiktitelthans,-
nIV. een veel hinder reil ons angigellilpïièlijkl, 
ontwikkeling staan dans ;di' beWoners aar het 
platte land; in de zee,' su viseekemplaatsen 
heerschen gamel' andere gewoonten en be-
grippen dan in dr beerenntrekeit , en het is, 
voor elke bnisheanekene, rn tom  het :dep, 
van kaar werk, van het grootnte -helium, dat 
tq, door haarzelf, door list llmorollestanr, 
woede gelet alt het VeralSrlIt111 11111 de ',rechte 
1111r10011 Op de juiste plaatos. Wij nemen nooit  

hmluiten naar ;-esierr-vrij 
Voor de.,  bevolkilig geen sympathie bonnen 
gevoelen, mint wij zullen daar ons werk niet 
met liefde kennen doen, en dit sterk aal 
hieronder,-noodzakelijk moeten lijden. 

'Beginnen wij sous werk op eene plaats, waar 
nog nooit-door eene opgeleide linisbeeneknter 
gewerkt is, laten wij dan, éta ons zelf, éts ons 
Bestuur steeds voorhouden, geduld te heb- 
ben, herhaal dezelfde woorden, die elke 
huislaezoekster, bij den aanvang van haar werk, 
behoorde - te 'zeggek :' 

• - ',Wilt geduld hebben! vers eohto voorloopig, 
geene genote resultaten, geen sobrt orowentei 
ling in de tolka-ideeen; laat.mij eenige maan-
den_atil_voint .werken 'oen te ttachten ,,er__ 

. in. te konten. -aEr in komen, dat beteekent 
veer ons Keiuen wij er in, &n nal ons 
werk slagen en nachten- dragen, komen wij 
er in, dan rollens de mens:eken, bij wie wij 
komen, ons gaan ve 
begrijpen:, dat wat wij aan hen vragen,' om 
-eo voor henzelf is; dan zal men 'Ons om 

isr-gntote-en kklue aalco 
eu onze Wenken willen opvolgen; konten mij 
er in op onze woonplaats., dan zullen onze  

ren ,gioot gezin; voor een huisvader van wiens Wij leerut iu 1111 111111\11,112111 1•11111trilitt`ii 1-11 
looit liet bestaan vaneen FILLIltid-11,r9011Cil af- vliegmachines, van snelheid en groot,  eet 

.”Cfurde loetting.-Twaar . mak Slechte< vindingen en Tm omringen 7,""iselicii zloh 
het allernodigste op tafel kornt! Gelukkig met zaken die eenseen geleden gemaakt zijn, " 
kan. de huisbezoekster direct eene verkeerde tij zitten bij Wit katomenkroon die onvoldoende 
veronderstelling wegnemen n_ al. dat vooreen licht geeft or wanneer zij tlat zelf tink inzien, 
lotigpatient dure, fijne ziekenkost :deelde <keuen laten zij deze kroon moe electrietteit of gas 
▪ Inbegendeel.-Zonlangsde-pabititt-ziehmiet—inrieldeirvetr-wij--zich -pM.seleinen -kaarsen met- 
deodziek géviielt, eil zoodra. de zieke weer een gasvlam of een gloodiiehtje, leden.. zal 
loopend of werkend is, zou mijn eer moeden toeft moeten toegeren dat zoo iets aniet odlo•t o 
spreken van resteau dan rale ',tijm. voeding. 'onlogisch amor mok air smakeloos i, 

t Is dus hier linden, Walg Lijmt iedtr In hunne kamers staan ond-lfollandsehe 
kasten;  die gemaakt zijn voor de pronte raden 
van midokiltninusche kanteel., Hiel voor de 
kleine kinema, weter is ij tegensendr<lig is, snoeten 
leren. 

I Int is bet gel olg:' Bijna altijd staat zoo'n 
meubel gedenkt, w.o., her is te zwaar, te 
groot veer onzen tijd. Est zdo pat her Input 
met enne Een mate l'essinelloi sjaal is lwel 
Mali, 111111111 11i11111 voor tmi tafelkleed getnaakt 
ut ala znotlanig onlogisch, ook slijt hij gauw. 
Kent- air -t hlkl •dl •ir le - de --Wiener - -  

erkseatte von houten blokken getinkt en : 
niet min verkiel...n of lemehieten onderhevig 
omdat er mis me •verf wordt Bemerkt. 

Ik vraag mij wel •emin af zonder  e 
men:when ton altijd blind blijven, waard zij 
tm nooit eens zien wat er in bun eigen rijd 
voor schoons wordt ,  gem:kapen, zouden  zip r 
nooit eens loeren, daarnaar te grijiwoo en niet 
naar dr dingen die ot -1 -al eeuwen  lubhr 
ons liggen. . 

S ' Onze tijd iN lijk - getweg aan kituppe kunst- 
nijveraars PIL die woeden den maar eter hes 
hotifd granol onulat iedereen zich ',antieke 
inricht. gemalen als Beringt., Valt dep Bosch, 
Uiers eis _Penant Maken meubelen die werkelijk 
in geelt enkel opzicht tuinder zijn dati  de 
antieke, 1111 die dat voor. hebben , dat rij voel 
onze omgeving gemaakt zijn, dat ze aan ob,.,  
moderne eisehen voldoen. 

Een klein voorbeeld maar over liet voor tels 
'oupraktiselte san•isonnerig,e oude meubelen. 
spreekt in uw artikel van een oude kist met 
een Bibelebonnehe sleutel. Waar bergt 1.  inwin 
sleutel? Die hoorde thuis aan de go eder.° 
een hurehtmome aan laar gomt, rinkelende 
slentelhos. Maar zoo'n asare nieuw) klont 1  
niet in een zak <of toni•lije dragon, zelfs in 
dam alentelmandje is hij een helde veerhl 
dus . • . dan laat I.' rr hem maar topzittee 
maai daar is liet slot niet voor gemaakt. 

Ligt het niet Voor de - hand dat-de dingen 
die in omen tijd gemaakt zij» door busten:tom 
dir in eenzelfde sfeer leven als wij, die es  
een ?elfde «ingeving hebben als wij, 0113 nodes 
moeten :pan, beter door ons begrepen en 
nagevoeld 112041111 woeden <ten die welke ont-
stonden in de donkere werkpldataen Onze, 
sniddeletiuvers. , 

spreekt va» de paelligheid min osto 
antiek interieur, maar hebt in eens em, 
goede motten woonkomow gezin, (ik spreek 
hier van een goede e» bedoel daarmee de »Lelt-
helen die gemakt zijn. door onze eerste kunst--
nijveraars niet de z, g. moderne meubelen die 
wij hij 011.41 gewone» numbelataker k 11 ty I te Is 
krijgen): die is Iteuseh eiedirzellig, ik verzeker 
ti ir is evenveel stemm tig--.In.' Voelen wij niet 
me, oor de Beurs Iferlage dan ,00r 
ren gebons is, rentinmans,  of eitipiM stijl, lum 
mooi 't 'ook Bpreekt een schilderij_ Ion 
l'ineeiti van Gogh, dat MI VOI is van lier 
groo-  te eenlik'- ieren dat we Om Oth, 'Peen 
Zie», niet Iiie•re rat MIN da» ree whilderij mot 
Rembrandt. Ittworer .wij mik diens genie en 
neltiblertnestige Pams lo• lenen` 

Zal ,ais nageslael t nier hoofd tolde- ut . 
pinrhrl wij zoo wMoig onzen_ tijd begirpv, _ _ 

ni,e baist",.1~1.  

kennissen belang gaan stellen in ons streven 
en trachten olie te helpen met de andere 
hnlomiddelen,..die wij vaillieei-nOntliR hebben,  - 
n.m. met hunne sympathie, heet moreelen en 
•-linantiëelen steun; .komen wij erin, datheteekent • 
ten sloft, en slat ie, vooral in kleinere ge-
meenten, eigenlijk de hoofdemk, <lat de dok toren 
niet.alleen niet tegenwerken, »mar krachtig 
medewerken, Want hoe onwaarschijnlijk het ook 
moge Ilitiken, toch is het de we:when', dat 
er nog veel te weinig doktoren zijn, die ons 
werk kennen, steunen en waardeertin. 
• In prontere plaatse», waar elke Plaatselijke 

Vereeniging kou werkew met een ConsmItatie-
Bureau stro', de huisbezoekster veel onaf han - 

trdienatem eo dan: ,,ziek-ann-tost zoo opeonlig 
weel geld!. duts, doen de zorgen al direct Iton 
intrede en beletten den zieke tot de nik en 
kalmte. te kottien, asut hoog-noodig voce rijn 
herstel. 

Allereerst moet dm getracht woeden, timen 
achteruitgang tegen:te gaan. Hiertoe grijp ik 
althans alle beschikbare hulpmiddelen aam 
Bij dekte is zoo oneindig-veel-  mondig, wat 
alleen dobr, geld en tuig 5000 geld in te ver-
krijgen., dat ik, op het standpunt stol 
spoedig helpt, helpt dubbel!,  Ik vraag rund 
en doe wat ik kan, bezoeken aan voor- 
malige patroons, aan kerkelijke en liefdadige 
vereenig,ingeu kelten aan de beurt. 

Vervolgens _moet. het advies min den -dokter 
gevolgd en mogelijk gemaakt werden. 

Meestal luidt dit eenvolulig: .volslagen 
rust -mei goede vortling,e maar deze vijf 
woorden konten ons heel wat hoofdbrekens. 

a \ ol..bneeu rasta stoor eten hMtivrousi, met 

<pincet. enn oude]. het Is-zen VOL:1,111 ik 1,11 
protest' /11 nmij opkoinen , vantlatir dat ik dit 
artikeltje schrijf. 

Et' is tegenwoordig bijallen een streven 
om "mar het oude terug 'te gaan. Ihi kuizen 
worden iu rond-Iltdlanthelte 

...in we 
huisje:. zien ‘'errijzen, th e krijgen antieke 
meubelen ttf anders die imoniliste naar mule 
modellen Zijn gentionk , ow laag 11.11. 011.de 

; il vlo.. dode k k i llg zoekl 1(111 Oltd11 
L'ILV• Z1SC1111 1,1111,1.11, .L1, IL11111k1111,1111S 011110 lee 
zat lee ,janin; «uzi Lw keu nm,I,, n met een oude  

letter ge<trukt; reeliontekairten en denkwerkjes 
Zijn in eenpilo 1111 etwiwiadijl. Natuurlijk zon 
ik niet-giroeg- wille» boomven •shit- deze 
<linken idee tamd ik geer dadelijk toe 
tiet min antieke renaisainive kast pronktig is 
vaar verlionditimm , Maal. nat ik tig en al drie- 
antiquiteiten riek is ne de eerste plaat, dat 
• délrfijdvijn-, . 

}olijker'. ent - dr linintlekttiren7, -  Elk-  toelt,--die 
onderaorkt wil woeden, begeeft, zich none dit 
hnrean,-en._le.ter _zekerheid_ of. vermoeden dat 
die Ins ooi lijdende is aa» tuberculose, da» 
ontvangt zulk ren parii•nt huisbezoek, ~neen 

_aan diens -huisdokter, schriftelijk, kennis ge- 
geven wordt. " 

In kleinere plaalsen-echter kent elke dokter 
zipte patienten en gezinnen door en door,  
hoeveel gemakkelijker aan men daar dus alle 
tuberculoselijders kalmen doen bezoeken tinne 
-de huisbezoekster! En wat zien wij? ,Tuist-liet 
tegendeel. •En 't is zog bitter-jammer, dat deze 
toestanden zoo veelvuldig voorkom.. 

Niet voor de huisbezoekster, althans niet 
in dien eis,: dat zij er minder door verdient, 
of zij 10 den wel 100 patiënten heeft; ook 
niet voor de doktoren, noch voor de wijk-
verpleegster. Al komt de beisbezoekster ook 
dag aan dag, de patient heeft..di-  zijn dokter 
of wijkzuster niet minder om noodig, 
't ie ons streng verboden, te kenten op het 
terrein ruil dokter of vegleepter ; maar dobbel 
jammer. is het voor patiënt midi., omgeving, 
welke nu voortleven in onwetendheid en in 
huune onkunde, dag aan dag, de kiem leggist 
voor een kwaad, dat door geen berouw meer 

keeres zal weren. 
't Ie zoo vreeselijk voor ons

' 
 nee te !molmt: 

ehadden wij n maar eerder hier gezien en 
gesproken, dan waren wij wel. voorzichtiger 
geweest, maar wij wisten het niets' Dit bedoel 
ik allerminst als een verwijt; dokter en zuster 
toch .hebber het veel te druk, om das reel 
tijdvorlerend werk er bij te kannen waarnemen. 

•Tuberenlose wordt zoo vaak neg beschouwd 
als een vanzelf sprekend iets, als een ounit-
"rdeibaar kwaad. Maar, al staat menden peasi- 
mis geweer de stelling: Gen e en ba a r heit 
der Tuberculos e, niemand toch twijfelt 
aan de mogelijkheid: Besmetting te vno, 
k ome n, en daarom gent toch, in hoofdzaak, 
Onze afrijd. 

Liet ik na echter beginnen, met n, in korte 
trekken, duidelijk te maken, wat er, bij huis-
bezoek, kan en moet gedaan woeden. 

Stel: een werkman voelt zieh ziek, pat 
naar den dokter. Deze monstateest een begin 
van tuberculose en raadt onmiddellijke en 
volelaged rust aan, met sterke s (wolkig ion 
geeft het gezin op aan de huinbosawkater.  

In kleine plaatsen eet men dan / reeds 
terstond de mate vati we

n
lvaart in her nieuwe 

gezin; maar, hoewel de een wat beter loogt 
hetift dan de ander, dit toch is overal - gelijk, 
dat met liet pan ligge» van den 'menu+, 

lionfaminlienste in zulke gezinnen plooteling 
ophoudt. Wel v<mrziet de Arlieitlersserakering 
ia vele gezinnen in &n eersten nood, muur 
dit is toch »leekt. eins ren korten tijd en 
la•draap sletihts r,n klein  gedmilte der  Lel1Wplii` artikel toer oude  ,tietiladtp, VIL ...IS, ..wei 

eentge kappen en ren lapje grond Itent, eer 
wel doenlijk, door voorlichting, tot eene ver-
beterde volkemeding te komen, witt morel de 
gezonden als de zieken ten goede kont. Dan 
moet' een genchikt vertrek voor den zieke- af-
gestaan ets ia arde gemaakt woeden ter vol-
doening aan het «bies: ',volslagen rust.1 

..Meestal vindt non;. dat ',rusten,  Instaat nit 
od'ét 'werken*. Heel dikwijls 11111 11,111 Min 
ook mannen zien, the, maandenlang ougesehiktV 
om hun -ambacht nit le -octetten, thuis zitten,' 
hangend bij de warme kachel, voor 't eten 
zorgend e» 011 de kinderen passend, terwijl de 
-vseuw-uit werken gaat, Ook - komen-Stoun 
vrienden en fanitlieleden op bezoek, om den 
tijd te korten en verwondert men P/ Zich over, 
dat do ',nuts -zoo weinig goeds uitwerkt! 
Zulken nos moet men ',heren' rusten. 

De 'meeste arbeiderswoningen bestaan uit 
een groote kenken-woonkamer, en een pronk-
vertrekje, terwijl boven eer beschoten zolder 
is. Daar patiënt, voorloopig althans, van het 
verdere gezin geïsoleerd moet woeden, -  wordt, 
in -  verband met de ligging der woning, ten 
opzichte van -zon en wind, het-miest geschikte 
plekje uitgezocht,. zoo nodig s: zolder een 
kamertje afgedchoten,: of anders de zg. inooie 
kamere hiertoe afgratittn. Dikwijls kost het 
heel'wat overreding eer men geneigd is, alles 
zoo eenvoudig en e  hygiMiisch mogelijk in te 
richten. Overgordijneu , kleedei , karpetten , 
papieren lionquetten, flutetielen -stoelen, ontel-
bare familieportretten, soms ook kinderwagena 
fietsen, Zondagsche kleeren, kortom, alles wat 
in deze kamer wordt te pronk gezet of beweent, 
moet er uit, verwijderd woorden. Zijn er iu de 
woning bedsteden, dan laat men deze leeg en 
schoonmaken en hierin al de overtollige meu-
belen opbergei. 

-Niet alleen bewaart amen, zoodoende, alles 
stofvrij en ' wint man veel ruimte, doch men 
leert don tevens de bedsteden sla bergkast 
voor kienen en niet voor menttehen besehomren. 

- Daarna wordt liet zeil of de Lonten vloer 
opgedweild en, mw naaug, op kosten der 
yereeniging, netje, geverfd, het mam voorden 
vani een hor of een giasjalonsie en vervolgens 
al het beddengoed nagezien. Is, wat aanwezig 
in, niet voldnende ,of / zuidelijk genoeg, dan 
kan de Itniebemekster al wat eij moedig oor. 
deelt, in bruikleen geven, zoimb ledikant met 

toeltehoormi, enst.,toel, tochtsekernt, 
wasehatellen, en, geeft patiënt ,tm, dan alle 
voorwerpen voor aputetti.prophyleie, waaronder 
wij vermeten vaten-bakje, nputmndlacon 
kleine of gromt. nitkonk-emmer, snaai • lior,t 
doek-bakje, zak- of imestdoekjes, ru ven koorts-
nieter Mrt temperatnur-lijst. 

-nar d "deze voorwerpen wordt de meeat 
geschikte plaats aangewezen en de patiënt - kan 
Oog denzelfilen dag zijn s rijp kamer in gebruik 
mnen. (Wordt vervolgdl.) 

INGEZONDEN. 
Antieke meubelen!!!! 

Aan Ilto•rooto St I. It. 
In in blad sen le Jon 'sari las ik ne 
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her »K Steun Yegenover ons, tennis wij staan 
tegenover de mimischt. die een Rembrandt in 
zijn tijd haag lieten,ontkomen Van gebrek? 
Laten wij Onmin begrijpen dat. zij.. dit steeds 
dweept% mrt al wat antiek is en het moderne 
ás - iets minderwaardigs lieschinwen, niet. 

„ alleen nit.  een artistiek osog"pinit, ongelijk 
hebben -maar ook den bloei der buik en binst-,  

• nijverheid von "brio eigen. tijd togenhontlen' 
én schoolt,  doen. ' • 

Den 11 ' t;. 

asnee or dv animr v rnn H. • 

Wat, ;11e1110,MW:, ti, bier oiiWerpt tegen.'  
her koeren,  en gébtniktn,:;m• ende Menhel§ea, 
heb 'i j •-k_jr„,ZnoVark ond en" Iet kou nict -1 

„ aan mijn voorliefde voor 'zon 'enkele "gezellige :, 
onnit ,olinggn oin Ine h veranderen: 11 ga 
eellte11-„,-niet's',,O set., 

een 
ik 0,0 ktrun.r.  geh 

in antieken stiih-''-'2oti •Wnin 
oWn,ii,r,unine niet thuis gevoelen e y e n- 

,00it Moderne knuste n ijv erears: 
jitunds mop biel) rik je ie tmuvr— en  

ilearoni zijn ouzo,  lunners gemeubeld met dintboi 
nit verséhillende Sjolnerken, zelfs init'versebils'  

• femme, landen. :Natourlijk noemt iemand• niet 
sen am gerultiveerden smaak. als iiij.;,N. 
bei sen • no n: kimt s si , da, ook ls 

HET EERE-CONCERT.'  

aangeboden aan 1-1 M. de Koningin en aan 
H. K. Hoogheid de -Groothertogin 

van Luxemburg. 

..__Ree4 bij binnentreden in liet Geheim 
iis het titi Ilellng run IngfOr_ren nou toiletten, 

voor demi gelegenheid tegencivet het podimal 
gelik-akst, als salon voor des•Vorstinnen wat 
ingericht. liet ,geheel wak in dookereooden 

-toen gehouden, de bnitenivand der loge was 
bekleed niet reil roodfitzweelen keningianantd,-
waarboven eren kroon, liet wit-leeren gecapi-
tonneerde plafond straalde door middel van 

• plafonnières, electriselt licht uit. 
In deur Inisterriike'emgeving wachtten gaai-

heem» en gasten de komst der twed hoogste 
gasten ,f, n-nme4 dit, uit den aard der raak; 
nog tramgen tijd duren, niemand zal die tijd 
lallg gevallen zijn._ nut vouwt' mnennur Jee,  

de entice der rel,. honderden inensehen 'gade-
slaand, zagen -we verraisentle toiletten  en 
prachtig-gedragen Iniofdtooisels. 

Er werd vwo1 atwrigos•  gedragen, de nieuwste 
emotie in rood, natuurlijk in alkeseeprIste . 
stoffen en van verrassend snit vaak. 

Als in een droom komen ze ons veor den 
geest, al die" elegante Ver,Ohijningen, en het 
p;roott, aarital roraakt het moeilijk, zelfs de 
no-ellende ,et onder te beschrijven. Sommige 
garen ,meet: eigenennlig dan mooi; Ouls 
bijvoorbeeld -een heel .  iritte, dit, we nos--her  

iniaeren, niet liMinelijnalfgezet, np vennhillei1de 
hoogten, ulo t ware verdieping...vormend, 

'een Met nugiljne bolle OVerwaamd déedllet6 oir 
dan Plotseling; hoog aan dato halS, weer eiti 
rand wit bont, ulo een halsband• -inear 
waren te` bije?, een hijsend« 
Uigenaardig hoofd/derend vertel ik le"..,Ten 
van de Mooier gouden bandihrlak vut• het 
zeer hodge kapsel geplaatst, met als.mioldmietiik 
een lijn uitgesneden En de ontzaglijke 
aigrette 'Van een den datne,, in e o °goj 

Meer laait ons uien:afdwalen,: akoord door:  
an,„al_hetAinnis,,,vatide toiletten -di • 

\ 
1 ies-elleen „•-  

bood toet geheel con sehitterdnden aanblik. 
Daar de plaatsen , van de verschillende cate-
gorliin moa geregeld, Waren, dat de zoal en het 
beleen voornamelijk, herbergden groetwaardig-
heidsbekleeders, Raadt- en Kamerleden, leden 
van den Dongen .•Ritad. en andere hoor colleges - 
en leden &ir -  Vollwivertege  nwaiordi,ging, '.ton • 
maalden de verschillende amhtsgewaden van al 
deze genoemden vooral,  daar ren buitengewone , 
schittering en tinteling , von goud e 
P:enige ridders diii.Tolinimiter-orde io tin roede 
kleedi n gop het balt:Mi, trokken teerde aandacht. 

Om kwart voor negen vérsehenen de Von-
stuwen, na Int de, vestibule door den Burge-
meester OngelIngen re zijn, ouder de tonen Van 
het Nieuwe Wilhelmus, liet volkslied der 

Aroothertogin. Dees,  was in' liet '  lichtblauw 
gekleed en sehitterde vol intreelen. De Koningin 
droeg een eréme toilet, met klein diadeem, en 
verdere edelsteenen-versiering om den hals. De 
dsmes der hofhouding waren allen licht:ge-
'kleed, daar <le hofrouw voer deze 
geheven was. Beide vorstinnen droegen de 

lorelddretiji, olie haar bij aankomst aangeboden 
--wordt.-- De -0-roothertOgin-  s2tt- ae- 

, n 'ce-fr-71'7T ,rete in teilen 1.  

_utuatatI. _k  i enn'41-grilig-ell.:41d 
nieuogelnn dat ik. liet niet wit • 

:eimi . het rinsaiSit. introem.  ,',111 •S'all'der• 
;9 nye, n(int Oostkrbek, 
•-toi beu 
in • iL  r'elitste plaidSi-lbiti-duartwe geniken 
.gaf ik iwinge wenken, • • ,• • 

Beste juffrouw' ii., enne liggen te 
Ver niteen,"dan slot we idool,  eelt geheid nullen 
begrihnni. Dat inoefen .  'ge Ons Maar:  Uit:het 
hoofd eetten. Waar- 
&wing Inieligml; 'zijn we al ; een .luiel' eiml 

meer, voor Ar Beum van Derlage don voor r eed 
•getentw' in 'timaiwisance of • empire=stijl ?+'" En 

seg ik : Maak vani-iffinwag 
i rits le,,a.,eartnOie-14let•eriWitnigelijk.Dite 
Zijn ent te veromnim, int heiovalen np shit Van 
enken dit 1vij béstotaii.. 

• 't Zelfde diere voor oor opinerkiug over reu 
soiltilderij von Aiaii l tioghi-••• •': 

,Iliasehien -komt, wel i mode-, het . ..ide- 
. toch Mig.  niet M'n dood ts, als uziui ons t•- 

-- telven wil o dut-same' die eoo en sent'eel•••••• 
'• jaren heri's geheeracht; wellicht nog'. oenigo•;••• 

- tientallen jan 1 enger^ nithondt dan de Istiiist- 
nijiernins Meent,. 

i

groepen, .maakvol hier en cl oor geplaatst, 
- een prachtig geheel vormen. Men herkent de 

gewone Gebonw-vestibule niet in deze fraaie 
aankleeding. En ook de zaal is ganseh anders 
imworden. -1) e zitplaatsen onder het beloon 
zijn weggenomen in de vloer ook olaur met 

't=tPiiten belegd., Venten: vr...deling der zoal 
zelve,  liet ruin -  aehtrnrége, de gasten zonden 
wel voor het overige zorgen. Doch op liet 
podium noren ook polingroepre aangebracht 
en verlevendigden ook ofnar den aanhlik. De . 
kroon ssliter spanole de hodoge zei, e, olie 

K.14, deGroornértoild; uit de' kerk In delnárk!trnat komende. 

M. de Non... en H. K. te de ornou,rrtoain op de leldsehe-1.1abagn. 

Van pelzen rij rijke alotithitantel,, in er reit brt al een geregeld au:wijden 1111 Ilieltne 1040 
'pntelltdanhlik 4 ,01 rijke ...te/h-ming en Nos' die alle  ígs de sas]  el: Indeons lijden-  el 
nalIngrnepeli ,viert kan af de straat tin aan ainiblik rit» het geheel steeds schitterender 
de amo-  znores-mitifrou gelegd tilt nol de likha--  deden iontrii Dee& tna tijdig adlidePig,  

al, M. de Koningin en ti, K, FL de Groothortopin op Paiodl Iq e. loL d* Koningin-Moede, 

te, genieten ent °verziekt run liet Koningin. 1 .11 arht, ijle xott.tiu hadden vier 
Igen. 1 . gen dr avondkleriling thir hofdames ril ecttige herren der hellereling • 

dauw» knotten thé. nnifOrnten vn Iligh waden blaak oionwit. 
votinho-lig i-ift vu t poli "ilY ten 'r oeren k onder 



e. H. de Groetnertogin op weg na.r het vredes. 
• 

' PERCY GRA-INGER. • 
l'erev Grainger,, die -thans weder eens reeks 

routenen in ons land, geeft, zal dit -celzoen
niet te 's-Gravenliage optreden. De kunstenaar 
geeft echter' kl nand ug P'e br na r een 
recital de Stads-Doelen-te p elft. 

Van - de gelegenheid, den beminden kans 
stennar daar te hoorn], tellen 'zonder twijfel 
velen zijner Menden gebniik maken. liet pent  
gramma ..bent ..bwrken ten Boek, 
Liszts

. 
rieg en dm Percy taniger  

. • liert:: Wensina--.-allaasen •  .Zal een 

• •  , ',»Mdi,gri- 414 Mmignmetta tient • 
• sSienwr reeks smeokjett:lm serlialmi% e  G Luta-
: • moeders theitije'!.,tlintnutteder omlijn 1-2 Mo- 

tieven iet ote met haar dit danSjo• *ukken, 
Wie. ditoft • • • 

Wij tivijfeltdr ll- rusiint-,  hitisll 
zal ook liter even als.  in andere plaatsen veel. " 
belangstelling inelet-dintient ''s • • - 

_  —211 
Hebt ge gelezen win die vrouw te. I de, 

prot. 1 /nuns, lireuláni kan genezen!' 'De 
brenkliitlet of zijn gtrvolinnelitigdo .(ge n'tstt 

, • -• immers *ver, slot iaen voor elkaar luidt wonder: : • 
thikties ot,  tinktoiesnen -kan gaan) krijgt vasi 
de vrouw oenige spijker en een kamer. 1/intr- 
lce._tilliet_ltij_ tijgen naar een...wol/in? tle 

:limiet nel de vrouw. En die spijkers moet hij 
loon ie een boom slaan. Dan is de lirletk over. 

ILow-•srtte staedt •‘*t, heloo(dheitl  

77—  

De --Pieze deerde oVerigen...dict aan 
lang. In- de twee fo:i.ets)varen:lieffetten,eoliter 
nes liet ei Ontzettend vol. zoothrt het denr•• 
alinea* tot die Stortten voor. einder deetble•-. 
tenant idet•nen.',gernakkelijk 

liet &moert welks end! feitelijk op tien 
ene, bepaald'-irae (ook de riitaigen teren op 
diMl_.....áijilillesIghl)Ltrn_enst,Lotil-kwartno  • . 
elf afgekmen. Nadat der Ydnstimién met.liets.  
zelfde eéreineideel lifSehelit. luidden genomen'  
(de hofbuiging'die de.' entree door alle 
dames van het haken werd gettiaakt, 'niet te • 

, conee n-J 
ninalkale deel van -1. den .-,wanmoei nos -tilt 

L
.,,
az 

4E13. aard der zaak ditmaal:niet alleen hoofd-
mak. Eet uitvoerige besprekin ble 

--s-7~3e—GelleOffr4e~elleil 
goed slaagde, en solisten eb orkest veel bijval 
vonden van de Vorstinnen zoowel als van:het 
publiek. Jkvr. Ité einee: van Driel Emil Saaie 
en iï -trio irer&u in yde .  pauk hij.  de 
Hoofse gaten In de loge ontvangen, terwijl 
ook de leden valraden Gemeenteraad alstani 
voorgesteld werden. 

1. ten) t ei -neut] zij de :loge Onder de toesein" 
tutti het node ,Dnartm.Vertro jkliket 
pwldiek • • ' ' • . - • 

Eeti gezegende Impailleg,.. wan: liet,: dat we-  , 
teit ,tijinieldetin de koude teetibnic belinetien 

e4ehtebi doch:::iunt-itS' . zaal• :met, : • 
gesleten _deinen kenden. Wijten,' Do,  emaillen 

r 
• . 

. 
Oe • gala-avond. Vals aiet,..Genieentebéottnir 

niag.als nit. zeer geslaagde • Worden-aangornerkt.. 
en zal .zelter„Lbij-.1dItizaliallo.JIongste--geatiar, 
prettige herinnering•.nalaten. •• • 11, V. •  

trBlaten lede lijder niet genoeg onder suggestie, 
ItOdut-shij- beweert, de la, ok oog - te-voel,,  
den verzekert ie hem, dat hij binnen drie 
maanden eitezele zal wijn, Gelukkige vlouw 
Dut ur t,), Int

> 
 e-,  tt ja. 

vroeger! Want dan kon oen teleurgesteld. 
patiënt haar een proces aandoen, en mrt heksen- • 
pionnen viel niet te 'spotten. 

• • •..i. . . . . 

: •• • (!tiltitE8PONI/E1411E, • ' 

• De heer of mevrouw _e, Van Stolk, Rotters 
,duir-gelinve--nlietligJedin.op-te.giet4., sip* 

• 'zijn(ltaar).lirief ,,lieatitwoord knie oorden. 

werk tri tlè Larninehe,  Emuithanitel ie -te zien • 
_eiveest euistig_ 
liet is hot beste, wat We mis van haar her-
innere:ti. De uiterste teerheid van uittiriikking 
inc dit 'portret gaat gepaard met een • klensen.  
een vdriiii• die voortreffelijk zijn. . 

Ten slotte rest • rin, nog én zijde yen het 
" talent t1fu deze W.Veinathieke• aktijii! memo- 

reren-r Hei in de roMantische.:••AW penen. •• 
daarvan , noemen wij

_ 
het bekom:lijk, 

elk 
. • 

allen :koel plettjés, Waar in een geheimzinnig, 
als hotOovei•dlijkend haséhhorkje; allerlei ,ents 

se he l'rogelti samenzijn, • .. • , • 

LIZ ZY —A-NSINGt17 

(Slet). 

Wel gal teniet den genoten voorraad seddR 
deran op de Intinste Viurjearlijkiehe • 

aanditat "Vin "Pelen lhijiozliel 
getrokken zijne door de ”Prinseitseite t  het fraaie 

.van.-Lizzy - -kusiugh,. -*nerven inj kier' 

•"-ljii schilderen heeft met dit werk opnieuw 
de .gelegenheia_.gebad__te_tanneti, hoezeer:-bat-  
door haar geliefde *poietitheina. haai -ook -is • 
teeeertrativrtl. Meng kan.rank geen ,volmaakter 
behandeling denken; Wat logt is hier unedie 
• Ilier windt iets,: gevraagd, dat liet leidden 
Inmat tassohen -een stilleven en wen lopende 
$gnur. De ,arkteid is hier een Voortdurende -
,,,ifbebeentching,  om niet is een van beide 
richtingen te ver to _gaan- Mier moet zes. kind 
als:.liet wiet .:voor :stil blijven, Staan en het 

Zij 
nis "een levend weien beatthonnt; en aannaait 
moet aan • het sgieete mensehe-metaeu eersten 
oogopslag list onbenullige vaneen po pin de 
vooretelling optellen, 

kostelijken humor doortrokken is dat men ook: 
wonder -pep of >ménetth, in wenden-en :den: • 
Omhak dont gnidell,"Wnritkalinder 
aansehoinving niet ellémi niet kan onder. 
drukken; doolt gaarne laai uitwerken • 

pontinve element maakt juin dit Werk 
a.00: "puien. Men zin deze SPriunt..sinue en 

: 
kieedeip!9pk om , de • Schimmige lignattjes; de 

..-orinolipegentertnittwitaár ets pitten en volants;" 
ddin:-..anikken.,nn, :pioeischts:waarlet delichamen 
rijzen als ennoozelé niniversenrikintjes. kin 
Inteklitiosétiiswsiehtim-skliterliag uien:- 

nadoende. 1111k dragen de dwaze hoofdjes een.: 
sierlijk .Pinikgevearte; vratebitgenCip, indllootig 
weer, abten, wankelend SelieePje,•• ree hoedje 

: 'Doch 'wie ook al dit niallootig,e voelt, 
Zeker niet de prinieSsen Zelf, Wier porseleinen 
eziehtjes met ititdr.nking 'wer,h1  
instant*, als zinli volkomen be-Wast •.van 

...Waardij harer: VeriteliijOing en 'Jen urmt van 
hars • peisittiulijkheitijes. •tVt! `voelen dit zelf, 
nog in de houding.: • 
• . Wijzen'. voorts nog op de Mooie kienen- 
harmonie' der Meeding :ulet ;liet,  schitterende 
geel; waartegen liet tuitte nu de biscuitgezielde n 

zoo fijn: afstemt.  
:lie'vorinsaine !Mior 

van tier sPrinUessima 
wordt geëvenaard` Oen 
die welke in...lin gele 
gevaar!,  ie neergelegd:.  
Als:Meereken is dit 

wij 
een. valige maal uit-
voerig-sjorattiwi •en dat 
wij 'thans- eepreduere.. 
reil ., 'stellig. oliet bet 
mindere van s  
sent. Beide r  witij _ 

tlerijen .zijn dr gehoon; 
sie stalen ean„ltmélni, 

uien 010 mi, zeggen, 
;Ii•oppeti-eltilleven. die 
'''mie uit' het 'Werk viel 

Lizzy .k 11,1unit-bekend 

'Van een :persoon-
! ijklmid Met zou leven- 
digr tissetidlogieelie 
zaalel als dOze aehil-
dons blijkt te lawinen, 
is het begrijpelijk, dut 
zij zich voelt nage-
trokken .tin het juntret 
en wel bit Portretten 
van metiselten ani nier 
gezicht om ; bepaalde. 

dtttelijlte kant is. Zo o 
herneem in. ell. 111: 
linar)litt tderk h onen 

de pierret met rood krijt gedold* ion %l'ijltin 
liengelberg -en liet uitnemende, •Portntjr;  vlat 
in de fransehe catalogus stond tiangtgeven als 
reent! Mulo Holland:olie tinne en waarop in 

Parijsulie Motten do areidaebt went gevestigd.  

laZzy Ausiligh. Vaittit,  iemleinle. Moten.  en gaf 
.toeti rie4!.±2EIngrkeli:k blik Van haar Vermoeit 
ten. ze ton eg , ig wensen,. " 
.Eten goed begrepen is nok, haar bakprpcirtiet 

'in zijn 'Onh011ige. gaedroMilleitl. en d.!  
ets ene een burgerjeffrimn inetin haar -gesjokt V, 
feb .vast de . tragiek' ven ren Moeilijken hes 
stanieetrijd 

tle.hierhnvengenotende. t=4 
zooala ..nol eetdi., opat thesen de liéjeaald om-.:. 

 
. scherpste ktin . Van' dit talent, de': Ina eens 
"arar•vrin itivrettrohni. bifa •hee •  
lat Vwe Idevronw v. 111., dat op de 

• 
:leilint vn e litzv Ami ttedfs  

e lk hel; intoir,Ilenverd-, dat de vt:rbetrring, • .• 
der • Yronwiddat*slilig geen' juint val' ot; . 
godi zijn;  ik ijnál non: li t afsrlmti'eu' rnq hei 
etweet, maar "ik kelt mij jein 
knagsnik nooit speciaal Injziggetimeletis  star 
le twee olgentle redenen !tilt.iiieu. <Ie let•tli 

. verainlendi, dan moet her 'bekte. lu et.e0-  • 
verbeterd . • zeer Zijn ne nog 'Mei., • 
Ilet lieltaten van 'de cn,eni ,deert bijna 
linie, spieren zijl vei:slapt dus daarop een • '• 
• jávou 0.k., is voorktoitig k,» 
lijkluil liet is een kne,die vim later . 
als. de lichamen sehoinier tsi 'yeerkittelitimst  
adbn zijn: De motie Iep,In SITStlkillViltie.  • 
VIITCIligátgeli non . veda.11,ring 

anti oren, Mg'Ytaizoed altijd • • 
over otooldoeode ger!irker. 

Lois surtaato - „de Pri ce... 

Toish is end alles ni dit negatier,e, 
vellig walken voor te veel-afwijking naar bob 

trohlts niet voldoende. Juist de waordettia • 
vleze arbilderijen mnIO,  hierin, dat zij ap 
gelultltigc wij*, ven dankte s vertolken. Daarbij 

Klgeding Vrensendieck? 

Jiaar aanleiding • enen bet verslag over de 
Lezing von ,b,etor kjetnattilieek heeft men in--
onland, nulrom ik niet gesproken had neer 

o,g. „k I,  d„. ,,, i- II k d ir. io 
mens luid vrijwed Omdoet.» .1,dirod blijkt 5.. 
zijn. epreekst•er over dir won niet 
geen woont had gereld, de zaak mij Voor 
enkele butsivssen niet zonder belang. Aleen, 
heb ik dr: Mensendieck,' die 011 la-t °ogenblik 
nog in-  Ilnlindd is PO ,00k in _toedenken ham 
leSting hoeft j,relatittleti, zeilt even te slinken, 
gekregen en persoonlijk h .eft 14 naos over 
de kwestie-het volgende oir ,t1 elPotjet.liiko- 

l)F, 1,1.1.S. ,  
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fAMILIE-110SCOOP. 
(Onder Contrála). 

PrIssestrast 40. Te1.7477. 
DE1V HAAG. 

Wegenis het overgroot sosen 
en op veelvuldig verlangen 
wordt 

Krates 
— 

ONS VAII NORIA 
geprolongeerd tot en met 
Donderdag 29Januari a.a. 

ITRATES vangt een ohne 
91 nun 

KRATER g011natreerd door 
de onovertretbnre explicatie von 
ANDR DE JORG, is een be. 
esk overwaard. 

vrijdags „niet roaraw. 

OBLIGATIES 
COnfingng e(0111000,i500an 1100, 

tegen' den koers van 1001 % 
wordan verkrijgbaar gesteld door. 

() DE VADERLAIDSCHE BAH' 
V000 BELASTE WAARDEN 

(geplaatst kapitaal) millioen gulden) 

's-Grarathage, Laan n, Inornernaort 23, 
De gesloten feeningoo hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde 

nalatenechappen zo hypothecaire grosso. Be uslassohappen wordt het 
evencamee risico, aan die wort vee leeniagun verbonden, door'mee eer. 
skerieg gedekt, terwijl bij grossen tot rekorlmid strekt én het onderpand 
en de asapskolijkheld erewel van dan hthesairs enheldanse als van 
den hypotbecalren achuldeischer. 

Cometba Ganment.. 

De rijkgeworden 
Bohemer!! 

Nienwate geklaarde Comedie 
van het hui. GAVIBOhir. 

Het Dogen-Palein 
te Venetië. 

Schitterende Opname eind. 
Verder een uitgebreid Pracht- 
Programma. 
Dinsdeguvond niet roeken. 

" reden, dat ik er mij nier am waag, is hierin 
gelegin; dat de vraag zit./ ingewikkeld is, dat 
zij eigenlijk nog nooit door iemand lievmdigend 
is orgel ,t. Wel zijn er natuurlijk lofmailrelige 
pogingen gedaan. Onze kleding moet zon 
weinig mogelijk drukken, dat spreekt wel van 

, ,zelf, maar de vorm!' /.ma die niet de rielidngen 
van onze spieren moeten volgen, uni zon ti' 

- zeggen parallel loopei neete en luw zon er 
dan toch iets moois van te maken zijn!' :I. 
ziet wel. het is hájzelve niet eens geheel 

• klaar, dun Om viilkomen overtuigd, :d onderen;. 
reed te Oven, zou min minder pan . . 

1 loe de kleeding Mensendieck dan in de 
wereld in gekomen_ vraagt_udl -lied eenvoudig-  

• 'hit heeft een onder:voor-me. nitgevOnden. Een 
Zwitda•tselse Ilona lietrft goneend, dat met zdd 

• icte wel, geld. te maken zon zijn en die heeft 
• riet toen me e 

(Iteitatimr), bas, 'a (lnivenhage; l)li. Gerard 
%alamen, (Jesus), bas, Rotterdam 

Orkest: liet Residr:iitie-orkest. 
(bijel: lik. Frans klaring. - . 
Dit merk, nog nimmer hier in Tien . Maag 

opgerot-nl, ie te herbouwen als een der beste 
werken van den genialen Pranset,eu toondigh- 

, ter. liet bestuur van a  Richard .11oln heeft 
dan :ook kosten noch moeite gespaard, oni het 
in den vervlechten veem en met zbry,vallig 
behandelde afwerking zijnen hoorders aan tre 
bieden. • _ • . - . . 

Eene korte toelichting op -het' werk volge 
hier nog:.. 

non liefde en vrede, welke er:in worden ver- 
kdndigd. bkm steeds grooter wordende ver- 
Imerlijking drukt zich zowel in knor als 
orkest uit, om aan het slot te eindigen met -  
een fngatisch bewerkt koorgezang. 

liet cornponecren van het werk werd ,loor,, 
Grillend aangevangep: in 1867, toen bij hem 
de.gednehte opkwam een compositie te schrijven 

• op, oLa Redemptione- liet libretto werd even- 
eens door .Goikpod geschreven, toen hij In den 
mimer van hel jaar 1867-1868 bij- zijn 

'terend Mebert, den beroemden schilder, toen- 
maats.  directeur der Fransche Academie • te 
Reine, verbleef. Gedurende dien Ljd heeft ilij 

. . 
te wenden? Nog kort geleden heeft de patri-
eek van Venetië de vmuwen vermaand om 
zedig in kleeding te zijn. Want, zoo zei hij, 
ge ',wordt een ergernis in kleedlij voor al mijn 
diffeesiMen.  
-... iVersolleidrn ;bisschoppen van Frankrijk 
hebben'•mede` hun.  waitgai.hawende stern doen. 
hoeren. En 'gij hebt in de laatste dagen zeker 
we) gelezen het ernstige woord van de Lia- 
selinppea van Duitsehland. nut zedig te zijn 
'in kleedij.• En ook• vast ons -land bes ' ^ 

 zondei-Idezoigdheid-.-  Errn -itee.0 .no met,-  el 
kintiermi slechts . half te kleedeo. Ziet "maa 
een stomers Iai8 .1. 1,,,s_de: eiaam t  Zon w 

-; . lint  geheel-is--verdeeld-int-drie grooff 
deekb, welke door een voorspel worrlen•vonr,- 
afgegaan. Dit voorspel heeft hoofdzakelijk he- 

. trekking up 'di Schepping, den zondehl onzer 

. . 

er celge~cliClivee - fragmenten van gecom. 
poneerd: -1.` eha fflarè.the art Calzairel: in zijn 
geheel -en 2' den omvang_ van hefeerste stak 
van het derde gedeelte : . .,La Peutecoted, 

t maa g ang 

het gevhd van-  schaamte.. verdCwakt en 'zeer 
zetter. niet .veOdarkt, En -no slaat het van de 
,kleinen naai- de -gtooteti,-En. helaas vele eljrin.' . 

• telijker  'II ' zelfs;Katholieke vrouwen laten Kielt 
• lenigen • oor een 'tirannieke m4le, -dic op ., 

zijn zachtst • uitgedrukt niet: cad-: christelijke - 
vrouwen pest. • . ! 

mij in te kininen, in den handel gehroeht. 
, De creatie ia heugh niet Part' mij, Zelfs Dal- 

. lomer.' Het-eerste deel behande ti,.. Het lijden 
en sterven van den Verlosser, let tweede deel 

"onderbroken werk af en' bestemde het 'voor ' 
het muziekleet te Birm,inghain. . 

-r-.,asasAinitleren- I,, blwit ',.., 7•ni ski 
k leeding een tijd jtediagen. Ach, er gebeurt 

. zonveol, dat lang niet prettig is, dat mort ik 
er Maar op toe nemen. En Wol verontwaardigd 

. li<wft n niet te zijn. 1"w eitien land heeft me 
. mijn wilg -Lork gestolen ---- -'1 }ei hier ver, 

rj tankt en uitgegeven, zonder dit ik er iets van 

--beselrrijftr-Ziju -glorierijk leven op 1-infehr-effil—Tif-hit-ferslbakie 
af. Zijne Verrijzenis tot aan Zijne Demelvaart, 
 terwijl liet derde gedeelte de verbreiding. van . 
het Christendom over de gekante wereld, dithr 
de zei:ding der.  Apostelen voorstelt: 

to het geheek werk is ani Vekorhal moe 
zeer belangrijke partij toevertrouwd en wordt  

berin- 

is naast den FiiinacEl 
tekst, ook de Nederlandsehe' vettgling 'ogge- 
nemen. .. • 
' Voor plaatsbewijzen etc." wordt verweren 

naar de desbetreffende ennonesa. 

:Mgr. Collier' Wren in dit verband op het' 
gevaar, dat de Dynamische vrouwen de buiten-
lendsce  slechte voorbeelden Milten navolgen 
en waarschuwde ernstig daartegen. Er moet 
kracht4g tegen opgetreden-Laten de katholieke 
vrouwen &kie hare zedige kleediug bewijzen, . . 
' dat het nut nondig ia •alaniv_ careis- -ereode 

. 
De bisschop. van Haarlem. 

, 
Bij-  de opening van het .Retraitenhuin voor i 

dames te Rotterdam heeft de bisschop Van 
Haarlem zich over de tegenwoordige mode 
uitgelaten. ' • 

Wij veroorloveirtMs!en citaat, evergenonten 
iit : a r/e Tijd,. . 

Dit huis is nitolnitend voor vrouwen. En 
na wordt er wel gezegd, dat de godsdienst 
iets ',ouwelijks heeft en alleen goed voor 

. volgen, die onzedige gedachten en begeerten 
bij de mannen opwekt, tot verderf van de 
algemene goede zeden. 

0, de katholieke vrouwen zullen en °logen ' 
znoiets niet gedegen. Maat dairom dient er 
verzet te komen' tegen die modetytannie. En . 
daarom,,,,  zon besloot mgr. ongeveer, daarmee 
moeten de katholieke vrouwen in de Retraite 
haar geest komen vernieuwen in den Christus 
en zit& sterken tegen de mogelijke bespotting 
der wereld. 

' -• —•-'-lnerviw-r-rtriur •-iel- 
! T01.11, op dat eminent, vond ik het een 

bizonden voldoening, dat ik kon antwoorden, 
dot zint iets 1111 niet. meer Zon gebenten, dat 
Volleut] nu eindelijk bij de Berner Conventie 

19. is aangemloten ! J. ZWARTENDLIK, 

Croonend eene vrij zware 
ting voorgeschreven. (0. g. trompetten en har- 
pen, welke een hernelsch orkest voorstellenen 
van uit de hoogte zich doen hooien- , 

De !recitetieven in het werk lorden beurt,-- 
bugs door een bas- "en en tenor-verhaler 
weergegeven, terwijl de Christns-partij ook 
aan -eeno-ebussolist -ie toevertrouwd_ In let > 
CerPte gedeelte schittert vooral de sMardhe 
a n Calvairee. voor orkest, welke door Gounod 
voor dit werk het allereerste sneed geoompo- 
neerd. knort is in dit gedeelte zeer treffond 

- Concert Lá Redemption". 12 

Door de llesidentie-vemeniging ',Richard 
Hola directeur Fred. J. Roeske, zal op Meun- kola, 
dag teu_Sure,..  in het_Geb.vonr--liet- 
Kunoten en Wetenschappen morden uitgevoerd: 

. „I.. Redemptio»«, (De Verlowalig), Trilogie 

-telkens-:.vederkeerettde- Oluistow.motif-, 
hetwelk door soberheid en eenvoud uitmunt. 
Een der giant:punten van. het tweede bedrijf 

-vrouwen Ai; lener naar Is, dar thans di. 
vrouwen meer den andere» noodij hebben in 
zich ilp te wekken dien echt ebt-h:lelijken 

Hoe houdt men afgesneden bleellel goed? 
ialiergh.. ...e cl -tionnadr..aor-gemeurdeoori 
soli, orkest en orgel. O. a. zullen hieraan 

. mecleiverking-verteenen .: • , . - - • , 
Mej. 1181111W Verbena, (o.a. 1,a Sainte Vierge)' * 

.. sopmen, Amsterdam • inevronir Betsy Induwt,- 
s-en ,Bergen,-(,. a. bolome), alt, 't, timienhage ; 
DL Jac. van Kempen, (Reeitateur), 'amor, 
Bloemendaal: 121. eer. A. j. N. 4. Jtmg, 

  in het :dello«, waar de verlosser ten Hemel 
is gestegen eu, de poorten des Hemels zich 
voor den Veewinnaar des doods openen. liet 

. is een machtig aangrijpend koor, aan het sint 
11,1111,1111 unisono door het geheele orkest voor 
de laatste maal het Chriattis,notief Wordt 
weergegeven. liet derde gedeelte maakt in zijn 
geheel een machtigen indruk door de gevoelens 

geert. • •, 
fit dezen t,egenii.uordigen tijd, het is mijn 

vaste: overtuiging, zoekt de dmvel weer door 
de vrouw de wereld te verderven en ;.rel met 
behulp ven het zinnelijke, het onzedelijke. 
En is liet niet teekenend, dat in de 'laatste 
dagen Knoert' bisseltoprn ren beroep deden 
ni, de christelijke. Vroniven om dit gevaar af 

Nnuische scheikundigen hebben vele onder- 
znekbipm omtrent deze cineastje-verricht ini-i - 
zijn tot de slotsom gekomen, dat mikegrp- • 
toegingen van verschillende sterkte nog het 
beste zijn, doch bij Jones, seringen en lathyrus 
mag men nooit Ruiker aanwenden. 

Anjelieren nioeten• 15 pf.12. suiker in .het , 
water hebben, ltoien slechts 71 uit. ' 

ADVERTEN 

Een Veiligheidsgasmeter 
wordt ieder op aanvrage 

verstrekt. 
Aanvraagformulieren gr a tis 

bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

Zontseur. aocolatier. 

Mac:var. — 

La Maison BRAND, 
Tailleur pour Dames, 

PAPESTRAAT 26. 

(grim du 8 au Jan vier 
de tres 61égunts 

COSTUMES TAILLEUR 
sur leemte au prix exceptinn nel de 

• 55 florins. 
Haten-voos mendamen de 

proliter de cette occasion 
Tune.  - 

TEL. No. 5599. 

voor tenue nette JONGED•AMES 
nitz

i
ggegrem een

, 
 9/1221/S TE 

DAMESHOEDENVAX. • 
Lesuren van r  van 2-4 en van 
:::"Ir•-•rperd'aetlrtrrmaanden 

kan men geheel op de nortgle zijn wan 
her vak. 
ai, 

mr re .„ onder re. 190, buau van 

De ontwikkelde Vrouw  
betaalt geen honderd gulden, 
poer dein slat rij eren aoedi 
aan_ niet beter, vaar vijftig 
gulden laan koppen. 

Dat ie de reden amarant wij 
die vele onttaikkalde danses 
onder onze etrentéle tellen.• 

Men raadplege stee" onze 
advertentiee,versebijneede f te 
"de Avondpost", ,,ket Lít!der-
Gmd", ,,de Nieuwe Courant',  
en „de Maagseks Courant".e  

Vooral nu, zijn met hei oog 
op de aa. verboataing de arti-
kelen BVITENDEIV00.2,-( 
LAAG VenOteprd. 

De DiSletle• 

e'. li. VERKOOPHUIS, 

401, 103-105-107 
GrootHertoginnelaan 
(danlijk ge Oud om 10-4 sur). 

MARIE VO DER VIJVER, 
CONCERT ZANGERES, 
LEERARES SOLOZANG. 

Sweelleekatraat 137, 
DEN HAAG. 

GEBOUW VOOR K. A. W.' 

Concert- en l'haater•Inereau, 
M. J. OE HAAN. [Mendel...n 22 

Den. Mag. 

-Residentie-Zangvereentging 
„RICHARD HOL". 

-MANDAG 26 huur! 1914, 8 uur 

Illedematit" 
gemengd knor. Onsat 

gal) goot 
en Orgel. 

Dirigent: TRED, J- 110851E. 
Ork est: flat Residentie-Orkest.  

PriDen der planfilen, t 2.50; f 9, 
f 1.56. 01.25; r I; 0075; f 0.50, 

Pfaoborprektng: Zondag 25Janosi, 
van 1201-12 me; Maandag 26 Januari 
van 10-5 *uur. 

Colin. en RINI:Bei J, haan 
Gebons. voor K. SS W. 

N.V. „NET LOOIER". 
Dir. WILLEM ROYAABDE3 

i4s. Zondagmiddag in Joe. 2 n. 

OPVOERING VAH 

Mijlpalen, 
in de bekende bezetting.. 

Matinéeprijzon. 

Collo, en Theet.-Bnr, I, J. (Intim 
Gebouw 'koor K. en W.-

N.V. Het Rotterdamseh 
Tooneelgezelsehap 

Dir. P. D. VAN EMMEN. 
AR. Zondagavond 8 uur, 

DE SPAANSE, 'VLIEG 
voorafgegaan door 

Een moeilijk geval. 
Blijspel in één bedrijf van 

W. WOLTHERS. 
300101115PRIJZEN. 

Maison E. Rimmol 
Telephone 6113. 

Articles spécialement 
recommandés pour le 

SAISON 01111VER, 
Savon Blanc á la GlyCerine 
pour blanohlr et adoucir co peau. 

CREW DE —NEIGE.— - 
COLD CREAM DIAPHANE 
CREAM FOR ALL CLIMATES. 

LA HAVE, MOGSTMAT-  25. 
kolventrul 202,  

Olympia-Theater 
Prima IlendrIkplein 3, 

Teleli 6295. 

Van 23-29 fanmail 
NIEUW PrahlIngank 

MADE RARBILION. 
Manicure Electrique. 

Face Massage. 
Epilation (uitharing).  

Dennenweg 8a-10a. 

Diserker Loxia &moment. Ir._ 
Wegels/coat 79. Tek. Haei5719. 

• , . gruw5c4 
INF" "Vlg 

e"ynialatis 
asem...j - &ede 
g} 

lederen avond 81 som. 
Einde ongeveer ll nn 

Het Prinsje. 

Zaterdag 24 Jan. 
en rokende avonden 

De Vrouw 
van den President. 

Zondag 28 J 1 
2 ion. 

IMF MATINÉE 11•11 

De KMine Lord. 
Matindeprilaen. 

Dirtydag en Vrijdag Met 
rooien. 

Koopt Uwe echt. Perzische Tapijten in 

KULCSAR'S PERZISCH IMPORTHUIS 
dat ook na jaren aansprakelijk blijft 
voor de geleverde goederen. 

NOORDEINDE 11 PEN MAG. 

MANICURE 
M"° Carnier 
recoit chez elle de 

28 á 58. Vient á 
domreels 

IN taan Schoolstraat. 

Morropol-CitiAss'i, 
TUSSCHEN 

MENSCHEN 
WILDE DIEREN.' 
Sensationeel Drama , afge-

spoeld in de donkere binnen-
landen van Aficka.Hetvange)r 
en schieten van leeuwen en 
tijgers. 
Hoogst interesseinti!' 

Lengte 1000 Meter. 
Vol Afdeelingen. 

De Nederlandse-he Boek- en Steendrukkerij, voorheen H. L SM11 
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De Koninklijke Nederlandsche 
Kastwerk zoo _  

II MIMI, oe aan kalitiverkan, aan aten de 
Inunt vee erkte kanten den kee, dun komen vr 

k aar eega. VI. dh. 
eisauna nerielee der s aardige;reee n ihuul..d  
Mme 0eee eh- rijke Eend \ en1-v,l Lost- 

Ila  karden e if de' daarop ge lek, •,,,I.• 

Eerste jaargang. Zaerdag 24 Jan4ari 1914. No. 11 

DE HAAGSCIIE YROIJWENKRONIEK 
Weekblad voor de ontwikkelde-~w 

Hoofdredactrice: Me3200to- S. LUGTEN—REMB. 

- -  

Dit blad versdebat tederen "Zitterdag: De abonnementprir BlIREA If-VAN ADMINIS'IRA,TIE EN .REDACTIE) »ER ADVERTENT--ItN: 

Atzonderiuke nummers to eerst -Groots etters werden naar plaatsnaam d. ereken  
- nenterdijk 10, 's-GraveAhage., Elke to-2.1  moot. • • . • • • • • . . . . • . -6.20 

- _ 'TELEFOON du. akoimement 

vreemdsoortige kapsels, la Dnehesse
' 
 la Fon- 'altijd ener moves. dat noodig is. Heer, dat diesje i jes, .. aaervan ook gij, mevrouw, t, 

. 

lange, le -Chou, Ia. Palissade, le -Dirsième Giel een eigen, gel e d . nik  g e e pr ok e n kleur heeft, bedient; ben uw uiterlijk schoon te ) erhoogen. --- enz. — enz. waarmede 'onze voorouders  . wordt gelaten zooals het is; alleen de onzekere ' • -\:e_  
der achttiende-eeuw zich-tooiden , ...-,,Alles -kleuren moeten aan-  de-  verfkwast gelooven. -e----s-g- 
echon dagewesen I — ook' de pogingen om Na al deze behandelingen gaat het haar C(IRRESPONDEN. TIK 

TWEEDE BLAD. 

DE MODE. 

--- Jeblond.  had enge aardos ',ertegen- 
bekende weder eigen kleur! ' whordigt data voor velen een klein -- een heel 

thi niet alleen in ,ons. modewereldjij nakie klein kapitaaltje; dat kapitaa,106 maakt een 
liet blond op den achtergrond, mábr ongekber vrouw-winstgevend, door - zich 'geregeld om de 
in-dien zelfden tijd kwam een Engelsola go- vijf jaar er laten scheren.. Mep, berekent ge,  
leerde niet het, sensatim-berielat, dat liet blonde \manlijk, dat hoofdhaar een centimeter per 
aller bezig is te verdwijnen.'— "Een wraak- . maand. groeit -- er zijn dna verscheiden jaren 
neming van moeder natuur. Ere speelimhe rioodig om het .Wiser tot eenpresentabele lengté 
gril) De..profnorweer wel beter cde oorzaak, te brengen: Maar denkt nu niet, dat zulk emir dat. er  over Slechts . weinige eeuwen geen blond periodieke kuispartij de arme. stakkerds op 
ineM' 'zal zijn," — zegt hij, sligt mijns inziens eenmaal een 'fortuintje bezorgt.): -,het, lijkt er 

itegiiistenhooping van tnetzehen-itrdc tretaee,`"—  dot 'mom, ee ;telt teithoo-hottajtjtt-stt.'eowl?ents 
mignontle-utigl-segsniegefir lléf denken munt; meestal wisselétf zij het 
datmeer weigetendevernsogen heeft, lijdt Minder haar tegen.  een paar meten stof, laken of 
onder die toestanden en kan dus gedijen urmen; en de jonge 'meisjes

' 
 'die nog - aar- 

- Maar het blonde behheft.de zuivere ijle hult; " zelen, krijgen een, Mooien foulard of een ander 
--dee 'grosse—vlaktem-:--den-friescheir-xvin.,1-; --prehenk,-?dat nooit "veer meer dat een -finne 
loonde haren ,blaest,...die hen doet uitwaaien, kost).- • 
hen 'lichter kleaal .. • .• dlet,,nmeilijkat te" vinden is het witte kaar; 

-- -gaaf Staaft tlez.e' geleerde.  zijn, be, dit is 'dan ook het 'meest gézneht •en wondt 
tang, = als • Men rig.bene terugdenkt aan rat ' het duurst betaald, De maximumprijs ia name 
de _geschiedenis ja dan zien -rij adat .. _honderd fiands...1/in. volgt_hat..asehblanale_en_ 
alle Ver1"51a.. die MI' ie Steppen kwamen, hei natuurlijk.  golvend hstau'mararearr dagrijs 
ook inderdead Mona-  tenten..Dat begon alniet, wisselt tunieken vijlen twintig te vijftig francs. 
de Pelaegen,;•..ilfe twee duizend jaar voor onze Ik:-vraag u, zoudt gij' daarvoor "afstand 
jaartelling .zich van het oude.. Hellas ereester var -  uw lokkenpracht willen.doen? Mg de'  
maakten ere  wier. opperhoofden: eroemd waren. coupeurs zijs  nimmer om klanten Verlegen ; 
om. hun gendéh liaardbe.): é-:.later• zijn liet de wanneer zij in.voor- en najaar ham rondren 
merelingisché koningén, .waargen men weet; Maken, dan komen de Bntonache moeders 
dat • zij het zware. roMehág ':,bnar uit" pure met haar kleine meisjes en soms ook kleine 
ijdelheid ziek sen' de:Selainglers'lieten zwieren . jongens aankopen om nog een paai ellen laken 
en-zelfs . nu nog treft Men 'Spanje en in-'t meer te verdienen1 Een enkel traantje wordt 
Idzontler onder de hoep aristocratie een zeer er ook wel eens gestort, wanneer een eognette 
levendig blond aan., waarop zij zeer tretsch is , dorpasehoorte op moeder's beet) onder de schaar 

• en :dat besehouwd. wordt .als serre herinnering . • Meet, • maar tindan de soapnut eierlijk éen 
eau de bverwinnende .:Gothen ' • .roodes doek om het hoofdje heeft gedrapeerd, 

Wij gaan dus; indien deze professor het bij is het leed spoedig vergeten. 
liet rechte .eind heeft ' een donker é tol- Geen wonder -dat de opkoopere dezer men- 
komst te gement! • • • . • schelijke waar abrdigé wineijes maken; er 

Miszeiden is 't Mek het oei 'daarop, dat moeten onder die mannen, die in blauwe kielen 
de kunst nu reeds heeft ingegrepen en voor en op groote

' 
 lompe schoenen het land afreizen, 

afwisseling in de. tinten zorgt, 'Weet- gij 't verscheiden raillionttairs aijn. • 
: • • lezernasen dat de gekleurde kapsels.' Wanneer zij, aan' het einde van een seizoen, 
• . verschijning. hebben gemaakt?, Dat ie het hun oogst hebben ingezameld, gaan zij daar- 

e lmarnieuwes -van dezen -winter! Wilt gij mede naar de groote jaarmarkten, warvan die 
geheel naar de mede,. geheel in stijl Zijn, van Sint Jan te Linaoges de belangrijkste is, 
dan behoort shirt kaar dezelfde nuance van uw en 'Verknopen daar hun waar minde handelaars 

.toilet te ~konen; blauw, groen, rose, gelui eu de -  kappers uit de 'grapte steden, liet haar 
Wat ge maar verliekt .. neen, roept wordt per kilo -verlsochtrde-prije wisselt van 

nu niet terstond ;uit, dat dit afschuwelijk, vijf 'Uri twintig tot veertig gulden, (de 
--geelpeen -- moet 'staan.,:: Dat naiddelde prijs is vijf tin dertig). Niet zelden 

vindt ge vandaag, omdat het ongeziene, het • gebeurt het, ,dat den Parijsch kapper van de 
vreemde ei ogervalt; maar morgen, als kermis te Linnmes terngkemt..mét een. beat,  
gij :dat ilieggVe goed geve. hebt zien haar ter waarde van een vijfdrireend -gulden. 
dragen, dan lijkt het n toch al wel andere, Natondergaat het haar in rk handen van 
c't Staat Wel aardig-s, denkt qe; -- en over- den Parijschen industrieel hl. de verschillende 
morgen? Wel dan weet, ge met beter of het bewerkingen, die nodig  tijn om van het 
is »tooi (dat ie de macht der mod0 . • dan slandelijks produkt. een waardige tooi voor 
helt ge uw kappei op:. awilt n eren trotseren, de. stadsdame te maken. Het wordt geWasschen, 

• ik moet van avond rood 'Morgen mauve nog eens gewassehen en opnieuw gewassehets, 
gekapt zijns .... Want dat begrijpt gij, dames, want de - oorspronkelijke bezitsters munten, 
alleen speelt ge nat iets. niet klare;, er behoort zonale iedereen wel weet, cm niet preeimetloor 
kundige hulp hij om dit 'in orde te brengen_ . ` al te groote zindelijkheid nit I lhrarna wordt 
tjee eigen luier,' ei ie het nog zoo.rijk , kunt liet gedroogd en dan begint het zeer langdurige 
ge niet gebruiken, dat wordt weggegoocheld Werk dat silikbroposages hert en dat daarin 
onder lem witti, pruik - -Mi die prnik windt bestaat, dat het haat,  Valt ééezelele lengte mee 
gepoederd .... vandaag zus)  morgen zoo ,lénzelfile kleur bij elkaar amant ginelellt moe 

Zon la 01111 1111 iu onze twintigste erilw de er gelijke -, Inindtega Vall'te ma 
bef der pruiken« teruggekeerd Ik,  oude no getri~1 wonlen. lu kleine houten meetjes 

linarkeii-tenaiite; Q ie anti n., die liet ....ree liet geteld lont urn eni gedurende. eettim,  uren op 
-mwliedd gat van hl,  Intarinkkett-IIi n cri , %neen kieken en daarna geer lappaan, eo lang 

lin e ti p!ier. r r, uit- illIggeni Eli ei, treedt de ebelniker oli, die liet 
vno het en 1 te,  oe rages allen kaar eer de iann,t 

weker In dr en' met lira,. al de giro, ser tor slaap land n., za l ,er, eo  

nderdaad het modebont; het laat zich eelt 
volgend jaar uitstekend verven. Toch raad ik 
u aan, niet aan zulke fantaieies te doen, wan-
neer u niet telkens wat nieuwe kunt nemen. 
Beter ie, u dan aan meer klassieke soorten'te 
honden. 

Anna v. Ir. Bont op nitVerkoopen? Ju - 
waarom niet, !trits in bekend degelijke huizen. 

m ie nntu rluke vos ie 

,INGEZONDEN kIEDEDEEL1.13  OEN. 
_  Prijs  per_engel_40-oent-----,- 

Coiffeur de danres diplauré 
__P-DStnizaut-d'act 

Plein 16. - - - -Telgif. 5460. 
Nouveau:V's voor het 
Modern-e coiffure. 

ma n n le e er•rlijk grwarlat rat ga•-, 
-traria. 'PF-ie .rgeefs. 3lceige ;oom! werd I, 
dunt, duur Ina ileidge,lied iets di arme 
Rata, tik olkiitaakte. Maaien ,  de eerste toon 
weerklonk, Menige Ziaidap,nilkIlly, ial dal  a. 
erger! ging t' toni molm 13:11, kast nn 1  

tot ken dorst te _spreken van' la raai. Maar 
voor mijn Baby, mi de Cluvertirre uit Egtuond 
helaas nog wel niets dan loward zijn, 

Teelt zie ik nok -wel in, dat men een kind 
niet fr,  zeer mag verweekelijken dat men 't 
niet tf• gevoelm mag maken. mee indruk-
ken. fln dat doet men narinirl ij k, al, naai 
't_uor. spaart. , 

I hetrein bib ik niet Jade I ij k ntitatrege-
len gewinnen, teen Babv zeer veel lost bleck 
te lebben ‘nut bunntinns muziek. Nier da- 

Ladikantai op welen. 

dagslaapje niet half Int had, en niet weer 
ie, kon slapen bij de pianomakiek. 

Torii zijn we ertoe gekbinett om het leek-
kantje telkens door de schuifdeuren heen te 
dragen naar onze slaapkarrMr. Dan de schuif,  
(leuren 'dicht en Baby- kon de mimiek net . 
niet genoeg hoorera, om er last van te 
hebben. 

Maar zuinigheidshalve hebben we voor 
Baby al dadelijk een ledikantje gekookt, waar 
ze tot haai achtate jaar záker tn kan. Het 
ie vin:_ijner.,..-en dan met, de vijf...en-twintig - 
ponder erin. 't Was geen kleinigheid. Was ik, 
of let, meisje, alleen met Baby thuis, geen 
kans om haar met ledikant en al naar onre 
slaapkanjer te krijgen. Bovendien, onze -Intim,  
man pé-elf -funk tot heer laat in den avond. 
Gaan we dan zelf naar bed; dan honden we 

:Maar
enhebbencare m
mijn

j ergse  flats  fat"  l  
daarom veel liever in haar eigen 

-groote-,kermerF  -met - (raar -eigen 
tnimelraant open, dan In ae bij 
eng in de kleinere kamer moet 
slapen entre' het niet ons drieën 
moeten doen nier ééu kleuter 
tuimelraam. Daarom netten we 
haar altijd midden in den naakt, 
wanneer we unkker werden, 
weet we,,. En clan zoo slaperig 
en wel, niet die renzeinvecht'te 
sjouwen, was me een pretje. 

Toen verzon ik er \riant,. Ik 
liet wieltjes onder het ledikantje 
st"--r)ttieJ: alle  zitten ereigelijk 
wel onder, van die kleine dingen, 

-maar met zoom alven vraeltt 
doen ze zo.(' goed ab even dienst 
en komen er vreeseluke putten 
in 't vloerzeil-yr-n, èclite Wielen 
wan ik er ailli hebben !.Pt' ruikt 
beddenman maakte ze er aan. 
Ziehier; het ledikant op 
I let rijdi zoo makkelijk, dut 
Ilaljr 'er vaak mee op sjouw gaat 
na haar peppen door de tralies 
van 't lofwerk er in te hebben 
geduwd. 

Kijk, dat hel, ik nu Ver  - 
.J01111011 me int laten sneren, Maar 
goed is 't neg luwten].) Daatom. 
As gij 't Ine na merkt &all, dIa-
'V dam beter. Dan heb ik voor 
ie de kat nir_ibet beent gekeken. 
De wieltje- :deken te _Veel naar 
vuren en urineren tijg. 71 

om ]iet Ira tjá
arrgect, Leie <it', 
aan ie oeren. ''oud e r le I alin't ik regen 
Baby roepen. Op, de teeltje:d 'jan ije- - 
schrijft n. er eer eerbiedige lang ontbeent 

Wekt ge 't me nadoen: Iaat de wieltleg 
do end /enen, dal -ra ener, of zoo weinig . 

moge - uitsteken. MATER( 'f )N ATA 

Perenfine blonde et Bollet noir . valsche haar,. werkelijk kunstmatig te fabri- .op zijn ouderwetehh gezegd. Haar voor haar .t.. 
yeeren uit plantenvezels en zelfs uit gesponnen . wordt daar op een_ tulle fond bevestigd. Dit 
glas;  Tot dusverre heeft men: daar evenwel is een Uiterst delicaat werkje en een goede 

Ach ja, pérruque blonde, dat was in den , weinig aneees mede gehad en blijft smensehen- singlantatere -verdient dan ook wel vier gulden 
tijd van Madame Augot. —.mar-behalve e haam:'. Mig steeds boven alles, te verkiezen. per dag. Op' groote ateliers zijn zij bij tien- 
voor de samenzwerders in de Olfenboehaphe Daarin wordt dan ook con .'groote handel ge- tallen aan het -werk,— hut aantal pruiken en 
operette ie eert blonde pruik, -- (laten e . dreven, Vooral _het midden,yen.--Jumkrijkv. sfans-toulmtsio' "dut ie een jaurte"Parijs-whrtir 
4m.-hienia-Tel -te kwets-ei liever nen een. en Atrvegne, de dipartementeig van cie (rense, veivaanligd, moet ontreeggelijle zijn. 'Nergens 
haardos spreken) — jarenlang h.et • tojipint "-de Gerieve, de lIaut,e--Vienne, en ook Bre- dan da ar schijnt men de kunst zoo goed te 

volgde Donker haar? alleneedoncl Blond, In al die streken dragende vrouwen nog _Alk ebi Pn'';'k" ''"))),Islijk-proike-ia-gow-rodeo-- 

gewenst. . • . tape, finistère, Morbihan zijn bekend rerstatin,, wat ,da,y, o ~ ok den,nitvoer naar 
Het parijache toormel ging 'voor — men centrums van hen kande/. alle mogelijke. 'andere landen verklaart. ! 

blender, 'blondst t... . 3.11 won noot blond was, mutsen en hoofddorfiretren dat vetklaart waarom' heeft het, inclustrienle gedeelte van de lachen- 
die werd het, men, zag dp dit gebied de meest zij er niet tegen' opzien, ziek van haar aehoonste . deling een einde-genomen. Dan begint de" !unie 
verrassende home praam. waarom zonden slome 

. 

_Sen- nietf. Was niet" Eva, ons aller-  neaMer • - de klein-handelaars (mannen en ~wen), al de Shiidaeleg, dis h.m` ten dienste  st.", 
• blond geweest en • getul. ,e het niet van diepe, de dolven afreizen, de emmers  _gergen. meti,jgeru_eu„t„augen,...rant_sualden..ensktuninen,.. 

ki 
— 

nderlijke --ve-reernag ra"te willéh zijn als zij ? -bovendien wel voor, 'Baar twee, lokken op het laat hij zijne fatitaisie vrij, spel, schei-A hij 
- -- Maar, "tont passe, tont ,lease, waals bet voorhoofd te laten, waarmede zij lange den *are meesterstukken van kapienner-- nu cents 

spreekwoord; g rfineien morgen hadden rand.' der-muts _twee handeau --kunnen maken, - -imposante theaterprnikerg-bostemd-voor schoons -- 
de Parijsohe vrouwtjes genoeg van bar zottdat de kaalheid van het verdere hoofd prima-donna's, dan reedt kleine beseheiden 
den mantel'', en besloten zij de natuur, die zij verborgen blijft! - " ..• " 
zoo lang .verloochend hadden, recht te •laten 'Over het algemeen zijn die streken van het ,  

VOOR. MOEDERS. 
Ons' kind slaapt boven edel,  en onze buren 

huizen beneden vele', Meneer ir een zeer era- 
• ktig muziek-beoefenaar. Vaak begint de piano, 
houdt vaak uren num Nieuwerwetsche huizen'  

,. " 
Ja, _ng. • _ e, een lunet aan  alles wennen. 

ken tItt praatje, al begrijp ik nazi waarom 
we een kind zich zouden laten wennen aa 
iets verkeerds. ' 

: . 141M'' Is.9rY.-.S1--SQ" zok e  
tweemaal Temt-eer uitwerken als slaap die ' 
winnen moet van'de Ouvertun uit Egmond. 
dab ik <niet pag "noreWfrbrochnre gezien,: 

Het _lawaaiels gevondheidehrekende keankpa 
=k voel' er--allesront, allen-- lunet ilt-'nog, 
even Egmond en mijn beramen mijn verzot- 
scluddiging aanbieden, dat ik in betrekking 
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StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



...mmtscheamesse. 

Scheen het dan ook eeniged tijd, alsof de 
vraag ,mar echte kouten minder werd, meer 
en meer keert 111P-11 terug tot het gebruik. van 

: vroeger, tot <le dracht van handgemaakte sier-
weefsels. thidanks de.concurrentie van de 
machine,.neemt-de productie der echte sodrten-. 
enorm toe en de behoefte aar-weelde die Wet 
hoe • laveer hhe grootei Schijnt te noden, '• 

s verlengt juist de' pracht . kcistbstarheid -der, 
berde n;dstoude 'Wakken.: 'Dikwijls wotelf er' 

!dan edik gewerkt naar kostbare kanten vit Itantwerksellool. stelde 
veranmelffigen en zelfs muit _kanten,' die op zich • beesellikbaar, om te 

erossnarselfill1Frijeu vosifEffinen. - - traTelifens  
• -Dit ',alle: sloO dus de wenschélijkliehl. out- &takje weer te do<‘,  

Verts-al "sging raken, weer 'op' te: Offen . 's het" stichten ven reis 
nuTtm siddis die es Men hink • s oor . ka nt 

bestaan, 'Weer te maken tot pen handenarbeid/  s maken. Hij stelde een 
geschikt. voort  uisindustrie en in het bijzdnOr -jaarlijksiel bedrag he- 
n. nshasi eid voor vrouwen. ar om e -os en 

lin hu zijn w gekomen tot lictireenrcle.s - der school'te bestrijden 
Yereeniging de Koninklijke rbled011idatihe _gis deed :zulks drie 
Kantwerkshhool zich ten doel stelt, namelijk jaren achtereen." Verder 

richtte hij een ver- _ . 
heniging op en vormde een coMite, waarin 
een tiental dames zitting ;lam Althocretatis, 

de heer Ed. A. von Saker, directeur van het  
Mrssenm' van Klost-nijverheid te Haarlem. 

Delschool was aanvankelijk te Apeldoorn 
estiga en reeds na korten tijd .telde zij tien 

Men eergein niet, dat  nat betrof ecu, althans 
bier; heet nieuwe en otibat" ude opleiding: 1)e 

• onderwijzende krachten -bestonden, behalve de 
directrice, snit een ondérwijzeres, technisch 
goed sap de heeste van het vak, en een kenter 

--in het taakent,: waarbij later nog een leesare' 
ter asestsMfffitik. van . de andere kaam. Door 
het aantal leerlingen niet voldoende toenam, 
kwam Jhr. van toon- op het .denkbeeld, een 
andit en groeier Contente te kiezen en zon 
werd in 1906 de echoot naar den Haag Ter- 

-e---phiatstrens-vooreent ghvegtigil-siir de ti ss relsarkw- 
straat; inderdaad werd het aantel leerlingen 
min stee<lk groter, zelfs zoo, dat. langzamerhand 
het huis te klein bleek.- Alom, huurde de 
oorzitter voor • eigen rekening let kapitale 

huis in de lavastagiat, waar tegenwoOdig de - 
school gevestigd ie en liet dit gehéel inrichten. 
Tevens werd hef aantal onderwijsktaehten lint 

een plan tot vestigen.  
eener kautschool; naar 
aanleiding van een:on-
derzoek omtrent het 
teniet aan s der kantine  

-clustrie in 'Nederland 
Jonkheer E. Van Loon, 
oprichter-en 1113,,,  sreeds 
VporLitter Nereeni- 
Ititk u lYe Nederlandsche 

P enningmeester'.  en arm ek adviseur trad o 

Vgl- melden we nog even, slat uitsluitend 
kles.kant op de school wordt vervaardigd, - 

Dr timildkaatkost wordt er niet beoefend. 
Voor beoefenorsters vim her kantmérken is 

al lief materiaal, dut emir dezen arbeid is 
Ia neaallgd, zooals kiterjee, midden vn kassei., 
erkrijgbour aan de ,1111101, evelials patronen, 

Dat de sehmil nods gernion -tijd zich in 
een O.I. 1.1.011 alag.I.LItheagis11,- blij. 

,{dracht lat het veriannligen nut th kanten 
nsor de eurg van Priussu julima.. :naogen 

Kontembe 

INOEiONDE14 MED2DRELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

Alemmneelte kant. die zoo fijn is, dat, haat 
Men zegt, do rand oer inenschesshaar gewisrkt,  

' Wordt. Dal) gasin onze gedachten uit naar de 

voorname Dusallesse- Brussebehe soorten, , 
naars de solide Iemehe kant en de ragfijne 
Smiansehe blonde en hoeveel soorten nog niet 
daarnevens — en we duizelen haast, els we 
aan al den arbeid denken, die er nodig was, 
om soms slechts enkele Meters van die, thano 
alleen nog maar 'als vronwensierselen benutte • 
kostbaarheden `te vervaardigen. En ik denk 
tevens aan het bezoek dat ik in Brussel eens 
bracht -aan nen--lianufacture -de Dontelleartran 
het' sombere bedompte atelier, uit verschillende. 
kleine hokjes bestaande, traar in moeizamen 

- harden arbeid de wérkslers, over het kantkussen 
gebegen, liet met hard zwbert somtijds 'niet  
verder brachten dan tot het verwerken van 

. een meter. kont per jaar, door de ragfijuheirt 
de • ingewikkeldheid. cler patronen-en de-breèclte,'-
det kantsoork die ok onder handen .41ddeug-

ho men, zou geneigd zijn om te eonetadeeren 
Neen, 'iets wat--met- lonmenschelijk-  veel. 
arbeid en tot zo'n karig loon verkregen.  

het Vleiden totiantwerkster door het testigdh 
, •• ik onderbonden eener centrale kintworlochool 

en -het hemMeten -der kantindustlie in Neder-
' land. Niet echter tot het 'bevorderen van 

dergelijke toestanden als waarvan ik in den 
aanvang sprak en zooals ze nog bestaan tij 
België, Frenkrijk, Bohemen of Italië. Die 
toestanden daar berusten echter voor een deoy 
op het feit,. dat.  het lunitwerkett doet een 

-volledige-tak van nijverheid -ie; algehecie- 
. leroodwinning vaak, wier neodzakelijkheid 

zaak is van dikwijls abnormaal lange dagtarSk 
vaar een schamel stak broed. , 

De Vereeniging bedoelt in de eerste plaats 
het kantwerken als kunst-vak, als kunst-niiveh- 

' heid weer, te doen bloeien en het te maken 
- tot een middel, dat vronwen,, die een lijven, 

dienste moeten of trillen hebben, kunnen Ile-. 
nutten, ton zich een vrij' flinke som 'ajaarlijks 

• te verschaffen met hun. erbeid:A:lsliniFindotrisi 
mag het de d'aardeering hebben van alle 
ITOIIIVEZI in ons land. De Vere,eniging, of liever 
het gondtt,  tracht het kantwerken als 
industrie dan ook <steeds ;te bevoicli4én en -awi 

Allereerst heeft men min dit <leef niteoming s 
• gegeven. door dr oprichtidg renet.' sada , weet 

meisjes , ef jonge. ir,r01:111,01 tot, bekwame kent-
Uurketerá kunnen werden opgeleid; Welke op-, 

speciaal beoogt het Vervaardigen van 
artistiek kantwerk. Naast dit hoofddoel • 
werd Celifer., niet uit.  het .ong,.-Aerlereu,., te 

aeliten ; 'den arbeid der" leerlingen ineWinsts 
gevend Mogelijk te maken en de•verimerdigdes 
kant te xerkeepeD non firma's of pititieulieren. 
Had in hét eerst dit, pogen niet altijd entre,, .  

lang-zamerhand breidden de bestellingen•  zich • 
• meer en meer uit en tegenwoordig is de weten-

schap, .dat de-Nederlandsche liantWerk.scliool 
even uitnemend als hetboiterh 
land, wel zool-er doorgedrongen, dat vele dames; 
die neeg, steeds kaar kanten elders kochten 

Oor kostbare oude Stukken daar lieten 
hegstyllen, zich nu geheel tot de school Wet 
leenden. 

.De ontving der bestellingen is tegenwoordig 
dan ook zoodimig, dat er steeds werk volop. -  

• ;oorbranden ie; zelfs komt, het -wel eens voor, 
dat het moeite kost, alle opdrachten in den 
gewenschten tijd te voldoen. . • 

]let spreekt vanzelf, dat al slit• werk niet 
verricht kan worden dor de leerlingen, van 
wis- ei een aantal iisitenislijk nog niet sle'11ainstsse 
ven-mocht;- bekwaamheden bezitten. Donau is 
eau de_ slaml Verbonden een :steiler Voor het 
vervaardigen Vert nieuws., en eva' .1,10t liet 
bretellen en -matgehen van oude kanten, .a.aur 
Oliploldeerde end-leerlingeii werkzame Dijn. 
OD het lialtstgetiriemtle atelirr willen we iing_ 
evim afmintleclijk wijven. \Yqs non vrsemsr 

gostionsl.akt, zijn kantsu -rs.r repa sari, 
naar 11.st: liniteitinuil te anglist, ne ik dit niet 
tuier »omlig; maat de wijze van behandrIen 
mi herstellen is 7.00 rad, dat aalt Met elk 
ateller kan wedijeemii, Biedt de wistleroprieli-
tjim der Sinjo:elle kaiitsehool ook een dergelijke' 
gelegenheid, spessimil heir de I lapgselie dam.,  
is de kan.rlimil kier aangewezen als de ge-
makke lijkste .sss stielitstbijzijode [show, s 

taai snij Meg ecru mertalt,i1..1104., eik Waltaiwr 

ar -stool opgedekt sent :lus biclip ..nawrevel  

dopt 14,  weipaters gedifistMcle tien Weken 
gesterkt. Naar aanleiding van dit stuk Werk,  
Waarover H. M. de Koningin hare noogeterre 
ditheid bethigde, werd aan de school lust 
Predicaat ,Koninklijke< verleend; terwijl Hare 
Majesteit zelf het besthermereuwschap op zich. 
mint. En ook na dien tijd vereeren de Koningin, 
zoetvel als Item. Moeder de school geregeld 
?net opdrachten. e  • 

- ' - Ook vroor de teidoelie maskerade in 1910 had - 
de school verschillende bestellingen, die zeer 
tot tevredenheid van de betrokkenen wenlen 
uit,geVneed. De fraaie kraiSg, vervaardigd in den 
stijl van rederik Randriks gd,  die lornij .  
argibiff,Wwas toedi een rea de frisiiste stukken, 
igelke door de school is gemaakt.  

be Kantwerksehosit mocht. dan ook reeds  
verschillende71ekroningen verwerven. Op-cle 
Ernmelsehe ,Pentoonstelling kreeg zij een etre- 

--diplorm—en-ziio cies" medaille; 'Oenig oir itt 
ntoonstelling der .inzendingen voor het V011-

QUIISS 111 de G othische zaal alhier. Op ele 
-Elnisvlijtteatoonstelling le Scheveningen went 
het Weit eveneens met een zilveren medaille 

kroond am laatstelijk in Gent verwierf . 
ze het Diplome d'ilenneurs, 

Door al . deze eiposities tracht de iieshoel -- 
haar werk in tuimelen kring bekend te maken. 

de -ffenionnatetling 'pdis Vrouw., deout 
zomer te :Amsterdam gehouden, had mij aait 
ook ingezonden en wel in twee afdeelingen, 
n.l. in de afd Tingen- eToegapaste Knot. en 
'Onderwijs.: . 

Ook wordt tegenwoordig eenmaal 'a.jaars-  • -
een'tentoonstelling van werk gehouden in ne 
school zelve en wel omstreeks Sint Nicolaas 
en KeTstmit soorten-kanten kleedjet, • 
jabots, kussens; kant per el-  enz.-  woeden-  dan 
geexposeerd en kunnen tevens gekocht worden. . 
Met opzet js dan ook deze tijd van het jaar 
gekozen met het oog dp de - feesten. 

Zoo is de grondslag gelegd voor een tak 
van- kunstnijverheid, • welke naar we gaarne 
hopen, zal blijken levensvatbaarheid th bezitten. 
Voor menige vrouw, die op een andere ,nanier 
niet zoo gemakkelijk • ziek een bijverdienste 
ken verschaffen kan 'hierdoor _een bron van 
inkomsten werden ontsloten. liet. spreekt van-

, zelf, <lat het speciaal een arbe ie- voor die 
vrouwen, die vaardigs, niet de ha d zijn.; voor 

"hen-die geen-  aanlegdei die neb ng begitteir,-
is het 'werken kast de vele '<losjes het dikwijls 
fijne .garen en de talloze speldj een bezig-
heid, Welke minder • Verdiensten s epleveren. 

PORT.-NEIS 
.EN WANDEL COSI'. 

ree,er ns. vr./ 
EUITETIROLER LOM:C kr5L.  
EN GeLSCHETVetEDS`r 

tetartnerr er e,,,,J 

HIT JAGERSHUIS;     
. DEN HAADU`innoteemne_zoz 

AMSTERDAM Si NaiLma-ili 
eennon- aasST.» t..zL 

001.1.E1.100 MMS.. 

Oudste weikater en Ueerling. 

wordt, bleet .maar verdwijnen en vervangen 
maarden door slis marliine, door fahrielmiatige 

Marlt, allerh-i spreekt staar tegen. Tohnitor 
de fabriehmatige kant ei,  nog ninsiner in 

geslaagd, in de imitatie de. luotilgetuitilkte ter 
nas,11  eh Menner szij de'situle n.aieven 

kunnen visumhom s di dv. 'Dargetidainde 
tasie-kanten, selsillende kanosorten 
dikwijls saniesigenst werden. ook 
de Yaleneisslinss m.i aaa irs.ssol werden, 'r aller 
sosmi.g dier Notrifffiliam nimmer 
rulle. ze babi hij dr .rilitissle , kaak 'isme. 
dolt inoner lisgths. ssehsiosslusissle Isaidlgekhegss 
Va le n eie 

lei amenicude Tgmelma -  or. 
,ait gl,,nDlitle," dimt- 

Directráca der Kanteohooi: 
• 

• 

Eindigen we met een zakehjke inffehting 
over de inriehthig van -  het " onderwijs, voor - 
hen,. die er belang in stellen. 

Iet ouslerwijs is in twee enestecum 
nelke ah volgt zijn ingericht, A. - hals. no 
4 jaar voor meisjes vanaf dertien jaar. 

Ilihrbij -Ontvangen te leerlingen onderricht 
in het maken vaal Tondusii-, 

eo- Doehiww-kabinet-teparceress 
tule alle kanten ril het tm-kenen. Na allos,p 
ns. dea .b•••rtijd., u nnit, indien aan ils. gewelde 

rens
StrikeOut



ai 

eischen ie voldaan, een diploma 
uitgereikt, /let sehoolgeld liedmage 
kotór dezen oneens per jaar 'f10. 
De schooltijden zijn 'als op de 
1 re sehbef.'.. 

ns' -13 (voor linies) duhrt 
drie maanden en bestaat uit: het 
miderriebten vee de hierboven ge-
noemde -kantsoorten. iedere • week 
wordt eenmaal een - les van heter 

gegeven en ---het "sehoolgeld 
bedraagt 12.50. Nadere inlichtingen 
vermeldt -t<le prospertule Verder ia 
de school te bezichtigen Dinsdags  

-Donderdamidddeg--en---is -d, 
directrice mej. II. A:m. vat Bergen, 
steeds gaarne bereid, mtvemeger 
een_ en gide, mee te deelegii,Dit-

--,isatnnimbhan-ndjin 't --bijetttuder.  
bonnen ondervinden bij het váza - 
melen. van materiaal root ons stukje 
over de eNederlentleche"Kantweá-
eehool..  

In het volgend Innemen zullen 
wij nog eenige foto's_ geven van 
kletstukker. welke emegeld --bp 
<le school vervatirdigd worden. 

het slot waren prachtig von gomt en liet 
geheele werk - was Meer omlijnd. 

elotte moge hier Volgen een meitientie 
venleomieor denkfouten, die het leven van liet 
vorig muziek, erslag no-rr Wrrk Ine." 
morilijkteti. Men zal wel begrepen liebhee 
dataalen   april aal, zijn enlo celra eh., 
11"a ar lis stuud veer N i e tee P, niet Faurlieol 
werd 'Minalt l- bedoeld en Weer te de k,k-,1  n (77 
ycrtol ki n g 'lette Men te di 11 ke f er t' nIki 

MUZItK. 
Lisa en Sven Scbolander. 

------7,e--detleinsdMeavand--nreer-tomblijde  

:komt er,zonden vader en dochter Scholainler 
eieh op het podium ,vertennen,--geest, -geest-, vals 
vreugdigheid en lust, van blije gulheid, die 
we niet beter kunnen definieere.n dan: de' 
Bah eland ergeest. 0, ja, se weten het beiden' 
al wel; ee komen nl op met zoon zekerheid 
van veroveren, met' zoon''' '''ieeten -San- 
wat ze aoheidien kunnen, dat Itetvenzelf spreekt. 
als ee, met een kleine- variant op den eigen- 
lijken tekst zingen: ,,E.s Lied bringt Lust 

Het is die lust, die van hun gezichten 
afstraalt, van Sven en Lisa; die uiterlijk en 
innerlijk zoo op elkaar gelijken, het is de 

__pittigheid, het sterk-sprekende gevoel-.van
- humor, het fijne en immer gedistingeerde, wat 

hun tiptreden maakt niet alleen tot een heerlijk,  

en Manchetten 

Enm ooi s mimer, zijn ee niet karig niet 
' ken eitra liedje-en onthalen ze gulhartig bui 

Pl-bliek op hun incest schlagende nummers, 
die men al weleens meer van hen gehoord 
heeft en welker aankondiging dus met M- 

onireetsraenbone, zooals bet v<iffiazeralijk- 
dwaze Carnavith-Wachtettiok, dat we , reeds 
eenige puilen van hen hoorden, weten voor 

zijn eerste toegift,:het kluchtige sDie dunerne 
-Lieeje-zoo'n geestdrift verwekte, 

dat ' er een tweede op moest volgen. In dat 
tweede hebben we weer bewonderd zijn enorme 
eeggingskraeht en de intensiteit van elk gebaar 
en elke gellatsuitdruldáng, waarmee hij schil-
den de bitterhelden het scherpe sarcasme 
van den vieux enencliant, die van de belle 
ineomine, waarvoor hij zoo vaak zong, allee 
wil gentlemen. 

ckrgent, pain sec, ou harde, 
Tont air fera plande de toi, 

.Et 
M 

je prierai te garde 
tin pen :eel n*io fait pons _ 

ten oude., deetnimiaddige bedelaar zagen 
we rtítir ons, die het geld van den grond 

opraapte, en het kussend, wegneem-
pelde, een bedel na .... en Seho-

. lander wae in role, gesoigneerd d-- 
waarlijk, -  de kunst van Schalanden is 
geen geringe! 

Met het meeeleepende sWalzerliede 
besloten zij hun programma, eindigden 
echter niet daarmee, doch zongen,tot 
slot het door hem zoo eigenaardig 
gearrangeerde ',Die (Doeken.. 

- Veel moois en veel da d 

Schtilander heeft zijn , zomer wede r. 
goed - gebeiiikt, steeds speurend naar 
nieuwe vondsten in zijn uitgebreide 

-bibliotheek, waarin•Wolledra ittetuur 
uit alle tijden en van alle nationali-
teiten ie verzameld, ne arrangegrend 
voor de Zwem:Lecke luit, of zelf er 
muziek hij rehrijvced. 

-Dit laatste heeft hij alleen bij 
Zweedsehe teksten gedaan, uitgezon-
derd zijn mimiek bij 'Die neoeik 

Ja, die lomer herbergt veel goede 
voer de ticholauder-familie.' Belnilve 
nieuw materiaal verzamelen en insta- 

•, riemen, wordt nieuwe baat en frisch-
beid opgeil.» voor den <komende» 
winter met zijn vermoeiende reieen 
mi inspannende lamses. 

Zooals Lean kan vertellen van haar 
heerlijk huis te 1 ijursholin (een plaat< 
dicht bij Stockholm). met zijn groottes 
train, waarin zij zomers kweekt mi 
werkt en graaft, van hun boeten, 

waarmee ze tochten doen en sterken en zeilen 
of o.i.. zooale ze praat over <le vijf <iedere 

as jonge Seholandertj, (de jongst'  s eerst zeven 
jear), naarvati Lisa de oudste is! liet ie een 

linar laat, me« haar everssief gelaat en  heer  
een ietsje overmoedigen . mond, die zoo Mui-
etekelijk kan, -beken, te hooien <preken ven 
dien lite9ijk<i tijd, waadt, ril,  ;moois ze Inij 
plechtig erzekerde eer eenvoudig reeselijk 
uiterst,Met roetzwart.. nagelt< )'1111 het zwo egen 
in den tuin, brein <de een neger,- ren niet 

Iteseltriji en onverzorgd kostittitia, in een 
s tmeitthar, and .trar keine Stinowin., 

we willen -bet aannemen', zoon', .zij last 
zegt, mager Lisa Seholander kan nooit ofte 
»immer furelitbar zijn, zelfs ni n et MIK mine 
mioels rli in snotdi;,toilet , eteo omlig omdat 
er altijd haar melift e gezielit mrt dr 

iiiigen blijft en heiar god b-,  

joviele aard, die ieder onmiddelijk tot een 
vriend van haar maakt, 

Des zomer< woedt ook geregeld gestudeenl, 
een arbeid, waarvan wij 'e winters de venehten 
kunne» genieten. ' 

eenigen.  tijd les van de-  lierlijneébe wellfirrea 
Eener-Herbeek, na welken tijd tij de reizen 
met baar vadie begon. Tien' heden winter-zijn 

liesmens in Stockholm, -diarna nam zij nog 
s 1-b-Weide vier jaren langlij een zang- 

ze op tournee door Emelie, dan hier, dan 
merreatmerneet-lerrestrMteleffinT^29"5191W111111--  

Djursholm terug voor eenmaand, dan kininen 
ze nergens anders dan thuis zijn, zonale Lisa 
zegt,_ en, dezen-keer had zesre-zoo getroffen, 
want er, lag ijs, z66 dik en ze had schaatsen 
geredenenskisgeloopen en te vertelde en genoet 
nog eens na in gelukkige, vroolijke berinnenng... 

Het is de huiselijke, intieme et minieg, .  
waarin we eno'n avond bij de Sebblanders 
Ona voelen, zoo alsof we genen zijn in deal 
huize Seholander, die maakt, dat wij als 't 
ware verlangen, meer van hen te weten. 
Da'aroni miaeelden vloekten we een enkele 
bijzonderheid in ons verslag voor die lezeres, 
die' liet evenzoo ging. 

Een Opmerking zouden lee nog willen makek. 
Wie hen eens gehoord heeft, is een tienn e 
gjet op de Seholander-festijnen, Nre, neg aide 
het, voorrecht had, ter gast te gaan hij hen 
die mezen we: ga hen hoezen; ge verzeke 
o het genot van een keest, die innner frisch 'p 
Ika en- die -ge- na -kennismaking noode milt '7 
mlenen. 

Middag-concert Residentieorkest.- 

-- -'-- Myrt - 

!Hoewel goed bezet,--etertoontle de Kaal 
Zinpingen, die er rolders Zondagmiddag, ge-
woonlijk niet zijn. Door het ijs was weer 
schijnlijk menigeen verlokt, zijn muziekmiddag 
op-  te offeren voor sen middag van ijswoomak. 

getrouwen eChter, <lie opgekomen n aren, 
behoefden geen spijt.'te -hebben, want belialee 
twee Mooie orkestwenten -hoorden we de jonge 
pianiste Myre -Hess, die liet derde pimmeoneert 
een tiaint,tiaans ent:Har, benevens een „N oe- 
tune en Dank Van (11011i0 en ik voetes 
Caliriee van Itubiiiitein.  

liet Spint-Smis-concerti werd door har 
vertolkt met een' fijnheid van toon mi opvat, 
trog en energieken iwthmiek, den- geestigen;  
gedistingeerde,' componist waaolig,. Bovendien 
wee haar spel technieell in alle opzichten 
superieur, men (leuke slechts aan haar prachtig 
octaven- :en clubbeltoetaen-spel, zoodat we in.  
Mere Hess vertgenwoordind -einden dr kwali-
teiten Van Oen waarlijk groot,. itianiete. De 
gracieust. kunsteleiree met haar tenger, slank 
`figuurtje, [mat eenvoudige manieren en haar 
<meekunt:telt-le vonriliacht gaat ibm wel teil 
artistiek prarlitige toekomst tegemoet. in 
Chopin toonde zij een bevoelen tot in .  de 
uiterste fijnheden van alle rggfijne sehaker. 
ringen, did dun -composities inakee tor die 
'rondere droomgedaehteu die nooit na latei i ons 
mee te voeten en geboeid te honden. IV« 
hadden we s . graag een wal vee denzel filen 
Ehepoiiiet geboord, inpltiate van Ibiliinstein 
waarvoor — nu ja, zij- eigenlijk, ti• goed is, 

Wet eerste deel_ van- den middag was aan 
tinut-Saelie gewijd. behalve liet piatemencert 
hoorden we de tweede evtophniiie in a-mineur, 
waarmee keft orkest den middag opende en 
waarvan de sprankelend frissehe wijze ru ole_ 
rzonde pittige doorwerkiegen inomerbekaree. 

Was het orkest isit den aanvang ent zoo 
gelnkkig - - het klonk wat rythiniselE onvast 
de u nlen• doden deden ron s Iet,  I t.,n.pidlteit 
van loet hier weinig gragemide Umrk, .01 den 
grooteat Fran:olm:ot. 

liet tweede orkestwerk aas het Woensdag 
1.1. mak doen wok. «Ah. artelt ZaratIonstnt. 
dan !knik., III Voegen We me iniaratillils aar .  
Ine, liet erlo-s,  Mon al. 't wao' r vuilte nwle 
di. toen Niet ma, goed i cal ante wring 
ernin. li et geloei klonk an teel litillaider 
tot meer afl solimarijkimarnownleit nol 

Agnete. 

Een inulti-inillionnaire. 

De allerrijkste in Duit-m.11,1am' is een vroow, 
ite doekt, ruit den katintinettkonjug Mfred 
Kom p. Ze lome Beedia en 'in :gekund niet' 
',Willen. V. Bolden unit 

In de !Mitsen., pers weeft ze imieet kort- 
Weg ILerill hrll urnl. de Luetige 
Mester eend ik tom laanigthiii-lit rijtje 
rijkatinls., Ih, eerste strofe was natuurlijk 
aal. Bertha kruip gem illiilde 

Fine Iteribe Krules - lust mui das 
inslaan stelt? 

Itat der Ilillionint Ist 
si.. flitst ten gene sploudial, e lette, 
lkinptoi,d, taai sm keien» go, aio. 

Ilet zot< voel illrek‘;:larilig Inca, In, ieli haar 
<de,' kasboek etee  

inkomste in <ken Haag — en in de korten 
hunner vrienden. Met can verzameling reeds 

e vo n tel e 
-ze ons weer een waarlijk efrohes Staudolte»a 

ae in_lion-inerodnetie-owninswele  
wensch uitspraken eu welker vervulling ze 
mier wel hebben kunnen lezen op de gezichten 
'uieer toehoorders en kininen merken aan 
de stemming in de zaal  

Die etemmingl lu de propvolle zaal, waar 
geen steel onbezet bleef (eelt, het podium 

-----meest- o-lier-karg?»)-(19-48-Eularijruueraf  

tien aa Somma Saholantlia,. 

uitspanning, maar tevens een artistiek genot. 
Is het geluid van Sven Seholander 'Aan 

dat men hem zon toewensehen, bij zijn kostelijke 
mimiek en voordracht een makkelijker meet, 
plimibaar klenkrijk orgaan, Lisa'e .lieve
heldere, uitstekend geschoolde stem, keurige

gebruikt, is Zichzelf al een genot. wijas 
 -	 En niet alleen in het kv-mist-he ef schalksélie 

genre weten de beide kiinstenniirs te boeien. 
Het ende volksliedje. s la. ging rei Alaidlein 
zarte. maakte Lint tot een stukje allerlijnete 
tragiek en door hui, beider kraait-in plastiselu: 
uitbeelding netel het eNachbarili Meugen-
kachinti een antestatinjagende verschrikking. 

Zingt tem daarentegen het guitige eLe 
pont de Saint-Beeoirl of dm ,grantlesnite 

- impredentea dat zij et lag algen liet, dim 
konnee al haar geestigliel en eeluillewlet zin 
weer.10511 veen. 

Jetzt ist es da; - wie haben'e ja! 
Drs...fenim_Lied-klingt-mieder de 1  eren:ming mor& begroet. liet 04---''r-."-*  

en, mij ons voor mogen eren 
uien naChtelijken toont van de overmoedige, : 
meer-Mowheblielehenketwketo 'nok -lee entairro",--7-  
angst voor het standbeeltimp de markt en 
voor andere sehrikbeeklen aan welke hun verhit 
brein niet -vreemd es as. Nieuw waren de twee 
alleraardigste Franse!e dialogen op tuniek , 

_,,La deinende en mariagee  en eM'"" Yontaine 
et if' •Robinet,, en Meun< was ook de eSéré- " 

De. Neder'. Opera-Vereetiiging loeft mrt de 
door _logo. georaniseerde' n na in en van het 

nitro 9 raout se gei t Apen,  art - 
r es;' een allerei,›  Waarin lee„iiiis lairti-Fijk 

- irhetigwle  .ge es rr-ln t ,iitren-rympndrir  
Iel, dat door deze Vereen iging noolt. 

De ',eist van MtwroilW (i van rildcika 
en de mimiek van Julins Remmen werdeo 
bekroond naar ya, uríleid ng even een prijecremr, 
.iiikeeeherven, genoemde verernigmg, en 

initiatief van -n 
lo aata te Amsterdam, 'a Ilage en Itnttenlata 
(de laatste zal to Jan. Mestte vinden): Zona is - 
reeds éenige dagen geleden bleek, had het 
Weik in Nineterdam ren beslist sneers en bet-
zelfde kali uien zeggen maa de openering hier 
ter stede. 

Het geheel maakte een zeer verzorgden 
. . 

indruk, zeeg en ',air, zoowel decore rn 
noetunine. En ook liet Residentie-erkeet onder 
leiding van den componist -zelf, kweet zich 
uitstekend van zijn taak 

Mathilde 1)ennerei, in de titelt-pl was vocaal 
-en dramatisch ever goed te noemen. De !Went. 

tussolien haar ma Betert (Tinsen) werd ex- .. 
tireiedef door beidrn~grejtédd-  en mmafe' _I  
indenk. Tyssen was praehtig in zijn creatie 
van Agilete's verloofde en zijn etee  
nenmer dan ooit. 

Van °ooit als Olaf vuns ook uitetekend op 
dreef, hoewel men zijn actie wat minder loom 
ma- gewenscht hebben; In-. verhouding - tot de 
wreedettilgisehe persoonlijkheid die hij tuit-
beeldffe;;Araren Zijn bewegingen ^ vaak te met. 
Zijn nobel en fond bosgeluid voldeed echtere  
voortreffelijk, 

De rollen eau Therese Hanna .en Martha 
weren toemetroawd aan Jeane Blijenburg, 
Ag,nes ,VVibbels en Cristifie -Vroom

'
die allen 

veel goede te genieten gaven. Het tafreel met 
de. kinderen die met dé drie Koningen uit 
het wend konten, maakte een buitengewoon 
steent bij -het schilderachtig decor der boschhut. 

Zee weren er vele: ongenblikken van groote 
stemming deer de expressieve groepeering der 
temehilleede personen. liet mamienkoor (mon-
eiken-)-72°th mot' mm; liésehial<1. De kleinere: 
rollen waren eveneens goed bezet. 

De ,dramatische verwikkeling en tle 1.-
langrijkheld van den billend gijn niet de sterkste 
enden viurlfstnk. Tekst en muziek bevatten • 
niettemin veel schoons en we krijgen hierin 
een menie beWija van het groote -talent waar-
over Julie, Rantgen be$chikt. Hoewel het hij 
een eerste kenniseinking van een- uw werk, 
waarbij- bkst, nrntiek déenes- i-mi uitvoerige 
aandacht reeted"-  moeilijk is de jwitite mant 
van weardeering -fe vinden, kunnen wo- als 
ei. gevoelen titelt wel reeds sastetellen , dat 
de mimiek vaak zeer 'mom de verschillehtle 
eteniminMei eehildert. Zoo was bijv. de -
weer Agnete opittitompen doneOlaf, verschijnt 
'no eindelijk ziet wat b arsteeds b eft 

na 
- 

<-010 e liallgmrrakkett. beeliet aangrijpend. 
Jammer v,, s 1114, da i rhoreel ra 11 den lekst 

niet zonder nazien in het tekad :lekje we< to 
vemtann. Eigenlijk maten Temen en tal) 
de Seuigen , ,lie we lowitimsZal konden iolgsw 
Agnete zelf was vaak itimillidelijk mi kis: 
«item-aak niet vrij tandent meent. Vergissen 
boa» niet, del-rlsMatiLlbeniere een Vlaamsen, 

en zon hierin dfiz voot non deel de oorzaak 
zijn te zoeken. 

Zoon!, reeds weid tijigeontikt , m,akte het 
dreer een bijzonder g' hen indruk endnhv 
de vetwohil lende figuren ,  uitstekend ertegen. 
Ier geslaagde Neuriet- das, die ',drenk, ell 
ia de hoekmost van werk geeft. liet 
publiek was Idijklantr van deze neming mi 
juichte' aan liet vind- Mestdriftig laimpintist 

Illetwerkeilliell Cnv, )tiiiitgen ren 
krana een von bloemstuk en 100,1-  lierhaardelijk 
tertigklinawl. 1).• Koningii wiiritide de musette 
vontetelling 1{jj <n deed aanneem Meen Vil-
deiks was nier ottliweziel i cc mimet bij zich 
kernen arm 11..11, hein 
neer Zijn itekeppings De zaai was op alle rangen 
dBidm A. K. IZ. 

• 
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KEYZER WILLAEY 
Lange Vijverberg 13 :: La Haye 

RICHE .ASSORTIMENT EN 

mor— 

Dernihres créations de la grande couture Parisienne 

A. KOGELS & ZOON 
Prinsestraat 52-56. -Telefoon 2825. 

Gro(tsulaarr die 
-  

F. W. _VAN 111 IJ-Kr,  
Dameskleermaker. 

ToIlensstraat 118. Telefoon 3235. 
Gedurende de maand Januari Tailor-made Costumes, 

Pluche en Bontmantels tegen verminderde prijzen., 

Maatschappij tot Meubileering en 
Woninginrichting 

voorheen J. P. KOSTER, 
Behanger.deoorateur. 

v. d Spiegelstraat 2, 
Telephoon 2260. 

Fabriek Hugo de Grootstraat 17 h. 

I  Nopordeinde 37. Den Haag. 
m ..• Teph.o.... 8158. 

RIJKLEEDING. - - - 
- - COSTUME TAILLEUR., 

Speciale afdeeling 

DAMESKLEEDING 

1 

 .H. MADLENER J R. 

ROBBERT & MELIS 
uitsluitend gevestigd 

21 Lange Poten-21. 

CORS ETS. 
Dames, *alfa do meent eischender, 
die er erge op stellen het beste te 
dragen wat in Corsata te verkrijgen is, 
zijn, ais zij eennuiatonze Directoire,  
Cornets gedragen hebben, Zoo voldaan 
over de fraaiheid van vormen en gemak. 
gelijk zitten, det tij geen ander fa-
brikaat verlangen. 

ipar Wij hebben  nitaluitend onze eigen 
modellen en brengen steeds 
 

ex-
Malve3EIrea. 

DRAAGT ONZE 
Corsets-Directoire:Speciale 

f (2,65, 13.90, 14,90, t 5.90 ets. 
van prima Satinstoffen niet de fraaiste 

garreeringen. 

Onze Franache Cornets passen ongeevenaard correct, .LI 
geven don buikorganen overal den noodigen steun, bevor-
deren daardoor de gezondheid os maken het figuur slanker. 

ViltHEIMINEJERCKENATH, 
(viool ), 

(Gediplomeeninfed Toonk. 
vereelriging)  

cucwrsairrowEic ze, 
a1lswL

_.....
„‘
....
w2L

,_ 
 

Drogisterij ,,de Toko" 
A. J. 31ÉTHAN v/h .1. Sorillon. 

tutu v. d. Boecdtstr. h. Frani> 
Valentijnatr. • Tel. H. 8198. 

Specialiteit in artikelen voer 
de RIJSTTAFEL. 

Chemicaliën voor Phatographie. 
Personen Weegtarief 5 cent. 

H. van Dooren & C° 
MODES 

5 Roogstraat. 
AMSTERDAM UTRECHT 

Luldschestraat 24. Oud ~Mot 22. 

Maison tre CijUill0 „Aux Elégantes" 
77 Noordeincle :: La Haye. 

SPÉCIALITÉ DE OORSETS .  
FOURRURES —ROBES DO SOIR. 

Costumes Tailleur 

faits sur mesure á partir de 11. 95.-- 

KATOENEN KINDERJURKEN van af f 1.90 
KATOF,NEN DAMES PEIGNOIRS van af f 1.75 
KATOENEN en BATISTEN DAMESJAPONNEN van af f 5.50 
LINNEN BIANTELCOSTITBIEM van af f 7.75 

1  

ONZE LEESTAFEL. 
DAS HAUS IN DER BONNE, 

door Osar. L•888014. 
1 Mark 80. 

liet is zon moeilijk om kleine geselenkjés  
re geven. Ee je hart dringt er je hack zoo 
ynak toe. Enri oude • ser wonende kennis wordt 
nens tipgeZochl — een zieke moet vernist 
een jarige gulukgewentelit. 

kam je bloemen meebrengen. ~dat 
zoo weinig -.norziresikelijk. Ee :dna rede-

neer' je osnarwieldig bij jezelf • „Wat biti 
ik eer snor sen milden 

Yam- prul! En ren gulden bloemen is heel 
eindig . En dan Mem je toch. moor bloe-
men. en bent ontevreden —over jezelf, over 

w delgt 
. . 

originaliteit. • 
-is •hier roze  oen  getegenhefit  om  

vooI iets meer dan ten galden schitterend 
—er  ir komma-4,1s -origeloeflijk7 
dot dit MM.° boek mot zijn verrukkelijke 
klminlrUkken" slechts een grenen " gulden 
inst. • 

',armen. Wo kennen hem 'ai eenige 
jaren. dien poëet in woord en boekt - vonden 

• . huiselijken haard, den berneaiden, Zweed, 'die  

in heerlijke kkmren „Het Gelnk, ' heeft af. 
gebeeld. Over Inerte wereld zijn de beel- 
tenissen zijner gezonde, ~gr, levensblije'  
kinderen verspreid — mee kent tot in Ame-
rika, r41  lieve Summa, de guitige Brits, do 
heerlijke.  Lier, de jongens Olof m Bjrffin,En 
schertsend ment. men hun vader ICroMs, 
a:Met hij, als de God 'uit de ende Mythe, 
van. zijn kinderen leeft. . 

end I.arsson schreef een heel boek over 
zijn vrome, zijn huis en zijn kinderen en.-
illintreenle dat niet afbeeldingen zijner schil- .• 
& rijer, en rent potloodscheten'en krabbels. 
De Duitre.he uitgever zocht 't lnooiate uit 
den: tekstes het mooiste uit de illustraties; 
en hotst dat keurige donkerblauwe kaft 
zoor 1.81) Mark der. Wereld ene. Bovenop de 
kaft, prijkt fels bruindruk van dal, ik ,spe 

haast ze 'eb Mooiste der 'schilderijen, ." 
Larsson met Bring op zijn hoofd. 
Ilimumin is—de al.hilde,ij in kleumtweer, — 

gegeven. Hoe vol jolige kracht in de hou- 
ding van, vader en doolder.- beide I - 

Heel huiselijk en gemllig. ir Larsson op 
vilten sloffen. 

Brite's haar zit ruig vn,, 't ah:leien • 
Prachtig mooi is ook de schilderij van het  

Kerstfeest. Wie dat stak am den wand beeft 
hangen — hoe beeft, hij een nooit eindigend 
verhaal van huiselijk geluk ;,* geluk tent alle 
kanten, tot in het materieel° toe, Zie dien 
welmorzienen Heraldisch ! En doe daarom-
heen, die vronlijke krachtige figuren ! Dio 
gestalte en dag gekat sen het dienstmeisje 
links op den voorgrond ! Op den achtergrond 
is Koele, aa smalle bleeke Karin, veelge-
liefde vronen dee huizen, bezig, -éen ouden 
beer wel'te doen. 

Tkarin ' Larsson r Hoe benijelenswaord, ia Mar 
lat 1 Hoo klinkt in allee wat 'Larsson over 
haar negtr 'zijsi diepe liefde, door al' de jaren 
vim hun huwelijk been gegroeid, ateeds-  ge- 
groeid ! . - 

Wat kan Larsson dwaze scherts en sliepen, 
vromen, ernst thxtreenmengelen, vooral Ms het 

Kaan betreft 1 ' 
Aandoenlijk is de schilderij, „Genezing".. 

—Karin op  het-luittabudï--tréaltlant washIME-
afetekend tegen de zwarte vlechten, dieven 
het -kussen glijden. Met haar groote, matige 
orogen ziet ze het herwonnen leven weer in.' 

Heerlijk ia ook de schilderij ,,De slaapka-
mer der kleine meisjes". Ast figuurtje linkr4 
die stevigs>, naakte meid, die poen verruk-.  

kelijk snoetje zet van welbehagen en niet 
willen-opschieten. 

Maar meer schilderijen zal ik n niet 11.0e- 

Bij de podoodschetsen is er ten, haast niet 
meer dan gen krabbeltje. Een klein naakt 
kindje. stelt 't voer, met den mg roer den 
toeschouwer gezeten. Het ie om telkens op- 

• nieuw weer op te zoeken en te bewonderen, 
- Wat heeft lemen begrepen en gevoeld het 

diepe ' Geluk von. hut Vaderenk i! 
Gelukkige Ende, die .66 beer ' lei 

'bemind ziet! • 
De tekst, door Lesnon zelf geehreven, is 

allerguitigat vgak. Meer zeg ik er niet ven-
a schrijf ik er niet over. Wamt 't mi ieder- 
een geen als mij; steeds komt men weer 
tot de' platen da teekeningen terug — geen . 
tekst ter wereld. kan. Mar tegen op. 
Ik Mi alleen het -motto vermelden, dat earl 

-LarsenriM zijn unie ben opeen 
gros*. schoorte wei, Wars' sollen boot vari de 
bloemen is." 

Een groot geluk van een ander te aan-
schouwen maakt Met afgunstig — als 't 
maar geagendeerd wordt En dat wordt bet 

NAKNIE VAN WEEL 

NS. Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

Telefoon latere. 4159. 

iUME TOEN 
naar maat, inblauwe 
serge—of- E ng elsche 
fantasm-itof: Wan& 
met zijde gevoerd: 

1e klasse coupe 
en uitmuntende af-
werkkg. 

Fl. 68.--. 

GROENMARKT. Byrripmii[op. 
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OPRUIMING restanten Zomergoederen 1913 

TEGEN UITERST LAAG GESTELDE PRIJZEN. 

1 

iffler Zeer voor-
deelige partij 
restanten: 
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Eerste jaargang. Zaterdag 31 Januari 1914. Na. 12 

DE 114AGSCFIE VROUWENKRONIEK 
Weekblad voor de ontwikkelde Vrouw 

• Hoofdradari e Mevrouw S. L119-TEN—Rsus. 

blad verschijnt legefen Zaterdag. De abonnementsprija BUREAU PAN: ADMINISTRATIE. EN REDACTIE: „PRIJS DER. ADVER~T s 

f0(75 per kwartaal. 
G-r eet e letters.worden naar nisultantrote berekend. 

Bij abennenlent"belangrijkis korting. . 

wederzijdselte--vrije7toestemming--mnet -bore 
rusten. -Doch het, is niet meer dun billijk, dat 
als iemand, hetzij man of vrouw, -zonder, ge- 
wichtige redenen de verloving verbreekt, de 
andere partij, en ook diens ouders, of zij die 
als anders gehandeld hebben, de Schade vergoed 
wordt, die daardoor;voor hen is ontstaan, b.v. 

-pittpageerei-ZoWls-allrféddiannalhaekiWISI= - 

boord? een merkwaardige vrouw! in -mijn 
jeugd spookte ze nog, als levende herinnering 

wekten niet over haar uitgepraat I Watudeerend 
door de hoofden ,der volwassenen !teen; ze 

zeem zijn in alles, nietwaar 
Hebt u wel eens van Mina Kriiseman.  ge- 

Itio....4•I; ti hatirvuMija--kwee,o-d_riewlikke--
deden briefwisseling in 1947 uitgegeven, zegt 

voor de vrouw hecht ik' geen waarde.. - 
ze ergens in een poot: ',aan het kiesrecht- 

't- Was Dr. Aletta: Jacobs, die in 1883.in 
vollen ernst aanvroeg op de' ldezerslijst te 
mogen geplaatst morden, aangezien zij aan 
alle eisehen om kiezer te zijn, voldeed. 

Aan alle eischen ? en ze was een vrouw? 
Juist! maar. de 'Grondwet van die jaren 

verlangde niet, dut' een 'Ingezetene tevens 
-Nederlander., om -kiezer te kunnen zijn, éman, 

nelijki moest wezen. Als.  je snaar geregeld je 
belasting betaalde, niet met den strafrechter 
in aantsking kwam  Nu, 't eerste deed 
Dr. Jacobs trouw, 't tWeede deed ze niet, en 
duig kreeg ze geen kiesrecht. Er is 
een -satlerourienst vonnis van den Hoogen-Raad, 
waarbij uitgemaakt werd, dat ze,  ondanks 
alles-,_geendocht had kiezer. te._zijir-p kide - 
mooidingen raapt de Grondwet lieten wel het 
vrouwenkiesrecht toe, maar met-den geest van 

-diepe*' zou het -in strijd- zijus.-Als het woord---
',Nederlanders gebruikt werd ni verband met 
de kieswet, beteekende dat ',mannelijk Neder-

' landerk; als er van éNederlander of ingezetene• 
gesproken werd in,  verband met belastingmi, 
benoembaarheid, strafwet -enz., beteekende het  

In-  vrouwelijk ingezetene 
(Nederlander.g) 

Een eig.enaardige wetsuitlegging,, die zeker . 
meer met den geest dan niet de letter van 
de wet in overeensterruning was, en del van 
onzen Hangen- Raad; die de reputatie geniet, 

zeker genoot --nog al erg lettervost 
te zijn! - 

Trouwens, andere landen, die voerde moei- • 
lijkheid kwamen, -- wanneer de Grondroer.- het 
woord ',mannelijke niet vastgelegd had - 
wiet.. zich vroeger of later op dezelfde wijze 
te:helpen.s....Frankrijk, Italie., Engeland, In het- - 
laatste land sprak de neer'` vtiár lsud van . 
”every persons die eng., en nl:mikte de 
reehtsspraak -hit, dit ',person. bier be) tokende 
.maunelijks persoon; hl lig?, Werd de, term 
veranderd in veer man die .... en decreteerde 
de renhs.Spraek, dot ,man a hier bedoelde Ons 
-Nederlandsche Irian, terwijl Iter ie 't Eegeht-h 
kan bedoelen ,osso' en ook ,,menschg,' 

In Frankrijk en Ettindand verleren zelfs de 
vrouwen bij' die hernieuwingen een soort oude, 
feodale .ideslievrtegdliefil en 'verkiesbaarheid ms 
gingen dus inplaats vtior. )ebsernit. 

'roeit dan nok di' Grondwet van het ver-
eenigd Zuid-Afrika enkele jaren geleden. werd 
aangenomen,. wisten voorsrandere-van vrouwen- , • 

.kieSreeht.*  er
.

althaas in te -doen vastleggen, 
dat ',ieder persoon, dt . lineekent ninn 
en ej;0111V ; zoodo het vroon en kiesrecht, indien.", 
het er roe komt, bij gewoon meenterheidshe-', 
sluit vin het. Parlenom t kan wolden 
non., en , geen grondwetsherziening zal van_ 

flid mars- mis:a-Idee Met een ideal-menie 
mato s. waa ron de volkeren wensele.  
ten te negeren; regels hun eigen. iverten,  
waarop de reehtispotak hen hielp ...san 
ding Item ijst de geest was neg niet rijp 
vnorin:! r !nage enkies,reeht d:  zede sv e n se h-.. :  
teelt- bet 

Dr. Jaeol, ,ir,, It Zei, e, boe n duig  plezier  
ze beleefd. salt linie  poging, hoe de 
pers. - di. toen lastutatide vronwenlilatlen. niet 
nitg-zonslerd - haar handelwijze afkeurde: 
liter anizingelijk huur bleek om 'inden. 
Nyntlit en ho IlaVolginkt neer re 

'Ik moei reis eventjes in.dinaiii  
au, 144, jaar 10;41.r, de 

$nel.l.terdiil 16, 's-Grav MUI:Lage. • 
randerlijke. nummers lb ftiEtilawtiON 

Wie renet j.sinkrlatt zusainmen
'

zal 'trial 
alf tart Menig leesaren dit opschrift 

orre, nue re we en et tij perksker 
jonge; gouden liefde; En toch, noodra ac 
beren de ontivikkéling bereikt hadden, dat ze 
het huwelijk regelden, datirroo'r bepasIde,yer-
Wachten vorderden; ende gevolgen vaststelden; - 
heeft' ook de -wet 'zich bemoeid met het voor-
spel van 't finwelijk, de verloving. Niet ̀ om 
gelijk de dichtere te dweepen met den agoldne 
Zeil der jungen Liebes en om nl de verrldi-
kingen te whilderen van dezen zevenden hemel; 

-néaaraan h geen wetgever moh geit 
- bezondigd, doelt wel' ion de regeling der.for-
-naliteiten_ en_aan-de_rechtsgemilgen__i_an-fnen - 

We willen in vogelvlucht de veranderingen 
nagaan die dit rechtsinstituut in den loogden 
'eeinvta-liceft ondergaan en ertip Wijzen Welk 

-."--~Waltftligé- tettigkeer.tran Coda verschijn- 
- selen in den allerlaatsten 'tijd zich voordoet. 

'Went het is op rechtsgebied als op ,goo 
mengterrein van het dagelijksche leven, soms 
komt het oude teer terug; nientv'schljriend 
den9.lindemn naam of uiterlijk. 
' Verloving :ie een zeer oude instelling, denk 
elealitt-aafi--1W ,̂•d-testamenticeheoerhardiarr 
de zevenjarige verloving vim Jacob en 'tackel. 
Hoe weinig minnaars van onze dagen zouden 
zoo en' zoo hard willen :werken eet sla 
vrouw iralllier ltellee te; 

(TO) de jarisfen 
wensen hebben de gevolgerf eti:formalitei 

nakoming van een trouwbelofte na hen wetten 
niet kenden, Zij .-achtten dat geheel in strijd 

• -met het zedelijk karakter van het huwelijk. 
Maar wel gaven bruid en bruidegom elkaar 

'een ,SOMS aanzienlijk handgeld., dat verloren 
was ,voor`= dengeen die de verloving verbrak; 
.ons gebruik van den ring. aks symbool van 
eeuwige trouw 'Vond reedre-bij- de Romeinen. 
plaats, Verbreking der trouw werd vooral voor 
de bruid veel' zwaarder gestraft dan bij ons; 
want haar ontrouw werd als echtbreuk be-
schouwd; als de bruidegom daarentegen in de 
praktijk het bekende -spreekwoord toepaste 
eVariattordelietask; afwisselingluengtvrengdes, 
was dit geen overspel, Zoo ziet ge hieruit, dat 
ook de dubbele moraal haar wortelen diep in 
het verleden heeft. Een zelfde verschijnsel 
vinden we ook terugbij onze stamvaders, de 
Germanen. Ook bij hors was de verloving aan-
vankelijk een .koopovereenkomst tussohen den 
voogd van het meisje en den brindegom. 
Eerst was de bruid zelve het voorwerp van 
den koop, . doek later de voogdij over haar, die 
yen haar vader overging op baar man. 

Doch toen de Kerk haar geestelijke heer-
schappij over het familieleven uitstrekte, eisehte 
deze voer een huwelijk de Vrije toestemming 
van Man en • vroede. Teen had de verloving 
toen-veel -meer, en gewichtiger gevolgen, dan 
tegenwootdig. Ook bij onze stamvaders werd 
alleen de ontmaste- der bruid als overspel zwaar 
gelt-aft. Ja stmns had een verloving geheel. 
dezelfde werking als een huwelijk., dat waren 
de wigentuunde sponsalia de- presenti. Tot 
door het concilie van Treste daaraan een eind 
werd gemaakt, . en verloving weer beteekende 
een belofte om elkaar in de toekomst te zullen 
huwen. Terugkeer van het eenmaal genomen 

werd heel moeilijk en was alleen ver- 
- oorloofd ons wet bizondere geniclitige redenen 

en ging meest-vergezeld met de betaling eener 
boete, daarin zit doe dekiem der latere sehade-
vergoeding. In oker ond-vaderlandsehe recht 
zien we eveneens een merkwaardige steeg:held 
ten opzichte der nakoming eener trouwlfelofte. 
In enkele gevallen bevatte is. v. het Echtre-
glement der Staten-Generatil van lentt nog 
lijfadwang jegens den onwillige die ziek aan 
een gehaat huwelijk weien-lite te onttrekken. 

Zelfs kende men mini, teh_ ïn oudere oin. 

voor een rechtsgeldige verloting uitme...0 oertjes., van tegenwoordig branden niet meer -.1.ijfidwang dwong zijn belofte na te leven. 
.gerege., • 9,11.9 vleugels „door rondom  het lie Daarna brak een periode aan van trek- 
- Anamidkelijk. waren de rsponsalia, te ;led Wi. En menig keer blijkt dit ',der kelijke vrijheid voor partijen om een vert ving 
pleeltige verbindende belofte tussehen dan ., Walm'sehr kuras was, en het gevaar ven dit aan te gaan en te verbroken, zonder d ang 
bruidegom en tlen vader der bruid;.op . laugdurige berauw vermeden wereldoor tijdige .:of .:geldelite naderden tee moeten smeren 'Wij 

eiged-rneeditig, en Voblkeur werd niet.  verbil-Wg dir _verloving. . die op 'velerlei gebied nog met de treks uit 
gelet. Later, toen de, vrije toestemming yan . Zoo wil' ook de Nederlandsche wetgever van reizen, bevinden ons nog op dit standmm dat 
beide partijen een eerste vereischte voor een '1538„rlat de terugtocht Veor_tle_beronwenden reeds :elders...is v.erlateo._Wrint-in deeni 
hnwelijk was, werd ook de bruid bij de pleeh; t openblijft. Zelfs wanneer de vedoofden over- wetgevingen is een•otreven, words we za en, 
tigheid gekend. De linege opvatting der Eo- eengekernen hebben dat degeen die de trouw- om terwijl alle dwang tot nakoming der tr w- 
ineinen van, het- huwelijk, als een innige het belofte zal verbreken, een schadevergoeding belofte vennede.n wordt, aan de verlatene, ,ira 
geheet leven omvattende gemeenschap van aan den anderen ral betalen, is deze Overeen- deze zelf geen schuld heeft iu de verbre mg 
man en vrouw, maakte dat ze een gedwongen ktunst, "wanneer het -voer.' den rechter komt der verloving, en ook aan de ouders, het eht 

nietig. Slechts in ién-  geval, ml. als-dervom- te "geven-  op sólisidivergeeding-faiii-het gel n 
bereiding van het huwelijk reeds 'zul een financieel verlies; voor alle onkosten die et 
vasten vorm heeft aangenomen, dat de onder- 't oog op het verwachte huwelijk gepast waken, 
trouw afgekondigd is, kan degeen jegens wie en: alle verbintenissen die daardoor doelloos 
het woord •gebroken wordt, schadevergoeding geworden zijn. 
vorderen wegens de werkelijk geleden geldelijke . Voor . de jongelieden die in de toekomst 
verliezen. Doch in de praktijk wordt van dit dus den drempel van de ongebonden flirtatbm 
recht Zelden gebrnik geitaakt. overschrijden br- binnengaan in de plechtiger 

Toen kan men zich voorstellen dat de voorhof van .g„,-huseelijk, de verloving, geldt 
bruidegom _of bruid, die in verwachting van dus meer i idarindit Schiller's' waarschuwing • 
het op handen zijnde huwelijk, de woning 
gereed had gemaakt, waarin ze Meenden hun 
geluk te zullen huisvesten, bij onverwachte
verbreking deZer illvaie jegens den andere een 
actie tot schadevergeedieg kan instellen wegens 
de onkosten, die nu doelloos en misschien zeer 
bezwaarlijk zijn geworden. VROUWENKIESRECHT. In. andere Europeesche landen, en vooral in 
Duibehland, waar in 1900, en in Zwitserland, Geachte leearessen. 
waar in 1912 een nieuw burgerlijk wetboek Mag ik het eens met u hebben over het 
werd ingevoerd, bestaat een andere regeling, vrouwenkiesrecht' U ziet, ik ben eerlijk, 
die in enkele opzichten aan terugkeer tot oude ik vertel n dadelijk en onomwonden waar het 
tijden doet denken. ons gaan zal. Wilt n het artikeltje sin niet 

't Merkwaardigst land op dit gebied isnts inkijken , verlangt n iets te weten- van adat 
tot véér deze nieuwere wetgevingen, Engeland. gezeur. .... 0 is getnialvelimml I ' 
Ge weet zeker allen, zoo niet uit het leven Maar .... aan liet hoofd van dit blad staat 
zelf, dim reit de romans, die een weerspiegeling voor de _rent-nikkel& vrouw,, en kan een 
daarvan-  zijn, hoe voorzichtig een man in dit vrouw , een neuron ook,. nog maar hopee 
land moer zijn met de belofte een meisje' tot ontwikkeld te zijn, welnu-Ier hij zich afwendt 
zijs, vrouw te zullen maken. Want wee here, van wat heel , spoedig als tas tbc re we r- 
om hij liter tot inkeer komt.--E'en aanzienlijke k e l ij kh ei d in zijn leven staat te kranen ?- • 
schadevergoeding -nacht hem dikwijls negens Ja, zoo is het! 
dezen rbretich of promisen. Als groote nits,ls Enkele jaren gelidint kon liet nol; voor 
zondering op den regel moet ik rechtvaardig- verfijnd besellaftl gelden, teer-vrouwelijk, en 
heidshalve vermelden, dat in dit opzeht de mat niet al , om op dit 'Vraagstuk met een 
nolle: bevoorrecht is boven den man. Want verveeld lachje -  int de -linegt,e neer te zien, 

Engelsche rechter acht naam noch eer van en overtuigd' te zijn dnt alleen nialloten zich 
den man benadeeld, wanneer zijn meisje .hem om wo iets Imiteniosigs druk maakten, 
niet trouw is, en wanneer hij toch in dat Schudt lutunek maar niet verontwaardigd 
geval Sen schedevergoeding eiecht, legt de v:111 neen, en zeg eik zeker niets .,zal 
rechter haar Merst een belachlijk' kleine ik ti eens nat Inwileelen in verreoinven 's.: e ik 
vergoeding op, soms van één Fattking. In zelf wel!. Een twaalftal jaren geleden sun: 
1/uitadem] en Zwitserland, en ook in her vond ik Itet ijveren voor vroom enkier-reeht 
omwerp, dat een Scandinavische remmissie, ',grande 'main.. Toen hen ik bekeerd! 
bestaande uit 1/censche, Notirsche, en Zweedsehe 'ho komt de verandering over ons :dien, 
juristen, onlangs heelt gepnblieeetd, wondt voor de Wit wat vroeger , voor de ander nut 
Mutrent de verloving het volgende standpunt' later. s-s naren maar heel -.weinig vrouwen, 
ingenomen (vair mannin spri,k ik nu niet), die dadelijk 

Gedwongen uitvoering der truenheloften i. Ven lost begin af ;1:111 de groote belangrijkheid 
in. strijd, met_ den aant-oase-Itets.hitifilijk, dikt- - Valt lier vraagstuk owniagrir, en -durfden 

EERSTE BLAD,  
VERLOVING EN WET. 

't_ndionosoliatataiai ult-2-bladen  ---standighedee,dan-Wij-tegenweerdig-hetoliand-- 
sehoentje`s, het brindjo. dat met een vertegew, 
woerdiger van haar bruidegom trouwt. Want 
in enkele gevalleo kon de rechter iemand 
aanvijzen die den onwillige bij de trouw-
plechtigheid moest vervangen. Zelfs het wetboek 
Lodewijk _Napoleon _ voor.'' Holland in '180.9 
bevatte nog dezen direk ten dwang tot n 
der trouwbelofto dna b.v. het incisie in rechtmatige verwachting 

Doeli de latere wetgevers achtten een-huwelijk van- haar huwelijk, haar betrekking opgezegd 
gebaseerd op afkeer en onwil geen geschikten keert, kan ze .haar ontrouwen verloofde voor 
bodetn voor een gelukkig r

el
zi naleven. Dwang tot schadevergoeding aaispreke.. poeh het kan 

nakoming van een 129077 Oftn kè.t ons B. W. ook voorkomen dat een Man op wensch van 
dan ook niet meer, evenmin als de wetgevingen zijn verloofde een haar te eenvoedige postte 
der meeste Europeesehe oultauretaten. Alleen heeft opgegeven, waardoor hij, bij verbreking 
bestaat er o. a. in Denemarken-;neg hen merk- der verloving in moeilijkheden geraakt. Dan 
wiasdig oud stuk wetgeving, van 1734, wearbij is zij volgens deze nieuwe wetgeving verplicht 
aan een ,rouw van onbesproken gedrag, die hem een ananeieele 'veigousling te geven. 
haar verloofde in rechtmatige-verwachting van liestepijn, minnenijd, smart bei verloren 
het huwelijk te groote vrijheidsheeft toegegtaan, liefdesgeluk zijn elementen, die de wetgever 

shet-recht-wordt--gegevennakentingievorderen -,-bij-berekening--der- sehadevergueding--ala -  on- 
min een: tronwbelefte. : vehatbaar bitten spel laat. Slechts in één geval.  

Doch de uitzonderingen dis deze wet stelt wordt imniaterieele schade vergoed in Duitseh- 
-rijn Wo talrij en juist in de meent voor- lse 
komende gevallen, dat in de-  praktijk, zelden •ft 
van dit nat gebruik gemaakt wordt. 

We zeilen' nu zien hoe de wetgever van-. 
tegenwoordig-zich stelt tegenoVer doverloving-., 

Als vaststaande kunnen we_ aannemen,. dat 
algemeen • een gedwongen uitvoering van eeg 
huwelijksbelofte in strijd geacht wordt met 
het zedelijke karakter der ech.tvereeniging. 

Niet _uwer is no verlov'ing een overeenlromet 
met verbindende kracht nee, veel meer wordt 
clese ook in de wet beschouwd als een over-
eenkomst van man en orpuw om wanneer :_ze 
:blijken voldoende van elkaar_ te konden,..Ster 
7s levens lief en leed met elkaar te zullen 
dragen- Den Praeftija.dtre en terecht. De vlin- 

meisje van ouhesprs en ged.ra5ghaar verloofde 
• de.rechten van een eohtge o heeft toegestaan, 
en deze onvoorzichtig toegestane voorproef 
van 't huwelijk vruchten draagt. Zelfs meenden 
de Zweedsehe juristen dat dit koekt op schade-
vergoeding evengoed voor het' gedeflenreerde 
meisje-,moest bestaan, ook zonder dat dit 
Dbnvo komen huwelijks vrachten, droeg. 

Men ziet dus uit dit korte overzicht, dat 
de wetgever aan het zoete wnordeken rik heb 
je lief, wouL mijn- vrouw. -il-s-oude tijden-
ernstige gevolgen hechtte - ja dikwijls, den 
berouwenden den terugkeer tot den ongebonden 
staat afsneed, en den onwillige, zelfs door 

Drum prilfet- wer sick ewig bindet, 
Ob sieh das Hers som Henen !bidet; 
lire Walm iet  -Kut., die Eens dangi 

natuurlijk, waals _'t altijd gaat, alleen haar 
eigenaardigheden (en -  die had ze!) War-en-h.' 
het gehangen bewaard gebleven; haar buiten-
gewoon groote gaven, .haar oprnim-arbeid , 
van rommel verouderds in ons land, haar 
•wijd-de.ranogroepzettefi waar het duf rook - 
't was tien -alles vergeten. liet was nog te 
di c ht bij! Maar het komt wel weer eens in 
den gezichtskring der dankbare herinnering_! 
Zij, die in Waarheid kon schrijve. heb 
mijn kleine landje op stelten gezet., kan niet 
voor goed, els een onbenullig Véndagsvliegje 
ut het volksgehengen blijven wegge~ - 

Welnu - na dat losse ritje haal ik de , 
teugels weer iu - _zelfs die Mina Kril:temen 

neen- 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



DE MODE. 
tin n oei. el te zijn, zeil ik mee den Talige 

nimf mi seli rjven, - ska stam als een paal 
.1.11.11 wisser! let mille Eurnpa heeft sn Tango- 
toi., 

aan 
01141. de 

'e 
le'. moei 

. spaar eerlijk gezegd worsImi dom skipper 
Mede! lee zijn een beetje bat. Zomils snel 

5 

propagangattukje, dat ik in 1903, schreef voor 
de Vereeniging, vertelde van een stenger.  
stroompje* N2111,- ik ineen, 1290 of hoogstens 
1500 leden:Elf jaar liter is het Meer duizenden 

dan toen honderden. 
Naad de Verreenigthi.' staat sedert 1907 

de Blind voor Vrouwenkiesrecht, met ook al 
om en bij de 6000 leden, terwijl op de 
Pentionementeu voor Algemeen'binonen- en 
Vrouwenkiesrecht, uitgaande van de Sociaal-
Democratimilic  Arbeiderspartij en van de Vrij- 

-ssieni0einneraten-werd geteekerul,-- 
het• eerste door: 

190'.507 mannen en 114.810 vrouwen. 
`Op hel tweecte 

27.441 mannen en 0,397 vrouwen: 
Natuurlijk, en gelukkig, niet. alleen in cijfers 

 uit ziek  de,genei_Van_ hek .~venkiesreehte. 
idee, maar we kunnen niet alles' in één keer 

Een volgend maal zal ik ede houding der 
. politieke partijen ten aansieu van liet -Vrouwen-
- kiesrecht* eens op het doek. brengen. Het 

beeld is in stage, -en kleurige, ivisseling; 
die althans voor verveling behoedt, wel een 

Ik wilde u dit nog zeggen ééns en veer 
goed; als er -onder u zijn, die mij wenschen 
te iuterpelléeren, vragen te stellen, naar aan- 
leiding—vin-  wat ik schrijf of niet schrijf, in 
zake Vrouwenkiesrecht . . . . ',vrouwenkies-
recht. hier genomen ah de verzamelnaam: 
het 'recht, liet doel, de plicht 'van mede- 
zeggingsschap, waaronder honderd-en-één ru- 
brieken, samenvallen —.zendme dan gerust 
uw opmerkingen, aanmerkingen, vragen, of wat 
ook toe; 't, zij aan mijn particulier adres 
'(zonale 't hier ander staat, is 't voldoende)

, 
 

of aan dat" der Redactie van de Ilillagsche 
Vronwenkroniek. U krijgt dan in dit blad 
'mijn antwoord verwerkt, soms onder aanhaling 
uwer initialen, soms opgaande in de alge-

- meene causerie. 
11 kan er op • die manier misschien van 

• dienst zijn; als uw eigen omgeving zich voor 
- een gesprek .over. dit -onderwerp mincleeleent;  

en omgekeerd —'voel-no el eens de onont- 
koombare . wisselwerking lunchen alles wat 

- • bestaat, een levensovertuiging, van me, die ik 
nog wel eens inéér zal, uiten — omgekeerd 
helpt- u mij-  weer, door me de richting te 
laten-zien, waarin zich oer denken en voelen 
voornamelijk beweegt, ik kun er dat den gang 
van snip artikelen zmreel to' gemakkelijker 
naar wenden. 

tls ik hand de andere wascht 
• De emnonsligis spreekwoorden a eten liet 

wel! , 
W. VAN ITALIA 

. • 
verceniging voor 'Vrouwenkiesrecht, wier pre-
sidente diezelfde mevrouw  Jacobs ia, ... bij 
de 17.000. leden. 0, de angst voor het Nieuwe! 
overal, en bovenal in ons goede Inc,,]. En 
Mulersogii kra,eht van uitbreiding; 
en navolgim. van geit;Ilde.  dellkbegdP11, 213 
noen Cre.et een paar voorbeelden 'gegeten zijn, 

en standvastig wonlen volgehouden. 
Heel •• germi p zijn..eigen wetsnitlegging 

was het :Nederlandsche volk toep n n ant danst llem nnmece en omdat iedereen hem.. 
hij de flituirlweisherziening van .1837 mastte: luist ',Ja, ja; ik begrijp het reeds; 

• althans de' shannelijkelielft zich, bij 'mobile_ ' 
• .1 ais zijn parleausitsleilem'i,.. hete oord'oninne- Indien bet internationaal, congres man dans.. .. 
' lijk in de Grondwet .  nat te leggen in•artikél 'meesters, slat jaarbjks wordt •gehouslen, had 

30, dat, in: yriydewoorclen het kiésreeht regelt. gezegd ,, Kijk eens. nierclan,. liebbeit • 

werd r vele Mannen 't je een' beetje nuteieli, om te. lemen; staar - t 
_N was de oe t gesloten! In . hondiug nu een alletaariligst, gemakkelijk dansje, 

• -a-ziet  •a tut rmeirk g haatr we sousleir-   zap in-faimr-otlijk en lief, juist tel 
• n wel Oagr  het kiesrecht geven, mina,  .... wat er zoeken,* wel, dan luid men de keuren 

' wat wil ye tegen de' grondwet beginnen, en hartelijk uitgelachen en_ stichtelijk_ toor_dat_ 
'brave dansje bedankt - ; maar nu ze Vet•- 

. lk. spet:  een beetje, maar ik zou wie toch klaarden ; ,met die Argeritijusche moet jullie. 
. *ihausen als ilb er niet -dadelijk op liet volgen, je•niet inlaten, — die.deugt niet,* ni Was er 

hee al die jaren dpor; enkele mannen op- geen honden aan. en Moest men haar kennen. 
recht en met • volle kracht ende inedezeggings Betere introductie deze hoor als niet e a 1 o f h i g 

• schap van"de \-1011W gewerkt hebben; en hoe te . brandmerken had file vreemdelinge niet 
•••, nu de Velen komen. • • kunnen trensden! 't Succes was volkomen  

de vrouwen, wetkiï,ugzainn nou,-dat tlaans is•zij enne arrivée,« Zelfs -de slechte 
simpele en toch zoo renitencle verbod als een . noten, die laudgenooteh. _vee haar kraken, 
noodzidtelijke stimulans! liet stond daar sta a kunnen haar geen kwaad meer . . Zij ie er! 
eencondig-duidelijk. dat korte woordje onenne- e Wilt ge houten wat de Argentijnache miiie 
lijk. als een gord iielithare schijf, waarbp de gelastigde te Parijs, de, heer Enricor Lerreta, 
pijlen lenigsgernakkelijk konden. woeden afge- wiens opinie omtrent . Tangomiode men , 

. schoten, prehies- in liet d ss el. Een 'Bngel.sch onlangs vroeg, beeft geantwoord? 
• sehrijver spierkt • van ,het verbod dat het' - ',Uwe Parisiennes,* reide 'hij heel-galant, 
! zaad is von de nieuwe benagingen,* Zap als ',hebben:het voorrecht om aan allee wanen-lede 

in een feller strijd ook de martelaren dat rijn. zij in aanraking komen, haar eigen geintje mede 
Ideeën. zijt.zoo' 'vernuftig, zoo geniaal- 'te deden én de Tango !is er aWel bbij 

vindingrijk! Als ze verwezelijkt willen worden, , gevaren, nu zij daarvan' eene bekoorlijke 
weten ze altijd wel manieren te vinden 1 Ze vertonui , hebben weten te makennu me 

. •  

e-itren obis"inemsdien bij:den new t. • -op-volgen, in mijn - lord is 
•! • zal u daar later nog eens een paar staaltjes de Tango een matrozendata en duarom zie ik 

r van geven.' liever niet,  dat die in mijn salons, die een  
In lans treed in Amsterdam de e  Vrije stukje Argentinseh! grondgebied 

TronWenvereeinginga opgericht, onder Voor- wordt . , Dr heer, Iln-ricolarreta heeft 
"stittersehap van Mévr..W, 1/moker;.: in 1894 zeer discreet geihrege  n over de-'n-dijen:c, 'wam,  • 
volgde di it. ereenigiurrOot Vrouwenkiesrecht* ''de matrozen 'den Tango dansen. en maar de 

, die de eerste eelt — ongetwijfeld ook de expresselijk uit Argentinië gekomen ',profes- 
- moeilijkste'-- jaren, tot pre-sidentebeisit Mevr. Beurs» dien hebben geleerd, maar als hij ook 

Vereluys—Poelman. maar • ren klein weinigje aju voor humor hoeft, 
Le de eerste, tijden groeide liet led.ental dan moet het hem kostelijk aniesecren te zien 

maar .iirlippels-deappelegew—fn ses de p rij. e groo -wee 
Argentijimehe thumhnis.meiden Pachten 111/ to 

Of' de Tango ziel, zal hanilhavon.:l Zelfs ven 
verboden vruchten knie men vroeg of laat wel 
eens genoeg, krijgen? 1.k • wang mij niet- min 
voorspellingen ;Inga, ik kan is wel vertellen, 
dat eene anders! .Zind-Amerikaansehe geducht 
bezig is om' onze Argentijusche• naar de kroon 
te steken. Het is de Ma :ris e brésilienne, 
zij is ven beier kom-af dan de Tango, zeer 
gum:jen-9 een langgerekte!, glijdende polken., 

• • Te.ega, trocilijker, maar mort , 
sooals trouwens al:; deze vreemde nonveautes, 
in de perfectie gedanst warden; omdat het 
geheel, licheam aan de r'ythmische Tiev-eging 
deelneemt, hetgeen nog niet zoo gemakkelijk 
ie als het wel lijkt.. Het nieuwste van -het 

nieuwe is echter, ..,La -..Me tcta tde ,•* --reu 
fantastische galop, waarvan de naam finoutard 
beteekent kwaningen)' bekw duo-Iedere be- • - 
schrijf -Mg een denkbeeld geeft,' Een geestig de geeercleerde tuniek toch, prozaïsch g • egd) 
Parijzenaar heeft er nog een andere benaming . als, ,lampekap* hoeren aanduiden en dat is 
voor getemden: het Wedloopen m de belzital. nog onbarmhartiger dan het arme ding indécent 

Gij ziet, lezeressen, gedanst-  wordt er ge., te noemen! 't Ts waas, de pnriteinen zijig.  
"noeg en als al deze nieuwe passen•en 'sprongen slecht te spreken over de tegenwoordige richting 
aanleiding zijn geweest dat de heeren der der mode ende.belgische bisschoppen héboen 
schepping hunne, afwijzende houding hebben er zelf; veil herderlijke vermaning tegen nit-_ 
laten' varen en we& smals oudtijds.; met op- gevaar/gd: ,,defonvoldoende drapeerin,g, de 
gewekt/niet mededoen, wel, dan moeten Pij doorschijhendhéid der stoflei, de vormvan het 
hun dr eer geven, zij verdienen wie zij kleed, de verdachte schikking van plooien en 
ook zijn. Dat kunnen we niet beter doen, lijnen — al deze dingen, door gewetenleoze 
drui door een groote, elegantie in het baltoilet. mutnrices , 'bedacht, zijn geen middelmn meer 
te betrachten! Wilt gij, dat ik rolrij het kimden om erve fatssoeidijkli mouw op harinonieuse 
de behnlpsame hand bied? wijze Ge kleeden, maar kunstgrepen, die er Op 

Zoo, we beginnen met liet eerste laagje,— berekend zijn om haar aan de largeerlijkheid 
een niemendalletje van het allerdunste batist; over te leveren ..... 
— ge moogt het ook --- laat uw grootmoeder. Ach! en ze zijn toch zoo mooi, die groote 
mij toch niet herren! — ge mbogt het ook avondtoiletten niet hun sprookjesachtige, luxe 
geheel suppruneeren, en dan zijt ge nog vol- van glanzend brokaat, van kostbare kanten; 
komen correct! -- Verder ... (leen baleinen ven flonkerende steensen.;-,?.., op het mate 
natuurlijk; uwe lichaam moet soepel en Isnigzan. geziekt zon men bijna zeggen, dat het japonnen 
blijveb; een elastische, geweven stof is al wat waren voor de eene of andere feeërie bestemd, 
ge noodig hebt, indien de natuur u ten minste zoo schitteren zij van goud, zilver, pailletten, 
niet al te kwistig bedeeld-  heeft, Zoo, nu laat parels, en om ic te beschrijven zou meis gerust 
ik u. cl,' japon over het hoofd glijden en nu de woorden kunnen aanhalen, die madame de 
moogt gn lt zelve ip den. spiegel bekijken! Sévigné in 1976 nedersehreef: ',Hebt gij al 
Ge kunt tevredenr zijn: Uw rok. vals zalm- hoorgin spreken van de (ron spa r ents? Dat 
kleurige charmeuse maakt geheel den indruk zijn heek japonnen van het Mooiste goud- of 
van losweg om u heen gedrapeerd te zijn, zilverbroessaat,  hetwelk men zich kan denken, 
zoo- mooi volle,, de breede plooien en de en daarover zwarte doorachijnende japonnen 
lange pluadeep; — het korte tuniekje can of ook wel van mooie brriéselsehe kant. Dat 
bruine tolk, waaraan de met paarlen versier& geeft dan een t ren spar ent, hetgeen een 
volant Bea aardige beweging geeft, kleurt al zwart kleed is en een gond. af zilver onderkleed 
bijzonder bij het fond. Cie waart bang, shit - of van welke. kleur en ziedaar de 
die e rel tee alles zon bederven én mode.. ", 
u alle gratie ontneinen, niet waar? De ouder- Meerouw eh Monte-slim kreeg snik een 
wetsdie crinoline zweefde u-voor de °ogen , japon ten gesehenke van een rijk bankier; 
saaie wind mij, car het daartoe bint, aart daarvoor werd veertien el gouthirocaia gebruikt, 

- Au nog heel nat gebeuren' En [na? . slet, als hoteleep uitgespreid de schoonste der 
, liet schijnt wel bf Kimingiii Mode bare schoenen moest tooien .... niet geheel en al 

trawanten lieert opgetlragen,d.rmifies1, beslenksm voer hisar genos,gen l want n1 slis: geind - 1,1 
die dl e roun dijk, sillissnegte erlsreedmi zonder zilveriveetsels, le thans, slank zij de wonderen 
aio. han• slankheid iets ii korf te doro der techniek, zoo soepel en milt als ehilfer 
Winst een puzrls! Maar nissnund minder skin zijn, maren toenmaals bard, :tij., 21111:1! 0111 
Roem poelt4 dit- Weten 01, tv hostie en waar is,  dragen  
hij, de bemens:Ie 'sa rijstha seireste•r, vsibriratit , Maar eist al pestende eergetvil Wij 11W, 
dna,  rijgt Aow groots gemeente hein meestal verdere toilet,,..Ah, sur voetjes zijn ree& 
hlindelinte op het lust sier :seloppisigen. klaar Om OM het gladde parket te glijden 
Notisrlijk rijm er spatten; ik hels liet g117.1.1t, olies in de - kleur ion sh• japon. kaasoen.  (durft 
tolk-, sminssiline ,lassepelnikje. %puil slat is .gij ani zijden .1.nm nog zulk .11!1•dt,11 

met vele dingen, maar—Eter laat dan nooit 
en' nu kelim we de schade dan ook in. 

Tango tea's, tongo-dinbem tauge-suppeis, 
angsbelubs, tangolessen , tangoconversatie!..." 

"li onze joisgmm en meiskes stndeeren Tangq;_, 
drimmen ven ,  Tango .... wee , 

ge het hint hebt dien Tango nu niet &d •te 
einden „Wear komt ge van daar,. meliete ! 
lite smaak is areld-ouderwetseli.... iedereen 

nsain te geven?)even goed als 
de zeer laag uitgesneden scheen-. 
tjes, waarop die strik van mulle 

- met het-kleinij stress-m-06d in 
het midden z&i'n «smeet elrekt 

, , Ge liaslt ook zwart 
moiré schoentjes kunnen nemen 

• met 'een gouden of, wat - 
nok zeer nieuw is, een scheen • 
van gekleurif,..eatije met v 
stak en halctiin zweralluvreel.  
De Louis X1-lask, zes h reet»: 
centimeter. hoog, zeer sonal en 
zeer uitgehold, is voor -avond- 
toilet verplichtend ... Nu nw _ 
kapsen_i_ neen, dat bevalt mij 
, niet, het isle Wig, een volgend ' 

maal moet al nws haar de hoogte 
in, het voorhoofd geheel vrij 

..(o, tree, de 'armen,-wier haar--
slecht geplant is l) en dan maakt 
geereendeiodeeenvondigewning 
man, slie door sen hoogti, rechte 
kam of een paar spelden wordt 
vastgehouden; maar de nul'u' 
Chen-lok* boven het oor moogt, 

llier zijn uwe,  handschoenen 
Ell UW waaier; ge zijt noot 
stinieveeren ontrenw geworden, 
zie ik, en hebt et no een, die 
geheel met geïrriseerde puil-
letten is gebonluurd, dat ver-
draagt zich uitstekend met sur 
japon. Het laatste snufje is • 
inbissehen de 'Jenne ballon. 
van op schildpad af parelmoer 
gemonteerd zijden mousseline, 
waarop een fant,aisie is geschil-
derd: -eens pauw, die zijn -vleu-
gels uitslaat en wiens van peil. 
letten glinsterende staart langs • 
de, kant-ven-elfi.wasierimbresilt,  

't" "r  
wier wazig-blauwe vleugels 
heerlijk harmonieeren met een , 
bliumwen hemel' vol bleeke 
sterren; — een groothouquet 
kerstrozen in een wit winter-
landschap en 7.0021 meer .... 
Wit- these, ying_aw-sirmánantel 
dingeslagen, dat prachtstuk van 
net liernieliM met kimono. 
mouwen en breedeu marter 
kraag, dat de bet, ondering en • 
ook, wel een klein weinig de 
jalousie -.van, -awb lieve vrien- 
dinnen opwekt  _ 

Ziezo°, gij zijt. gereed, Me- • 
vrouwen, uw auto ie .  echte, —  
ik wensch to een genoegelijkon 

• 
-enrat~nras:- 
Mej. 'G. v. B. Ja, er ia veel 

namaak-bout in den TiandeL 
dat weten we allen; Maar als 

,u naar soliede. huizen ten die 
zijn er -in- den Haag) gaat, dan 
zal men, o volkomen eerlijk 
inlichten, zoodat, n met kennis 
Van raken kent kieken. 

Isolde.' Of Ikeen totaal onschadelijk 
Imardcleurniidelel ken? Maar dat is bijna een 
gewetenárstag! Nu, ik beken ronduit, mijne 
onwetendheid op dit gebied en ik hoep die 
nog lang 'te mogen behouden! Intufwohen —  
ik hoor, dat VOréal lienné, (een nieuw, 
niet vloeibaar middel) Zeer_ geprezen wordt. 
Zoek onder ik advertenties. " - 

Merr. v. L. Uw neeg 'vereischt een te 
uitvoerig antwoord, voor de correspondentie; 
misschien kunnen wij die in eens. artikel he, 

Nu de i'  Winten-etst allerwege zijn zetel 
heeft opgeslagen.' hebben wij meer dan ,  
ooit behoefte aan de ',afgelegde klelheleten der 
dieren* zooals ik ons bont eena':heb hoeren 
noemen. Wij mogen van geluk sprelicii, dat 
de groote inoffen zich nog hebben staande - 
gehouden, ondanks de pogingen van sommige ,  
huizen out weder kleine modellen te kalmeren 
(Zie ons kiekje). Op het '°ogenblik' ia er keuze 
voor ieder's smaak, want het aantal variëteiten, 
...wel wat vorm als bontsoort,betreft is eist- • . 
delons, maar alle -munten zij hit door een- 
ongeilv.enuarde soepelheid, en die soepelheid 
maakt let zoo gemakkelijk om met de mode 
mede te gaan en de kostbare vellen een volgend 
jaá ,te laten veranderen. / 

VITA MINIMA 
door 

LLE DEUTMANN, Arts. 

Er is een zeer groot' verschil Plees:hen den 
aard der Qmsterlingen en dien der Wester-
liegen. De bewoner van het Oosten is sober,  
eistag beschouwend en in midi eelt gekeerd, 
liet blanke rus kenmerkt sick minder don, . 

eigensehailpen dim wet door ontembare 
wilskraela, W11/Irlaledi• het de geheide einde 
aan men zoekt te situlerwerpen, dien,  bedrijvig-
heid mi energie, slie zich eehter steeds 

dekten. Zelf bespiewling, zeltinithouiling 
en kastijding om liet lichaam ondergeschikt 
aan den i,~t te Pieken, zijn sedert esmigs,  
eeuwen vrijwel uit de 1110dr. Niet alsen bij 
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werkstaldren, op de school zelve vervaardigd. 
Alle drie de stukjes geven ons de gelegenheid, 
de sierlijkheid der patronen en de fijnheid 
der bewerking te bewonderen. 

De combinatie van Mug' met filet, guipure 
en broderie is tegenwoordig wel volledig nige- 

anseue met Cluny kent fikt odeurs en 
geborduurde rulben, 

burgrol in onze interie urs. letter kent wel oh 
fraaie gordijnen, lampekappen, !heek bedelt enz. 
van dia werk. , dat in elke afmeting ia in eiken 
"Oly sneu "d, enter zijs. rakels ni rking 

DlIehea,0-Liikdeek , dm kier .•' 

tentitSW heb dlisgetietelit, ei Mij met '-ii Itintje-
Van-leiden af - te maken. Om eens 'een !goed 
liollandeli woerd te gebruiken.: al dat o 

zoo_ vervalend. En Wie hek meeste spotweet 
er meestentijds het Minst valt af; dat Zijn dan 
Zooi van die monsehen, die nooit naar tentoon-
Stellingen gaan. hun • wijsheid epdeilen. in -
onbetroMebere krantenberieltia; en af en toe 
wel eens in en tijdschrift, een Wereldkroittek 
of zon iets, (dat kost toch neen een ehibbeleje), 
een enkele ropreoluctie vluchtig hebben bekeken. 
Hoogstens, maar dan is dat ook het aller-
Mterste, zijn ze Oor de mop tiaar de hitlijs-
ten persoonlijk gas kijken, omdat het entree 
een kwartje , was en je clan veilig kon beweren, 
dat je het zelf had gezien. 

Slet dergelijk kunstzinnig gespen is oliepit: 
teeren de . moeite niet- Paard liet draait toch 

Als er den laatsten tijd van schildeleanst 
sprake dan weren het al game een niet te 
vermijden kivestie : hoe men nn eigenlijk denkt 

-over ditline en futurisme. 't Is een vraag, 
die nooit idtblijit aait iemand van trien-men 
-veronderstelt,- 'dat hij over schilderkunst in 
het algemeen nu wel 00011 beetje kan mee-

e 'puiten 
or 

n 

. pt.de yrag vindt het niet onaardig, 
:do zijn aann-al te laten doorschemeren, sint 
hij tja,. wel een léek ! maaidan toch nogal 

',Can Moderne ntroomingen op 'le hoogte 
e !hee woorden klinken in zijn mond 

w'i vertromvd.  
mr 
nm 

lut er 

eind. ik schilderhischilderbe 
ver ee d, dat ik kan schilderen, is 'het 

ciér de ibfidern Miami s-oorgelegd, mees- 

dan enedeit re,  Anooloaoawte,j__oil„ryto,i,  j,. 'askeu  
zipt, die niemand wersehipdijk deorteorstelen • 
een I' Daemintspring ik al gauw op den laat-
sten groeten !noester, dien Frankrijk gehad 
heeft:- Op Cézanne: : • 

Cojefine is een zoeker geweest,' hij wilde. 
ijil`11Wee•-bameli, bij zocht.  zult ednproukelijk 
uit: ta- deoi2cen'ini zijn deken, en-Zijn, plas- . 
tineli talent ken! ziek bij geen rieliting nen-   
Annet'. Waarom het licht?; -- redeneerde 
(!éntitries op eijperen leeftijd; den vitrin wil ik . 
vethrinden. En dat was zijn grootheid, dot hij 
al schilderend voor dit printipot de formule 
vena. Timsehen-asij.-notelien-bosza,eleintginde t  , _ 

schreef bij eens --- bevindt zich het lira. 
Maar ik. wil niet het licht schilderen — ik 

--,d,-.k‘i,"'.  ,^'W,  va,l, den ',Wlelki e{1 aan bet 
licht 'moet ik in de eerste plaats Met denken. 

Dat idee hebben jengens...Sehildes Zin hem 
stetig• eststgehonden, rn omdat ttliSehrtiomenil 
del vorm tot ! 'tin hoogst ideaal stelden en 
zich in het eerste begin niet vrij veelden, 
hieldom zij wielt wat ei te angstvallig aan dat • 
nieuwe • principe Vast Zit voelden zich niet 
vrij, juut ontwikkeling verkeerde in het rente;  
het imezelemle studium • en zm kwamen 'zij 
ertoe den vorm der dingen te te stijve figuren 
vast te leggemf  Valt dien uit  wilden zij Menno 
groetheid zoeken ...voor en schilde:risten:k, die 
ttionninentaler,: . tnestr bedacht en stek decoratie- 
eet zon rijst; dan het nein:Afsmet t het frag- 
tinaterieli bekijken van een stokje natuur, 
toonli he date toevallig is — oen had kunnen 
worden.. Om Min part vat) uitgang et. te 

-verliezen, -asven hun doeken vooral in_let • 
!begin den indruk ' ban iets store. Ell een: • 

ailleehielitleteil'illijif, 11./.:::f'1171r;k,.-,D4—gais6P-.1 ,:Co7;:-  ------ 
i

,.. 

 

In as  cpn. Lies tubes:" Met dien "plistié-jnisten 
itroep was. /iet woord enbiene geboren. Men  , 
ide het seettendt' t;"voilg .(les Perg11-e""-  .-

1 jee!' liet kind : had : een naam, 'en dien 
nt "heeft het'. bekenden. Fin. , olie  zal blij-  .! 

slet, doer de  geschiedenis heen, Cubisten. • 
!'jn zoekers iiaar Oeli niénote seltilderkunst, f 

j. - hebben hom --eneatek. nog niet . geven-- -  
d n, dié het Principe:niet , onnégbatti: tolent  
jiye-g vastgelegd .. -  j die den groeten bloot )reeft 

dil hun naam onsterfelijk zou kunnen 
leken — 'Mae de kans is: er, dat één• het 
na dras voorbereiders zoo eer zei inengen. 
liet zon een legische lijn zijn, clic zich yoort-
zet. helpt hen geen genie, dan zal hen richting 
doodlOoPen op een Zijweg. t! •  . 

Onz,e appreciatie, die wellicht nog Onrijp is, 
heeft met dit eier niets te maken. glei publiek.  
41ept de kunst niet, het heeft slechts te, volgt, ',,, 
a) kan liet in den aanvang niet waarderen. 
1)e kini118eate trildriiii :ité";„liiMi,-e•ii. het oersi
geStranla. le reeda aflos dikwijls het ware  ges 
bleken, 'Welke nieriwkilditing is niet gehoond? 

Ot fik weet' hij onderVililling, welke tegen-
argumenten er gemaakt werdenn. lle kritiek, 
zegt men, beeft haar getuid verstand' Verleren, 
en kan niet *nate sneer time omdat zij vee 
heeft een Ontken Vincent Vie kOogli,te Mis-
kennen ! liet eenige wat ik thniroirontwinieden 
wil, - is dit : laten - trij (let:niesten nog,  een 
tijdje laten anon:Meteen ton dan.pas eeroor- , 
doelen. Vonrleonni, lthire hei recept: afwaehMu 
rund- stille sen." ik heb te veel  omlijsten 
gekend . om het sprookje vnl te houden, dak 
bet een troep gel- ken zou zijn! . 

Met do .  'futuristen staan we voer iets heel 
•wIldera. Hier hebben We niet te thieit Me een 
kunst-begrip, ' dit uit een veniuded systeem . 
is voortgekomen. Futurieme ioS geen streenting 
ig de koine: het ie .411' lijst voer Ti"7 fe X eet- 
opvatting Vee een klein troepje I tdlimed, 

Hier en daar . bobben ze war ,armhanger,. 
maar veel is dat niet. hal/risme shift ;dl, 
in : politiek , etiiira, 'weleleettap, dieluktinst 
schilderkunst. Futuristen zijn erstortshisin. •F,ti 
wat het beluegtijkste i•-:: zij willen breken met 
alle inkuilt Zij wille he al:gehint nieuwe 
in lba. Overal. 1 I mi tol , 
heeft het gesegil: ,le snent nlort omver ge-
Itasht, th ~le linea, ;iii. (Iwiii'. he herdeden 
der Kil 11e4 : RIBlye. t.  II Wein,. Veilt-de. seinnaad, 
'dr liefde, die veer ledll ab abstract idee niet • 
1,,t,ad, die lij ,heltes fit les terbiteling net 
Ja, aal Elarldke sioni.lijkliehl sein eattli, mag 
niet le hee elijk,wetrelt gehouden /WI, ,' roti-: he 
terikhontnni rijn deeált1:01 e 11 . 111i deil 1100, . 
tnille Os .ron ,le Iteselmnjnit mit  meter gegaa n 

-tin, oe herlo ven, zal al loet ende teer ihnwd 
teezooisi Moeten eerden. RIL Me mekte 

duiten der school verwerkt tot gebrnikaveor-
pen, in sierlijkheid. en fraaiheid -binnen 

wedt-veren met die vin elke andere instelling; 

een absolute stilte en rust, honden zij zich 
slecht. bezig met de beschouwing van het 
Opperwezen, door hen sAume. genoemd, welken 
mystischen naam de geloovige .t waalf du 
zend malen per-tollag moet nitspreken, terwijl_ 
hij daarbij de •kralen van zijn rozenkrans door 
de vingen -laat glijden. Hek schijnt, dat' het 
herhaald 'uitspreken - van eenzelfde -woord hyp-
notisch werkt, ' Het-  is verder de bedoeling 
van den,fnkir mine. bewegingen 1» *r- 
la,agialken eau '5,5-olioernic zijne ademlielings- - 
frequentie té verminderen. 1.1ren lang blijven 
zij in dezelfde hending. Bijvoorbeeld: tip de, 
linker gezeten, of de linker voet onder 
de rechter dij geplaatst, de rechter voet onder 
de linker dij, de rechter teen van de voet in 
de reehter hand, dej linker teen 'in de linker 
hand, Soms .brengen zij nog in dele houding 
de kin op de borst;  het voorhoofd • op de '. 

og---lerringer---De-reerter-lriel-pla,ateen 
ni de maagstreek,  

Deze asceten moeten de lucht, die zij. 
ademen, weer voor de inademing intern -:ge-
bruiken en zij moeten die Zee -lang" mogelijk 
trachten in te houden. Op dat punt zen er , 
vijf graden; die zij moeten dobiloopen, alvorens	 igwev-E  N ui r. _A'R'T 

werd is, munt eveneens uit door 
zijn eleganten vorm en voor-
name bewerking. De huidige 
mode, die Randen zakdoekhooge • 
eistilten ,stelt, dooi heat Zon 
zichtbaar te -laten dragen in 
de, mantelzakjes, moffen, tasch-
je of tassehen de revers, maakt • 
een dergelijke eirreerige be- • 

- werking svel tiooslig. 
• Eis ook de Guur kleedjes 
maken een alleraardigsten in. 
denk .met hut reik en levendig 
patroon en venae vaals" net 
een tafellotinet of kleed in de-
zelfde bewerking een voornaam 

`onderdeel van de nfelversie- 
ringen, waarbij steeds meet kant 

, gebruikt wordt. 
`Bomsi la deze gereproduceerde stitikjeseen 

rodere natuurlijk nog vele in variatie 
en , combinaties vervaardigd. We gaven hier 
enkele om slechts te laten zien, dat de gros 

vele stammen uit. het Oosten. Door jaren en 
jarenlange voortgezette moeilijke• en pijnlijke' 
oefeningen weet de bewoner van het Menem 
land een„dusdanige licenehappij over geheel 
rijn:lichaam:to verkrijgen, dat het schijnt, dat 
hij van een geheel ander maaksel is dan wij, 
Wegterlingen, Ja, als wij lezen, waartoe de 
fakirs.en yoghifs-id. staat zijn, of wanneer Wij 
toevallig zelf in de gelegenheid zijn persoonlijke 
Omsmeedt:igen daaromtrent te doen,. dan kunnen 
wij !i>yn'anTii.ii. gaig'""ns-4.'*-- wat.gngegginnen--  
geboden nare, werkelijk gebeurt B:ij zoeken 

-nna-1".en'denken in -&- eerstenlaan aan bedrog, , 
remachelari- h lln • tie 'Zee • nu en dan 
komt een fakir • Of voghi naar ons land en 
naar den .1.1tiag om sn Seinpost of elders de-'  
toonehmaireni door hmtne verricbtagenintver--
baWing te brengen. Laat mij er echter oninid-; 
dellijk 'bijvoegen tint, wat wij hier zien geen!  

-.2'7eigenlijhe 3•02hi,-(Yegbi'n-stat„ 

-o'n 

honger dan fakirs) zijn, maar slechts leerlingen-
fakirs, -die 'bOn oefeniogstijd om de een of 
andere reden,onderbrolen hebben dikwijls 
omdat die 'hun te moeilijk bleek te rijn —` 
en nu naar het Westen reizen om ' daar den 
blanken hunne reeds Ter kundigheden! 

eengen roem.
'  en enig geldte verwerken. Wat ik•  in dit, 

opzicht eenige jaren geleden in -BehiPtist eh' die er moet verloopen tusehen•een'inaderning 
onlangs in, het eLunapark,  gezien heli, is en een nitedeneing. Elke inademing moet twaalf 
tinsh reeds voor' ons Westerlingen, en voor Seconden duren en elke:uitademing 24 eeeonden. 
onze begrippen, die'Wij van de menschelijke 1)e vijf Opklionnende •tijden ",gedittende welke 

n, physiologie hebbe merkwaardig genoeg. Be- zij hun, eden:Maling .nmeten leekten, inheiden .  
drOg was er  zeker niet bij. Re handelende zijn de volgende: .• 
persoon — ik, zal hem kortheidshalve fakir`.fakir`.324 -- 64-8 — 1296 — 4592 en -5184 
noemen -- ve,rzooht zelfs de inedioi,. die voor' eeconden! 
deze proefséance nitgenoodigd waren, op het ' Gedurende drie, instonden moeten zij 4 maal 
podium,  te kolen om hem en. Zijne apparaten per dag, en telkens gedurende 48 minuten 
aan een onderzoek te onderwerpen-Velen gaven slechM door één neusgat ademhalen. Bij het 
daaraan. gevolg en hij --liet merkt-nuit-1i keuren, zij dikwijls ken 
ef,atiltjes van zijn wilskracht of liever .n de tong om; Zeoliet deze den ingang, tot het 
heerschappij van zijn geest over het lichaam, strottenhoofd bedekt Om de ton tot dat 

-Men. Een r oe em e eweeg ij genoeg re. ine en, passen 
ee-s--4); es-fteleir-mnebloette-zijn-beetniiehmun , se o ele-trins-orge'van dit ergen. 70-4 art. efildfin. 

Algot eo, half-ontkleed een zwanen, ijzeren zij dikwijls herhaalde • malen :het tongpriempje 
'egel ;lange, scherpe peuten. Rij liet in. Hom maag reinigen zij, Zonale wij wel 
dien, ter demonstratie van de zwaarte ervan, lampeglazen schoonmaken: Zij slikken enige 
utt ..wijne• handen op den grond vallen: de keren achtereen een linnen windsel in, waar- 
ijeserell punten drongen diep in den houten tart -  zij het cent einde in de hond honden, eo 
bodem. Daarop nam hij den kogel weer -  op „trekken het vervolgens weer door den mond 

--,...)ijnew=beg1-nr-de-hengtn-0117908-irenrnlvIllne naar bmtg3.- •  
naakte schouders e» rug weder op. De plets, Gij ziet, lezers, „dat deze Indiërs het ver 
waar het ijzeren Voorwerp nerkwam , toekende hebben.gebracht in het zich n opleggen vert  
zich door een holte roodheid, 'meet geen martelingen,' en dat rij hunne, schijnbaar 

d- 'wen leas ibemerkbaar, en evenetirizgesdoelde; magische 'eigenschappen, waarmede gij slet 
de fakir pijn; omdat hij liet 7,get. wilde", vreemdeling in verbazing brengen, niet voor 
zen reide • hij naar aanleiding ,Voin'peit ides- niets hebben , verkregen! Na nl datgene, wat 
bet-regende vlaag. ge nn gehoord hebt, zult ge misschien minder 

Wat echter wel den meesten indruk maakte, moeite hebben te gelooven; wat zonder eenige 
was een. begrafenis. van tien minuten onder„, inleiding ongelooflijk zou zijn, mate aan de 
het Seheveningsehe dultrzend. Een groote waarheid waarvan niet meer te terneer valt 
glazen kist werd op het toneel gereden. Ieder, Het is wetenschappelijk vastgesteld,. dat In-

AdtelltOdeMZZ-  -aiadb.--fakira-ffin -velghi's niet-alleen minutem, 
van het glazen voorwerp bulkt -we, dus niet maar maanden lang in een t o egeme ts el d 
doorboord om daardoor de toevoer van, lucht graf hebben gelegen , zonder dat dit hun 
mogelijk te weken. De fakir nam een. diepe dood tengevolge had! ' (Slot volgt). 
ademhaling. Toen soloeen hij door stil te zetten. 
Neus-en toren werden met was dichtgestopt. 
De mond met een breedeit doek dichtgebonden, De Koninklijke Nederlandsche 

Kantwerkschool. 

fl 

Zooals in het vorig nimmer. werd mede-
gedeeld, geven we hier nog eenige kiekjes van 

zij zich den naam ïeght. mogen teeeigenen. 
Deze trappen hebben betrekking op den tijd 

die-  van-achteren -vastgeknoopt'--werd. Dieren 
strekte hij zich voorover in de kist Int en 
een menigte bedienden, hadden hem in een 

- .00gwenk onder het deinzend; dat in emmers 
werd binnengebracht, totaal bedolven. Van te. 
voren:7MM hij déti der medici verzocht,•dat 
deze den tijd op zijn horloge zou controleenen, 
dat., hij elke minuut, die hij onder het zand 
zon hebben doorgebracht, luide zou afroepen, 
waaraan de impressario -een slag op, een gong 
zon doen hooien, die, ---. dit yes zijn uit- 
driakkelijke ~soli onmiddellijk moest ge- 
volgd worden door een flinken stoot tegen 
den kist, opdat- hij,  zelf preoies zou weten, 
hoe ver hij met zijne -proefneming gekomen 
Zeilde zijn. Ik' had' langzamerhand het volste 
vistetzonwen in de kunde van den man ge-

'kregen.. Toen hij echter onder een diepe stilte' 
-langzamerhand geheel onder het zand be-
- dolven was geraakt en de. Mediene ernstig en 

nauwkeurig de afgeloopen minuten langzaam 
-afriep, bekroop mij een. eer eigenaardig ge-
gevel 'Dee ontzettend traag kunnen in som-
mige gevallen de minuten verloopen! langzaam, 
langzaam ging het van 1 tot 10 opwaarts, en • 
steeds bleef het zand boven den begraven man 
onbeweeglijk. Eindelijk weerklonk de ',tien!,  

nsch" en :verscheidene ma en gaven een echt 
van verlichting. Fluka en handig werd de 
fakir uitgegraven, Zonder hulp echteraverhief 
hij ziek, ontdeed nieb. van het was, en sprak 
het auditorium toe! Zijn stem was rustig, hij 

- rag niet blauw en hij hijgde 'niet! Wel had 
- deze persoon zijt lichaam-  in bedwang. 

Ik- zeide 11 boven reeds, dat deze eigen-
schappen niet aangeboren zijn maar aangeleerd 
snoeten werden. Weinigen onder n zulle echter 
vermoeden, hoe ontzettend lang de proeftijd 

• is, diett de _aanstaande fakir moet doormaken, 
en boe %iel van zijn eithoudisiWermogen en 
wilakiacht gevorderd wordt.. Niet menden, 

-maar jaren ets inren duurt hun, oefeningstijd. 
Een van de vele ' eischen is de volkomen 
beheerst:hing van elke apier en de volkonwe 
beheer:to:hing van de ademhaling, da e zij tomor 
willekeur moeten loeren onderdrukken. list ie 
weer de Iterhato, die me daaromtreet zeer 
interessante bijzonderheden mededeelt. 

Velen vena hen inwonen ontleraned.sehe el-
letjes, waart,, het daglicht slechts dom een 
nauwe spleet kan binnendringen. Dikwijls' 
...rik opening-  nogesksioloons -gebel erf 
gedeeltelijk dichtgooien! Daar, tul, :wen dom, 

Zakdoek In Ouoheasekant. 
l'huto G X. 1, V.enbeelen. 

eleadje et Bowldoek,e elunykant. 

Van subisme eu fnturismé hoeft men één 
ding gematikk_— tegelijk woeden ze geneeond, 
in één adem, en oorspronkelijk hadelenese toch 
niets 'met elkaar te snaken. Feitelijk hebben 
ze dat nn niet, maar ren fout, die in het 
spraakgebruik geslopen is, km men er moeilijk 
meer nitkrijgen, ca olie heeft aan de heele 
meden:ie beweging veel kwaad' gedaan. Om dm - 
tivne begrippen te onderscheiden, Moet !ne de 
geschiedenis weten, lloe zijn die toette woorden 
ontstaan eu wat is het ,versehil 

,Laat ik n dan dadelijk zeggen, dat fietsrime 
oan dol aanduidt, dat enbisme oorspronkelijk 
erde,:achedditainst — een naam. voor dr map 
gemankt -- is van een moderne richting fit 
de schilderkunst; ren beweging, die dien overal 
bespotten kan, die intgetiationaal• is, die zich 
logisch 'ontwikkeld heeft int de geschiedenis 
var de kunst in de laatste halve  eeuw-. Wat  
is daarin  feitelijk •gebenrol? Verschillende 
stremmingen hebben elkaar opgevolgd, de ro-
mantiek ging ever in naturalisme, ite melisme 
en • daarna ziedden de elddidera le e r iris 
Wie llse,: ma de werkelijkheid was het 't licht; 
ole geheimenissen sun het Mistast-bare licht,  
dadealp legde» zij bet gerent. ne ileelltinaWeD 
toehun Let licht. En zetels het altijd gaat 
in de mes-hiethets : niets kan. lang blijven 
bestaan, na het veile, mek Mee lel aildkir,•: 
de Weed, die in al sneller tempo elkaar 
seliijnen op te  %the, vei-driegen zich isa on-
geronde baast En ,11, ik n me enten »dile 
vervelen, das Mat ik stel :-au-kome mm halen, 

-r uit -op--  en -flamee Weg' VoWite 
hard oio gelachen wordt. Wiet het domste ie, 
veroordeelt het meeste datgene, wilt hij niet 
kent ot-tliotkoliegrijiiti-intusschen zij hier olie--
merkt, dat bovengenoemde eigenschap bij man-
nen veel sterker aanweitag is dan bij vrouwen. 
In het algemeen -natuurlijk. Vindt ti het al - 
te ijdel, del ik ,lezeres,." en daardoor .00k  

inezelv.e aus..aut ik ons allemaal hierom 
in,  dit Vronwenblad even prijst t men 
zon een meer bescheiden houding kunnen 

,--aannetnen, maar zoo'n enkelen . keer is het 
andersem aanlekkelijk. 't Is tm eenmaal hetogeh 
waar, dat vrouwen in een algemeen geep i 
over kunst minder last van &Mime arrogant 
hebben dan de heeren der Schepping. 

Eet publiek-  iwUrnealiepelooze verwarring 
en vanuit mijt lidbfitnernasse, middentusschen 
Manpen schilders, die-elk een ander ideml met 
zich, singelt, waar het ruikt net verf, en liet 
zwaard áu metamorphose tot penseel is ge. 

• werden; heb ik een onweeritaanbareheheefte, 
. over - het onderwerp eens een boom op te 
 zetten, Ik wil noch nw sympathie, noch Uw 

antipathie opwekken, mee alleen de feiten 
vertellen,, die in Holland zeker,  minder bekend 
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Volkspetitionnement voor _Grondwettelijke 
gelijkstelling' van man en vrouw. 

't Klinkt gehichtig en het is ook een mak 
van gewicht! We kunne» er in dit Vrouwen-
blad niet over zwijgen; dat zou toch Wat al 
te dwaas zijn. Hebt' ge wel goed begrepen, 
slat er' op handen is? Denk niet, leveres, dat 
ik met wil kijven over de kwestie Vrouwen- 
kiesrecht, -  Mevrouw van Embden 
heeft een reeks artikelen beloofd, en hij wie 
zon het onderwerp veiliger thuis wij dan 'bij 
haar? tin wil veronderstellen dat, zij, tot wie ik 
spreek, het vraagstuk al als Cpn uitgemaakte 
zaak beet-houwt, en hoe Weinig actief, hoe 
lankmoedig,. hoe onverschillig bijna zij onder 

• alles blijft, in haar hart toch wel weet, dat 
vroinvenkiesrecht een imedziikelijk en logisch 
gevolg zal zij. van mise maatechappelijke 
verkondingen, Iets, waar je nu verder geen 
morden over vuil maakt, maar waar. je 't in 
stilte WC eens bent. 

Ik preek niet voor degenen, die nog niet_ 
zielizelm zeker een overtuigd tje. Die 

kunnen nu tieli niet Inleen, en. VOOr hentek 
-is' dat liet meeste jammer. Maar ik geloof, 
dat liet' juist naar die eerste greep vrouwen 
°nodig I, dat ze ven, aang.poOrd Word., 
mi niet al te latte houding mm te nellen bij 
.I‘. mik die op touw is en die de meest werk-
zamen tentet deis voorbereiden, Ons al len gaat 
liet mot, vn niemand kan het bekoorlijk vinden 
dat anderen met moeite en tegenspog kastanjes 
voor zus uit het Muit willen halen, die we 
later zusterlijk oppeuzelem De beeld- 
spniak is biet al ti,  origineel, moor ze is 
duidelijk, en duidelijkheid ie ie de jitilitit•k 
zoo'n .groete Mem. — 

Wat gaat er gebeuren, 11111 .0,1'11 vat 110111 11n 
I koud l't 011 mai, wat uw eigen 
litilitieki. inertniging is, -n  och ni gij a zette 
air KAM-eh miginint wel geheel op de heugt., 
neet. Haar gaat liet niet om -- neg 
liet begrip hebben e te maken, en zoo heel 
heel Ischlig held gij te doen: au hatidteekeiting 
zenuw onder het petitionnenunt dat ia aller. 

1 
dun aan non uW__geverl.  ra° 'n afzonderlijk  _ 
int:heidentje rot geheitunissui te zijn (lijdt 
onze neme daar niet wat te veel aan?) die 
rente.' macht Ae  gelilasiteits-aiek_gehal 
verstopte]] heeft. 

J. ZM'ARTENDLIK. 

Die Haghespelers. 
CANDIDA. 

Van Pine  Bolder hebben  Itti,j._de Candida-
vertolking gezien, en we hebben den vollen - 
dracht van Shaws tooneelvrerk niet vermogen 
te schatten; van Helen Iiesmond zagen wij 
den titelrol en het stuk Candida is ons met 
hare opvatting verklaard! 

Dit is de eens genote ervaring met welke 
wij, dankbaai, de voorstelling der Haghespelers 
hebben veelaten Er was meer wat die voor-
stelling ten goede kwam Verkade die vroeger 
den rol - van Eugeue Marchbauks vervulde, 
had nu dezen van den dominee Ds. James 
Moren, op zich genomen. Deze verandering 

-heeft twee --reotdeereii Vooi de nitheirdiág 
van een jongen dichter, half kind nog -- hij 
is immers echttien - is de toone,elspeler Yes 
kade phesiek minder geschikt. Het limialijks 
ait Engen e kenmerkt, werd bij een mannelijke 
figuur welke Verkade bezit, licht belachelijk. 
Als dominee daarentegen - een dominee 
waarmee blijkens den tekst gedweept wordt --I 
komt het imponeerende, dat en eenmaal met 

-liehainuslengtei ook- wel iets te maken heeft; 
deze uitbeelding ten goede. Een winst is 
voorts in deze rollenverdeeling, dat de jonge 
dichter (Herman Kleppers', werkelijk. jeu gd 
gafi kinderlijkheid, en ook 'Wei illusie van 
genie. (Zeer Veel meer zelfs dan in den rol 
ven Larborit in lledda Gabler). 
: Zoo warden dan de verschillende personen 
in Shaws Candida door zeer goede krachten 
voorgesteld, door veel meer geschikte dan we 
vroeger in die rollen zagen. Slechts voor de 
figuur der typiste hebben we een verlies te 
boeken. liet is een mooi gilletje, dit van de 
stil-verliefde, de wrange kantoorjulfrouw en 
mejuffrouw Desinond heeft daar vroeger een 
prachtig' creatietje van gemaakt. Er kwam 
toen een lach telkens op, om de zure opmer-
kingen van dit arme, niet-mooie meisje, doch 
een hek die wegtrok telkeni om het leed der 
verongelijking, dat idioot achter haar afienestige 
woorden. ' 

De hoofetindrok van Helen Desmorids typiste 
was een tragisehe, deze van ldn Sentete is een 
lachwekkende. bles is warlijk jammer, nu dr 
geheel,. rolbezetting Zoo min er, dat de rol 
der typiste niet ie verdiept. Heeft mejuffrouw 
ida Svmrts (die Getuigeis wel over veiligen 
humor limellikt) liet Welletje van Helen Des-
mond e d eens gezien, Wanneer &cv tut bet 
verhaal van het vroolijke soupeetje de-lcamer 

' ende aalt Dat w. leed, I ; hij I de manre 
werd gelachen. 

De Candida-vertolking etui IleleniDesmond 
heeft om diep ontroerd en het grimde ver-
geldt tii,echen Fine, helder, die inliet-pief 
epeelde , en Helen hermond bestaat hierin dat 
deze leemte den indruk mocht schenken van 
waarlijke goed- en grootheid toe kart, waar-
door di. onmiskenbure en. vanzelfsprekende 
Liefheid ontstond, welke een menselielijk W1`7.1`11>  

vrouw, als het ware kan °Moralen. 
l'egenover de gekungtelillieid welke de rol 

vroeger had, staat het natuurlijk begrip dar 
!Ielen 1 nninotiti' te 'gloeit" wist: tegeniner 
coquetterie , de eerlijkheid we'lkedcii: rmdida-
rol blijkt.. den klenk van zijn naam tv geven 
hmtt. 

Mia Candida heeft Stamt uitten ven bet 
mie. der vrouw. , een idvidiecerilig dir 

«ge
' coma. 

the de inonterlijklicid heeft als Animo in 

• . gehad, den had er waarschijnlijk niemand ever 
gekikt. Lde grap eigenlijk niet kostelijk? 

 ---Berneed-blielm-heeit geeproketerovereadon-
socialisten De futuristen, al hebben ze dan 
ook nog zulke wreedaardige plannen, zijn 
voorlosigig ook galon-heertjes gebleven. Toen 
Italië vocht met Tripoli, zaten ze rustig . bij 
elkaar in een Parijsch café., en dronken, of ze 
van den prins geen kwaad wisten"itenedim-- 
fine. 'Te zijn ook eigenlijk te veel wereld-
burgers, om door dik en dun Italiaan te zijn... 

lk voel mijn fout, terwijl ik dit laatste neer. 
lk heb n onpartijdig de schotels willen . 

voorzetten, en ik bei' te kort geschoten. Ik 
heb de ruin in veel gunstiger daglicht ge. 
eteld dan de futuristen,maar ik kan ook niet 
ander»! • 

.10 1,AJOOST. 

alarinetti mes zijn stichter:smient uit: hij 
maakte verzen, (nok -vele in het Peau:teil) dir 
in mijner, rijm  of unerdenkens niet geen-enkel 
;noemer-rem te wrgelijken zip; Toen sloten 
ziek een paar whildirs^ aan en zij trachtten 

.„te geven eva origincele sChilderkunet. En dat 
Min okt gelnki. Zij beweeitle» niets gen alle 
Meden lo. _einaakt te lokken, ede het nare 

dus etell lanmitiet te zijn als ven ilegetehini 
ergens Midden in Afrika.. Dat werd een schr.°. 
'gelijke terg eg. Geen menseh kan be nv t. 

"van • ziel !eipen; -tetil.."-totigeIgeslighEen amor' 
hem' ItMen kladar genulakt.41uweehilderkahst 
bleek bedeel:lul niet • echt nieuw te zijn; in. 
tegetuteel deer' waren ,raai-nl :te duidelijk de .• 
invloeden van poiuhlls t ]] 'eis nen'ifelm'teiI, 

_ iiisten„..4.1ntji.'4endjedoor eiken e gerommeld! 43p 
-.-him-tetweenstellingen7entbreekMmioitiemant 
die tm» Oreren' ningenaamd- uitlegt.' Wie bij 
intuïtie ne eenigszins voelt, wat schilderkenst 

. in haar wezen is. hoe zij ali vorm  pa ktpse 
en geest ,  te zamen genoten moet woeden, 
begrijpt al dadelijk de radicale fout, waar de 

• schilders-futuristen in vervallen zijn. Wei is 
er uit te leggen.'tichilderkunst is geen ver-
haaltje, het ie geen literatuur," er is niets bij , 
te zegge», het is alleen te ziet en wordt dan 
ef tint, of a el begrepen. Een futuristisch 
schilderij geeft bijna nooit een indruk van 
echoOnheid, zelfs niet. de ahnring van een 
schoonheid, die men niet begrijpt - het laat 
alleen ons denkvermogen werken, en ons be-
grijpen  vindt zijn • Oorsprong in de voorrede. 

• van, den catalogus, het is verstandelijk, het is 
geen .ingrijpen in den iin van open genieten! 

De leider van de-hturistenis rijk. Bij heeft 
voor de zaak zoo's reuzen-reclame gemaakt, 
dat bijna heel Europa er in ie gevlogen; 

de namen van die ltaliaantjm vrijwel ousterfe- 
ink -ge~ -Iedereen -het belangrijk..  
Hadden se niet Egoveel geld tot hun beschikktng 

dat het woordje mannen door twee ani ere 
gevolgd wil zijn en vrouwen! 

Zouden hemelt de tijden nog niet gekomen 
zijn, dat wij ons rijp voor de zaak mogen 
noemen 1Vordt er werkelijk nog over ons 
mensch-zijn gedisputeerd? 

Ik ben, er zoo vast van overtuigd, dat we 
de oplossing van 't ra-ra zelf in onze handen. 
hebben, als we maar tot eenheid geraken en' 
tocihen, dat de beweging meer is dan wat 
lawaai von enkelingen. Véél meer. En deer 

Wij leven .in ren tijd, dat niet dito 
partij zich openlijk verzet tegen de invoering 
van algemeen Kiesrecht voor mannen. Kuyper
is er indertijd al in theorie vódir geweest:- 
het ministerie Heemskerk had een voortitel
klaar, dat niet meer aan de beurt kwam,: en 

• tin heeft liet entre-parlementaire - kabinet-Mort 
van der Linden er zich . ..vía5r verklaard. 
De minister-het   is al zoo dikwijls aangehaald! 
heeft' gezegd,' dat hij boven de partijen sou 
staan en den ggemeeuen gatahet volk 

Mi -ten uitvoer brengen. Nu blijkt het, - dat 
die wil in het toeken. van aigmeen, liesreeks 

• etkat. !gatuurlijk is er van .mannen alleen 
speake. Wel in.héél voorzichtig in de Troon-
rede gezegd, 'dat er .liggingen gedaan :zonden 

t --worden-ui de-Grondwet de belemmering van de.  
--nns~d-lfrouwenkiesrublir weg' te-Rem-é-n 

en dat zeker een eerste stap, maar als Iet 
kabinet -Gort v. d, Linden ons daarmee afscheept, 
behhen neg-bitter-weinig-winstr-Dasram--
is er besloten, 'n poging, die'. verder strekt, 
te wagen. Als de minister met zijn voorstel voor 
den dag komt, moet het volkspetitionnement 
hem dat moment kant en klaar, als een machtig 
bewijs van den wil van het volk, aangeboden 
werden. En dan zal daaruit moeten blijken, 

hare liefde jegens den echtgenoot. Een moeder-
lijkheid die niets van doen heeft met ouseet 
lijkheid, doch die: is het Mere sentiment van 
vertroosting, welke de- volwassen man, ggeelijk 
hij zijn moeder Missen moet, te out eren_ 
heeft gehad. • 

Candida is de vrouw die de meerdere is in 
haar oingésing, omdat haar hart grooter -is. 
in die ruimte .zijn velen thuis: allen,lie haar 
nastaan, •allen die haar omgeven. Cantille is 

verpeesoonlijkte onoteelielijke_gordheir1,-wij 
is de WOW frezen wit, die een 
onbevangen oprechtheid bezit en zich voor 
deze:  niet schaamt. Candida is de vrouw die 

'geen socialistische vergadmingen afloopt.,-..doch 
de plaktijk van gemeensehappelijk,en arbeid. 
in kaar huis toepast. Candida  is -'meng 
Iet vellig aannemen - Shaws ideaal der 
vrouw.' ' 

Helen Desmond heeft deze vrouw voorge- 
stelti--zenelertot  pi.ee IJ te vervallen: Zij 
bleef aldoor de vrouw, die, hoogstaande, toch 
nimmer storend afdaalt; • zij was lieftallig in 
hooge mate en zelfs liefelijk, wanneer zij 
harde waarheden te zeggen had. De dictie 
die klaar en helder is; 'hielp mee; de dolde-
lijkheid der uitspraak van Helen Doemend 
is .zoo, goed, dat men een seer zacht gezegd 
woord tot achter in de mal verstaat. 

Wanneer nu MeemanKlopperè nog beter 
zich inleeft in zijn .rol,Broedelet wat fijner 
zijn dialoog leert voeren en het typistetje 
luisteren wilde naar haar voorgangster in 
deze rol, Sou een ensemble verkregen zijn, 
dat men waarlijk bekwaam mag rekenen tot 
een oude scherm Candida-ogniering. baalt 
die nu is, hebben we reed:, uitnemend ge. 

neemt ge er echter een int het t 
dan galt ge steeds iet, vinden a 
dat niet volkomen in de baak i 
kneuzing, een donker vlekje, ee D 

,
zwartpuntje

. .poztretstuk geen geringe opgaaf. is br- zijn 
soms 'Maar. Met dhhi vruchten z' n ne vrouwen goede eigenschappen in het werk, doch de 
uit de uitgaande wereld in ' algemeen te hoofdamdt de uitdrukking can het wezen der 
vergelijken die van de Dei. lende in 't 
bijzonder met de- makten nit het tweede ". e' .1111  8,1~- geportretteerde, is het 

.AtB. DE HAAS, 
mandje. Uiterlijk, zijn deze volkomen als de 
YrOliWeia neit de echte' genote wereld, haar 
discours is hetzelfde, haar manieren, gewoonten 

• -- doch vraag niet naar haar verleden. Het 
kenmerkende van de vrouwen der Demi-Monde 
is, dat zij nooit mannen hebben, allen zijn 
weduwen, of voeren althans den naam van 
getrouwde vrouw. In de leveuageschiedenissen 
dezer vron‘ven nik: de Demi-Mond.e ligt een 
wonde plek of bestaat een . duistere hoek, 
waar men maar liever niet in door moet 
dringen. Ván dit slag -kromme hebben Mevr. 
Manra-Bouwmeester, van (leider, de 
Vos-Poolman, hare creaties gegeven. Mevr. 
Mann-Bousineester, ja, zij, naar wier leeftijd 
men niet meer vraagt, stond in krachtig spel 
nog bovenaan. Schitterend heeft zij gespeeld, 
kalm in 't eerste bedrijf, doch opklimmend 
in warmte van zeggiegskraeht, in gbied van 
levemgeven„ zoodat ten slotte haar spel een 
spanning went voor de mogen, waarvan men 
niet ceu beweging missen kon, tot het scherm Alweer memo kreet uit Amerika omtrent de 
viel. Naast haar mag wel in eerste plaats toenemende spilzucht der vrouwen, die aan 
genoemd noorden Mevr. Guste dis Vos•Poolman. liet onmdoofeliike gaat grenzen. De N. Ron. 
Deze kunstnier in had mek geheel aan de ?Content vertolkt dien kreet, De ,Caioline Geigel 
ordinairheid ten haar rol toegewijd, tot een , heeft een lezing gehouden te Battle Creekln 
volkoMen begrip ontstond van de-.lage tralie; M101111011 vn de Amerikaansche vrouwen om 
welke zij voor te stellen had. haar spilzucht eens duchtig h faire genomen. 

Mevr. Holtrelp, Mej. Morel in de verdere Ze acht die spilEfteht ,zelfs een gevaar voor 
rolldn, hei waneen keurbelating! Hoe kranig het rag, want ZOIS algemeen is dat geldver- 
hebben de spelers Gimberg en Meenier hun teelten verbreid, dat de mannen niet meer met 
ellenbmge dialogen gevoerd. Het is waar, dit die dinh vrouwtjes trouwen willen. 
stuk is al zeer lang me 't repertoire, het Wij herDDICrell 0113 een verslag van een 
moet al den spelerg volkomen zijn vertrouwd, echtseheidingsproms °ener Mot. Ileye. Als 
doek de frigehheid spel blijft dan toch eenvoudig boereemeieje had haar -  man haar 
uil zeer te loven. gehoed. Ilij WI. de hum van den petroleum- 

De radheid van taal, de actie, het tempo koning Drye. 'inc gereehtzitting klerk, 'dat se 
bonnet van beide bovengenoemde toonel- een fortuin van 12 millioeti had weggesmeten 
epelers ons 'kid, dat men zich waarlijk die in en thuis haar man een meiers ti:indeed, omdat 
de »rad der Demi-Monde niet heter zon kunnen • ze er niet' kon komen van de twee millieen 
wensohen. De eennes-lee tioschen Olivier oe-Mengelt', die Ileye knar jaarlijks gaf, ob 
de 'lelie en SuznasuF d'Ange, respectievelijk nlition daarbij nog haar eigenlijke toelage 
honig taakorgie merrouw.Manmiloinnueester, bram van 48000 in de maand. Laistatge. 
mine/ appetijtelijk om nog eens wtmt_tateilleit noemde toelage wilde zien tot 

f 75119n! Dis rechter ontzegde haar haren Mach 
Een- uuroir asmid!- - - in. Met ern duchtig, standje op den koog. toe. 

KUNST: 
G. VAN DER HOEF-. 

Io ,,kunstzaal Pieturae is op het oogeublik 
‘een zaal ingenomen door olieverfschilderijen 
wan G: van der HoeL - 

Wanneer vee den rondgang langs de wanden 
van 't egeltje hebben volbracht, weten, we dat 
Mie schilder allehminst zich visthourlt aan een 

- "Irepaald onderwerp. Zoo zien wij 
___selgenweenkleine-jongen-eiteen- 

door den schilder voorgesteld, stilleven 
waarin Japatische poppen de onderwerphn vin- 

- men, oudere Waarin poinpoetien en toneattei to 
een eierlijk kienigehepi "zijn geschikt. Et is 

• _ voorts sen figunrstukjd' van len tolletimileade 
dame, een landschap, waarin de wonderlijke 

• gestalte' beweegt van een turftrapperiden arbei-
der. En dan zijn het dames aan 't strand,, in 
't hatilentelier, in de, salon, die door den 

-schilder ale-erideirwerp van kleurstnthe in een 
andere omgeving zijn geptaatst.Alet werk 

'van dezen schilder is vlak gehouden-:.Of kier 
de opzet toe bestond, wij befivijfelen bet. Eer-
der lijkt het ..›ons voor den schilder nog niet 

• volkomen bereikbaar, hu de klem blond te 
houden Co deze diente_.en-ratief-tersevea--
Juist waar hij daarmee slaagt, hebben wij zijn 
meest waardevolle werk. 
. Als voorbeelden daarvan noemen wij de 
stillevens met pompoenen • en tomaten, de 
turftrapper (wat een kostelijke merstelling is 
deze wit de realiteit gegrepen karakteristieke 
verschijning!) en niet te vergeten'de dame die 

. voor haar spiegel gezeten,. ons den rug toe-
keert. Vooral dit laatste werkje heeft iets zeer 
goeds en moois. ALB, DE HAAS., 

In Pulchri. 
___Iton„.v.éj.,-Het-N-ect-Too,ieei. De Pulehrimil met er op t °ogenblik zeer 

goed uit. De leden hebben over 't algemeenDE DEMI MONDE. gareel werA.ingeetourd._116nietitee_pmjehgi_lid.,___ 
--„a1"~46--ge--weien~rie- dr-vrouwenmijn the--"-mejuffromeáljelander kleM ia tegenwoorditmet 
tot de Pemi-Monde zijn te rekenen?. twee stillevene, krachtig geschilderd, kloek-aan een 

Olivier de Jalin, een geroutineerd Parijzenaar, kleur; misschien is originaliteit het minst aan- 
stelt aan Raymond de Nanjac, die na lange viezig van alle goede eigenschappen in dit doek. 
afwezigheid buitenslands, Parijs weer betreedt, -Op de eereplaats der groots zaal hangt een 
deze vraag. werk van Mastenbroek: eBedrijvigheid"; daar 

Raymond weet er niet op te antwoorden naast zijn. enige Waardevolle kleine schikk- 
en Olivier geeft nn een vergelijking. •• • ge gen, een allerknst klein werkje_ 

e1íent--9. in 4e-frnit>"111ke"e-mandjes  • n Ma-  n eenTairVau der Maant. Willy 
met perziken?a vraagt hij en hij vervolgt: Kertens _is buitengewoon-  goed eertegenwoor- 
amen heeft deze mandje, in soorten. Heel digd met zijn twee struische bomen-meisjes- 
dure, waarin de perziken ruim tusschen zachte portretten. De schilder Ter Meulen heeft een 
blaartjes liggen geschikt; minder dure, die schets afgestaan: gIn den theetuin". Luchtig, 
eigenlijk sprekend gelijken op de heel dure en vluchtig, vol licht en atmosfeer is dit ere 
voorts allerlei soorten van veel minder kwaliteit, uitnemend staal van Pulehri'g oud-voorzitter. 

Over deze minder dure nu, die sprekend op. • .Willen we al het moois noemen, dat langs 
de Inga dure gelijken , verwondert ge n een de  wanden hangt, dan mogen, we de lefens- 
°ogenblik. Ze zijn werkelijk et en frartikleurig groote uitbeelding niet vergeten,•.welke Frans en even •aanlokkend, allee zijn ze wat Oerdar heeft gegeven van een moeder met 
nauwer tegen elkander gegekt , doch hierom herstellend kind. Martinus Sehildt heeft een 

n kunne se toch niet de hel ' van.. den. prijs ....  werkje ingestuurd:: sGrootrálieders lievelinge. 
der centen k sMn. • . Wat is de uitdrukking van de oude vrouw 

Wanneer ge nu echter een acht uit het kostelijk, met hoeveel smakelijk behagen kijkt 
eerste mandje neemt,  kunt ge Ier zetter van ,o3  op liet kleinkind neer! Doch er is een 

-zijn -det -~-i% "IIIIIInnn nff4enhondcni houterigheid in het werk, Vet gefidel- 
aleuf ze  zon run den -h".11 'eed geplukt; niet tot een aangenaam schilderij maakt. Marie 

'eode mandiet 11 andscheer is met een paar harer ernstige 
a d'.e ._

vrucht bloentetukjes aanwezig. Mevrouw van Woning- 
: een. 'dein? Stevels beseft nog steeds niet dat een groot 

BERICHTEN. 
Alle couranten en tijdschriften staan zoo 

vol, of hellen zoo vol gestaan over Rabin, 
&Mao% Togree, den winner van den Nobel-
prijs 1913 voor Letterkunde, dat wij, deer 
Mets meer aan Ine zullen voegen. Wel wil-
len we even vermelden, dat do groots Indiér 
zulke allerliefste dingen over moeders en lan,-
dere-n heeft geschreven. 

'Menigeen, zal zoggen ,Ta, Staillf alle 
bladen en tijdschriften vol over dien Rabin-
dranoth en vroeger hoorde je niet van hem. 

Toeli wel! Nog voor Tagote den Nobel-
prijs kreeg, had Frederik van Eden nem, ge-
schrift aan hem gewijd en hem doen kenners 
in onreige zijner NO/100natO vemen. 

• 
HOE DE iMERIKAANSCILE VROUWEN 

MET GELD WETEN OM TE GAAN. 
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Bij_etoaneueut belangrijke k • 
• 

het eigen gehik, keert dringender -telkens en. 
telkens ,terug. Ze vindt zichzelf huilend in 
een seheraernurtje, niet wetend waarom: Ze 

'voelt zichzelf als onveerluachtig wordend; 
wanneer ze-denkt min de:volkomen energie, 
die zij den yolgenden morgen weer aan .haar 
zijde roeper; inoet.. Er komew-oogenblikken, 
dat zij dien intensen strijdrom den voorrang 
baat, temeer -dekt zij eiah zwaarder man te 
gorden heeft, wijl zij de sterkende compensatie,. 
welke de niannélijke.oallega in zijn hniaelijk 
geluk hezit, missen moet. • j • S' 

Dan — ploteelhig gent het gernéht, dat de 
knappe docente, dokteres, advocate,' trouwen 
pet.i Dr nIgt verbaeitig. Want haast imMt 
heeft zij • een partner ultgezoeht, dm válgeus verdrijven alle geestelijke meerderheid 
de meesthm haar gelijkeis. ski.. weet echter Het eens j vionevelïke j 

. . . . e,  vrou me min ast e ij eid en steunbehoefte evengoe& 
teren zag. Het_loeren en j  studeeren ip het nitging .riaar-wat..smen.-eereleelde.--als Ju- -in-ik—ger oliWiikkade vrouw aaniveMg als 

- j- liniShouden, waarna zij :opgroeide, wee er wendige factor, waaraan de rolitgenoM te vol 
harde leefre.gel. Zij is-  in dien leefregel ab doen had, deze: van loutere geleerdheid, 
in een vsstalibeid--epgegrocid en hc.ft iich ---DrHverktffirle vrouw heeft wat menschenkennia 

. " voortdurend kunnen Meten, wat de studie be-
treft, met de jongens die et al hun heil van 
verwachtten. Voor een afzonderlijke, echte 
meistesopveediag met veel voorzorgen en nauw. 
lettendheden 'heeft haar moeder geen tijd ge 
had. Makkelijker 31119 het, haar met de jongens 

• mee op te veeden. ,..i.an den eenen kant is zij 
wat -de- finialebeprueding_betreft„dikwijlo vers. 
waarroosze heeft wel danslessen gehad, doch 
niet lang, ze is roet muzieklessen begonnen 
doch opgehouden — omdat de repetities op 
school haar te veel in beslag namen, zij- teut 
niets nul vrouwelijke handwerken„, want zij 
teekende liever..:. Zoo is ten slotte het on-
afhankelijke, wezentje ontstaan, dat wedijverend erend 
met jongens in kunde, baar Ideaal zocht in-
een geheel zelstaudig levensdoel: Wanneer zij 
verloofd Firma raken ; wil, ze met trouwen 
voorloodig 'wachten. Zij., der -erkende vrouw, 
is zeer eerzneitlig. Ten slokte .is de. Yerlaoide 
laan, dien, hem onbegrijpelijken wachttijd beu; 
hij breekt de verloving en zij troont' zichzelf, 
dat de zelfstandigheid een es-en kostbaar ding 
is als het Iturve5_1r. 
---..\- u. leegliii pas ree tiet maatschappelijk 
werkende leven, waarin de eerzucht is binnen 
getreden als een steeds waak- en werkzame 
etirunlane. 
. Zij, de werkende vrouw, doet haar best, doch 

-haar ontbreekt--dikwijls-het-initiatief; dat de-
-mannelijke collega's' als vanzelf schijnen te 
bezitten. 

Dr school- ea examenknapheid blinkt niet 
meer jnit, nn haar waarde als werkkracht ge- - 
meten wordt door` het leven zèlf. Ze ziet in, 
dot ze dikwijls tekort schiet, dat-ze hebt over 
kleine teleurstellingen en niet zoo spoedig 
vergeten kan en frisscheu moed hebben als de 
mannelijke collega's.. ,Allenge voelt •ze zich 
zakkén en. zakken, erger nog, doordat ze zich 
alles op het allerzwartst voorstelt. 
• Het grootste aantal van de werkende Vt011.WC0 

- vindt, als het zoovir gekomen is, wel uit, dat 
de onzekerheden van het huwelijk, minder pro-
blematiech zijn, dan de olizekerheden, in een 
enk. De vrouwen, die in een of ander ',mannen,  
lak volkomen. slagen, zijn• de htiél knnppe,..ile-
zeer bekwame. 

Zij bestudeeren en schrijven, *wit zij besta-
deeren en schrijven, op een manier, die den 
uitgever steeds neer meer copy 'van bug doet 
verlangen. De werkende vrouw leeft --- wanneer 
zij doktoree, advocate is, onder zeer bogen 
druk, want zij, de vrouw, heeft zich dubbel 
in te spannen om slechts de mannelijke jalouzie 
met den meest hongstaanden arbeid af te weren. 

Deze soort werkepde vrouw Werkt en werkt 
en werkt.... j... 

Natuurlijk keent
• 
 er een keer... Ze moet 

rast, hebben; de wei in. Maar zelfs onder de 
schaddw der hennen denkt ze aan haar in 
Men steek gelaten arbeid en ze begint er 
toetjes aan weer mee — dddr -- in de nut 
die ze zoozeer behoeft. Dit wil haar onafhan-
kelijkheid zoo. 

Door geen 0000 wordt ze in haar levens. 
' strijd gesteund, .zij is geen last, voor geen 

enkele familie en geen enkel familielid: tij is 
haar eigen meesteres. 
- -gin heeft ze een naam.".. helaas, beeft ze 
even hard als altijd te werken, om niet terug 
th. glijden. in de -oninigemerlitheidr Zelfs vindt 
zij uit, dat liet veel moeilijker is een naam te 
honden op een of ander gebied, "dan het was 
dien te verwerven. Tin slotte sluipt de ver-
raderlijke gedachte binnen J was het alles wel 
de moeite waard l' 

Als het zibiver met haar gekomen is, pat 
• de eenzaamheid scherper drukken. En deze 

vraag, tieni in het innerlijk vernamen, onitnnt 
de waarde van haar week ten ujuielite 11111 

TWEEDE BLAD. 
Van de werkende vrouw en 

het huwelijk. 

al,  Slof.)  

Het is misschien geen bewering, die he-el 

POtieëll kliulti Wanneer wij amenen dat de 
meeste werkende vrouwen ten slotte huwen 
omdat zij nu eenmaal hun vak moe zijn en 
vaar den ongestoorder _ wede van ,  een eigen 
thuis verlangen.  

Hee is de loopbaan can haar, de Ir eildnde 
\vonti geweest?.. 

Gewoonlijk is zij een kind -uit groot gezin, 
met ouders en broers rond zich, die zij hard 

leefddreid. Ten slotte blijft zij met behoud 
van haar waardigheid de winnende partij. 
hiderdaád tracht zij door goede hnishondkunat 
en liefde voor haat man„verogrdeelen. lr duoden.' 

Of de geestelijke unierdersvaardigheid welke 
zij (volgen, hakt fainilie. weeitlreft hosso  

- haar tria.Ma;n--b-ël-eliiél-iilioot het evenwicht 
in het huwelijk .. 

Och ...... zij moge Sanskriet kennen en 
flebreenwsch .... zij is altijd nog hangvoor,  
een los-loopende muis .... Zij, de geletterde, 
krnipt precies eender als kam-  Ongeleerde 
zuster in doodsangst tegen kar man aan, als 
zij samen een wei niet koeien ovetetekm ,e 
Een wesp, een gebote spin, een nachtuil, 

betreft, een bestaan vol ervaringen op; haar 
tbnisblijvende zuster voor. Zij heeft in den 

- -scherpe,/ brood-strijd, welke liet dagelijIcsch 
leven is, moreel gezien aan minderwaardige 
• Verachtelijk', soms van de schijnbaar Meest 
hoogstaande geleerden en kunstenaars, dat ze 
de hersenbegaafdheid--en artistieke 'vermogens, 
als een afzonderlijkheid is gaan. beschouwen. 

-Méér is haar innigste sympathie uitgegaan 
naar wie zij editen • kan. Neet hem, op wiens 
hart zij zou knullen bouwen in dn lijden van 
ontmoediging en tegenepoed. Zij begeert een 
wezen tot Men, "die misschien geen literare 
frezen-  ter hulp kan roepen, die weinig rede-
keren kan over de nuancen van zijn gevoel 
of ster de gevoeligheid van zijn aanleg, doch 
die d& eerlijkheid, van zijn menscheiijke zwak-
heid aan haar opdraagt jen ha,ar den aten,/ 
vraagt van haar eterke econor-zijn, Hier main 
wij not dien prachtigen grond genaderd; wanrop 
een huwelijk- van de werkende vrouw - veelal 
is gebouwd. — Volkomen gelijkheid tegenover 
elkaar, volkomen vrijheid; volkomen oprecht- 

heer-gemaal heeft geen-extra-bezig- 
heden in zijn beroep of ambt ter hulp te 
roepen, wammer het te doen is om een paar 
uur langer uitblijven te veronfaehnldigem Door 
een handige vraag op 't goeie pad gebracht 
en verder geholpen door haar vrouwelijk com-
binatievermogen; neet ze.  a7-heet spoedig.  die-
extra-drakte in rook te doen opgaan en in de 
ijle, ruimte, dip overblijft, ziet ze een vrijwel 
uit de lueht gegrepen feestelijkheid gevierd. 
Eo dergelijke kleine pekelzonden vinen bij - 
haar geen genade; - zij speelt-• zelve altijd open 
kaart, heeft zichzelf geen kleine buitensporig-

_heden voorbehouden en wil ook op deze zelfde 
manier behandeld worden. Het zoo liefelijke 
tijdperk van een, zich in onschuld en onwetend-
heid of liever onwetende onschuld, overgevende 
vrouwelijkheid is.  een -uitwas van twintig jaren 
terng en zij, als moderne. vrouw, vraagt. door-  -
kracht van levenskennie, door emancipatie ver-
kregen, dat er in het leven van haar man geen 
Jlilanwbaardkamertje meer zal kunnen bestaan. 
Doch over 't algerrieeh heeft de heer des Máses 
heen behoefte aan veel sociteit-bezoek, immers 
zijn -vrouw ia tevens zijn geestelijke kameraad. Zij 
weet immers wat het is, vermoeid van het werk 
thuis te komen..:, zij weet wat het ia, dijn 
een vriendelijk.woord te krijgen: een be-
moediging en een troost. Ze kent ook de weelde 
van van zwijgeu en zal den zwaar gewerkt heli-
benden man niet dadelijk lastig vallen met 
huishoudelijke praatjes of roet griefjes, welke 
alleen-de kleingeéstige, in wier geest weinig 
ruimte is, koesteren kan. Zij, die zich eigen 
vermoeidheid, afgewerktheid_ en ontmoediging 
ven vroeger herinnert, laat hem tot rust komen. 
Zelfs zou • zij, • de geestelijk hoogstaande, zich 

O niet vernederd achten, zijn pantoffels aan te 

Dan — ab hij wat bekomen is, kan hij 
met haar spreken over alles wat er belangrijks 
in zijn leven en in het leven op de heel,' 
wereld is gebeurd. 

di De VLOUW e zelfstandig gewerkt heeft, 
heeft zich loeren schikken. in -alle levensom, 
stanaighedeu; haar menschenkerinis is groot; 
ze ie gedwongen geweest somwijlen om te gaan 
in maatschappelijk beleefde vormen met men. 
schen die zij verachten mbest ; deze ervaringen 
hebben haar 't middel non de hand gedaan 
om met eventueel onaangename schoonouders 
't klaar te spelen. Zij zorgt slechts met deze 
in geenerlei diselisies te geraken. Zij wseet wat 
het bedniilt, onaangenaamheden te re/snijden. 

Z,,,, beantwoordt zij onrechtvaardige tm,  
ap/515.01 lal hatelijkheden, welke de inwater 
Va/1 11.15 5 5111555151111115 lilt, hal neowils' 15151 
haar ,rorgee werkend kW., hal L0111115  br- 

In memoriam —Noordervliet". 
Sic tennsit gloria muurti . 
Zoo ook _gaat de glorie der oude, stotige 

luitverblijven -voorbij. Lastverblijven, erf - 
'dekken onzer voorvederen, die 000 , krioelt-
ren aan het bloeitijd:perk 'onzer natie, de 
„gemlen erom". , 

Overal verrezen ze, die rijk-versierdo pit-
tricisehe huizen, doch, vooral deur, waar een 
flinke waterweg die verbinding met een groot« 
stad gemakkelijk maakte. 

la het Mia wonder, dart in di nabijheid van 
het vorstelijk .0-0eavenhage, verzamelplaats 
van wat edel, rijk vn beschaafd was, ziedt 
talrijke luethoVen uitstrekten langs het mui-
e water, dut voor groeten> jachten en glei-

zien-onttuigen • voldoende ruimte bowl, dan 
Vliet t' Ieder die wat dieper ia dborgedeon. 

-gen in de: eschiede/lie .rler hofstad, zal we-
ten, dot vele-voormme ilaagache -families 
en hIsteriaehe ,parsenen: hun geliefkoosd -ver-
blijf te l'eftitborg of Rijswiff, sesfiktiP11. 

Doelt langzamerhand valt ,6• ven na do In- 

der dezer herinneringen urm voormaligan 
Mieter als slaeljbliffer van den geest den 
tildk 

Eli ,ast ia in vele gevallen maar goed ook 
ruhasti teel 801500118 went, jaren Nu de.  
,..gonden eeuw" vooral, toon onze voorrede-
ren- stoot hun tijd en hen door vorige ge-
stoelten niet noesten arbeid verdiende geld 
geen raad meer wisten, ook veel leelijka 

Ons honger  ontwikkeld aesthetimh gevoel 
vindt rooi die overdadig niet !afwerk en 
beidden venderde buizen neer dia '„ordre dlo-
era" of -jolden" grein- waarderving meer. 

Al via Snordervliet. uiterlijk, strielits een 
ein.yourág, patrir•bell huis, turk wekt  krt  ver-
dwijnen tets ilmovige bij degenen. die hou-
den van hot ...hm.. dat Voorburg biedt en  
liet tot min der vriendelijkste dorpen not het 
Ingo  joddrirliont stempelt. 

Ibit bard. park. not ststige boem - 
J.:milieu is 111055Y 515 1111111511 5 500, 1•5111111151551- 

5551415151•55 51i . de wat weet men. Die lies 

In de meer eenvoudige van geest. Wat de 
steun van een gevormde 
leven aangaat, hierin ia de zelfstandig gewerkt 
hebbende vrouw haar man tot groeten bijstand. 

T• 

re, moderne, jgowlkoope villa'tjea ook, niet- 

Vele voorumne personen heeft „Noorder 
vliet", dat iel de bietste jaren niet zijn os,- 

' bedekte ramen als met oren- Vol droefenis 
..tiAlas,airledria-stoind -te oeren, aernitcr—zi) 

• dak geherbergd. 
-Veter het eerst komt de naam „Neeeder-

v liet" voor in 1658, in welk jaar liet huis 
waarschijnlijk werd gebouwd op last van Wn.- 
jeur Maurits Boachvliet. legt werd het 
verkocht aan Johan van. der Hoer, tom- 

voo do finentie vao de -Stoten van 
Huilend. In 167ff ging de plaats uit de banden 

'vno diens erfgenamen over. aan Adria. 
-131eysivijek, secretie-ie .van de Rekenka-

--Een-Motore eigennar 'werd.  
1.68.',3 Pieter. vast de A'elde,-griffiert van • 

den Hogen Raad. Deze liet de hofstede in 
1706 na arm zijn neef Cornelis Gerrit Fa- 

--randsker-terTEet liet van Holland, lu 
wiens familie zij bleef tot 1762; in welk jaar 
de plaats door de erfgenamen Wal VIT111WO 
Margaretha Page), weduwe van Ourdtii- 
rus de Rand, ridder-baronnet beer VaQ IJ 
IL:515k en-  Dubbeldam; raad burgemeester 
somt Rotterdam, oppetdijkgraaf sein de landen 
van Putten, meesterkaaap va» Hollamt ver-
f:Mokt werd aan Mr. 13erent Willem Buys, 
marl ordinwis in den Hongert Raad. lo 1786 
is Pnemais Cornelia, baron van. ;leiren en 
gninnuilitlijk, heer van de Plaat. i,onenelslijk 
en lfoltgenspinar, eigenaar van het buiten-
geel. Lijn erfgenamen verkochten het men 
Magdalena Jacoba Floga, walm° van den 
liongsehen burgemeester Joh, Turijn. Om-
streeks 1850 wart het bewoond door Junkvr. 
J, 211. van der Hoop. Later was bet do ver-

kblijfplenta vak Prinses Marinune der .  Nr4h•r-
Jambe, die het, in 1083, mliet nou baar 
zoon Prins Albrecht van -Fratsen. 
' Met icoon zoon van koninklijken bloede 

innen wij gevoegelijk de reeks van Manen 
nitep, wier adellijke en geleerde dragers 
eh bij voorkeur, ophielden op ,Noorder- 
"et" met zijn rustige, poëtische omgeving. 
o flik ma natuurschoon.. • 

olden zal het" nerbied,,nerdip <riebom,,,i- 
'enen zijn, met zich riemend <Ie herinne. 

from wat vele-gealaehten- gedurende 
' • 

L -14- H. 

THRPLEHOSTER ZIJN. 

Van do nuttige- en clrigelijke serie Merks, 
Beroeps-Bibliotheek is thans 1105 1-0 ~henen. ' 
«De• verpleegsters lust het. Schrijbtors zijn • 
de gediplomeerde wrpleigsters: P. lannoraal 

• Wiehero en I). E. van Rijn. , 
Toot merite' Iii•velen we ab lezing nul hrivr•n-

staand ba»; am. Hiel neerlig is het, dat 
vrouwen eit meisje; eens meid lezen en kuiten, 
mat her verplei•gstersehnit eigenlijk inhoudt! 
Tri 15•11 511 1111151b l. neg steeds, dat num met 
knaseisupscliniklin-rui-v-. eb ee, , n--cied-•ver--  - 
kamt. hl s Vriallrell 1•151111111511 pst f 15511 n, 

aai 11 151555* 111111 ls yr,t1/111,15545:1,51115111 %alk. 
0,5 155115515 Va» 111i15111.11  V5111/15.11 101•11•5111 5,11 

51.11 i• 51- 5115k nog 1,11 11550Sje 115111115.51511, 
grata, - !naar dat kon ze niet 11111101115111Y, 

Waden lat 

en-ecn-lhalve eeuw binnen zna muren door- 
leefden. 

Sic trucair gloria . 
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Weg is de winter, weg de heerlijke 
gezelligheid aan 't eind van. 't Bezuiden-
hout, weg het fris' salie winterrood op stal 
van gezichtjes, die een oosten-wind-prik-

' • heling zoo lekker gekleurd had, weg ook 
die jolige, opgévrek te stemming bij onze 

___:joniertan, die alleen bet ijs geven kan. 
Wie week; 'wanneer een en ander weer 

terug zal kenren?: Men zegt, dat het klimaat 
hier milder wordt, dat de ouderwetsChe 
winters van 14 dagen veer 'tot 30 dagen 

behoorett 
'---hit--.dat. Walkt` nimeaml, die 'r.seggo 

kan. 3l armti elk geval kan 't geen kwaad, 

Ron men zin onze Koningin ren onze 
Prinses met en meer nationale, specifiek 
Nederlandsche spart bezig denken' • ' 

Sa..? en 3 onzer kiekjes zijn reproducties 
van speciaal voor ons bind genomen photo's 
van groepen geoostumeerden. Leuk bi? En 
wat engen zijn ze genomen bij .kunstlint 
inden 1 atenav,ind.C,;iieptotogrilaf,a.3firm. 
0. J. L. Vermeulen, beeft. er alle eer van ! 

van publieke jolyt. 
We hebben weer naar hartelust kunnen 

bewonderen :het absolitut volgen der intenties 
dart den dirigent, de volmaakte homogeniteit 
en het volkomen eonsoneeren van dit ensemble.:  

'De hoogte waarop dit a capelleskoor staat,  
is bnitengewoon en het kan met zijn pres -
tanen heel wat koren tarten. 

Als men daarenboven bedenkt , uit welke 
krachten dit ensemble is samengesteld, en 
wie en wat zijn dirigent is, dan moet men 

• des te meer bewonderen, hetgeen hier Werd 
bereikt. lionel van algemeene bekendheid, 
zij nog even verhield, dat de mcdewerkenden 
inderdaad -zijn. inensehen, die geen van allen 
de muziek als vak,beoefenen, doch, voor hek 
meerendeel door den landbouw in hun onder-
houd voorzien en vaak aanvaiikehjk zelfs geen 
muziek kannen Wen. 

Wanneer zij ebn goede stem hebben en 
!inwikkel zijn aangelegd, kunnen se, na een 
aarsas bij den dirigent te hebben doorloopen, 
in het koor werden -opgenomen, echter onder 
(hee voorwaarde, waaraan " volstrekt moet wer-
den voldaan, namelijk het getrouw samen-
studeren en repeteer.: - Dienn is 'gelegen 
het antwoord op de vraag, hoe liet kond 
dat dit koor, bestwoule uit zoo eenvoudige 
111141SCIICII , zone VOC steno boven andere, samen- 

- geacht uit meer klinkende namen. 
Wat dee voorwaarde betreft, weet de dirigent 

indohjk ie-omen -asar-geen-ta..„., ...I. Op -ett oakooe it alant 
waaraan vooral de Friezen, die het onder "'srlidrrias uit  

voor allee ante  geweldigda4 t nier tan- ge  
-dw k!'ffRen7  h"- -hart -91- zulten dada waait„I k • d - • itt brell oir  cie wee - te Ina nl. 
Indoe. Oe Mb-ot-negen dragen dan ook de kenmerken I 

met een frisschen winterblos op de wangen Milla LE K. 
van het ijsvermaak geniet. , -- DE wouXumaigasi 

De bekendheid van de' kleine, uitgelezen 
schare onder Willem Saai is algemeen en 
het behoeft dan ook met be verwonderen, dat 

-weer velen op gingen om te genieten van 
'bun omdeden. Was de reusachtige Dieren-
Minsaal Mei geheel . gestild , dan ligt dit voor 
een deel aan de afmetingen dier localiteit 
die meer feest- dan concertzaal 'is en aan het 
feit dat, behalve het Effligéntiacotteert,-ér 
nog drie toneelgezelschappen speelden, om 
niet te spreken van de andere gelegenheden 

Greep ge...meerden op de 11 de Haageche IJanWA 
r..1. 

DROOMEN. 
Laat udj al de stille droomes 
Waarin , Lief, Uw zacht gezicht 
Al een wonder-iets zal komen, 

- Wevend in een krans van held 

- None draden ,- als: geheime 
handen,. bindend- droom aan droom 
.Door ile ngeWeten rijmen 
Ten A'o'relfder levemstroom. • 
- • 

- Laar mijn ziel - in 1 verliezen 
• Wat zij ecittomMter  jeff.'14.4...d.- • •  
-En• Gjadiciend weer Iterkiesn 

• . J' flor 2.111. L'" haar volheid. had.  

\Ven de broze maneStrale 
-Spelen.mu Mos 

Entten Wij Int driteinen dwalen 
\hart de dag niet. aan . gelooft. 

En Et handen veilig-teder • 
Om mijn Band met lichten druk , 
Remgen 't lang verloren Weder: 

stil gelooven aan gehik.  

MIST  

Verbreekt de strakke effenheid 
Ton het bleek-hchtenloos gordijn, 
Waarachter alle dingen wijd 
En onbeweeglijk ai. 

DROOMBEELD. . 
%nats het oude. vrouwtje Voor heur raam 
Te peinzen -zit,-  en met een zachten- lach : 
Naar buiten ziet, do- witte .handen main 
Gevouwen' in het scheidend licht der dag, 

• 
'Zoo" zit.ik sent, en weet niet wat 'mijn oog 
Iler-seboonheid- sint, waai' toch nastrearnd 

AlsofSZich, iets outreerends naar wij boeg  
\i aarin. ik wég 'zal. zinken met een zocht 

Op' art het licht en ziet mij stralend aan, 
oogenblik, -- maar later in den nacht 

de ik -wakend. code mijn- leger 'staats- 
. .  

LEVEN. • 
Groot kind, dat ',engel- verloren stept in ',t leven 
Als 't" wijze menseli-hefzijn-Olffroutnedf 
Deer vol van schaamte en kommernis te beven, 

Groep Beetekturneerdon op de baan van de Hen. 
(Special° de leneeeeee Yree'eneee.) 

De ringsteker-en taolt 'zin .  

Frieseh spel.-Nieta trekt le Friesland, tik 
de hardrijderijen op schaatsen, meer pil; - 
bliek dan de ringrijderijen, 'vaarbij dein-
geraan met zijn verloofde in een sjees of 

terwijlzijn meisje het paard bestuurt en 
in den verplichten draf moet bonden. 

Rul '1~S-dan sgili-s131~73-kt 
of de ferme yrijer, doet het, kranig rijden 

wat deze winter 
ons voor vroolijks  
en jeligsgsbraolat' 
heeft, alvast in 
een paar klokjes 
vost te ̀,leggen. 

Daarom geven ' 

we hier een vier-
tal reproductiea 
van. photo's, vers 
leden week door 
den photograaf 
C. J.L,Yeetueulen 
speciaal voer ons - - 
blad genomen. 

Op het eerste 
zien we H. -'11. 
de Korfingin op 
schaatsen op den 
vijver ' van het 
Huis ten Bosch,  
achter bet sleetje, 
waarin II. K. H. 
PrInges 

H.1E.ele-WeelittgeteTet.14.1G117Prleees Ile~e—n-Viver achter flat litr af reJnáteoll. 
Photo C J. Veegden lekker warm in- 

!k moet valt angst gaan schreien om 
tiet huiver stille van mijne Smart; 
Want buiten is de wereld stom • -
Li mirt;. gedoken,'mijn hart 

ta moe van 't eenkaard' Waken aan 
'Ik stetrenspotirle-y4ir jden nacht, 
Als ik?» voor 'Me:  J de Inren 'gaan J.  
Gedniseh/oos- vindend, eh geen klacht  

Groot kind, — het leven is zoo wonder-heerlijk 
Vér boten inensehbesef Yen. goed en slecht, 
Mater dan de drootnen , dikwijls reeds begeerlijk, 
Méer dan do• dood die pus ten grave legt. 

0 me dan; uwe nogen zijn gesloten, 
Gij -weet liet niet en dwaalt verlaten rond; : 
— oud e lak Voetspringen jonge loten, 
Laat more; spraak verklinken uit ruig mond! 

• 

?toto C J G Voroculeb 

de ring aan den 
stok zal weten te pikken. 

Welnu, diezelfde spanning zien wo ook 
,op de gezichten en in de gelinete 

houding van de talrijke jeugdige toesnou-
wers-sn ook van de ouderen in het derde 
en vierde gelid, die hot aardige paartje 
op schaatsen bestudeeren, terwijl het de 
i.g trachtte bemachtigen. 

• .• • , • j • 

FlIngretaiiee-vo Jomens-án-md.u.,  np de baagnolle-1 
(vladen '  oprit. leot ia armpeel, Tru,renkrodok.) 

iubirtan,-• 
Photo Vonteuleti. 

• 

veil de groote toewijding, die allen hebben. 
Det,dirigentj gelf landbouwer, heeft mede al 
r4iij‘jecaoliikbaren. tijd er voor over en bewijst 
nok . deer j de keuze van zijn repertoire een 
man te gijn van diep muzikaal gevoel en 
zuigen mnak. Dat het koor gin in den loop 
der tijden een welverdiende 'reputatie heeft 
verworven, die zich verder uitstrekt dan de 
grenzen van ons 'vaderland, berdjgeti` de, veel-
vuldige reizen, welke het gezelschap achter-
eenvolgens heeft gemaakt ter conceiteeriug 
in ,Loittlen, Berlijn, Antwerpen,..Keulen, enz. 
en ,de bekroningen welke 'het verwierf.. 

liet rogramma van Woensdag was vol af-
wieselingee berattend-Hollandsche;Deitsche, 
en vertaalde Fransche en Duitsche koor- - 
werken ea. het Ave Maria van Citeer Frank 
en een zang van Dvoralr, dit laatste, even-
als vele • der overige werkjes, zeer vlet eer- 

Het atureaugsnummer, e0Sterliede valt 
Ilauptman maakte a] dadelijk gtooten indruk ' 
en gaf ruimschoots gelegenheid, de kwaliteiten 
der verschillende bezettingen te bewonderen. 
Vooral treffen ons de bassen in dit koor door 
hun fraaie klankgehalte, era vormen zij cel - 
soaprek ondergrond voor de endere stemmen. 

WDe sopranen, hoewel in 'alle opzichten ruim 
:voldoende, verman niet de sterkste • zijde van 
het geheel. Evenwel was het vrouwenkoor 
in de flrie mol-nederlandsche Kerstlibdjes_ 
superieur van klaeli.-en stemming. , 

De sopraan-solo in die liederen Werd von 
een dilettante heel verdienstelijk gezongen. 
Echter -vertoonde de vertolkster hier en Ydaar 

,neiging tot te hoog zingen. 
Kregen we voor depatage voor 't meerendeel 

religieuse liederen,' het 'tweede 'deel bnotla 
behalve de reeds-  genoemde mooiekentlictljes, 
onder weer nok-bet schalksche .,,Tene Eerden. 
van llenott, goed gearrangeerd voor a nippen& 
koor en dtls laatste nummer het alleraardigste 

-.liet steile -pad. con Cell ~noemden tom-
--ponisto  dit- echtel.  bier even genoemd moge 

taaien no, de frissehe n - waarop hij dir 
lied leatft getnonzet. 

Koor en leider hadden een welverdiend 
sueees. 
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kelijks en , alles werd Met het gewone "rilan in verhouding tot den teksl, zwaaitegen dus 
ennegedeegen,  Teel, leek- zus in- het eerst Oven ongetwijfeld _bedenkingen 'Zijgen, belet echter 

niet set, goed ged.ieponeard als Dinsdegnvond, 
niet, dat er in zijn en blijven deden van 

roen elk woord, ieder gebaar van hem koetelijk groote schoonheid en bekering. Gounods 
enh+,„!,..„nnin hij  h, den, aan levendig gevoel voor kleur en expressie eer- 

vang `i,n`a.; vinden ; laat 'hem ook hier niet en zoo maken toetel 

Hierin de .gereede oorzaak vee een niet adé. , koren en orkestrale tussehenspelen vaak een 

itwobeen meeslee de entrain. En dan - er 'viel brillientew indeuk- 

Het _ mono. van den  dr,,,,b,ejd_ennoi,en  . de belangstelling op den duur Vermindert.  
Scholander-Matineo. I Het geheel had iets verbrokkelde, hetgeen 

van Lisa en Sven bevatte weer veel aantrek , De opvatting en behandeling van het werk 

'bewr op_de nuntvan de tafel met ha bijnid hee" oPea ligt .7<lowri in bet kwartet  

dus sladata, dat het kluchtige k Mm ° Fontaine • . 

,Walzerliede.. Ook kre'gen rnageenw'wen.. 

den terug,komeride, getuig. ree met lof van 

0Mdeen--1.etjAiiirt.ón4jd langer "bei luit e  den ;zang van %mint Veeb,na. met 

alleeeeen-de 
publiek op teinperatnne is. Sven zelf was, toen 

•••: uitbeelding kreeen van het mooie e7,wei 3.1 '1 
er Weer tobden in, dat we een faseineerende meel zelfistandig Optead; da. bij haar Inter- 

.zstenóming seheelt eenige• graden hij.", 

dracht ' zong. tij_ ,habe partij Hier waar zij 
helcier7gardid opvatting' en yoor- 

pretitié• der compáities van haar .uitnemende 

Sven--te genieten -liet, polsierlijIre Soiáiïzn- 

femme et le secret.  

''''''-7.'"at' 
immer %zieke, die juist zijn 25-jarig jubileum als 

naeengetlotellenbij 
hen, 

midda e"g. 
voldaan gevoel 

als dirigent viert, ontving onder een toespraak 
an den Voorzitter een krans van zijn schare, 

nk?-We- konden -het niet mitdekken - - 
Behalve deze onvolkomenheden;was de 

les meesi van Gonbljer. 
lied. en ring hij het lier! gevoelige »Dan, zoals wij reeds hebben gezegd, 

etir lgd te nuneu, nul hit Loco.  gaf gaf een geestige vertolking van „La_ • 
,z 

door 
 ges  

een
aa m 

krachtig applaus
wet 

en
publie 

te kenn gaf. 

lui Trabe. 
bijn

a-ydziiciden. Wat weet ;eh'  "e----"Ineraj.:- nee-l'et-geyel kenito- "e 4""-l''s' d'h'" 
bader met bijna niet.; tooli een 'heek enton- - behalve dat zij zoo uitstekend 

rage voor 00 "en te toonaren Dat Dat ziften eau °P haar plaats is, een artistiek wijder Veld 

onmerkhare„" .7thilische. opwippen, dearbiji ala  in  de .01.-Pegin ... vomwreffeliik- 
Gezwel Zalsman als Jezus gaf mee zijn 

"het eigenaardige behOinpagnement, wat aan een/ 
galoppeerend paard-:-doet denken schilderdel; •nar.wl geluid als 'altijd veel mooie. Echter  

voorsreffek"Tdi-EW e ..r0"-itlii&."li zomer ; 
nacht door het schoone Meeklenburgsche land," e'!. had zijn vertolking meer gloedeol  kunnen 
-- En dan -  het aardige, roCocoliedje slia rille, zijn. . • 

De altpartij, hbewel klein, gaf gelegenheid, 
do .
ged

,pr6ident", weergaloos maf en fijn voor- 
de fraaie • stem van Mevrouw Luberti op te 

.1litvoerig het p  ., . e ris; 
De kleinere solopartijen waren goed bezet rueórsIt'adiegr>  SaerlanZr's Ireten.l.''Yeewill°dati  --"wdee" en gaven een goeden indruk van de krachten, 

waarover het koor beschikt, Alleen klonk het 

et Mr. Robineta van de vorige maal, dit keer, &ineen oleate  , ajuin de sopraan niet-ge- 
lukkig was en zielz forceerde, onvoldoende. 

". 
b` er 

'...t'ncle e'ver"  "bet in'tige" Ntiar stonden, ze, dat het zoo dof en benauwd 

'BLANCKET-
kilLSTERt 

LICHT en WARM 
krán -0-fl. 3?  

'„La Rédemption". 

Dit, hier althaas; weinig bekende werk von INGEZONDEN -IIIEDEDEELIN GEN. 
Gotand weed-door de zongvereeniging Richard-, Prijs per regel 90 cent. 
Hol (directeur Fred. Roeske) Mbendagavond 
ten gehoore gebracht., . 

Het was een eerste uitvoering hier en on-
getwijfeld kan woeden getuigd, dat de veree-
niging op een SCLOCeSVOLICII avond kan terugsz-
zien. De vertolking stond op een veelszins 
hoog peil. De koren zongen mooi en beschaafd, 
met toewijding en muzikalen Zin, zendes de 
zekere, kloeke leiding van hun dirigent, die,..- 
als uitstekend koorleider, een goede koor- 

eireTZ"" in 
....de partij met volslagen negatie-van dengene, 

die de dirigeetstaf Toert, tennis men dei 
aantreft., kwam hier zoo geedids niet voor. 

Ook liet orkest toonde zich vaardig in de 

eehenspelen, at was de" zuiverheid van het Ilálgerneen békend 
'geheel niet altijd boven verdenking verheven. beroep voor Vrouwen. 
Misschien vond- dit zijn oorzaak in een niet Wat handt  Act in;. Bemekatar tataijn via da 

en netheid in 't huishouden, den goeden geert 
te bewaren, daar wordt dikwijls meer bereikt 
voor het herstel der zieken, den dranken en 
medicijnen kennen bewerken. • • . 

Ooideelt del  uis-dokter tel rlotte al, nik. 
eeuige maanden veeitif • in een -Sanannium 
Boertig,. of vlo zit het eene onmogelijkheid een 
hteede . achteruitgaande ponten langer Chin. 
tn verplegen, en is opname in een Ziekenhuir 
emalzakelijk, zien is in de meeste geven. de ' 

personen--in-kwesties- Inuelieseek-ster- aliveer-elesitatigeweeen-perseen,-- 
Mijn werkkring ligt op plat-ie.-heel. Gij. om te machten, die verpleging en de daarvoor 

denkt waarschijnlijk, dat daar de stand'tegen_ behoodigde Oden; te verkrijgen. 
de tuberegose niet „zoo zwam-kan zijn, dat Is de patiórit rijt de huiselijke omgeving 
op het platte land gene inee,ch zen hrrnj ren veriviWerd,_rlan mag niet, ven het 1,i  

woning eo° klein zon wezen, of men .zon zon gebruikt heeft, aangeraakt woeden, eer alles • 
en licht volop genieteu! Maar ziet,. ook bier °Meniet is, Hien-eer maakt toen meestal gei 
aait te ,..elites-tegen de ondegewoonten-on—brnik-TinTrilen-~lijken Ontsmetting, 
bekende ',wantoestanden. Gesloten Tarnen, be- dienst of van ding van het Groene of -Witte 
dornike bedsteden, liefst boven den kelder, te Kruis. De huisheroeketer houdt ook hier toezicht 
groote gezinnen in te kleine woningen, weinig op en geeft in het gezin vooraf-de  -neerlig. 
minder dan- in de groote steden. " inlichtingen, noteert het aantal goederen, dat 

De ligstoelen woeden gebruikt als eene wel- naar de ontsmettingsoven gaat en int laait 

-geen
kome veraamelplaats van al, wat op de tafel of alles in goede. orde gij: biedt 

pleate uien kati -vinden, sr; eens. -L-- Ma„, lig, ge 
speciale inrichting voor de kinderen, om op nog eens 'geld. Geld voor goede ten tingen, 
te ravotten, of wordt voor de jongste spruit geld voor tnintenten, liefst draaibare, waarin 
gebruikt, om een middagdutje op te doen. patienten bij elke wears- reindgeeldheid 

De tuintenten woeden, zonden de patiënten kunnen kuren,. geld voer lighallen, geld voor 
nen met wandelen, in hunne afwezigheid waselwronnen en help-iw-de-Imiehondingt e. 

benut om de wasah in te' dregen of tot berg- Aan dat alles gaat liet geld. he., dat de 
plaats van fietsen of kinderwagens gebezigd. Vereenigi.̀  ng steeds vraagt. 

Dit alles, en nog veel meer, dieet de huis- Een volgend Maal vertel ik lt 'var onze 
bezoekster na- en tegen te gaan. Is zij, lang- opleiding. 
zoom aan, meer vertrouwd geraakt met het fl. VAN Elfd e  
gezin, dan gaat zij telkens een stapje verder, iluisbeseeknot der.13annsaho Vereamglatt 

- geeft -wenkee--emtrent-  de. slaapplaatsen der - Ons b"tindina e"' 
overige huiegenoetnia, spreekt over het wel- 
dadige en gezonde van bene grondij weke- _CAAir  ANARN AR 
ij c e reinignig-Icert--fin fing-- 

stofvrij te maken, zonder, stof op te jagen, 

Meeleven, meevoelen gaat men entteit. 
Verkrijgt men, onverwbehts meer steun -voor 
een gezin, gaat een jong patiëntje, dat ge-
duldig gekuurd heeft, wat vooruit en bekomt 
het verlof tot eene kleine wandeling, tot ir t 
speren, om Jan slotte, na eenige maanden ve 
blijf in bene viteantie-kelonie; weer als e a 

"n gewoon kind te mogen schoolgaan, leeres 
spelen,  ziet men; datgezolidere jacëo beginnen 
door-te (hingen, dato .m out men ,zich immers 
gelukkig' gevoelen; dikil,-"ijle tneer nog, dan de •  

BOOTWERKER 
gewent zieken en gezonden eau voortdurenden 
toevoer van versche lucht, tracht verbetering
aan te Mengen in de bereiding van hef voedsel, 
in de kleding en in de inrichting der ganeehe 

Weer onze Vereeniging tracht, door orde 

begeleiding en in de, meer zelfstandige ten- 

ook elders liet de stemming weleens te wen-.  
-schen over, met name in -het kleine koor der 

Trouwen en meermalen ook hij den bas-réti-
tateur. De recitatieven, die toch al niet uit,  
munten door rijk; klank-koloriet no die vaak,  
niet-boven het zeer lizonotone uitkomen, won..., 
nen door het detoneeren van den bas niet 
aan fraaiheid. Het was jammer, want bet uit-
stekende '.bargeluid, hetwelk Mr. lung zoo 

. goed weet te gebruiken, had meer te genieteil-
kunnen geven, zeeah het geval was met den 
zang van den tenor-recitateur Jac. van Kempen. 

Echter bleef men bij al de récits volstrekt 
onaangedaan. Onbillijk zee liet zijn, deze más 

• standigheid teveel" op rekening te stellen van 
de solisten, daar de recitatieven zelf hoofd-
oorzaak zijn van dit.gemis aan expressie. 

•• Wij zijn zoo gewend aan de Duitsche oratoria, 
en stellen daarom onwillekeurig aan de Er-
zfihler-partijen zulke hooge eisehen. Doch als 
we eenmaal gaen denken aan, en vergelijken 
met de Dultsche, nee zijn geneigd te zeggen 

-de meer. echte, zuivere orataria, clan treedt 
opoe onvoldaanheid eend recht naar voren. 
Inisterend naar Gounod's sehepping,-, twijfelen 
we vointelnrend; of we geestelijke, den wel -
wereldlijke muziek hoeren, of We zijn in het 
oratorium;  dan wel in de Opera. De gedeelten, 
waarbij we ons in het oratorium gevoelen, zijn 
vaak langdradig en" Verraden bijwijlen een 
gebrek aan origineels vinclingsleracirt; ons 
zweven dan steeds voor .00gen andere voor-
beelden van krachtiger, overtuigder geloofs-
innigheid. Voelen we ons daarentegen opgewekt, 
meegesleept deor sprekender, melodieuser zee-
ziek, speuren ree den waarlijk zich veeluit 
gevenden kunstenaar, dan meenee we te hooreir 
zijn lieflijke wijzen, het rijk -aan klanksehoon 
materiaal van zijn werken par excellente, van 
flonnod'a: opera's: 

Voor •het scheppen wan een muzikaal 'drama 
in zulk een verheven stijl als liet oratorium 
bedoelt te- wijn, is niet Voldoende de 1dtlillit 
van-liet rijk1s gemoed van een geniaal begeerd 
componiet, De pure _wijding, die van liet om- 
t uitgaat, moet zijn de zuivere, oprechte 
expresrie ten des knusteuebes eigen innerlijk 
leveti en eau zijn eigene levensovertuiging, 
dan eerst ml ontstaan een monnutentind werk 
ven tien eenarmige rengit bee geroeheliepte, als 
ne Iwzittee en de ziebsuithigen randen .Cae-
re,. eller 1'111110nel., vee den onsterfelijken 
Bach. 

,. ..H_LPJA5ER5HUI 
MARij Noord-Ei nde ;02 

• AMSTERDAM Singel-  238-236 
ERTA1,05114.0flAADVRAGE 
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Hoewel het hem eerst wat vreemd is, gewent 
de zieke al spoedig ben de rust en stilte en 
begrijpt men weldra dat een patiënt niet te 
midden van een druk en gezond huishouden 
beter kan woeden ' 

Bij elk volgend' bezoek heeft men iets te 
bespreken met patiënt en de huisvrouw. 

Met patiënt behandelt men het gebruik 
der geleende voorwerpen, en het advies van:  
den huisdokter; men maakt hem duidelijk, dat 
kinderen, noch familie en -luren patiënt mogen 
bewnekmt en. verMoeien, tot hiervoor toedoe-
"ming wordt gegeven; geeft patiënt op en hoest 
hij, dan wijst men er op, hoe met het sputum 
om te gaan, opdat het onschadelijk zij voor 
patiënt, zeewel  als voor diens omgeving. 

Vervolgens wordt nagegaan, of het zieken-
vertrek in volmaakte orde en reinheid, frisch 
en eenvoudig, gemeubeld is en blijft, en 'be-
spreekt men met de huisvrouw de reiniging 
van;patiënt, vertrek en voorwerpen, van splitten-
prophylaxe, men conteneert dikwijls ongemerkt, 
of lijf--en bedlinnen in de daarvoor be,stemde 
emmer wordt gedéponeerd en ontsmet of uit-
gekookt, of eet- en drinkgerei afzonderlijk 
wordt gereinigd, of ten opzichte van beeoekás, 
hui 'agennoten bei bovenal van kinderen, de 
grootste voorzichtigheid in acht wordt genomen; 
over het toebereiden en gebruik van het voedsel 
en nog honderd andere dingen woeden door 
de heisbezbeirster wenken gegeven. 

Vooral niet te veel opeens, dan wordt-het 
vergeten ook verveelt men de menschen vooral 
niet op bazige;  meesterachtige manier, wat tot 
verzet zon prikkelen; nooit mag men vergeten, 
dat het niet licht valt, van eene vreemde in 
eigen wouing .op- . aannterkihgen te moeten 
aannemen. 

-Denk er it zelf eens tot, dat "deer eene 
wildvreemde juffrouw zire huis binnen komt 
stappen en n vertelt dat ge niet gned slaapt, 
niet goed kookt, niet eind eet, niet goed 
werkt, dat ge niet zindelijk getiof, zijt en niet 
goed met ruwe  kinderen omgaat, kortom dat 
er van uwe geheele leefwijze geen haartje deugt ! 

isme Imishezoebter mag ment vergeten, 
dat zij komt; hij vrije mensehen een vrij 
huid; dat, als liet vandaag geen geschikt 
eismet 4e,. het beter ir, tres 1CrLtit.k, var 
mei), een wenk, rut te- stellen ten morgen, 

teeltdele, ahttals Ik reeds eerder opmerkte, 

Bij zeer langdurige, ziekte, bij verleide., 
bij overlijden en bij. genezen zorgt tij voor :--
en hoedt toezicht op grondige ontsmetting 
van woning, beddegoed en kleergin...  

Gaat het met den patiënt langzaam vooruit, 
mag hij eenige °ogenblikken opzitten, dan 
woeden ook deze neen van beweging of rust 
geeontrAleerd en aangedrongen op een nauw-
keurig naleven rendokters advies. 

Eindelijk dan mag patiënt den dag door-
brenger op den reststoel en in de buitenlinsht ; 
is en in den tuin een prieel of lie.selett plekje, 
dan wordt dit er voor in geheet* genomen, 

-na voorzien te zijn van een klein lekje-oin 
de kinderen uit patent's nebijheid te honclen. 

.or niets wat :tot tent kan dienen, dan zijn 
dikwijls familie of kameraden bereid, Met ver-
schaffing -der nodige;,  plankou,-rietmat...wat 
esphelt, een aardige hut te maken, en'anders 
verschaft onze Vereeniging een flinke tent in 
bruikleen, ;Sr. vooral -moet streng gewaakt 

--wordmr-tegeirr.11--te-groate-belangstelltag van - 
buren en familieleden; mag. de patiënt lezen, 
dan staat de bibliotheek onzer Vereeniging tot 
enne beschikking, totdat, na maandenlange rust, - 
eindelijk de huisdokter toestemming verleent, 
eentig werk te verrichten. 

Nu echter komen we voor eens groote 
mbeielijkheid. Hoe toch is het mogelijk, voor 
een timmerman; metselaar, loodgieter, Werk te 
vinden. bij een ,patrdon, welke rekening kan 
en wil hoeden met Gijn'„ toestand?  Wat toch 
is nu meestal het sevWHI Na veel moeite'  en 
zoeken vindt de Ptitiënt een nieuwen patroon, 
of is de oude baas bereid, hem terug te nemen. -
Vol moed gaat de man aan het. werk, soms 
van 's morgens vroeg tot 's avonds met een of 
anderhalf uur voor sehaften ertnesehen.  En 
nu gebentt het onvermijdelijke, wat ieder be-
grijpen kan »de taan vliegt net zoo hard 
achteruit„ als hij voorhit gekropen is, en enkele --
weken zijg dikwijls voldoende om een kuur 
van maanden te vernietigen. Het eenige middel 
hiertegen is, dat de pitte°on reil toestemmen 
in halve werkdagen. Ook hiervoor moeten vee 
zien te zorgen. - 

Wordt de huisvrouw ziek, dan vereizeht dis- 
weer heel andere ma. L.n, " u jong 

gezin zullen de kindermi niet zoeder toezicht 
kunnen rondloopen, en moet de huisbezoekster. 
trachten, hen bij familie onder te brengen of 
eene nette hulp in de huishouding aanstellen., 
[tanige flinke hulp . in de margenuren kan 
wonderen goed doen, wanneer de kinderen 
gyvassehon, gevoed en naar bewaarsehool ge-
braght zijn, de slaapplaatsen gelucht er aan - 
kant gemaakt, de grdnd gedweild en liet Men 
gereed gemaakt rvordt, dan kan - een zieke 
venni,  met een geruster hart te bed blijven, 
terwijl zij anders onmogelijk rust zal kunnen 
einden. 

Ook eene weschrrouw of de wasti buitens-
luns is in zulke gevallen een groote zorg 
minder. Er moet orde en netheid [wendt., 
er tn zi e t voor de kinderen, voor den hard-
werkenden man gentrigd wenden • wil enen dat 
de aieke moeder de tuitelige rust houdt en de 
geest in huis liefdevol voor haar zal blijven. 
\ Vant o! in den .raten tijd ic ieder eet help 
en ilischlkkezi bereid, maar als dr ziekte weken, 
maanden, jan, duurt, al+ er geene Ier- 
andering te hespen., vale dan gein,rt het 
naar al 1.1  raak, dw. met gt•ZOltijillk`id CU wel-
mest ,   °Ot de liefde en ,  vrede het .1.1. un-
i holten. 

Sert. IALITel l' NUM t ['SOORTEN 

Telefoon Intgysnmni. N.. 5103. 

Met ingang van 1 Feb. a.s. treedt list 
zoreertarief -innerkiug. 

Boveniliebwordt can tot 15 Feb. een 
belangrijke korting toegrshan. 

dv.  

-13dESZWEMFEES"C 's-GRA_V }k- 

Eeh talrijk publiek woonde Woensdagavond 
en eersten natiOnalen zwemwedstrijd voor 

_everdekte_zwemilariehting---
an de 'fidanritskade. 
sin- den- wedstrijd:  borstzwemmen won Hete 

alles den 1.. prijs, Ere Bloes van 'lieslong 

1" Daarna polowedstrijd tasschen ben Haagse 
en een Alesterdarách zevental. De _km,trr-
damsehe dames wonnen , niet 1-0. 
- Nog tele nummers telde het programma, 
dat" met ijver afgewerkt werd en vol liclaeg. 
stelling gevolgde , niet het minst de polo-
wedstrijd,  tussehen een Londensch en een 
Ilaagsch zevental. De Eegelsehen continu 

Ilet nummer popduilien had als altijd veel 

Als we dit zivemfee.st Vergelijken bij Fat 
Wij-iti-enza Tueli~ren zweinfeesten ineastab 
nonnen op de Mauritskade, dan is e '1 de 
zwemkunst er eterk op vooruitgegaan . lin de 
Rarigsche dames. Dat strekt haar nier nadere 
dan tot eer en nut. 

haan aanleiditg van het etrek. a  Antieke 
meubelen. (met 4 nitroepteekenstin Cw bied 
van 29 dezer, met tom bijsehrifi7 cerzork ik • 
U Beleefd pleatsieg vim het na, elgende. 

Dat I" naam te gittlell rensnot Met 
Oosterbeek bewijst alleen dat nier e eer eet 
Oosterberk maakt, "of onkendig is valt mat ik 
tracht te doem " 

Dit kleine per,otoilijke snakte daargelaten 
motet ik oproert:Cel der dit zeer belangrijke 
onderwerp ssinwel dooi lej. .1., G. als dofir 

nog al gort-inent 'ronle behandeld, terwijl 
geen Valt heiden vakkundig-  is-mulsrlegd en 

daardoor mirt tere. zake h  , slacht. hien. er  1,11 
meening ot liet tyritIsattr ait te spreken, maar-
mee- mottglijk rekening 'estrt kininen p.111,111'11 
mmirtlen en m inettter vermarring nol ge.tielte 
oorden: 
• Zelfs her rink relt mij. .1. ti. dar doorbot 
inlelijk. •Iret titpathil.  11,rrt. 
to' Wil te nintg .találltldig 11111 .4.0 goede 
mtoerk ing te hellen. Italie. i" ent,Itt dal de 
...nu okt, Ida vmtre nog wat ttitio,Iliug  iet 
dien gis., netetlia heeft, zon ik I vra.tig, 

--volkomen estemmen-irei-het-orgelz Yereenagnnif tot liéstrijding der Taerndoser 

ING£ZONDEN. 

bleirone-  S. inigten-Reijr, 
I loofcliedactrice ven de I lattgelte 

Vrourvenkeoniek. 
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Maitkit -d-e—Couture ,,Aux Eiégantes" 
NOORDEINDE  - - - LA HAVE  

Mise ene vente á prix très téduits  
des modèles etc: 'de la SaisOn. 

eontseuv. - Uocolatier. 

Maar. Quisknier. 
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N.V. Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

Telefoon intere. 4459. • 

COSTUME TAILLEUR 
naar maat, in blauwe 
serge of Engelsche 
fantasie-stof Mantel 
met zijde gevoerd. 

ie  klasse coupe 
en uitmuntende af-
werking. 

Fl. 68.--. 

.14,71""' 

F„ 17 ltP 

71 1',V2`;.l.  WEG a - /1'':  

DIERENTUINZAAL. 
Donderdag 5 Febr. 8 uur 

Vocaal Concert 
Gewild Kou EUPHONIA 

Directeur 
FRANS VINK. 

Stilisten 

en het 

Vocaal Terzet 

TOOS KR1111S, BETSY VINK, 
JETSKEA DELBEEL 

Illavidepoleiding 1. kt BOLLE. 
Werken van Nederlandeehe 

IroMPonliken. 
"Zaal 1: fl». Zoal 11: f i. 

Bekoel t0.75. Ween II: f 0.50. 
Voer leden, van Stoot min Allee 

Zool 1:  Cl--.Zeol 11: 10.74. 
Daken 1: f 0.50. heiare 11: (lint 

Vuur Inden tut. dek. Dierentuin 
titerninkoott renismen.

ita lmapiumn uitverkocht, 

• willen verzoeken onderwerpen ais deze door 
vaklieden te doen behandelen, liet °internere 

- is te serieus en niet geschikt voor „spielerei• 
zij liet dan met de leste bedoelingen. 

I.  dankend voor de planting 

• Hoogachtend 
COR]. VAN DER SLFIS. 

'Geachte keer von der Slare — Wat drijft. 
ne tech de zaak ver door! Zonden vrouwen 

niet mogen spreken over de meubelen, die ze  

hebben of zich een:dien, ;loeder dat ze de 
erielie gemaakt hebben von den -modernen 
kanetnijvcraare 

PERSONALLe. 'BRRICHThlN. 

Annie Salempe. 

Voor oefening -kweekt kennis heeft mejuf-
frouw Annie Salomon, gesproken neer e(bize  

jonge dichters" Vats dezen heeft zij een al-
gemeen overzicht trachten te geven. Scherpe 
karakteristiek is niet wel mogelijk van den 
luttel-bekenden arbeid dezer jongeren. De spr. 
heeft Malt invloeden trachten vest te stellen, 
groei en ontwikkeling van °nee lIollandsche 
dichtleunat' der laatste tientallen jaren bestu-
deerd.. Zij oilberde oordoelen;  van critici en - 
dichters onderling en trachtte aldus Censbeeld 
ta vormen Von de jongere dichters. 

Inleiding tot de geschiedenis der 
uienere Fransche letterkunde. 

Dr. Cornelia Serrurier heeft.Weene-
dageniddag haar lessen als privaatdocent° aan 
de Leidsehe universiteit geopend met een - 

- -voordracht over de geachiedenue der nieuwere 
Fransche letterkunde. 

La Revue Moderne'
' 
 uitgegeven te 

komt m.portret et een van onze s 
, de -schilderen liameelatian•Sohlette. 

 

1 _MANICURE-- 
Me" Carnier 
recoit chez elle de 

2h á Sh. Vient á 
domioile 

199 ki811148 Schoolstraat. 

F. W. VAN WIJK. TAILEIR MADE cosrumEs 
DAMESKLEEDERMAKER. PLUCHE MANTELS 

AVONDMANTELS 

TOLLEN55TRAAT 118. TEL 3235. BONTMANTELS 

 

M 0 P E s. Olympia-Theater 
8,-1111BITS BENEDICTIJS H 

_ 
Prins endrikplein Tel. 6295 

--:-PLAATS 17- ----Vanaf Vrijdag 30 Januari r------ tegenover Restaurant van dir Pijl 

bericht de ontvangst der nieuwste 
modellen voorjaarshoeden. 

Keurige-bewerking. 

lederen dag verzending en ontvangst der goederen. 

Pl 

11111111 

HUWELIJK. 
HEER van goeden huize, 27 junr, krachtig en gezond 

gestel, aangenaam en zacht karakter, onberispelijke leven-
wandel, begaafd musicus, energiek, zeer ervaren op gebied 
Van handel en scheepvaart, technisch goed "Onderlegd, 
vaste positie — door zijne uitgebreide kennis na groote 
ervaring, daarbij gesteund door genstige omstandigheden-, 
in de mogelijkheid zich cents onafhankelijke en schitterende 
carrière to vormen -- daarin evenwel belommerd wordende 
wegens gebrek aan kapitaal, wenacht kennismaking met 
gefortuneerde JONGE DAME or WkDUWE, om na weder-
zijdst:h goedvinden huwelijk aan to gaan. 

Steller dezes ie eelt de belanghebbende, en werden 
brieven zonder omweg aan hein doorgezonden, waarom 
hij beleefd uituoodigt zonder schroom uitvoerige mede. 
deelingen to doen, welke strikt geheim blijven, en des. 
verlangd zonder eenig voorbehoud aan het opgegeven adres 
worden geretourneerd zoo daaraan eventueel geen gevolg kan 
wonnen gegeven. —Aan goeden naam wordt niet de minste 
af breuk gedaan. Tot mondeling onderhoud is steller gaarne 
bereid. Zij, die een huiselijk echtgenoot., een gelukkig echtelijk 
leven, en een aangenaam eigen „home" wonscht, talme dus 
niet, ea geve onmiddellijk aan dele nitneediging gehoor. 
• grieven te alten onder motto EPTUN" n. b. bureau -d. courant. 

Maatschappij tot Meubileering en 
Woninginrichting 

voorheen J. P. KOSTER, 
Behanger-decorateur. 

v. d. Spiegelstraat 2, 
Telepnc—:rdn 2260. 

Fabriek Hugo de Grootstraat 17 b. 

No, 4 van de Gouden Olympia-Serie. 

K' t 
Spartacus 

-Spartacus 
Spartacus 
Spartacus 
Spartacuts 

ga g. 
De Zwaardvechter. - - 

Groot historisch Dramat. Schouwspel 
uit den Remeinseben tijd, der firma PASQUALI te Turijn:  

Do Groot Opstand der Slaven 
In 73-71 v. Christus. 

SPARTACUS, de verwekker von en de bevelhebber in den 
Siaveitoorloge do verdediger -van liet Recht, de 1 oorlooper 
'van de Vrijheid. 

Dit kunatwerk, met zeu grootsche irovoelees van liefde 
en vii,jhéid uit ,die- veelbeWegen tijden, zal lederen toeschou-
wer in verrukking brengen door zijne historische en knust. 
volle hoedanigheden, alsugde zijn belangwekkenden drama. 
Meehebt inhoud. Glorierijke Intocht van Consul Croesus, 
Tbraerers toet zich medevderende nis gevangenen, waaronder 
SPARTACUS en zins zager 

Opstand der Slaven. -- Overwinnlfig derZigard-
vechters en Slaven. -- Spartacus sluit vrede met 
Rome. — Spartacus valschelijk beschuldigd. — De 
laatste eoienblikken van Spartacus. — De dood 
van Spartacus in de Arena in den strijd met de 
Leeuwen. . 

Reusachtige mise-en-sada van MONOLOTTI. Duizenden 
medewerkers. Leegte 2200 Meter. Duur ca 2 uur. 6 afdeeliugen. 

»één 1,1)voeringsrecht voor Den Haag. 
Plaatabeagroken non:Uyl 

Soc. Anm. Ontvangen 
ART ET MODE 

nieuwe Collectie v. Michel Ham eene  
onzer  bekende Telepk. U. 294  

Heerengr. 46a, Reclame Yoilettes 

I
EersteNHCA

AG  

St Zending - , 
Voorjaarshoeden. 

' H. van Dooren & Cie 
5 Hoogstraat.illODlES  

AMSTERDAM UTRECHT 

Laidakonastraal 24. Oud Kerkhof 21. 

_AD -VER-TEN TIEN-.  

Een Veiligheidsgastneter 
wordt	 ietter-ep-a a n v r a  g 

verstrekt.  
Aanvraagformulieren gr at is 
bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

Hooffiliaal to 's-GravouhaEo: Houlstraat 26, Tel. 4042, 
Filiaal voor Daluoord : Valorifisstraat  77. 

ME Neemt  proef. 

A. J. GROBBE. 

Wenscht U zeker te zijn HET FIJNSTE op 't gebied van ver-
pakte thee te ontvangen, gebruik dán THUERE's THEE ik 
verschillende prijzen tot f 2.50 en f 4.-- per half Kilo in mijne 
magazijnen verkrijgbaar.  

BANKASTRAAT neet SurInenestrast TeL Z26. 
FREDERIK I1ENDRIKLAAN le 
ThERESIASTRAAT 
BANKASTRAAT t b LOL  

De Nederlandsche Boek. en Steendrukkerij, voorheen II. L. SMITS, - 

BARMAN!' & Co., 
Hoogstraat 35. 
OSTUNIES-

TAILLEUR 
,NAAR MAAT I 

af f 48;.. 
ma coupe édofwerkingl 

Voor oenige nette JONGEDAMES 
bestelt gelegenheid een CURSUS TE 
VOL n  N hl het - 

D MESHOEDENVAK. 
en 

van 10-12, van 2-4= van 
7-, meer verkleming.Prijs van den 
verso II e.- per renend. maanden 
kan ren geheel op de hoOgO ene vno 
het va 

Brieven Onder nn. apo, here.0 van 
dit blad. 

Conti . enTheacer Buret. J. OE HAAN 

~om voog g, a w. 
Mank 2 Februiri, 8 uur,  

N. V. ,,BET TOONEEL' 
Dir. WILLEM RQVAARDS. 

1-86e  I MjIJ 1-

PALEN  86e  1 
Prijzen gewoon. 

Diploma's niet geldig. 
Plaatebeenrekang var, Zaterdag 
bof een. Voignunonera 12.15.  

• Directeur Louis Bautemeester Tr. 

Wageneirinit 79. Teler Hijg 0719... 

"vr.Pv'fre.s* 
CC/000,, 

05   ae i •• /7 nue. 

lederen avond YUP 

De Vrouw 
van den President. 

Zondag 1 rabanaal 
2 uur 

IMF MATINEE-KM 

De Kleine Lord. 
inallné•PNIZe". 

Dinsdag rit Vrijdag slet 
rooms. 
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Eerste jaargang. Zaterdag 7 Februari 1914. • No. 13 

DE IMAGSCIE YRONEgRONIEK 
Weefblad - voor -de ontwilkhelde :Vrouw 

HoofdredaCtrice: Mevrouw S. LUGTEN—Rsirs, 

Dit blad versehijet lederèra Zaterdag De abonnementsprijs 

bedraagt 1'0.75 par kwaritud.  

Afzonderlijke, tummere cent. 

BUREAU VAN ADMINATRATIE EÀ REDACTIE: • 
Kneuterdijk 16, 'sGravenha_gé. 

ni.xyopN ons. 

. PRIJS DER ADVERTENTIEN ; 
Van 1-6 regels..................... 1.25 
Elke regel. meer , - n e  

Groot e letters worden naar plaatsruimte berekend. 
Bij abonnement belatirijke kort  na. 

Dit nummer bestaat uit 2 biedt.«  

EERSTE BLAD.  

Bericht aan onze lezers. 
Het is ons aangenaam, te kunnen 

mededeelen, dat de ontvangst, aan 

ons blad ten deel gevallen, gene 

zijd goede is geweest, als wij niet 

TWEEMAAL PER WEEK 
te yersehijnen, nl. 

's WOENSDAGS en 's WENK 
Daardoor zal het ons mógelijk 

zijn,. de actualiteit -van den inhoud 

aanmerkelijk te verhoogen. 

'De -aboarterneatlino, 
echter onveranderd. 

DE DIRECTIE. 

DE VROUW IN NEDERLAND VOOR 
HONDERD JAAR EN THANS, dnor.  
Dr. J. van den Bergh ren EyeingasElies 
en Mr. Clara Wichmann.  

liet herdenkingejear 1913 is voorbij; ge-
sloten zijn de tentoonstellingen, afgeloopeu het 
feeetvertoou, de leelijke jubilemnposmegels bijna 
uitverkocht, de reeks herdenkingegesehmften 
afgesloten` — 'en nu kannen we het nieuwe 
jaar niet beter beginnen dan met het .... 
herdenken van het herdenken, om in w1915 
met nierwen moed aan ... het herdenken te 
slaan. Hee verschillend er over de feestvreugde 
van het vorige jaar geoordeeld moge woeden, 
of er èebt geweest as, dek wel op bedenkelijke 
wijste door de verhoogde opbrengst ven den 

-accijns op het gedistilleerd wordt geïllustreerd, 
zij is nu ieder geval een aanleiding geweest 
roze velen °nl zich te verdiepen in de toe-
standen hier te 'lande vilde honderd jaar, en 
deze •historieehe studiën lokten vanzelf uit tot 
het vergelijken vastoen en mi. Het vergelijken  

van 1818--en 1913 wat betreft het vrouwen- , 
leven beheersehte zelfs den heelen opzet van 
de Tentoonstelling De Vro n. 1 8 1 3 
1918.     

Deze tentoonstelling omvatte het heek 
vrouwenleven` van thans en van een eeuw 
geledene  het  doel was aanvankelijk te dernou-
streeren, dat van het in 1818 zoo 'melen, 
vattende huishoudelijke bedrijf na een eeuw 
bitter weinig is 'overgebleven, zoodat er veel 
'vrouwelijke arbeidskracht i; vrijgekomen, waar 
door het arbeidsveld der vrouw in 1913 voel 
ruimer kon en moest zijn en hierdoor de 
prestaties der vrouw op allerlei gebied zijn 
gestegen. Het nadere histotisobé onderzoek 
heeft bewezen, dat deze vooropgestelde mening 
slechts van zeer betrekkelijke geldigheid is; 
zij gaat op voor slechts een klein deel der 
toenmalige vrouseenwereld. Zoo eenvoudig is 
de evolutie van vrouwenarbeid niet gewest 
in de honderd jaren, die achter ons liggen; 
de resnItaten van het onderzoek van die leden 
der hiagnische COMM~Vildrbel 
met de nasporingen-op het-gebied der vrouwen-
arbeid in handel, verkeer en bedrijf, zijn daar 
om het te bewijzen m ). Vrouwenarbeid in beroep 
en bedrijf is niet voor een belangrijk deel het 
gevolg geweest van vereenvoudiging der hnis-
houding. - 

De. Tentoonstelling van dezen zomer heeft 
ons doen zien, hoe het karakter wanvrouwen-

' arbeid in- en bnitensbuie ziek gewijzigd heeft 
sinds honderd jaren, hoe vooral in de vrouwen-
mauw een geweldige ommekeer valt te con-
statemen. Zon heeft de Tentoonstelling ons 
gegeven een beeld vin tweeërlei vrouwen-
cultuur eene belangwekkende tegenstelling, 
al was ee op menig punt onvolledig. En dit 
kon moeilijk anders, daar de cultuur in haar 
geheel omvat het leven en streven van de 
vrouwen van alle klassen der samenleVing, 
een hoogst ingewikkeld ermee, dat slechts 
wet ten deele geschikt is'. om te worden ten-
toongesteld. 

Van daar, dat het tentoongestelde enken, 
beeld_in aangevuld- door tel van broehuree en 
keiige». 

De bedoeling van ons boekje over e lle 
vrouw in Nederland voor honderd jaar en 
thans:: is de hoofdtrekken van dit dubbele 
eultiumbeeld weer te geven, zooals de tentoon-
stelling van den vorigens homer ons dat heeft 
vertoond en de resultaten van eigen en anderer 
onderzoekingeu ons dat heeft loeren begrijpen. 

In het korte bestek van een handboekje 
van de Wereldbibliotheek was het geven van 
uitvoerige beschouwingen af van een .v o 1-
ledi g beeld uitgesloten. Belangrijke gebieden 
van vrouwenbeschaving zijn héél kort afge-
handeld, andere ternauwernood geroemd; we 
hebben voor vele praten niet meer dan een 
orienteering voor deze interessante ontwikkeling 
kunnen geven. Om eet voorbeeld te noemen 
het godsdienstig leven der Vrome ie slechts 
terloops ter sprake gekomen. Wel was het 
godsdienstig leven een eeuw geleden 'muf; en 
wee de illuetratie der tentoonstelling typeerend 

Deadresultateu zijn verwerkt in mala brochure 
opgelaaid door mej. n. J. van Oven.  

voor -de vrouw 1813 in' haar godsdienstig 
leven een mooi empire-etagère met tal van 
kostbare weelde-artikelen, die een Icerkbe'-
zoeketer met het oog op eindelooti kerk-
diensten, slecht verwarmde en dikwijls kwalijk 
riekende kerken (er werd nog in kerken be-

,graven l. engielm.m. warazu_ala_monibewerk  
doosje» voor reukwerken of pepermuntjes, 
waaiers speciaal voor den kerkgang met bij-
bekehe tafereelen beschilderd, kostbare kerk-
boeken eva. De generatie 1813 vertoont een 
inzinking op godsdienstig gebied : Setje Wolff, 
de wakkere propagandiste voor verdraagzaam-
heid en het godsdienstige was in 1804 ge-
storven, geen vrouw der,  jongere generatie was 
in staat haar taak voort te zegen. Dee schrijven, 
maar vodral het lezen van stichtelijke boeken, 
het maken van een godsdienstig gedicht 
veel meer valt er van het godsdienstig leven 
der vrouw voor honderd jaar niet te vermelden. 

Na een eeuw is het godsdienstig leven der 
vrouw veel intenser; naast een meer openlijk 

-pnrren onverschilligheid eenerzeds, nemen 
vele-vrouwen deel aan den kerkelijken strijd, 
vooral het kamp der vrijzinnigen telt ver-
schillende ijverige vrouwelijke propagandisten. 
En buiten' de oude kerkgenootsehappen zie» 
we tal van vrouwen troost zoeken Mi nieuwe 
setten sla theosofie en Christian Science, ancien 
door buitenlaridsche vrouwen gesticht. 

Groot is ook het verschil tussehen den 
toestand der Roomsche vrouwen voor honderd 
jaar en thans: toen slechts woonden hier te 
lande weinige Bagijnee en ei was één meisjes-
pensionaat te Dongen, geeticht door uit Frankrijk 
gevluchte vrouwen; en thans wordt het streven 
der R.-K. kerk om de meisjesopvoeding aan de 
vrouwencongregaties toe te vertrouwen en cie, 
Nederlandsche roomsche meisjes in haren geest 
op te voeden, met toenemend entmes bekMond. 
Duizenden' Nederlandsche vrouwen leiden een 
kloosterleven en tranen door ziekenverOging 

-en onderwijs ten werkzaam--aandeel aarde 
propaganda harer kerk. Ook in dit kerken oor-
schap valt dus een eeldaaam verhoogde be-
drijvigheid der 'Mine op te - Merken. 

Het godsdienstig le'ven der vrouw is vel 
het belanoijkste wat ontbreekt in ons boe je; 
nn nog ieta over hetgeen wel gegeven is. 

Zoowel in het hoofdstuk over de vrouw 1 13 
als over de vrouw yank_ onhen_tgl hebben 
getracht in het ,00g t. houden het gr te 
verschil tusschen de ,-rotonsen van de 
schillende klamen der samenleving: niet alleen 
in' onze dagen neemt het evrouwenvraagstuka 
een heel andere g,estelte aan voor de arbeiders-
vrouw, voor de vrouw uit de kleine min of 
meer welgestelde burgerij en: voor de vrouw 
uit den gegoeden stand; het wordt van arbeids-
probleem, langeanierhand tot ken zuiver cultuur-
probleem- Uitvoerig is de loonarbeid der monw 
in beide tijdperken behandeld; verrassend ie 
het groot aantal bedrijven, waarin de vrouw 
nut bet volk en de kleine burgerij een eeuw 
geleden werk-maan was; dit historisch onderzoek 
heeft weer eens overtuigend aangetoond, dat 
er geen eprake kan zijn in enzen tijd van 
een dreigend verdringen nou dee»nat: door 
de-vrouw uit tal van bedrijven; eer het tegen-
deel is het geval geweest. In verscheidene  

bedrijven werd de vrouw Verdrongen door den 
bekwamer vak-man, vandaar de strijd der n:eisjes 
om toegang te verkrijgen tot alle va koehole:, 
om de verloren plaatsen te herwinnen. 

Haast alle beroepen werden. door vrouwen 
een eeuv:' geleden: uitgeoefend zonder dut zij 

_cen_noemënsumardig000leiding-gsnoten-hadden; ---
van 'de bewaarschoolhouderes af tot de gouver-
nante toe, waren de onderwijeplaiitaen ook aan 
meisjesscholen meerendeels door onbevoegder: 
beiet,. Ook voor bakers, vroedvrouwen e. a. 
gold, toen de spreuk: cal doende leert men.. 
' Dat, vele dezer Werkkringen op laag peil 
bleven staan, Iran vooral het gevolg van het 
neerzien van meisje e uit beschaafde kringen op e betaalde arbeidt ;  eeue betaling ..die velen 
bovendien dringend noodig hadden. - 

Uit het korte overzicht van het vrouwen-
leven onzer overgrootmnedem en betovergroot-
moeders blijkt vooral hoe zij angstvallig vast-
hielden aan de sleur, bevreesd als zij waren . 
'voor het nieuwe, in _mineur:om en huishouden,  
In -heel -hare geestelijke beschaving in één 
woord: de frissehe geest van Eetje Wolff 
Werkte niet door. En toch dringen langzaam 
enkele nieuwe begrippen door omtrent kinder-
opvoeding en hygiëne.; mier de oude gebruiken 
zijn -taai, getuigt de beschrijving van kinder-
kleeding en. de wenken over het wasschee dei-
lieve kleinen (blo. 11-12). 

Het beeld dezer vrouwengeneratie is niet 
aantrekkelijk; ren beeld van armoede, over-
werken en gebrek lijden in de laagetehlaseen, 
van augadvallig vasthouden aan oude gewoonten 
en gebruiken, gedrukt door moeilijke tijd, 
omstandigheden in th, middelklassen, en van: , 
onbennllige, doods cultuur, in de gegoede 
klassen. 

Zelfs de korte aanlandingen eau vrouwen, 
die boven deze armzaligheid hebben uitgestokeu, 
kunini,d het cultuurbeeld 'piet aanttekkelijker 
maken. Zeer terecht begint Mr. Clara kl ichmann 
dan ook Meet --er op -te -wijzen, dot meg tijd 
dichtcc staat bij menig vroeger tijdperk, als 
Hellenisme, rennaismnee, of Fransehe revolutie, 
wat 't geestelijk leed -betreft, dan bij de 
generatie 1813. Zij laat ons zien, hoe de groot:-
oecenomische omwenteling. der 19'9  eeuw, in 
ons land gepaard gaat met een geestelijke 
herleving en een enorme bevolkingstoename ; 
deze groot .verschipmeleo--besehonwt zij in 
onderling verband teat -  betreft hen invieed op 
het vrouwenle-ijen van de Verselii [lende klassen; 
een zeer breuk dus voor de be- 
handeling der liedendaligsehe vrouwenvraag. 
stukken. Maar zij VernMut niet, telkeus te 7 
unerschuwen Voor overschatting dezer veran-
deringen, zij wijst herhaaldelijk op het be-
stendige in zooveel verandering. 

Naar aanleiding van het e  dienstbodeuvraag-
stak', wijst zij er ep, dat ..num zich de ver-
anderingen die van 1813 tot 1911 in de :soorten 
eau vrouwenarbeid hebben plaats gehad, niet 
als een algeheele omzetting moet denken, (al) 
is er toch wel waar te nonnen een betrekkelijke 
toeneming van indn strieele. eell betrekkelijke 
afneming vei -dienstbodeui diende (bl. 0 l), 

Een gelijksoortig verschijnsel merkten we 
op bij. beroepsarbeid : de nemer toename 'Van 
den hongeren bercep,arlmid heeft ziek 11.1, 

hadden durven verwachten,.al waren 

wij er ook van overtuigd, dat onze 

onderneming slagen zou. 

Thans kunnen wij niet &geen 

zeggen : zij -le geslaagd, maar we 

kunnen er aan toevoegen zij ont-

wikkelt zich enorm snel en gewond. 

Het getal abonné's, dat reeds nu  
bijzonder groot is, neemt da« op 

dag met getallen toe, z66 sterk, 

dat wij reeds thans besloten hebben, 

in plaats van éénmaal voortaan 

Feuilleton. 

I N GELDNOOD. • 

Ik had ruzie gehad met m'n patroon — 
Hij was een deftig, geaffieeteerd zaken-

mannetje, dat geen enkel woord tegenspreek 
duldde; ik een kleine, séér jonge kemphaan, 
die geen enkele ziel op aarde 't recht toe-
kende haar te berispen — hoorde geen be-
risping. aan zonder er ook 't mijne aan toe te 
voegen. 

Non — meneer boos, de juffrouw nog 
boozer; meneer scheldgin, juffie ook niet op 
haar mondje, gevallen — 

• .. Toen stond ze een uur later op straat — 
Nn kan ik er niet op bogen een goed 

- financier te zijn, ook kan ik niet zeggen dat 
't mij al re zeer naar den vleeze gegaan leas. 
Tja en er zijne moreel mooie dingen in de 
wereld en de duitjes rollen zou graag en .. e 
zoo game, voor je 't weet pa weg zijn ze..  
Enfin ik had maar 80 cent in m'n zak en ..e, 
non ja, dat mis m'n Reele vermogen — Ik 
laad voor 1 Mei een goede bitrekking in 
ziekt in Parkje, meer 't was ne 2 April en 
van 2 April tot 1 Mei kon je toch niet van 
den wind leven. Wat zou ik 

piekende , -lle-piekerd,r watsleur jr  

non in 's hemelsnaam voor een baantje aannemen 
voor - één 'maand? ' 

Zou ik niet wat kunnen schrijven? 
Ja, maar voor je voor een f 50 geschreven 

had! en de vraag was orik 't kon. Waar- 
over,  moest ik schrijven? Over de liefde.? Dat 
Soli mooi • warden de lui lazen er toch 
wel graag over — zou ik toch !naar zoowat 
verzinnen; . tets over maneschijn en een dichter 
enteen meisje, een gewoon meisje, maar zoo 
lief, ofd lief — f 50 moest ik hebben 

Vijftig gulden liefde bij elkaar schrijven,  
brr neen, zoover zou ik 't niet brengen.  

Zou ik me dan als dienstmeisje verheien, 
dan luid ik tenminste vrij 'wonen en eten. 
M'n hemel, maar als ik ,  dan eens de kachel 
moest poetsen of koken, warempel dan stond 
je toch. Non, dam moesten ze me den dienst 
maar dadelijk opzeggen, • korter dan een maand 
konden je toch Met honden, 

Ik kocht :een kraai- —. Daar 'had je al 
een dietit. — Persoonlijk aanmelden nn 
achten , Weteriegsehans. 

Ik ging nu'n geluk beproeven, kleedde me 
zoo - sjofel mogelijk. Ik werd hij Mevrouw ge-
lutée. Die deed deftig, ik zoo nederig Mogelijk. 

Ja Mevrouw,- nee Mevrouw, zeker Mevr., 
als 't a blieft Mevr. 'Meermin keek Me wat 
walltrolltiée, _aan , ik zag wel, ik beviel haar 
niet, ik had 't al lang is de pee. 'brem, ik 

nrerlinigeml: • je hOort nog  

wel van me hoor, dag e n  Ik zag 't 
noodelooze in van in m'n rol blijven, zei 
met een air: 00 ik beet Jnfir. bits. Pats de 
deur dicht. 

Lang piekeren kon me niet helper, er 
moest gehandeld worden. — lk kreeg kiMp 
't land. Ach, van je familie en je vrinden' 
moest je 't ook Met helden al, je in geld-
nood zat. 

Ik was teelt' ook een echte ongeluksvogel. 
Waarom hield ik 't ook niet eens behoorlijk 
uit als ieder ander — die ellendige -radde 
tong ook. — Non maar je hoefde je toch 
ook niet door zoo'n patroon op den kop 
te laten zitten. — Dan had je geen leven 
meer. 

ja Meer .. • laad ik ann Maar een 50 
pop; f 40 vege' de kostjuffrouw, f 10 voor 
kleine uitgaven. M'n reis naar.  Parijs moest 
ik dan maar ergens zien te poll'en. 

M'n go centen brandden me in m'n zak; m'n 
heele fortuin .... ha, ha, — 

Ik ga er wat voor knopen. Wat? Iets heel 
Inziens. — lekker, toch-- liever niks dan 
die simpele drie dubbeltjes. Wat zou ik lompen? 
Ik passeerde een bloemenwiekel. 

Hi , praelitige neren! (l , dir uitti daar! 
Weet ie wat; zouden Ze Meer korten dan een 

nuk' Zou ik er eens. ingaan?— 
Ik rammelde eens met m'n drie dubbeltjes. - 

-Waarom i nirh Ik stapte Idioten. 

Hoeveel kosten die Witte razen, menee r ? 
Tien cent 't stuk, dame. 
Mag ik ze zelf uitzoeken? 
Zeker dames 
11e slëme betaalde met ham laatste drie 

dubbeltjes — groette met veel air. — 
0, die kostelijk mooie rozen inn m'n arm. 

.1n1lie zijn m'n troost, liefjes -, je komt in 't 
mooie kristallen vaasje, hoor! Ilë, wat een 
geur,. zalig! 

Wat drommel, ik had geen duit in de . 
wereld, maar wie nam er mij m'n: rozen af' 
Niemand — die waren mijn. 

lk ging Vroeg naar bed, sliep niet, lag te 
piekeren. kle moest toch iets gebeuren. Jogrtmw 
van gezelschap; ), nee, la dan voor een, 
maand. 1/at hield ik niet uit. haar ging me • 
een licht op. Mijn gezicht zag èr niet kwaad 
net. Ik had meermalen voor vrienden, schilder, 
en een beeldhouwer geposeerd. Waarom nu 
niet .erna voor gold'' Waaraan eiel. Maar 
hoe kwam ik aan AM tets? deerteeren 
Jawel, %mui-au? Teligmaf poft niet. — 
In of er dan nog wat ,m kwam' 1/ie lui 

hadden zoti han !lekende vakmodellen, Zou ik 
eens naar de academie op de Stadhoudemkade 
gaan? Ik kon ire hebt aanmelden, konden 
ze dee niet gebruiken ook goed. 

Naar teek wel Baat; je Iiimu 
Veer erti bede klas~a.,-4-ktr.sltni-Itarlden- 
zin inisseltien ent te Zegge. rog te al 



2 

Dr. J. VAN DES BERGE VAN 
USLYG.k-Etts 

DE MORE. 
Ilet was no afloop van het, diner - 

-Eiengia-an-F-Hrhmde de eeteacirleég enkers- 

vincrgechan in de hoogere klassen, en nel van 
ongehuwde IT01111'011.. 

De belangrijkste ;ode-henen in• verband met 
vrouweemcheid :bespreekt' de sehrijfeter; en ver- 

• snik -niet hit vilde en tegen te laten zien 
-van de verschillende  Opvattingen, Mare con-
el_nie is, dat de vrouwenarbeid sinds '  

moral art s!ertaikkeldheid• veel meer dan in 
„hetweelbeid. is . veranderd. 

Niet milten de arbeid.' is ten karakter vee-
ande•ird, ook dr -roux uziel is we:golem Mei 

stelt endere eiseheu anti het. leven. 
'dm, een eeuw geleden. Op-eenige fijiigee-oride 
,bledziideu, dir van rijk getimedservering:ge- 

, • ,}nagen, is de vraag• wantwoord e wat heeft 
de .18... eenas gemaakt van liet persoonlijk' 

gevoel dit is ook -de diepste' grond int -  vale 
de- Meute-e vtouseeneultuter, mmals die ziek in 
de kunst' ah, das vort lipt maatschappelijk werk, 
dat van dien metlegevoel. getuigt. . • 

En waar liet nieuwe persoonlijke en tucht, 
'selionipc lijk,. gevoel in daden, wordt °Ingezet, 
is ook de vrome die geen beécup uitoefent, in 
liet leven verwikkeld gerankt; dele • 
fasetoten Verklaren den Steeds groeienden aan- 
drang dei.  hennen elsch' om grond- 
wettelijke •gelijkiitelling;jnis linke:Middel om 
haren reehtitoestund in,iomereenetehming te 
brengen met har" nieneeen 
schappelijk en eáltureel 'gebied. 

Mr. -Clara Wielemenn es er uitnemend .,. 
geshiagde in korte trekken agio te geven den 

• onderlinge!.-samenhang van de problemen van 
't moderne vrouwenleven.; sterk spreekt , nut 
dit boekje de overtuiging, dat het vrenwen-, 

• . leven rijker en dieper, mant - ook Moeilijker is 
geworden vergeleken bij een eeuw geleden, 
maar ook het besef, dat ei nog oneindig veel 
meer verteriteicteirks wiet woiden. 

vrouw...idee-en al merkt op een ver- 
diepen ey lerffinen van-  de rende toewijding:, . 
ah I , arachuger eer em. 
stier crevorlsheen... De meerdere intellee. 
t110 1tPlt air VI-00W gut gepaard met fijner 

,La mémoire est ure belle chose« maar een 'den met het aanstarmele --bezoek der vreemde 
notitieboekje is ook CDA oitatekendzIlitvinding. goloraissionnairs, die uit alle streken-van den 
en op het gebied van modes zou, men heel aardbol naar de sVille lamière. -komen zever- 
goed een reusachtig notitie-boek kunnen aan- men Om zich van panische nouveautee te 
twen in den vorm aan een tonsettm, een Voorzien. Amerika speelt daarbij de eerste rol. 
bibliotheek, waarin het zeer leerzaam artni/e commissionnaire weten zeker, dat de ellen- 
:iaat tegelijkertijd kan zijn om rond 4 snuffelen, tkle thuis, aan de. overzijde - van den - oceaan, 
- een bron:van studie voor naaisters, kléer- vol -vertrouwen alles aanneemt, nat den nlam 
maaksters, teekenaars, tooneelspeelaters, histo• vel-bekende panische firma's" draagt. Diumem 

.'''''..iiesehrijters en wie al niet? . .hechttest zij dan ook aan ehel allérnietnvete. 
Ieder .• jaar zou trien in -ssoo'n museum. een` zijn ook voor eln 'beetje exeetrieiteit niet 

meneerpin moeten plaatsen, gekleed met' al. batig. ''.' 
wak de eerste. Pa!liselln firma's op hot- gebied 'Uit dien -stroom van nieuwigheden duikt 
van linnelhiged ,srehneimel, hemenklaerens-hee-c--don-later -.als van ;wies het definitieve type,  
den, kapsels en sPetits riensa hebben doen op, dat aan den eiseh-van praktlehlle elegantie 
verschijn", -meniet Mal. op deze•Aveze een' voldoet -  en OOI. die reden wordt aangenomen,  
beknopt overstekt behoedt--ven c.de bede_en doolt-haar"-dia eieh.-weten-te -kIeeden,  
oors•ronkeiikste sake n• n 
dat jaar. ik ben er van overtuigd, dat reeds overbluffen of eri-  eesleepen door al het eerste 

___0.zeer_kointen lijd melk eeneverzarnalingiroote- el eten seriere grand-van Milet voor 
-waarde moet hebben. ' iedere gelegenheid tokt; -.en dan comblnee- 

vaderlandsche noordenwind die onderkenden 
heeft gehad en ettelijke regenbuien en onzachte 
sanrakingenparephiies ook nog een handje 

'hebben geholpen, dan is het.  een lamentabel 
m  geekt van vergane grootheid! liet erhijnte  

. • 

-blik -even-in di craffgetlifiiiihtlin de g te hel/e-Fe' 
gekeken. 

s'k lieb ,00k niet beweerd, dat het 't aller-
lantste, allernieuwste, nog-unoit-gerlene- 
- alleen dat ik het mooi vind.; verdedigde 
ziele de ander, ,maats, liet hij er plegend 
op -volgen, renet -of u nog precies'weet, wet 
twee jaar geleden mode .was!.... 

";En waarom zou ik niet:'.:.. Zeker weet , 
• ik dat mi nog van veel langer : 

,Onmogelijk, de mode is in dat tijdsverloop 
n 'eí ve n 
houden .... Ik tel het n om een volkomen 

men de gasten naar bniten om op het terras 
van het hotel nog een nogenblik te genieten 
van den heerlijken avond. Wie geen plaat, 
meer vonden in de gemakkelijke rieten stoelen, 
bleven op en neer: drentelen en passeerden de 
revue bij de verschillende groepjes, die ziek.  
gevormd hadden. . 

run Mooi toilet.... daar..,, dat donker- 
blauwe ..... eerde ene der heeren. 

a  Dat? .... Mode van twee jaar geleden• 
riposteerde zijne buserdame, ree, met kenners- 

nauwkeurige beschrijving te.  geven van een 
baltoilet uit den winter van 1912, om iets te 
noemen 

,Sla toch niet zoo door le  

• De men sloeg door, - een klein beetje, 
totals een man soms doen kan, - maar had 
hij po fond niet een klein beetje gelijk ook? 

Wie herinnert ziele precies, wat et vier, vijf. 
jaren geleden gedragen werd 0 

• Wat mij betreft, ik zou niet gaarne onvoor-
bereid en alleen • op mijn geheugen steunende 
ruik een retrospectief modeverslag schrijven ! 

Want wat ie :het geval? .  Bij gebrek aan.., Zen,. ninclifieeren, .totdat men ten" slotte heeft 
voldoende documenten hebben wij ons aange- wat men wil. • .. 
wend om de toch PAD Plgr intereesante mode-. Vooral dit jaar zal dit zeer noodzakelijk, 
geschiedenis op een allerleukste manier te . maar ook zeer makkelijk go,. want er is, nog 
-besnoeien • en te vereenvoudigen. Wij deelen meer dan in dezen winter, een ef wisseling • 

éém_enstimentype- voorbeeld •-gen-dani- mogelijk makt- -drageni *fit -Itka-F goed" 
met ceel miisheid c ',kijk menschen, non kleedde staat:. . 
men zich in de dertiende, veertiende, vijftiende, Die greote verscheidenheid woedt verklaard 
zestiende, zeventiende - nasela doop de onistancligheid dat de grootmeesters 

Of 't wel Oh bij iemand opkomt dat gek der. mode Mok sedert eengen tijd, niet meer 
te vinden.' • willen buigen onder het jok eener zekeze 

• Meer maat zon.  Men  er wel-von zegen, ;entente:-oor aial e,  op dit 
wanneer een tijdgenoot-mode-kronielcschriper. ...gebied, maar in den ruimten zin . 
ons een afbeeldsel van een menu- in modem ' elk hunne eigen Oef hankelijkheid 
toilet voorzette met „de woerden:  :,,Zon kleedde weneehen te bewaren.. Elk der 
men' ziel, in de negentiende eeuw..? Men zou tooneartgeyende linieert houdt er 
hem .1mrtelijk uitlachen en Vragen of hij het nu een eigen genre op na, dathet 
woord Ven sten dichter niet kent, die acid, trachtte doen zegevieren tel 
adat de made nog vluchtigee was dan de rook, koste der anderen. , 
die in de lucht verdwijnt en 'vim seconde tot A. handhaaft den empire-Vtirm; 
seconde 1.,n  voren verendere—,  • • --• --&--daele,ntegen isefl, zich tetfe: 

De mode, de comply.ete mode, gedurende moeite om de ietwat 'gezochte • 
de honde41 jaren, die de negentiende eeuw' gratie der achttiende eeuw er weder 
geduurd heeft!  . in te brengen,  

Cleen honderd mannequins, nl waren . eij Bij C. leert men n, dat !ineen 
zij ramt het hoofd tot & 1. voeten neer bekomen. • -ale. sstyle-pereammgelnkkig maakt 
uitgerust, Monden voldoende 'zijn, pm alle " en gij uiteleritind als eene Schéhé. 
kleine wijzigingen en veranderingen, die wede raasde succes milt hebben.... en 
zulke groote gevolgen na zich. sleepten, aan dan zijn er nog enkele verstandigen, 

•'..de-eTergetelheld. te ontrukken; om te vertellen • die eclectisch te werk gaan en 
Van al de wisselvalligheden in het snit van alles ,onderzoeken om van:alles 
rokken, _lijven, mouwen, eorsetten, schoenen het goede te• behouden! 
ene. ene. Zelfs datgene, wet iemand Ven, mid- Maar bij alle verschil' van rieh- 
delbaren leeftijd te aanschouwen kreeg - ik ting, opvatting en smaak, blijft 
denk daarbij •aan de ei.inoline, •de poeiers, de men het toch eens omtrent de 
slepen, de dmit-devent, de ballonmouwen, beteekenie van het klassieke tail- 
ook aan de verbeterde eromrenkleeding en can leur-eostunm els morgendracht, als 
de jeape-culotte! - ie al genoeg om eene astniatpaka hij uitnemendheid. Om 

• lijvige verzameling bijilén • te brengen, in goeden stijl en toon te zijn, 
Wat het voorjaar van 1914 daarvoor zal moet de stof van prima kwaliteit, 

leveren?. 
nog• te veteg om elearointrent nu el pelijk wezen, -iedere halfheid ie. 

heer eene veroordeehng . • 
• Voor meer gekleed; - voor 
visiteeostuum - wordt door de 
antoriMiten een pak van miert of 
ailèr'.donker fluweel aangeraden,. 
zoCals ge hier afgebeeld ziet. • 
Dit getuigt, dunkt mij, van een 
ster goed juicht. Ten eerste, 
fiatteert zwart-fluweel bizooder, 
wie d,aift hoereren dat dit " 

.effine geniete verdienste is, die noem 
ik onoprecht - en ten tweede is 
het als geknipt voor haai, die geen 
rijthig of nuto tot base beschikking 
hebben en .iph dus ,gedwongen 
mien,..ziel, per. tram en •te voet 
van •hare • inaatsehappelijke ver-
plichtingen te-kwijten. Voor de-
melken --, en.  het Min er vele, die 
door het Int niet van alle moderne • 
gemakken werden vooretiee ! -.-
voor dezulken is een eenvoudig hoofddeksel 
ook zeer een te bevelen. Een zwierige pe• 
'Ineke is heel mooi, maar zoodra • onze 

haar kalm weg per honderd jaar in;vip nemen en verscheidenheid-tecionidTdm -h-et-iiidéreen • 

tete met zekerheui te kunnen vaststellen ..... 
In de huizen, die den toon aangeven, is men 
natuurlijk al' lang en breed kleef; *ordt.  
Meed, in tel 'vooruit nn t gekerkt; ween gij• 

zomers op hetEurhane nw nieuwste erit 
mousseline toiletje-  ten-  Moe spreidt, zijn zij 
al bezig aan inv baljapon voor het eerste gala;  
en wanneer gij over het spiegelend ijs glijdt 
met zwierigen slag, de bont-tonue• stevig op 
het voorhoofd gedrukt, dan lukken reeds 

oor eelt ei • g zomertb je , 
Maat 'dat alles blijft neg embeigen verg. 

• het oog der wereld. De gepote panische huizen 
gaai tegenwoordig hoe langer hoe later hunne 
nonveauté's ten. toon stollen, In wil weggen, 
dr euuveantes,. die bestemd•Min om smode. 
te "..arden. Wat zij..• aow heel vroeg in-  het 
seizoen laten zien, zijn meeste] extravagante 
nieuwe .noodellen, waarvan men op het eerste 
gezicht zou - %eggen,- dat zij eene algeheele 
omkerring in • het toilet .moeten teweegbren-
gen. Moer de echte Parisienne weet wel beter 
en wacht af. Zij weet voor wie deze schep. 
pingen zijn; er moet rekening gehouden wor- 

dat de sovergangslchoeden (van voorjaers:- 
modellen mag men nog niet, spreken) ook zeer 
praktisch voor voetgansteim zullen zijn; kleine 
vormen, die ;Mep over het hoofd gaan, veel 
donker zijden moiré, weinig of geen pluimen- 

v.eerengarnituur. Ze staan goed - mits men• 
niet recalcitrant zij en het haar hoog opmaakt. 
De lage kapselshebben hun tijd gehad-en 

in mijn gedachten, "allemaal van die joggies. 
- Met fluweelen jassen, .ei-el en Omme hoeden 

wieg; hm, enfin- ven die charmante lui. Nou 
,	 ja, die negeerde je maar, 't kon eng best 

leuk Morden. Niemand hoefde er van te weten. 
• I Ine , model, geen net baantje, zeggen de 

mensehen, maar wat zou 't nou San me ver- 
anderen, of ik 't nou deed voor geld of voor
vrienden - Ja, en dan, van de pose netheid 
leef je.  Met. fk had geld noodig. 

tk lag nog leeg met wijd open oogen m'n 
kamer in te staren, zag niets; leefde reeds 
dee dog van morgen. - Ik beide bij de academie 
aan, Wet hen ik eggen.` ,1.1; er nou maar 
niet zoo'n griezelige oude eoneierge open deed. 
Ach wat, wat kon me soo'n i men schelen! -

- Zeel Zeel er iemand achter komen, nl ik 't deed? 
• En nat don nog, ik moest toch uit den bent d„ 

I h, wat Mike» die rozen lekker, he, ho, 
ha, voor ne'n laatste geld. Nore,:•en dan 
over een maand Parijs dan *us weer alles 
01 orde. ' 

15.-n  e olgenden morgen Weril ik e akker inet 
't. gevoel dar. er. iets meemes gebeuren moest 
dien dag. - ja; academie. - I lin, toch 
niet n. erg bek. Ntill ja , vooruit 0001r, Mijn 
,,,H•101I0 0,10,10100 zou ik dan tenintiume niet 
zien veulen, liesli oedlirbt 'eenandere, ree 
nog ceel ergere. 

I e ace-inet meer, zont lee waanlijk, 

gaf m'n coiffure een extra streekje..- Zon ik 
die bruine jurk aan doen? Ja, die was mooi 
eenvoudig, har kwam- m'n hals goed iu it, _ . 
Zoo, n ti was ik Mooi genoeg. fe ja, m'n 
-wenkbrauwen nog een-beetje. gelijk atrijken. 
Hee  ninesr ik nu kijken als ik tee aanmeldde? 
Brutaal? een beetje melancholiek? of misschien 
een ietsje devotie in m'n blik:' Wat. paste 't 
beste bij me ? 

Maar eens kijken hoe 't geval zich voordeed, 
M'n Menschen er eens op aankijken. Keil goed 
uur later liep ik op de Stadhouderekade• 
Daar had je 't, wat een gebouw - Vooihet, 
bellen maar- wat een deur, 't leek wel 
een kloosterpeort, zou die heelemaal open gaan 
of een gedeelte  er van? De' hel klonk hol 
weg, een huivering overviel me. Hoor, een 
stap, een slofste], , 't ;zou zoon oude; nijdige 
eoneierge • zijn, dat heb je altijd bij snik soort 
gebouwen.,  Een pater paneelma hen :de reuzen--
poort gaan langzaam open. Waarachtig, precies 
words ik 't ree voorgemeld had. Een oude 
roneierge, met gekleurde stoffen pantoffels;  
mei luster insp• aan: een killetje op, die zekere 
waardigheid in blik en kortding; die eren on-
nooreic• ziel zonden doen denken, dat 't de 
directeur zelf we, Ik wist beter, 
,Kan ik Poef. ec-Worgendelik spreken?. 

vouw Ik beslist. sin .egt lui . bedenkelijk,  
kaa 1, .04 Ppgg,011, vr,e cr DI Ot 0.0anAllr. 

- k010/?!.,  

Ik kijk 't mannetje vol. verontwaardiging 
aan. ',Neen, dat aal ik den Prof. zelf wel 
zeggen.. Toen de man, zich bewnet van e'n 
macht: sJe, dan kan ik u net zoo goed niet 
aandienen, de profeesor moet eerst weten, wat 
u wilt.. Non, in godsnaam dan maar, wat. 
kan me die man ook scheler, ED ik, met een 
zekere luchtige brutaliteit - se), ik ben 
juffrouw Smit en ik kom me aanmelden om 
te.poseeren" De concierge neemt me ‹an.onder 
Pijn kalotje ven top tot teen op, draait Molt 
om met een onverschillig s0,° en--sloft weg 
in de holte van 't gebote, Spoedig hoor ik 
hem weer aansloffen. Ik word in een kleine, 
donkere kanter, met hoog bovenlicht gelaten. 
Ilet is er doodstil. De greene tafel in 't 
midden, de stoelen stijf loep den wand. 
\i"at zou ik nou weer te zien. krijgen? Er 
ligt een tijdschrift op tafel. Om mij een 
houding te geven neem ik 't in m'n hand. 
Al sloeg je me :lood, ik soit niet geweten 
hebben, wat ik las. 31'n hart klopte hoorbaar. 
Toch wel ellendig, zulke aardigheidjes. Zon 
die Prof. net  wo grieselig.zijo alt de eoneierge? 

lk knie er toela wel Heelijk mee inlooneu. 
Als de Jansees 't te weten kleumen. - Nou, 
'lama wisten ze 't in 'Parijs mek. - Ach, 't 
hielp ne roek niets 01001., ik rat nu eenmaal 
in 't schoftje. • 

Daar ging de leer opete-F.-eirmanin-lanne, 
uitte, jas kwam hunnen ; net ent kruidenier. 

Zou 't de Prof. zijn? Ja, hij tras 't. Non in 
't gelid maar. Ik stond op. 

.Zoo, wil n poseeren?r vroeg hij niet on-
vriendelijk. --- 't viel mee. - 

s.Ja, meneer.. 
Een kritische blik van den prof. En toen:. 

sZrxi, zoo,, hm, gaat u meer eens mee.. 
Ik'avolgde. Wat etoof die man, ik kon hein 

haast niet bijhouden. In z'n reusachtig atelier 
overviel me een oepleielerig gevoel van klein, 
armoedig menselije. Ik wen-echte ene duizend 
naijlen ver. Ellendig om-elaar nu zoo arm en 
wo klein te moeten staan. Alleen, omdat je 
nou geld noodig had. Gek geld, kleine ronde 
dingen `van metaal, plagen van zoo 
leven. Wat' deed hij daar non allemaal, moest 
ik hier nog lang zoo staan? 0, daar kwam ie- 

'Loc, en wil n gekleed of naakt poseeren?. 
sGekléed. - zeg ik ijskoud. -- sYet n uw 
hoed eens af• zegt de prof. -- allen, ja, 
heel aardig, wel ,gesehikt. - 

Ik leef op, krijg opeens moed. 
n Draad u reus naar rechts, juffrouw. Mooi 

zoo, nu eens links om. Ja heel aardig. Wacht ,  
u een °ogenblikje• 

verdwijnt deert een kleine deur enne 
een nonatannliggena atelier. 't le leensek een 
aardijer man. Ik. wou, des ik voor hem los. 

• 
een tterde -yytti".-t-)poiente ets ik ener erna 
kritiek moment. Wonit vervolgd • 

rens
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blad een verslag ie gegeven trad al soliste 
op: Anna Stronek-Kappel, een land- en vroegere 
stedgenoote, thans 'in Duiteclrland woonachtig, 

Waar dezi- zaligere, ziehieen nitstr•kenden 
naam lieert:verworven, eet., 
het enarsehijnlijk de leem • 
reesen intereemeren, ecnige 
bijzonderheden, haar be- 
treffende te eernessen. . 

-In /875 b- 'Pereierenel - 
geboren, onteitig zij het '-

-eerste busielmederrielit al-
deer se trok ePdedig de 
aaedaeht door kim fraai , 
eteminatelirial. Nieolai, de 
vroegere dirt,diiBirKnii. '"-- 
iduzieksehtiol, werd 1111»,-
lijk bijzonder getroffen door - 

teer? Rij himr 
hij:een ninoáring een kleine , 
solo. boerde zingen. Door 
zijp toedoen kwam zij aan 
deze inrichting :en werd - 
leerlinge een Spoel. Nadat 

-ni- haar einddiploma had 
beintidd,..trad. zij-met,. 
ces ie serechilleade plaat- . - 
een op ; zij voltooide haar 
etudien bij Lille Lehmann 
te. Berlijn en vestigde zich 

e nadien te 's•Gravenhage. 
-.. Echter verbond zij ach 
na eenigen tijd aan een 
soleekwartet in Frankfort 
en .rneekte ook in Duitiech-
land nam  

Anna K.appel. 

Op het vocaal concert, gegeven door he 
gemengd koor e  Euphonia. waarvan in di 

Sedert 19117 woont rij 
te Bannen, VVO zij Met 
den muziekdirecteur Prof - 
Richard Stronck is gehuwd. 

Zoowel in Duitsehland____  
als ten onzent geleidt zij 
als oratorium-, aooerel sis 
inuceetzangeree, een uit-
stekende reputatie. 

liet zon mij niets verwonderen zoo wij in 
verband daarmede ook de boorden weder zagen 
terugkeeren misschien niet als.nmerrelnitende,, 
stijve. :folterdingen, maar als opstaande plooi-_
kieen of iets, th olijke. Voet het °ogenblik  
ie Let.déculleté n • aan .  

' CORRESPONDENTIE. , 

Hélène. Dank voor me waardeerend rehriiven; 
erker zuilen wij rekening bonden emet de 
wenschon der abonnées, eooralwanneer die 
in zulk een beminnelijken vorm 'werden uit-
gesproken.  

G o-1-d en- Hei r. Neen, sneu -pemeoulijke. 
ondervinding van éénig haar-Idem-middel r, 

zeggen-clene-ik.-hem-dat'- 
Ord el_ll enne goed en onschade.lijk 

Wilt - n mij uw volledig adres opgeven, dan' 
eeheljven.,--waar-clat-mieldel-te-lerijgeti-- 

ie. In. deze rubriek worden geen namen ge- 
noemd, geen reclame gemaakt. • 

A lida ja, Van teleurstellingen 
met , op maat gemahkte 'fitillemecosternes weet 

,-ik allee af; maar rij hebben Trier toch ook' 
huizen waar men daarvoor niet bevreesd hoeft 
te rijn. In dezen tijd van het &lianen maken - 
die dikwijls voor mindere prijzen dan gewoonlijk 

-dat ie volstrekt geen uitverkoop. 

M e vee Zoek onder de advertenties van 
het laatst verschenen nummer. De pepzen van 
die tailleur-costumes zijn toch waarlijk niet 
buitensporig, 

forliZ 1 E K-. 

Ter herdenking van . haar tienjarig, bestaan, 
gaf•de -genoemde Verenriging een vocaal con-
cert. in 'de Dinentunr-zael. 

Soliste was Meeneem- Stronek-Koppel- 
terwijl teems een vocaal-temet onder leiding 
van den koor-der' inent Exans.Vink medewerkte. 

We kregen mooie en minder mooie specimen 
van nationale .knnst te geniefene Waarvan te' 
Uitvoering Veelszins te loven, hechter niet men- . 

-Werden de Wieden vair Verhuist met veel 
entraio door bet- -koor geiongen, 
Nederlandsche liederen van Rentgen(a cappella) 
konden ',ADS, minder bekoren -door de middel- 

- matig,veertolkig. ' 

kwaliteit jvan dit koor en is blijkbaar een nog 
teel Wat-teeoge opgave., , 

De zuiverheid. liet er in, te weneekien Meer, 
en voornamelijk de lage stemmen'vormen nog 
niet, die vaste basis, waarop de, andere veilig  
kunnen bouwen.  

Gaandeweg. werd de stemming echter beter, 
en de twee laatste van de zes stijlvol be- 

• werkte Rederen. van Remtgen  klopkm het  
beste. 
-Beter vertolking 'genoot 'ede Koemest,  van 

Zweem, warm-de begeleiding ook meer stens 
gaf, en' waarmee het koor den avond een 
goed einde bezorgde. Wat de compositie aan-
gaat, ie die nog teveel van het Van eed.- 
gerenomierde liedertafel-genre, dan dat ze onze 
belangstelling en bewondering nog volledig 
kan opwekken. • 

Mee-rouw Birma zong liederenvan Mann, 
Nicole?, S. de Lange . de. Haan met een 
zuivere, -eepressieve en' voorname dictie. 

lieer e-sietrálmi-tras wel het glanspuill, van 
den avond. 

klaar prachtig ontwikkelde, zoo welluidende 
e in eng no en 

gehoord, klonk bijzonder fraai. Vlekkeloos gaaf 
en teer in de hooge i tonen, klinken haar 
medhuns ee dieptevol en warm getint. 

De keur harer liederen, welke geen gepote 
eerseheidenheidevior kleur builden, gaf weinig 
aanleiding tot een suggestieve vertolking. 
Echter wist Mevrouw Stronek ons zeer te boeien 
in het overbekende Jonge Liefde van Mann 
ni in gevoelige liederen van 'Willen de Haan. 
Het superieur voorgedragen ',Mijn lieve• moest 
ze herhalen. Het terzet kweet zich zeer ver-
dienstelijk van zijn taak en ef vooral van .  
Averkaraps Wiegenlied en het innemlijide Die 
Gratiën van de Fleem een loffelijke vertolking. 
Dit laatste werd levendig en frisch voorge-
dragen en gaf gelegenheid, de gelede kwaliteiten 
der verachillende stemmen op te merken. 

Aan de onderlinge verhouding zou wellicht 
- nog 
_

Beiets  te verbeteren zijn. . 
eer.. metel-vneleal overstemd door de 

heide andere stemmen. Misschien echter was 
de rom concerten toch altijd minder geschikte 
zaal-oorzaak-Ven-een -niet ',racende -uitkomen 
der sopraan, een op zich zelf aangenaam en 
beschaafd kliekend geluid. 

Alle nummers von het programma hadden 
veel succes bij het publiek. 

Een avond van zuiver nederlandeche ;uitziek . 
ie ook zeker sympathiek en al hadden we wel 
een bontere rij van namen veenacht, eer' 
grootere vameheitlenbeid van Hellandsehe 
moderne componisten, toch blijft het een te" 
weardeeren intentie en komt den dirigent lof 
toe voor deze zijn bedoeling. , 

De leiding van het geheel wee bij den 
heer Vink in. goede handen. A. K.--R. 

LOUISE MIciiEL. 
Met de herinneringen. aan Henri Rochefort, 

den. beroemden. of beruchten lawaaierigen Pa-
rijschen journalist, zijn ook de herinneringen 
aan Loniee-Michel, die groots vrouwelijke 
apostel van het Socialisme, weIdoensMr der 
armen, weer losgekomen. Zij, en de miste-
maat Victor Henri markies de llochefoet-Lneay 
waren trouwe Vrienden. Hij trachtte haar het 
leven te vergemakkelijken, doch ze wilde het 
niet makkelijker hebben. In laar sjofele zware 
kleeren reisde ze de wereldsteden af, logeerde 
slechts op zoldeikamertjes, en hield haar rede-
voeringen, haar vrneselijke aaeklachten tegen 
de maatschappij, die zinkeel ellende veroor-
zaakte, z6dreel ellende toeliet, zdáveel ellende 
ohgetrooet liet. 

La mere Michel werd ze genoemd door baar 
geestverwanten, doch de Panjeenaare herdoop-
ten haar: l'amèrje Michel, de bittere Michel. 

Rochefolt kocht een villatje ap het land 
voor de bittere Louise. Daar zon ze kunnen 

'rusten van haar zwerftochten. Rust - ze had 
het noodje --- haar haiestoeht verteerde haar, 
de groote, als van koorts gloeiende °ogen 
~Idee de menigte tegen uit een bleek gelaat, 
mager els een doodshoofd. Maar zij zou rusten, 
als zoovelen het bloed uit de nagels werkten.? 

,verkocht het weer. Hij; geduldig, gaf haar 
een lijfrente: In minder dan geen tijd had ss,  
die verpand, en de armra profiteerden van de 
koopsom der villa en van het pandgeld van 
de lijfrente. Toen vereoeht Rochefort zijn leve,  
randen,, Wil la mere .Minhel van alles te 
vuurden, vrat ee »nodig zou hebben, en wel 
voor zijn rekening. Ze maakte gebruik ven zijn 
gulheid, deck elechte voer de armen. Rochefort 
werd eg wanhopig mder.,  rIk kan eist, met 
haan beeene  n oef l " I k1 r 

re -t. ..lf.liaar her-eren voorzet 
ett re bi' brt it, - is nngrlijk h 

I lalde-!ijk ell 1114,1111CLijk.. 

Hij, glie slechts aan het kunstwerk gedacht 
heil, begreep de etrekkin'i van luim Meug niet 
mi liet dat duidelijk Inetken. Toen Bekeer< ze 
baar maarn op een kaartje eo gaf 't kerm 
Hij wee mie verwonderd dat ee opeen de  
overtuiging kreeg, waar ze op gehoopt had. 
'«Neer, hij wint 't waarlijk nieten- kocht 

mijn werk slechte om mijn werk. • 
De Ilertogin d Cztn leeoeferide de beeld-

houwkunst mede  veile baar Irdnelijk. In haar 
hewelijk-  kwam er toorloopig niet veel. van ; 

ier kinderen eis-been haar Zorg. Toeh bleef 
ze de kunst in gedeeliten getrouw 4.11 werkte 
00k ZOO 1111 1'11 111111 wel wat. 

Meur reen de kinderen groet wener, en 
en haar man morst verliezen, toen ,wijdile 
ziek mit alle krat Ittto 131:111 lieer genode 

• 
kereleitaam. . 

Zij, di. der se meiler at bezie- 
bedelt Vals ren eneger, geliefd le-men :mrt- 
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Personalia en Berichten. 
- • . • • _ 

V ERKADE.__  • • 

Veekade is . geinterviened geworden dnor 
Penne Netecher. }lij beeft 111111 ,leien van zijn 
arbeid en streven verteld, van : 1 roe urmen •. 
zoo -weinig- mogelijk te reizen . ',dat akelig 
vervloeiende reizen,  zegt hij. "Ani zoo_depri, 

• meerrad werkt en op liet gehalte Van het 
spel zoo's Ambten invloed uitoefent. 
- r En dan ligt liet• in mis oornenien , 

ieder jaar, ZOU mogelijk twee remenden naar 
Indik! te man Als hier het .Y4.40. afge- 
loopen , in Mei emowat , denken oe le ;Inni 
neg te gaan. We _zijn dan tegen J nl  in 
Indië, waar ere adie "maand  en Auguettre  ruiltic 
blijver, half a einde September hier 
terug te zijn. • • 

-wie du u in - Indië verdienen willen 
we gebruiken veer ons gezelschap hier.« 
- Verkade spreekt voorts • in den knip 77-"in dir 
intervicuw, Over het verkáenle vonden toestand 
dat op linny Vrede re op Irena oog te reel 
rollen reinen • - 

spat is yerkeenl: en 'gevaarlijk ank , als 
- cao ons naaars tels ziek wonit et m.n... • 
En air teer-  "\--,er-Lidt -Iiii -2 -goe.itlee aalt 

de hand betreffend ruilen van ki nekte n. 
to Misschien ZOU het- er valt kettllell helen 

!le beste • tieteltrs ell wiekte d e een 
onderlinge overeenkoneit-det'ilirekti,... , ge. 
legenheill te geven "in andere giselnliappen 
in enden- nd lieles op te treden en oe con 
tijdelijk tegen ellonalee »fit re wiseclen 
Dat WIL Keker toordeetell 11,111111, Voet helt 

Voor de lellen der ttel.el,ellappell  die zet. 
1:01 imp. grient,  ,rummum Zat keten ouden, 

. . ee »0 ,,  

tot e-110, • • • 
---- En -%1.1.1. dir VoliOlkillg koe lei twee, 1»,»'» t 

 Zegde» tik 'yr 

RESIDEN'FIE-ORKEST. 
Mevrouw NOORDEWIRIL-lIenereertn-----, 

Bet tweede • buitengewoon middagooncert 
• had een bijzondere bekoring door de mede-

' werking van mevrouw Noordemer. 
Er behoeten hier geen uitweidingen te vol:  

geit over haar populariteit; ieder weet, hoe 
.liellgemeeo door het Pnlaliele_geémel am_ 

- -bewonderd wordt om haar heerlijke kunst, die 
zij op zoon ernstige wijze, wars van eenig 
effeotbejag, beoefent. . 

'En- ook nu bleek het, welk een verlangen, 
welk een behoefte men brol, neen hoor yer. 
rekkelijke stem, haaedelanzend machtig orgaan' 
te 'hoeren, weer Mie -sublieme voordracht te. 
genieten. Geestdriftig is zij Megejnicht, aan het 
endvan den middag weerldonken zelfs. zulke 

. daverende toejuichingen, tot ee haar lantsU 
lied moest herhalen. - 

'Het eerste deel van haar erogeen:am-e weid 
gevormd door een aria uit: eSieg der Zeit and 
Wahrheit. van Hendel e» eenalt eliomenee. 

- van :Mozart. liet is overbodig in details te 
treden over den zang van onze groote kun-
stenams.----Vlekkeloos rein. en met een voor-

.. draehe vol adel song ze Hendel, terwijl ook 
het eZeffiretti lusinghieric ten' weergave ge. 

- noot - van een zoo innig gevoelde sehoonleid, 
dat die volmaakt Mag genoemd woeden. 

Ven de drie Stratim-liederen, welke ee zong, 
troffen ons vooral de .twee eerste door. de 
ideale, vertolking. Gegeven de intieme tekst 
en de stijlvolle wijze, waarop Strauss deze 
liederen bewerkte, behoeft het- geen betoog, 

• dat de indruk -groot was. De eigenaardige 
• bewerking en het subtiele naspel, van het 

heiligen dief Keninge nonXorgenlanda 
maken van dit lied een buitengewoon stem-
mingsvol geheel. 

Hoe sereen klonk de rangstem numehen 
die geheimzinnig _wegvloeiende klanken van 
di yerschillende instrumenten en bij het naff 
~klank van bellen en triaogeL 

- Zonale gezegd, werd Chicilie, dit gloeiende, 
gedicht, herhaald. Wij voor ons wenden door 
de beide- andere liederen het meest getroffen. 

Evenals reeds zoo menigmaal, kunnen we 
dus weer de herinnering aan dit optreden in 
ons bewaren als een heerlijk iets. 

"Het orkest toonde zich vaardig. Aaneen-. 

Rd met - een fraaie, vaste vertolking eau 
a's F-dur toccata, kregen we, to de eau-

gems Meent, weardoor een fraaie overgang 
• werd' gevormd naar de moderne werken, die 

volgden. De Nyinphonie in tionol werd pittig 
• • uitgevoerd en boeit immer door halm tintelende 

motieven, haar kleuren.rijkdom en baar enbtiele, 
vloeiende doorwerkingen. 

na glaeie,dr rcrtutk1 doe t • o 
~e-ouverture werd dit mooie' concert be- 

De Jasten van een Hertoginnekroon. 

• 'Men zon geneigd zijn te denken , dat een 
liertoginnentitel iemand zoo een klein weinigje 
het maatschappelijk nacreerefferien kan-

En dan is 't zoo aardig te lezen ven iemand, 
die gedwarsboomd werd door leer Hertpgineájn. 
Menigeen nou er veel voor geven, om voor 
een werkelijke Hertogin te woeden versleten. 

Hoe aardig is ''t den te lezen, dat een 
werkelijke Hertogin allerlei kunstgrepen te 
baa,t....•=4.1. nemen om abeerleWijk werkster 
alléén te woeden beoordeeld. 

liet is de. Hertogin , die in Peetioa 
zoo merleweeedig -verheelt van - Laar-iderto,  
ginnekrooa, die haar zoo diemsboomde els 
ze meende te mogen genieten " van - welver- 
diende waerdeeriug. - • 

-De Hertogin d'lizès ie een zeer verdien-
stelijk beeldlionwath,-een degelijk en . eruetig 
werkster. Op 't "oesenblik is ze te Parijs 

-Presi&nre van een tentoonstelling der werken 
- van schilderessen en. bee.ldlienvestere. 

Ze.  rekent het zich tot eer, dat de grootste.'  
kunstenaars haar-tot de professionele rekenen,-:'  
nig 'zelfs, dat ze gekozen is tot lid van de 
rermanente Commissie, che de Internationale 
ICunstenatirscongressen regelt. En ze moest 
het beleven, dat ze op een Tentoonstelling 
etaande voor haar eigen- werk, eenige brok-
stokken van een gesprek opving, als volgt 

«Van de hertogin-d.  Czje Ja, dat krin je 
net begrijpen! Iedereen neet, hoe die vrouwen 
uit de groote wereld werken! Dat doet na-
tuurlijk een ander voor haar! Het zon heer 
vingers te veel havenen te . . 

Toen. ze pas begon te beeldhouwen, zond 
ze haar werk in op tentoonstellingen onder 
het pseudoniem ;Manuele. Mam daar ze de 
doorzichtigheid van elk pseudoniem wel kende, 
vorschte ze als 't ware angstvallig telkeur 
uit, of de waardeering, haar en kaar werk, of 
slechte bar llertoginnenkroon gold, 

ZOO. gebeurde bet eense  dat ze een werk, 
wat ee reeds aan één harer vrienden had 
verkocht, tentoonstelde en er andermaal' zich"  
een koop.' voor aanmeldde.-'&-elmik-met 
den man en vertelde hem, dat ze 't hen 
onmogelijk laten kon, daar 't reed, verkookt 
wn.. De man was ris) teleurgesteld, dat ee 
hem een dergelijk -beeld moest belovele Toen 
hij op 't punt ene , afseheid van haar te 
nereen, vroeg ze; -'a lVeet li, wie ik ben , 

zeggen, zij, die eischen , dat ze er .haelennal 
uit zal komen, ze hekenken niet, dat er met 
moederschap elechts twintig Meen van je leven 
licerigam. 

En wie dan méér geluk mag hebben gehad 
dm de Hertogin d'Unme en beer man heeft 
mogen behouden -- een man ceder de gewone 
ornstandigfien heeft toch zijn bezigheden 
altijd door -- wat is' er dan heerlijker voor 
de WOUW om haar gerijpte krachten weer tee 
v . e rum baar kunst of beroep te moge» geven! 

k een geluk en' verjonging, of - in het 
ge nl der Hertogin fil.:Zès, welk een troost! 
M dan moet ze er die twintig jaar toch 
in 'ebleven-zin , zij--"t steelt, ebtesellillen 
nuit Dan moet ze toch vochtig hebben ge- ' 
beu t n met haar kennat, niet haar beroep. - 

n.-dat -de -geticonede vrome' tbeli. 't- Ie ` - 
g .om deze bede te bidden! 

GEZONDEN MEDIEDKELINGEN. 
'priie-per renjelH40 cent. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Oa 

Maatschappij tot Moubileering en 

Woninginrichting 
voorheeft J; P. STER, 

Behanger.decor tour. 

ir- d-Spiegel traat 2, 
Telephoon 260. 

otetr-  arst 1.7b. • Fabriek Huk* de G 

Familie 
Bioscoop 

(ondor controle), 

Prinsestraat 40, 
~HOON 1417, 

De Frunilie-Bios000p vertoont 
gent ...image-films", doch legt 
=joh %mobiel toe op het brengen 
vee. 
Litteesire Meesterwerk., 

Erop kerinners-sitt-  't eóreei, 
van 

Oranjetin Nederland, 
ALLEEN OP DE WERELD, 

»aten, enz. ene. 
*kelk. vertonning „het groot 
aucaces" bracht en deTemilie-
}3ioscoop op haar gebied de 
eerste rats deed innemen. 

Vanaf rijdag 6 Ketyrueri 
liet buitenga euccesnnromer 

14-21 rn I e t 
eer, der meent bekende,  tooneed. 
werken ven 
WILLIAM SHAKESPEARE. 
De Littaraire Historie pp het 
doek Miniterlijk spel van de be-
roemde Engelsche artiaten. Schit-
terende mies-en scène. Lengte 
9010 Meter, De film, waarvan 
niet alleen het publiek, nmar 
ook de deskundigen smeten, 
Mig getuigen, dat daarmede is 
bereikt liet hoogtepunt der 
moderne cinematografie. 

Versterkt orkest: Hollandia 
Ensemble, Dirig, Baena van 
'Totem.. 

Gewone Matinee pn Avond-
prijmn. Toketboakjes met ver 
kluunden tekst en fotoia, ve-
krijgbaar k 1.1) 

Bespreekt vooral uw plaatsen, 
want het silenes sal Imiteege. 
wood groot zijn. • 

Koopt Uwe echt Perzische Tapijten in oir  jaTuilivim 

KIILCSAR'S PERZISCH MMS 1  Deithiffie Lint 

echtscheidingen blerideree in liet spel. Rechter'  
liegerich van de rechtbank te NeW.Tolk beeft 

in den laatsten. tijd uitspraak gedaan in 260 
eehtscheidingspreemeen en in 210 daarvan 
was ecu blondine de schuldige. Deze blondines 
vormen naar de Meeging die "liters.  voer 
Amerika een veel grootex gevaar -dan het ,  
zwarte _gevaar,. aar , e lk weet eidt, hot het korat'i, 
eraf •de vechter, ',dat de blondines zoo ge. 
Venelijk Zijn; meer hei ik 'We eenmaal • Zoon. 
In even eugunstigen zin laat de New-Yoekoche 

-advoMat Heemarm L. Roth zieh. uit; die de • 
echtscheidingsprocessen- van. verseligleo_deper,  
keken ven,  hoep Meirtnfiappelifire positie heeft 
geleid.; 'Ook _ hit rlaemt op -grond van-,zipi ere-- 

dikeijs in zijn succes geleiel afhankelijk is 
gesteld van bepaalde, aanwezige kraehmn , 
'die niet de geschikte kijn voer bepaalde 
rollen. 

LIZZY 
liet poppen-schilde'rij Van L is er Anei ngh: 

••• ,,Veretooten s 't -Welk in. December in de 
leirensehe kneetharidel . te Amsterdam is te 
zien geween, i$ thees liengekocht met het 
doel het aan hét titidelijk Museum in bruik-
leen te geven, a lWaar bet voreloonig: ouder 
de hoede der 1Vereenigieg vaglioderne-Eimit 

D~aar.lijke blondines-1 
mi tot de conclusie dat_in 99 pet-len 

gevallen bloedines dij_ schuldigen. zr 
ringen.s 00 ee 

over het karakter van blonde vrouwen, die 
volgens hem ijdel en waekelmoaEg_e_ijn ee__ 
deh—fliff-en de eoFettene beminnen. Ree zeer 
bekend theateragent beweert de ervating te 
hebben opgedaan, dat Onmanlijk blonde toe. 
neelspeelsters in familiedrama's de, intrigante 
spelen, de vaten der vrouwen, die niet niets 
ontziende -enérgigle• anderen ondei-  den voet  

treden, terwijl de rollen der beklagensinuardige 
wezens, die door haar goede hart het onder-
spit 'delven, gewoonlijk door brunettes werden 
gespeeld. Roth voert, ook vele voorbeelden 
aan, dat Mannen in' hun echt met -blondines 
zeer onaangename ondervindingen hebben ge-
had. Een even, hard oordeel velt een andere, 
in echtscheidingsenken zeer. -gezocht jurist, • 
Getege Ilehinson. Zijt ervaring ie, dat in vele 
gevallen, waarin de brunette de schuldige is, 
zij door -haar 'goedheid het hart van haar man 
weee weet; te veroveren; Overigens zijn de 

'brunettes: huwelijk-elechternan 
tee, daar. eenveel 'peuter peteentage bruneties 
ongetrouwd gevaarlijke bloZdines 
schijnen dee- op-de -manneween"onweetstavin,  
baren in , • - 

GEORGE SANlYs KLEINDOCHTER - 

Een& gij Armre Dedevant Missehien niet, 
maar dan toch zeker • wel_ den 'beroemden 
franschen romanschrijver Georgedandt Welnu, 

P zijn 64n en dezelfde persoon. -Aurore 
Dndevant kwam' op tegen het midden der  

negentiende eenw , en meest toen nog een 
mannelijk pseudoniem kiezen, opdat men eerder 
naar haai zon luisteren. . 

- Armere Dedevant is de geliefde van kiesset 
geweest. — Deze periode in luier leven is der 

• wereld echter niet ede bekend als die andere 
toen ge-  Chepins geliefde mow, zijn . ster op 
'e levens, 'voor hem wil donkere en harde 
paden. 

T'  

Wellicht liet merretbekáide loek van eorge 
Send is Elle et lui. Nu heeft een onbekend 
tooneelechrijver (Motie Saai en de,Musset  

-nesuesleteruettl, w een stuk, genaamd l'eMfant 
. dg Siècle en nu is een kleindochter Ven .  

George Sena daar z66 bope-over getergden,. 
. dat -se`-den tooneelielmijver in rechten heeft 

es• 4. -Ze vloog 
liefst 200.000 francs. - 

De - redder ronde dat de enen niet zoo 
indieoreet had-onegen-ziprerrverouretnelde hem - 
tot 5.000 francs schadevergoeding aan de booze 
kleindochter.- Als "ze dat geld nu maar aart de 
armen geeft! Want om een Slaatje te slaan 
uit de onbeacheidenheid, waarmee een vreem-
deling -- de nagedachtenis van afgestorvenen 
ontwijdt, ie toch wil wat teel kerke.  

eidiegeia, die' ie het -afgeloopen jaar in 
Amerika Zijn uitgesproken? -De blondines 
me-alleeedel-blondirres,beweerthet eArrierimin • 
Magazine.. Eo het staaft deze Zwit2e 
diging door uitspraken Van eenige bekende 
Amerikaaneche juristen, die_ especialiteiten in 
echtscheidingnakene zijn, aan te halen, 

dezen .zajn.. bij aregen-tienden-ven. alle- 
• 

s 

Se; prijst . f 25 in contanten. 

ge  prijst  f 20 les contanten. 

f 15 In contanten. 

85,95  en 10e,prijsi rit . . . . . . f 10 in contanten. 

Wi6 minstens •5 nieuwe abonnee aanbrengt, ontvangt in elk geval 
-  -can ons-  een cad.rzuT ook al beheoftreli niet' ender de ibrie.iiervinsters. 

Yoor iedere nieuwe . abonné, die men aanbrengt; ontvangt men 
telkens te onzen kanton (Eneuterdijk n' 16, 1e etage) een door ons 
onderteekend bewijs. "Dueschen 1 en 1.5,  Juli moeten de bewijzen bij ons 
Werden, ingeleverd. Wie' de Trieeste dier bewijzen bij ops inlevert,_ krijgt 
den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz. enz. 

Als nieuwe abonnds worden zij beschouwd, die voor minItens 
hgf jaar op ons blad inteekenen en het abonnementsgeld over dat haaf 

2. prijs s Vier dagen.naar Brussel, lIentheim, Kiinigswinter (Zeven- 
gebergte), de Ardennen, of  f 75 in contanten. 

se pos. Hen-lueeeveorwerp ter-waarde van f50 (meilieigelakáije)-  - 
bv. een gouden armband, een bronzen beeld, een horloge, of iets 
dergelijks, of . . . . . . . . . f 50 flt-contanted, 

45  prijs:  Een luse•vooreerp, ter waarde van f 85 (naamgen keurt) 
b:v. een gouden ring, een werktafeltje, een reisnecessaire, of iets 
dergelijke, of . . . , . . . f 35 In contanten. 

WEDSTRIJD. 

«. Voor =Ze lezeressen schrijven wij een wedstrijd, uit in 't aanbrengen 
van nieuwe abonné's. Deze wedstrijd eindigt 30 Juni a.s., des namiddagti 
om 5 uur: 

De prijzen zijn de volgende: 

le prijs: Een vItek naar Parijs, Berlijn, Wiesbaden of een andere 
plaats in 't buitenland, ongeveer op damelfden afstand, bv. Londen, 
of: - . ... . - -f 125 in contanten._ 

7e puls  

MIME g. DE CLER-SMIT. 

litaindet de premier ordre, itinawrzik4,, rokken, zag zich gaarne ge- 
m een nette mak. Bneven 

4611bosen 7384. onder BB!. bureau -ntu rut Ska, 

Maud Everdine. Prachteiemplaar. 
etst komen, ben uitstedig. TE HOOP 

Eend mij uw volledlgedree s.v.p. longe Amazone-papegan 
ongezond, ,geett pootje en bo-
na te praten. liet.koperen kooi 
30, zonde,' kooi f•25. Joan 
eetenyekerstreat 42. 

Ontvangen 

ART e Bi ene nieuwe Collectie M 
onzer bekende 

Telepe. 694 I y 1 

Heren 464, lop Ring ni
ti DEN HAAG. vu AI" v  uu 

Eerste -Zelfding 
Veorlaarshoeclen. 

Een bekwame coupeuse voor • Lesins van 

Ztose_istie  

besteel d Audretsch 
COUPEUSE. tiOIDGE WAL 16*. 

Mevr,---11MN 
iredat-11-Fehr •  

dee namiddag' half drie. 

!iaden Op vertoon TE Lidmaatschap 
20 ei, !tiet-ledal 30 M. 

'MET. AKST-Utlfk 

voldoen. 
Nadere inlichtingen en inteekenbiljetten zijn eiken werkdag van 9 uur 

'a morgens tot 5 uur 's avonds aan ons bureau, Kneumrdijk 16, te bekomen. 

De .  Directie van 
-DE DAAGSCHE VROD-WENKRONIEB. 

N.Y, . Ylammostraat 18.. del Haag.. . . ...  FHTHOVEN • 
_ COMPLETE KEUKENINRICHTINOEN.- 
SPECIALITEIT IN KEUKENFORNUIZEN. 

Vereniging Vakschool voor 
Verbetering van Vrouwen- en 

Kinderkleeding. 

Cuisinier. 

0111LIGATIER`fe 
in coupures ran.f1000, 2500ea 2100, 

tegen den koers van 1601 k 
Werden vereeijeoriar gesteld door, 

IIE VIDERIANDSClit .Blik 
1011 BEIASTÉ VAARDE/ 

(geplaatst kapitaal! millieen 941140 

's-Gravenhaga,Laany.tordernort23, 
De gesloten leao'er.= emmer, voornamelijk tot onderpand onverdeelde 

naletenschappon hypothemire gewen- Bij' nalatenechappen wordt bet 
°ventende nuco, aan die wart ven 'aanlagen verbonden, door eme ven 
mkning gddekt,. terwijl be rome= tot zekerheid atrekt as hee onderpand 
" tnnwlwekelijkheld woerd van den hypothendren eoholdenitar sla esa 
den hypothecaire= anbaldelicher. 

Dueetaw Lome 13.~« a. 
W.9...tftag 79 Tater Haag 5719 

Keeswf 
ier JAZ.' 

.4....
e"d "OE 

e w.
,  

liedaren ~ad al uur 

De Vrouw 
van den President. 

zond", 8 now.affir 

dat ook na jaren aansprakelijk moot allfásibeija,•!!_-  
Diwtap~sta Vrijdag slat 

Moddicelaken-in-hot-benedenmagazijn-T•  , NOORPEDWE-11 - :DEN ttAike 
thr NakvIstulache Boek- en Steendrukkerij. yourbeee A. I. asvu. 

voor de geleverde goederen. 
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OE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK 
van Zaterdag 7 Februari 1914. 

TWEEDE BLAD. 

CARNEVAL. 

577 

Katholieke kerk behoort, vol opgewektheid 
de beroemde earnerals meemaakt. Als ge n 
aniuseeren wilt, lees dan eens in euxiak na de 
Carnevalsfeesten Duige.h. )ritahllitner, dan • 
zult ge eens-,zien, net hoeveel opgewektheid 
en joel de CaruevehlenAen °P vere'dheid'"" 
plaatsen gevierd ::worden. Het Carnaval, van 
Keulen en dat 'van Nizsik zijn al héél bekend. Voet 
onze landgenooten ie het in .rien_ Busek.  ook' 
wel aardig. De ontvangst.  van-Prins-Cameynk 
de totapmak run Peér van déialleggenhenvel, 

r--M--hbokeron. 
T In 'arijs. ie, nog bizonden bekenden bemind 

het feest van den-lialfvesten, de itti-GarCnie. 
Nieticaer zoo. midden An dien latigist7tijd-van 

se onthouding Mag meervel eensen verksaile-
king hebben. Als ge den eersten prijs van 
den wedstr ijd haalt, door de directie ven ons 
blad uitgeschreven (zie onder de advertenties), 
kunt ge er van .profiteeran. • 

' Hier in. Den. Maag wordt het Carneval slechts 
iet bcdot.en -kring- gevierd. Veel pleizier dab 

vip na+ Carnevalefeest! 

'  'van-Tn» ,egiien+-aelk,ht „ir-logeerpart- 
haar-den ltaoeh •, of »ekln' — wie -Weet '-
misschien net naai Ditsseldorf of keulen.. 
'Naar- de -tijden-zipt duur - lionTr: -Wie biet - 
reel_gelOcil. bestcden k^in. 
éénen avond, en die ?t toch biet : hagen wil, 
geven. we twee alleraardigste ,earnéealpalsjes 
e.nn_helikekelnie goh:2001e' ii,dataira.rollen 

. • 

Fehrhari tel ons weer het Ca:nevel Lretgen, 
met het feest in den Dierentine mi de . fuif 

eed, ge eigenlijk wel, wat het feest en let 
woord beteekenit - 

darneval. is een afeeheid.sfeest een abel 
aan het gewone leven, onidat de Vasten in- 
gaan, fneneval, het woord afgeleid van  
reetje vale! ea valdwel, vleeseb! b,n wie die 

keertig dagen van onthouding ingaat, ZOU 
't er. Hei erririi eeg nietereis vuil nemen 

nnkstmul de gewoonte, ons ,,,Vn het 
itimmii cent de Greet:. Vasten eens flink te 
fijt En snee de gewomite vair-werkelijk 
zinitg e ‘olliardentl IP linnen eikrt; bleef 

Natinirlijk-iiiiielet, in de k Oblie!, 
reken, of...elegie menigeen. die niet tot de 

Pri:o per regel 40 cent. 
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-nering wo' gunstig -gesignaleerde, 
werkjes, missen -wij. Ea zelfs lijkt het een 
weinig alsof de- schilderes, ne zij srendging 
/net 'het idee van haat expositie, alles wat 
niner eentga- .aanmerking kwam, heeft 
willen➢ brillengen. • 

Het is be onvermijdelijk dat -de vergelijking 
van wap:vve reeds 'van :mejuffrouw ',amens 
neik-  kenden, met deze thans getoonde stalen 
niet, op het gunstigst uitvalt. Tot dusver zagen 

kenmerkjes en • hier in 'den kunsthandel 
Walrecht ie het onrijp tussehon het rijp gelaten. 
Zoo zijn er enkele stukjes zeer dun Igeschil- 

, + 1  +nek  
duidelijk met bruinage olie op het doek gebracht. 
Het zijn dan ook niet meer dan studies af 
en toe. Gelukkig verlooehent zich • de be-
gaafdheid vare deze jonge kunstenares biet en 
het is :net name in de proeve van stilleven--
kruist dat we opnieuw en zéér van 'dit werk 
kunnen genieten. Er is een stilleVei  met geel 
aarden kamnetje,. waarnaast een groen gember-
potje tibet, waarbij een paar appels liggen''-  
geschikt. . Er is een, even dieptomg stilleven 
van een paar der allergewoonste, doch line 
volop sehooue, oude: gemberpotten; grijs 
groen ditmaal, waar opnieuw een pear.winter-
appels ergeloos bij liggen neèrgerold. De 
schilder. Anna Lehenan houdt erven, haar 
stillevens te zien in diepe- kleuren. Zn keest 
(hiertoe veel bruin, in een contrast, met een 
lila gedrenkt, grijs. Als voorbeeld van de 
voorliefde Voor zware tonen kunnen we de 
aandacht vestigen op het stilleven met tinnen 
'bord en groep uien. liet stilleven is geschikt 
tegen een houten echo] en dit houten schot 
werd door de schilderes zoo gekozen en sou 
gezien, ziet -de diepe, oude bruine kleur ervan 
heerlijk stemt tegen eis dunne vliezen der. 

.ontpelde uien, 
-Misschien is het mogelijk dat veel bezoekere' 

de schoonheid Voel C00'11 stilleven niet dadelijk 
zullen onderkennen en eerder zullen aange-_ 
trekken zijn door het voer velen aantrekkelijker 
ouderwesp van de landschappen. Spreekt de 
schoonheid van een kleurenharmonie, slecht, 
Ontleend aan een paar simpele uien, een 
tinnen bord en een aardewerkruik, niet ieder 
,aan, bij een landschap, waarbij men zijn eigen 
• indrukken-ervaringen assirouleert, gaat net 
anders. Men erkent gretiger doorgaans de 
achennheid van-een' stok natuur, al heelt hot 
iinpressionnisme althans geleerd dat niet altijd 
dc zon er in hoeft te schijnen. Bij Anon 
lahmann schijnt echter de zon en 11 zijn 
blijklenrige, open natuurmi nkken welke zij 
geeft, geen verband houdend, wat het door 

gebezigde palet betreft, met den diepen 
mud der stillevens. Ons is deze landselmekunst 
niet unvertlienstelijk. doek weting-̀ ,1,•uteitgewonn 
van visie. gr is ier» week hij. waarin d..•  

Bezeosiati „dat einteperintie.s.  

buiten ligt aan- een,graeht en nok de ' gracht 
deelt in het stemmingsbeeld s+ni dnorle:+fde 
eeuwen. Er is cenheidsgevoel in' dit eik..  
,i-Vedlediglicidehalye hebben we thans nog de 
stillevens "met ,,Doode kraiii in den takt „  en 
„Dood patertje. te vermelden edstellig mogen 
we niet vergeten lièf krachtig bloenistiik vin 
gele onrein-sen,. alweer in de blijkbaar geliefde 
groene gemberpot. Na de sombere stillevens 
echten wij dit friasche sterke bloemstukje als 
het meest verdienstelijke schilderij. 

Mejutfronw Anna 1,elunOan werd gehoren 
achttieuhomierd ra., - zeventig te Delft 

begon op aanraden vim Benard Sehregel 
met wies zij 1091 paar 11121111111•111 111141'11 WeIrkle 
de studie aow de I Ifingsche b,,, keitalauleniit• 
tibretillre 1111TS, -witkt e -daardcié en ioui-Imif 
jaar hoofdzakelijk onder leiding taai date le...-. 
zelf verdienstclijk schilder: Frits Jansen. 

Minn kamwol woont thoiu te irevemlnigi 
en-werkt- 1-1VhIcttaint--Gerijser. 

'in eikor. winkel van papier of feestartikel;i1 
to. krijgen is, in duizenderlei file reu. 

eenste • oosteumPle, v6bistellelle, de 
Pistaehe oftewel knalbonbon;.. ià Jen vuurrood 
gefronst vloei.. De knipselstronken zijn van 
datzelfde vloei, afgewisseld niet reepjes goud-
papier. Allereardiget zon het zijut' al, de draag-
ster een mandje ::pistaches hij zich had, die 
ze-links.en recht tot aftrekken aanbood. 

.1Iet tweede 'meteen::  stelt een Lampekap 
1.00, Een mooie schdrecing is de rok van 
nijlgroeii papier, het scherni zelf en de hobd 
van gebloemd; over de schouder, moet Men 
'een weinig witte tolk te baat neonen, de roe 
'ter versiering zijn wit en geel.. 

{zij allen die straks Camel-al gaat vieren, 

horizon kwijnt het landsehapbeelde, in 
den -6Elitendnevel, die den hartzon. nogbedekt 

De schilderes heeft meermalen een zonnig, 
plek uitgekezen. Gezichten op verre .groene 
weiden,- - kn°r aan den horizon een stadje 

cht bij rorsSer, gezichten 

WERKEN VAN LEHMANN. . 
Drieeen veertig werken van Anna Lekinann 

zijn op het °ogenblik in den kunsthandel te. 
zien van • den' heer 4P.' Walïeaht; Het is de : 
'eerste a keer, als ratte herinnering ons met 
bedriegt,. dat deze schilderes, die op tentoon-
stellingen in -  Polehri en in den Ihágschen 
Kunstkeiiag van haar stilleven-kluist, enkele 
stalen inzond, met een volledige(tentoonstelling 
voor den dag UW,. Of -mj nu  die veelal 
verdienstelijke werkproeven, welke, wij verf tuier 
kennen, heeft samengebracht voor deze eerste 

-afzonderlijke tentoonstelling van haar werk 
betwijfelen wij. Veel van deze, in onze herra-" 

--waarop licht groen gewk. spruit;• tegen, den 

op Deventer, een stuk bouwland met hooischelf 
te Gorsael; een wegje tussáen 't koren, -een 
hoekje ,,bij de 'pomp. in de zou alweer, het 
zijn .  allen „van de zonnigste landschapskunst. 

Den oud Milten te Rijswijk doet de schilderes 
kennan,in een nieuw onderwerp,;: Hier heeft 
zij de  poezie' willen tonnen van een rond 
buitenhuis, dat ongemoderniseerd in zijn een-
voud toch zulk een stenuningsbeeld kan ver-
rekken, alleen reeds doe het verleden dat uit 
de ,oudheid van het huis spreekt. Het oud 

' • - „ • , 

cnal.010rann, „Oc0Bultcn 

schilderes, een fijnheid van wazige kleur geeft 
sotiels'die...,waar .  Jacob Ritsema bijvoorbeeld . 
veel vanliMilit: Anna Lehmann is iets track-

_tigér dan; 'de mannelijke collega. Men voelt 
dat haat aard. beheeite heeft iets te omlijaene  
een accent te leggen hier en riant, om niet 
een landeohap geheel en al tot wazigheid en 
mist te:lateauvervioe_ien. liet omgeploegde land 
(n. g), dat licht-pairs neerligt in den vroegen - 
~rgen,-: is-.omanerrid-- door-anderen 'grond 

VER1301111 EN TAL /INT. 

"De sa-ijlden Droedelel schildert dikwijls 
heel, .vervelentle lciudereir, kalf fantasie, half . 
zigeuner tapei  ene,  HrGota °ogen,  entnae-  . 
blikken rit cpn iets onnatuurlijks, dat men eerder 
aan een engeltje of een kleine Italiaansehe • 
schoonheid dim aan een 11ollandseh knaapje 
denkt. liet ie jammer, want liroedelet heeft 

--enkele werken gesehildefd: weeTdoor•men van,  
hein nog wel eens iets heel moois kan , ver-

, wachten. We herinneign ons_ ten_ paar -zeer 
knappe, zeer sehoone interieurs, welke de 
schilder samen met zijn- vrouw heeft gemaakt 
en die, tot voor kort nog, in 't bezit wa-
ren van den larenschen Kunstliandel fe Am- 
sterdam. 

. 

Dit fluitspelertje, is opnieuw van Broedelets 
~én waar de romantiek niet de overhand 
Veert Over een natuurlijke von een aller- 
gewoonst zetel beeld — een uitnemend voer- 

Het kleine flottielje is een werkmanskind , 
dat iu een hoekje 'van de kamerkenken zijn 

."hart' ophaalt aan wat , er aan muziek , zijn 
hoofd doorwoelt. Eet moet een 'echt muzikaal 
kinds, zijn dat zonder drang ,van lessen zon 
verdiept te studeeren zit, zonder 'andere- af-
leiding in de "donkere keukenhoek dan zijn 
tonen, zijn eigen tonen die ,hij voor den dag 

• roept met het tawjp-
Pen en  het weer neer-,  , 
druldme van zijn vin-
gerkjes. Bij 'heeft geen 
auditorium, krijgt licht 
nog een standje voor 

- Zijn spel-airs -ei -"urn 
boodschap was te doen 
of-ier-op klein broertje • 
meest gepast. Alleen 
'n zomers, s avonds op 
de_stoep als nek moeder 

*bittust en vader rijn 
'pijp te rocken staat, 
.Wanagt .hij met zijn 

„Wind' beidt  
• zoo'n jongen liet van-

daana zegt dan de 
buurvrouw en vader 
zegt ',tja• cie trekt aan 
tijn pijp en weet het 
dok niet. • 

Eet eet kereltje speelt, 
onbewest, zijt klagelijk,. 
11,1WgIC'11C/1<rém1de " 

oejjaen die hij sloepen 

ie alter eenti 
- ment uit de onhewu.st-
heid van de kindersiel 
... wakker geschud tot 
een werkend leven mis-
schien al gauw, waarin 
geen plaat, is vork de 
poezie van zijn mimiek. 

ALBERT-INE 
-114 -111 AS.  

KARTINI. 
tellet Haagselie comite veer de,propaganda' 

ten lielinev: van liet Kartini-romi,  heeft 
Donderdag in Inlidentin ,,91 vergadering be-
legd,/ mei de .1nnoeling„ het werk van  dat • 
fonds meer" Inikend ne ken en er 
voor te wekken. '  
.„ I /e Voorzitter, da lieer Mr. --van 1)e- 
einitiir,  , leidde de vuordniehrf van Meer. - i)(1 

, r011 wijzende • Von 
welk cm, grootei bet,.kun jr ontwikkeling 
van het lavannselie in in Jirtrekking- 
tor de niette e inaltselappij, die 010$ 
inligzatiterliond niet e e twijfel getrokken 
deplen, anti ket ontwikkelen* lee Idlin 
mer speciaal op. .1a ca. Hielp 111 -- o 
rgeeriitg Iderniui teen`, 04. 1100C 
en oprielither van meerden+ seinden, zaai is 

roel, daehtaamiluttvc_onalat44-arki: - 
+ler b, elkilig 

Zeiker. de 00'0,0,  1/01111a/11 a. ijlre ic'hiele gno4n; 

• • 
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zoo gaarne nog gebleven was. Op Mier twaalfde 
jam- reeds werd wij thirisgehaahl en ging, 
Meel, ze dat zelve noemt. ade doos in* 
hetgeen beteekent thuisin algelleele afzonde-
ring te leven, totdat op eeo"of anderen keer 
een-wildvreemde echtgenoot komt, oen• het 
Meisje -mee te nemen. Wat 'deze opvatting 
van het leven der vrang incest zijn in haar • 
degen; laat zich makkelijk denken eo met-
hand én: tand heeft ze zich steeds 'daartegen 
'erzetr Bij heti etreven heeft zij steeds veel 

en innerneude. mauieren "had verworven. gaar • 

steen ondervonden van verscheidene vrienden, 
' die zij zich- door haar beminnelijk: kava 

scholen. De voordracht eindigde met een op-
wekking. oin, door toetreding ale lid, het fonds 
te steunen. . 

,TIANN E VER BR I ;G G EN. 

Bouwmeester-theater. , 

Wie in een prettige stemming, wil komen 
of blijven, ga een avond naar 1Bouwrnemeter-
theather, waar altijd te lachen valt om de.:',  
Francbc klnchten. , 

i
,,------4

,, 

 
:De vronw van den Pree dept, het stak, . 

,lat er fbnliz---gegover,..ordt, vesd" iet---,-- 
alleen das om maar- voorst ook oral e vlotte ' . 

-;Real, alle aanbeveling: • 
- De utiestetrgérzen ziet. zandiFiii~ing 

volkomen +„ i..., ...,,j ,  :. , - . „ . - .. 
----eobral----der-moei , a,-rol van lier eiel 

dienstmeisje Wo , neer natuurlijk gespeeld. l ; 
Wie kan hier ernstit blijven? 

.ti-het succes groot ie,- blijkt wel hieruit, 
dat de volgende week het stuk op het réper. 
Loire blijft • 

Wij voorspellen Bouwmeester ook tiara • nog, „, 
volle-aalex-en- een-zeer-tevreden publiek: 

AMSTERDAM. -:- DEN HAAG. 

SERIE III 4,75 

SERIE V 

5.75 

SERIE VI 
-1,ger 103405.107 

Groot Nertoginnelaan 
(dagelijks geopend een 111.4 neet 

:i'/ad' narei/ion. 
.1Ianfrure Electriqup. 

Face 
Epilation 

»Is'il(NENWED 

deelt het zijn jongemzeholen en de onderwijs-
kraehtew---zijn all emmtelijke 7 , het percentage 
meisjes is dim ook zeer gering, namelijk 1 
op Zn. liet • is des wiel alleen wenechelijk , 
moes tévt,ne hoog; ziooikg, dat de gelegrnheid 

, tot Verdere. Ontwikkeling word,: verruimd, 
..• Iloewel. -do re-gegrint zulks limiet, Jian zij 

voorlOopig,--Irelnig meer ,doCe - elan steunen .  

• wel . daar partieulien0t eerde lig stand 

Zij, die de I. olandsehe innatschappij met al 
haar véoreordeelen tiaar vormen en gewoonten 
zen kent, kan rola -zeker duidelijk scheuren air- 

, groote moeilijkheden, den strijd en de zorgen , 
die de vooruitstrevende en Och zoo gevoelige 
Ral-Sid:had te • overwinnen. ' 

Ja, reel erdriet moest ,le jonge beenbreuk-
- ster ddorrimkén. • litame al met het ge-
1 e ongeb afscheid van d; Schooi, waar zij  

lievelingsbroeder Kortode heefthaar veel vooèt-
...,IteRolpeti„1-terwill-haar-letteeletendige•-,-Seirreden--

'werden geleid deer -Mevrouw bvink-Soer. 
en weet, ecnreet ze urn  

tijdsehriften. 'fase -psendaniern mui jigit 
Seederae (drie zusters) bmdat, moois nee van 
.eltzelf-elt -baar zasieldie-inturzotilepper 

steunden, getuigde ',mij. drielln één zijn e i  
'Men begrijpt wel, dat el haar pogingen om 

uit den dwang van het leven der javaressehe 
eeuw te kemp., steiterkmoest,op elemeenwigen_ 
„adat' en (fat zelfs een tijdelijke verwijdering 

heel_ (g_evo badwo er Iret. - 
vnan angzeinerh.and in, 
dat liet streven van hunne dochter waárdeering 
verdiende en stonden zij haar alle mogelijke 

• Kertini begon haar taak mi met het geven 
ran onderricht aan kinderen en meisjes, 
haar werden toevertrouwd en het wae,een ge-
lukkige tijd voor heer, totdat zij een huwelijks-
aanzoek kreeg van dep regent von ltembang, 
Redhen neje lIndiningmt. 

Forim
.-en—lieett ivanedige wijze teizij e 

haar _te liegriipen in haar willen en -  werken  

i" Zaan bi' h j  ' 

-Gelik,kigi heeft heet echtgenoot getoond, 

'7.Diep'-naginh1  ntne 1tet heem», dat g zoo- 
weinig Voltooid heeft mogen zien en dat zij 
zoo spoedig aan haar levenstaak  wuif.  ent-
Waken. .0p 2.5jarigen . leeftijd,. vier dagen 
nadat zij riemden was geworden, stierf zij, op 

'17 September 1904. Troostrijk raker een 
woord van haar, wat ik mij herinner uit een 
harer brieven aan Mevreuer Abendimilinrwearni—
ze sohnjfti ,,en al zal ik den halverwege 
• de •l. bterven,- want 

de baan is dan toch gebroken en ik hels mee-
geholpen opbreken den weg, die leidt naar 
de vrijheid en zelfstandigheid van de inland-
eche 

Zeker heeft_Lja.  meegeholpen en den weg 
gebaand 15 Septe—Pmer j.l. ir de• eerste Kar-
tinisohool geopend te Seindrang: 

Bet bestane no het Kartiuifonds beeeigt 
de oprichting en iondnahonding van meerdere  

,-, 111' DEN TIJD, DAT - MEN NOG .  EEN 
MOOI VERS 01' ONS MAAKTE. 

De weduwe vut den' Eygelsehen dichter .  
William Morris, Jane Borden, is' in de af-
geloopen week overleden. Dante Gabriel 
ltossetti heeft haar-schoonheid in zijn verzen 
vereeuwigd, en thans is Jane Borden met.  
Ressetti'S verzen onsterfelijk. Ook haar eigen 
man heeft haar en haar schoonheid bezongen 
in zijn l'.raise of Ify Lady. - 

De veZeen5giug hé) Kertinifonflii 'nut ;hoopt 
dode opriehting en seinmen tag. :inkludere 
scholen ..e'oorinlimelsolie Meisjes da:mit-erikke- 

-- -vair-Itet iiiikomoldgrissizeht te itévordefen, 
die ineiajes te --maken tof vrotiwini die hun 

• .Och eet _en; gegroeid in de nieate maat, 
'• seSfiWi begrijpán moeders, die hen kin- 

kiterieti wel-Weden. 
j.' • 'De. inlandaehe zèles,zij willen over 

het olt.....reinéèn allen gemig_zich meer oetwiklial 
• (*en- "mj, die ourentiocid daartoe heeft .opte-.  

trekt en ervoor heeft geptopageetil. is Enrtini, 
• de` regentendoehter lepen., • • • 

Wie zon beter een enánder kunnen 
;eertellen-: begiiallie ...geestarifSge. 

. • - veanaelie dMi mine  die haar 'zoo goed kende. 

Hoe vreemd dit in onze Westereelta 'omen 
moge klinken', wierp deze geberirtenis een 
schaduw op- haar geluk.- Begrijpelijker echter 
wordt het, wanneer men bedenke dat Kartini 
slechte hee treurig huivelijksbeelel van de in-
iandsche vrome voor oogran bad: . 

Zij, die zich op 2 ljangen leeftijd „een oude" 
tante" waande, voor wie (gelukkig) trouwen, 
biet erna, weggelegd, verlaagde slechts „vrij• 
te zijn, uni zich zelfitandig 'te -mogen, te 
kennen maken, om van niemand afhankelijk 
behoeven te zijn, Om .... om nooit te mdeten- 

.1 , - •  

Erv ERTEN TIEN. 

Een Veiii~sgasmeter 
wordt ie-0W, PP aanvrage 

verstrekt. 
A a-n-vraagfornm ielen: gra t i s 
bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

H. van Dooren &C' 
MODES 

5 Hoogstraat. 

AMSTERDAM UTRECHT 

Acidschostraat 24. Oud Kerkhof 22. 
SPECIALE AANBIEDING 
GEDURENDE FEBRUARI 

11111111~11111•111 BLOUSES 
De ontwikkelde Vrouw 

ZOME 
VOLGENS DE 

IN WIT EN 

lEUWSTE MODELLEN, 

I ODERNE KLEUREN. 

ZICHTZ.NDING FRANCo.„1 • 

eetaalt geen kondertigatden, 
voor iets wat zij ettettrgoed, 
zoo niet beteP, toer :étiftig 
U eedart ~kt:ionen. 

Batte deredAn waaroni wij 
zoo reto"onttviklielde aa»)en 
onder onze atinitNe togen. 

Men retadplege steeds onze 
advertenties,versoldinendeln 
„rle 4vond ast" iet )7 

N.V. Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

Telefoon latere. 411x9. 

t b 

tandt', 'ie 'Med.,. Cettvaa," 0sTum  
ara ,dle Haagstee Courant". t AILLEUR 

i'003.« 2.1% Tijn met bot oog 
ap de a.e.aerbooroing deurti- • i  
kelen BUITENGEWOON naar maa , in auwe 
LAAG genoteerd.  

De Corectie 
v, h. VERKOOPHUIS, 

serge of Engelsche 
fantasie-stof Mantel 
met zijde gevoerd. 

le klasse coupe 
en uitmuntende af- 
werking. 

Ft 68 - •--. 

14 

MANICURE 
Melle Ca rnier 
pelsen chez elle do 

2h á Sh. Vient 
domzede 

109 km Stialsnat 

Mise en vente á prix très réduits  
des rnodèles ete: de la Saison. 

Drogisterij »de Toko" 
A. J. ItiTHAN vth J.801'01011. 

amict
. d. Boachstr. h. rrsia 

terne.J_TeLlt 
siu,daut..« N, ortfIelen roer 

de .RIJSTSABEL. 
Chemicaliën voor Pliotographie. 

Personen WeeKteeler 5 eens. 

Maison de Couture „Aux Elégantes' 
77 NOORDEINDE• - - - LA HAVE. 

F. W. VA N WIJK 
. 

TAILDR MADE cosrumEs 

DAME5KLEEDERMAKER. 
PLUCHE MANTELS 

TOLLENS STRAAT 118 TEL 3235 
AVONDMANTELS   

5uNr  mA 
 N 

T E L s 

 

Gevraagd: 
een beschaafde, 

zéer bespraakte 

DAME 
voor het bezoeken van liáudels-

firma's door geheel Nederland 

0001.  ecu nieuw op le richten tijd- .. 
ft lkiiiiimitiseir gebied: - 

Brieven ouder K.:9? aan '  

vu» dit HM. 

Gediplomeerd Leerares 
geeft lessen in het ma-
ken van Dames- en 

Kindercostumes a f ti 

per maand. • 

Sohriftelijkinaninelding bu-
reau van dit blad einder AB 17.  
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BRIEVEN UIT PARIJS' 
• 

Madame Valentane de Saint.Point is een 
ha'  dize vrouw, En de aanleidingdat ' 
kedet over ham iets wil. schrijven is hierin 
gelegen, dat zezoowat bij de futuristen thuis 
kegt, waai de vorige keer van vertelde. 
Zijl heeft ziele voor een paar jaar bij hun 
denkbeelden aangesloten, en ah vrouw pas 
sart eerste apecimen van een futuriate, met 
eet e erachter. Op zichzelf kan neen zou Iets 
verdienstelijk 'noemen. Een beweging, die 
dom hare luidruchtigheid zoo'n wijde pit-
brridieff heeft weten .te nemen, con zieker 
niet modern zijn, sou se-niet de, vrouw en 

 alles wat tot haar hoort bij zipte trok. He 
eeuwen- rijn vodrbij, Men men-'de vrouw in 
het algemeen als een quantité. négligeables-in-
een denkbeeldig .vespeathoride had genoteerd 
De futurieten, nog jong en wellicht een tikje 
onbezonnen, voelden • zonder twijfel hun te 
kort ere moeten wel verheugd van ziel zijn 
geweest, toen 'n charmante norm', jong en 
toch niet tè, schoon al was het dan niet 

---7-mverweldigend-, richmitgaf -als-eerste [deliria 
-en zich klaarblijkelijk in hun'grociende idealen 
als uien-vrouwelijk element wel wilde mengen; 

4.  Daarbij kwam de gelukkige nevenomstanclig-
leid dat dit lid min het zwakke- geslacht sela 
heel zwakjes niet seleen te zijn en met 'n 
forsch program den futuristen nieuwen roem 
wensehte bij te brengen. 

Het program — in hoeverre uit hete 
_brein-. kwam of 't product was van mildeir 
gezamenlijk overleg, iis .me natuurlijk niet 
hekend — droeg in elk '.geval: algemeens  
goedkeuring, werd door Mminetti zelf be-
.krachtigd, gedrukt en in Parijs — ik hgeo, 

u begrepen hebt, dat het verhaal, (omdat 
ik 't geëikte woord drama maar tiet zal ge-

' ebruiken) zich hier heeft afgespeeld — menig- 
vuldig rondgestrooid. • 

Dat was om me te zeggen de rente letter 
-van het vrouwelik futuristisch alphaket. Tut 

nog toe heb ik in. Parijs nooit knnnen nake-
ken, dat 't streven ie aangegroeid ton een 
machtige groep van vrouwen; die ziek bijlag 
ideëen van madame Valentine de SaintePoint 
hebben aangesloten, en bereid zijn er „no° 
mondig laddinnenhaftig voor te strijden noch 
dat de kwestie door propaganda' inderdaad 
ingang bij zekere categorieën heeft gevoneldn, 

T. 
dat doet nu minder ter zake. Wie beleden, 
dat dit niet pleit voor den ernst van het 
ideaal en wie het feit, dat er geen leven is 
gekomen in deze trimmen beweging, bedenkelijk 
vindt, kan niet meepraten — over zoon ouder-
wetsch daadzakelijk begrip zijn we al lang 
heen! — Idealen, die idealen blijven, zijn 
.de meest verhevene, die zijn te etherisch 'om 
-zich te belichamen, wist u dat dan niet? —
En is juist de, ziel van de vrouw voor een 
ideaal niet het heet ontvankelijk — voor zeo'n 
soort van een gevoel, dat ee veilig • in 
zich opsluit, in een verborgen landje, dat 
ze hoogst zelden opentrekt? Mannen vinden 
•dat geheimzinnig, roeken heel wat achter 
men vaag ideaaltje dat zich niet manifesteert 
en de vrouw is in het algemeen snugger ge-
noeg, van deze omstandigheid, vaak onbewust, 
partij te trekken; ze weet dat deze theede van  

geheimzinnigheid voor .het andere geslacht 
buitengewooxf aantrekkelijk is — en dat een 
man in z'n vrije oogeiablaken het als een met 
onaardige bezigheid .  besehourít over dat on-
begrijpelijke van het vrouwelijke wezen wat 

mimolden — wat wordt er toch vaak een 
dwaas spelletje gespeeld in de wereld. 

Eg dan al het gewichtige geredeneer over 
de psychologie- ren de vrouw. Iedereen heeft 
daar endere,,beeindingen over — dikke boek- 
darien wortiia erover vo ven -- veel 
grooter van omvang dan over de psychologie 
van den man. -En ik meen door een heel 
eenvoudig .feit': omdat er tot nog .toe minder 
vrouwerdwrienschappelijkeachrifffiren ter wedeld 
brengen dan mannen. Want dit  
dat een men meestal zet praten over datgene 
waar hij 't minste vare weet: over ,u ziel 
van de vrouw dus; en omgekeerd een PTOIM 

alles ziele-pleoien-van-een-nmal Het  

Ik voer mij zie er iets bespottelijke' in, en 
ik zou 'willen; dat meerdere vrouwen tot de 
zelfde slotsom -  zouden komen, Dat -idee all 
dat de payeboleffie van de Vrouw hoofd- 
IetteZ3 een: eenheid zou -bevatten, stelliger 
een grootte-gemeen dealer heeft dan 'in de 
psychologievan den' Men te ontdekken zon 

. zijn; lijkt' me zoo bekrompen en •onlogisch als 
nitgangepunt. Bij ieder inensch zijn de variaties 
van de geestelijke gesteldheid vrijwel oneindig, 
bij <vrouwen zoowel als bij mannen ie de uit-
komst van deze optelsom een andere; net zoo 
geed- als bij , mannen zijn bij' manna' de 
vrisohillen te groot, dan dat men ze tot éénen 
regel do» kunnen samenzetten. Zoodra de 
vrouw zich meer aan de weteneehap zal wijden, 
komt er vermoedelijk valt haar kant een on-
afrietbare reelm_verlaandelingen over het weren 
van den manneziel en dan zal ze evenzeer 
divelen als de Mannen 't nu doen— mint 
niteramd zullen man en vrduw elkander tot 
eeuwigheden in het diepste vreemd blijven, 
en dut niet-begrijpen wil men juist zoo na-

-gemeen gretig verklaren met algemeen stel-
regels I Eigenlijk-  dus om in een tekort te 

'voorzien, En dat mannen ons tot heden ten 
-dage 'kieken...mg. vinden, nota, komt het niet 
al te dikwijls, doordat we zoo graag geheim-
zinnig 1 ij ken? — Ze hebben een ander uit-
gangspunt en absoluut waken gullere ze ons 
nobit -- maar aan 'die vooropgezette ondoor-
mondelijkkeid hebben we zelve schuld, 

ge er Z we eens over nage t 
Maar om no op mijn onderwerp Meug te 
komen, geen mensch kan adé modern zijn, of 
men zal me toegeven, dat de etheen van 
Madame • Valentine de Saint-Point uiterst ex-
centriek zijn eer misschien daarom een moment 
van beroering hebben gegeven in het groote 
Parijs. Men sprak •er een tijdlang veel en be-
langstellend over, haar naam is zelfs in 
degelijke Hellandsche bladen bekend geffiaakt. 

Ik herinner me den avond, 't zal in 1912 
geweest zijn, dat ze haar malliffist-  Voorlaa, 
uitlegde en verdedigde, als was het gisteren 
gebeurd, om het onvergetelijk komische verloop. 

We gingen er met .een clubje heen, het 
feest. had plaats in de Salie Gaveau, de groote 
bekende muziek-zaal, wat aan 't geheel al 
eengen luister bijzette. 't Is dan net — al 
is dat natuurlijk 'n valsche schijn — of je 
even in • zoo'n toestand meer fedusie krijgt, 

' dan wanneer je ,-in een Of ander donker straatje 
naar een onbelseinde gelegenheid meet loepen 
zoeken. In dit opzicht zijn de futeristen 
menschenverschers. De zaal vulde ribh vlag 
met -een uiterlijk uitgelezen publiek in de 

studenten, -- veel buitenlanders erbij op dd 
gaanderijen — Toen Madame Valemine de 
Saint-Point met exotisch gewaad en hoed 
versierd met een wonder groote witte aigrette, 

. die vooral dm'r aandeed, statig binnentrad —
al leek ze ook wee nerveus en onzeker —"kon 
ze tevreden zijn, een groot publiek hoorde 
haar manifest met ingespannen aandacht aan. 
Fotografen van verschillende bladen stonden 
in een hoek en vereeuwigden dien avond met 

heer beeld en_de steigerende aigrette. 
Het zal niemand verwonderen, dat haar 

Causerie het woord. liefde, het begrip .e liefde 
fint-drsalde zoo 

wat om. En wat een stroom van nieuwigheden 
- had ze erover te zeggen — wat toonde ze 

zeek onafhankelijk en vrij-gevochten, hoe had 
wij. alle knellende banden van een vrouwen-

" 1,eetelm els met 6dll slag terhrelten, —..Hoe 
ieuw, hoe futuristisch, hee goddelijk-oorepren- 
lijk was - het geflonker van haar idealen I 
e vrouw, weide zij, heeft even veel recht op 

alles wat het leven te genieten geeft, als de 
paan. Waarom moet tij trouwen en adels binden 
aan wetten? Waarom moet zij kinderen groot-
brengen 'en moeder zijn, waarom is zij genood-
pakt haar man te volgen, veelal te gehoor-
zamen? Waarom kan ze de schoonste Menschelijke 
eigenschap: de strijdlust niet gebruiken? Waar: 
om zou ze niet ten oorlog kunnen trekken? 
De futuristische vrouw wal vrij zijn in de 
volle beteekenis, zij zal niets meer bevend zich 
erkennen ,- alleen de 'liefde, de liefde! die 
lichaam en ziel te samen houdt, volgen. 
Weefden mag . zij 'haar lusten niet botvi ' ' n 
waarom zon, ze moeder weeen in de 
plaats? Om den man te regeeren, om• Oe 
blijven, om de eerste rijn, moet zij am a Ite 
wezen en ten strijde kunnen trekken en e 
ccorrentie van zich heeft gegooid,.zal ij  
gelijk .geven ! riep zij uit. 
- De -enne- Madame Valentine de Seint-Pui t! 
de avond was zoo vol glorie voor haar beg p-
een, en zou zoo treurig verloopen. Een Parij h 
publiek ziet veel' door de vangers, maar men 
vond toch, dat dit te kras werd. Dit vree el 
t 

Een oudere, hoogst sympathieke vrouw ' 
kreeg het eerst- het woord. Madame, begon 
ze kalen, ik kan niet inzien, dat het moeder-
schap de vromw als vrouw-voor-den-man kan 
ontsieren..  Waar wilt ge heen „vorm alles 

viel scherper aan, reide dat haar theorieën 
een kanker voor de maatschappij waren, een 
kunstig gesponnen web, om vuilheid te dekken, 
en zoo netels meerderen bij, allen natuurlijk • 
met argumenten, die elk gezond brein bij,  
bosjes kan aanbrengst tegen zulk uitdagend, . 

. hol gepraat. Maar 't ontaardde weer al te 
and in gekijf, in gegil; de koele zaal kwam 
in tumult. Meestal vindt een Eranschman 
.zoo's avontuur een buitenkansje, das vemehei- 

n e moe ogen numeg 
gebruik, om er fluitende, rissende, een aller-
kosselijkate grap van te maken. 

De arme, arme madame Valentine de Saint-
Paint—kreeg nog maar en enkel kiloij • 
obgenblikje het wooed, waarin ze niet veel 
bizonden wist te zeggen; de aigrette beefde, 
als school er nog een angstige vogel b-. Zij 
redde er zich uit met onnoozelheden, met 
sociale _toestanden hield zij- zich niet op, be-
weerde ze — de maatschappij liet haar on-
verschillig. En wat de ontucht betrof? „Mais 
je ne anis pas docteur poter voos expliquer !" 
Dat werd het toppunt. Nu scheen het inder-
daad, of de zaal zon barsten, en voordat 
iemand 't had kunnen verhoeden, lagen drie, 
neen vier keurige heeres als een-  bal in het 

- gangpad te vechten I l'uturisMn zijn van nature 
ridderlijk en het is te begrijpen, dat er in de 
zaal nier enkel vijanden — wie heeft die 
niet? — maar ook vrienden, oprechte vrienden 
van dè spreekster tegenwoordig waren. Een 
gevech_t_snoest dus onvermijdelijk zijn. 

Eet, wan jammer,.dat .op dat..yraohtmernent 
— want de theorie tot daad groeide— de politie 
tuaschenbeide kwam en het meest :probate. mid-
del gebruikte om de gemoederen .toF bedaren 
te brengen. Floep! — de lichten gingen dit, 
we zetpil in het donker. Langzaam aan hielp 
dat. Na een paar minuten werd de-  straf ie-
getrokken. Madame Valentine de St.-Point 
probeerde .met een laatst effort, de zaal 110? 
vuur gide-te—herwinnen — ze trachtte aller-
licht te doen, en toonde zich-een vrij bekwame 
comédienne- Vergeefs! — Itarl_destemnaing _ 
voorgoed bedorven. Toen stampvoette ze hard 
op 't ie end toonreel als een stolt 
en et non vervelend worden,.ale ik de her-
haling van 't spelletje met het licht, vree 
beschreef. Neer — aan — neer — een inijn: 
heer, met ren stem als een klok, die probeerde 
het brullen van de zee te overstemmen, en 
tot slot van de geschiedenis dit: de mal werd 
ontreffind, de spreekster moest den aftocht 
Olim.,  Neen: het publiek blies voor haar. 

Op . de trap, die we afgingen'— ongeloof-
lijk: daar vochten er plotseling weer een-  peer 
en holderdebolderden de treden af. Een hoogt 
hoed pleog ttehietaan. — De deftige salie 
Gevent., aan ernstige concerten gewend, moet 
wel hevig ontsteld -zijn geweest. 

Ik heb u gezegd, dat madame. Valentine de 
St.-Point, (ze beroemt er zich op, dat ze van 
den een of anderen groeten 'Pransehen schrijver 
afstand, en ze schrijft, meen ik, ook zelfl 
een handige vrouw is. Al mos un die- avond 
voor haar een débtele, een, handige vrouw is 
ze toch.. Alle bladen •'hebben haar. naam ge- 

ligt "in de rede. 

te 

natent=
wetten, met de hoogere gevoelens, dierriemand 
van ons geheel kan onderdrukken, met heilige_ 
en niets slechts, soosje de spreekster het ge-
noemd had: conventionele begrippen! 

Het begon met een uitroep hier en daar in 
de zaal, met een grim, wat gehol, • gegichel, 
toen barstte er• een groote Storm los. Mets 
schreeuwde, men stampte, men floot en .'n 
troepje futuristisch-aangelegde» -- op dat 
moment bestonden er zooals reeds gezegd, 
alleen futuristische mannen, — applaudis-
seerden onbedaarlijk. liet lawaai was adé al-
gemeen, dat alleen met de grootste moeite 
Marinetti„ zenuwachtig-vlug brabbel-Fransch 
uitschreeuwende, voos zijn beschermelinge, 
want data ging het op lijken, een korte stilte 
kreeg, waarin hij zeidi, dat ieder, die het 
woord wilde hebben, zijn beurt af moest 

, wachten, opdat de spreekster rustig en verstaan-
baar zou kunnen debatteeren. 

IN GELDNOOD. 
u. (Slot). 

"Goeie kop, geschikt voer de beeldhouwers. 
'Ook voor de etsers. Ron ze dadelijk komen?' 
zegt de_ tweede prof.. 

eNon man*, denk ik, eik ben er toch dok 
nog, je kan 't mijzelf ook wel vragen. En je 
kon wel juffrouw zeggen, ah je 't over me 

• hebt.. 
.M'n eerste goeie prof. komt op me af -1 

Of ik dadelijk komen kon. 0 ja, ik was vrij.. 
Of ik wel meer geposeerd had. Ja, heel veel. 
Zoo, nou, ik moest dan maar tnorgen komen, 
om 9 uur. 

Wat voor salaris geeft dat meneer? Vraag 
ik. t), f 1.5o ere dan van 9 tot 12 en van 
2 tot 4_,,,,a_~itt_sen;nett model-meer-
kon krijgen. Zon ik 't wegen:' 

1Ve) ja, waarom niet!. Ik mout een ernigs-
rins onverschillige houding aan, run leen eau 
graag of niet en 'k zeg koeltjes: eo, pioen. 
nooit voor minder duet f 2.10 per dag.. 

De witjciasen kijken elkaar met ron blik 
van verstandhouding aan, 

krijgen.* 
Ik heb snoeit mijn lach te bedwingen. 

"Dank — er klinkt iets van triomf in 
dat dank u Ik zet m'n hoed op, groet: 
Een iets verstrooid aflag _... e juffrouw. eau de 
herren' en ik sta weer in die holle, kille 
gang. De concierge schiet op me af; of ik 
nog even met hem mee wil gaan. Wat heeft 
die vent er non weer mee te nullen. 

In in kamertje zet.  hij zich rustig aan een 
soort schrijftafeltje, legt z'n pijp langzaam 
uit z'n mond, ziet mij eenignins uitdagend 
aan. Hij-  laat mij zoewaar staan; die kerel. 
Hij haast zich niet, doet nog een Muiltje aan 
z'n pijp; dan doet hij of hij iets zoekt, nu 
staat hij op, begint een studie op 't ',Intel-
boni, doet of ik er niet beu: Dat wordt me 
te machtig Juan 't nog leng* vroeg ik wat 
vinnig, n ik zon nnders wel een stoel willen 
hebben*:  

sNeen , neen e doet hij op mam gemeukt 
beleefd, "ik moet effene maar even uw adem 
offichrijvene. 

Doet ee 't dan ,« kun ik niet »Meten se 
zegger.. 

De kerel laat.  Ine. uit, oen rn'ilen.111t, 
Aam e jullie..  

wel krijgen*rn.'ar  

Den volgenden sloegen, precies 5 luimden 
voor negenen loop, ik op de brug van de 
Vijaelgraeht. Vat uit de verte zie ik 't groote, 
grijze, academiegebouw al liggen, daar moet 
ik straks- in. Wat wacht me daar? Zouden die 
lat wat tegen me zeggen? Dan zal het gesprek 
niet vlotten, dat beloof ik ze. He, nog maar 
een paar minuten, dan lied • je 't al, de deur 
stond nu open: De concierge zat in en kamer  

rommel!. Hoe kwaal ik er op? Kou ik er nu 
maar unit opklimmen, terwijl ik nog in mijn 
eentje was. Wat stapeldol. Daar meest ik nu 
straks zittin, stijf, enbeweeffiijk, als een ding. 
Zou ik 't volhouden, wel een uur :later . 
elkaar? 

fluor, een stap ! keent 't hierheen ? Ja, 
stil  Een jon_gmedsch komt binnee Wel , 
Oedemen) niet von 't geeiktd soort; een 
doodgewoon meneertje met een kaasbolletje 
op, gewoon' colbertje aan. I lij kijkt me ver-
wonderd aan, groet, zegt verder niets. Dat. 

emK en, .e 

deed net, of hij mij niet zag. Ik knokte eens, valt me eigenlijk tegen, ik weet nier waarom, 
hakte don de :knoop door en stopt Op hem reale ik leed renwacht, dat hij' .a •t zengen 
af. "Krent u Ine even terecht helpen ?e lint, zou. Spoedig komen er timer; No van allerlei 
die toon schijnt hen. te bevallen. Sfeer dan soort en slete; zwierig nitodiense snobjes, ver- 
voorkomend is hij. artistiekto lui, nv 't fluweel me met vreemds 

Links 0111, eew-lange gang door draait hij 'mottige depjej, op. Allui deden ze ecnnmine 
een deur open, hicy moet ik We,. Er mes • gewichtig,. opraken elkaar gewild noncluilunt 
nieinand binnen- lk_-~--ure—tc- -wachten:7-1m, Nati tapt tot -glets, er een blak mum • 17  
liet Wd.,  Peil atelier voer de etsers.. Een be- richting van 't model af. ge:Ir....gen ziel. 
(rekkelijk kleine lowlireis , waarin een VOZ., bepaald fatsoenlijk leesheiden, 't viel lete• eeg 
!muffins was aangebracht onder 't heeln.r. fiert... Daar land je de prof., 't wenk «Vil stil. 
notirderlieht. Daarop stonden dr 4011111 ma Ika. ze .1 uitnar. modeLauneleal Ds .teel,- 
samen:en voes de enere, Middenin er recht mauwen. uraan& mij min-, een 3`1110111pri 
reyeeteVere .  stond d, troon teer 't eindel. Wat- ging rand," Ik verstemetiar•sesainDswerd van , 
een tamme; 't ding zelf wee neg te bekliinnete , had wel flair do "grond willeWitinken. Ik had 
maur al die eten, welnee:engen , die ki•eme. 111St ZO_ een foreelem enshiesalatelet, hlik tec 
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noemd, ze heeft theorieën verkondigd, die haar 
voor velen begeerlijk maken, in één woord: 
voor haar eigen persoon is het beruchte ma-
nifest een reusachtige reclame geweest. En ik 

- Int een. vermoeden dat hee, haar daar alleen 
- om te doen was., Ze had haar persoonlijkheid 

..,niet opgelost in een idee, ze bleef voertchirend 
madame Valentine de St.-Point: De vrcnier met 
den mooien -naam en de groote aigrette!, 

• 

De tpeirinehtvect-onverzorg 
zuigelingen. • 

• 
'ida we root zin, saam we neor bestuur. 

ent ,enige latertjes, die -ik. hij mijn bezoek 
nog in hun bedjes aantrof, waren img,-
oehtendestuum. 

,Dit allee kunt ge , bij het lange kornéle zien. 
Ja, en nog iets] als ge om elf uur aanwezig 
Mit, dan Met ge, wel iets heel veeraseends.. 
Drie groots, moderne kinderwagens, volgeladen 

et kleine, roede kabonterijes, woeden het 
huis niijgereden, om den degeliikeehen wandel 

S. eiel,, . malen. Elke-wagen-is here 
op vier stuks; sopa-  Wit,g  tr_akag een_  
extra kleine afmeting bij. Het kiekje geeft 
een heel goed denkbeeld ervan. Allen dragen 
kleine eapee, zoons ook afgebeeld rat 's mimers. 
van wit pique, 's winters van rood flanel. 

Na is er, behalve dat alles, nog een hele-,  
boel, wat 'ge niet vanbuiten zien kunt, wat 
ge zelfs bij een eerste kennismaking met het 
hui. ven; binnen ook niet bemerken zult en, 
daarvan wil ik er nog een en ander vertellen.: 

Ik wil hier oog niet eens lang Bijreken 
over de verdere inrichting_ van hetehuis en de_ 
huishouding. Hoe op de bovenveridieping 
heele kleine zuigelingen:in hun wiegjes staan, 

-geheel- afgeasheiden- van-de-o -kinderenz_- 
omáat men rot den aar 11er zeer voor- 
alcttrrg met" hen meg emigaan,--daar- liljna al-
len onder zeer ongunsiage omstandigheden 
geboren zijn. Hoe alle voedsel als melk, pap 
enz. in de keuken_ zelf bereid_ veoreli, en zon._.'.  
nog veel meer dingen. 

Neen, hetgeen men niet ziet, ja, wat zelfS 
niet zoo makkelijk, te begrijpen ie voor een 
buitensteander, dat zijn de gron.te zorgen , en 
moeilijkheden, die te overwinnen zijn; dat zijn 
de geldzorgen van het Bestuur, de moreele 
zorgen der directrice, de vaak zware taak der 
helpsters. Begrijp eens

' 
r onde welke moeilijke 

omstandigheden de „Toevlueht" werkt. Daar-
toe is noodig, dat ik u. een en ander van de 
oprichting en de reden daarvan vertel. 

De vereenigieg, „waarvan'de „Toevlucht"-' 

bijstand van alle vrenwen onderling en meer 
in het-bijzonder hulp en steun aan ongehuwde 
moeders, verlaten,vronwen en kinderen. Deze 
taak non houdt zooveel in, vergt meoveel ver-
schillende krachten, dat een splitsing in on-
derdeelen, een verdeling van arbeid versterkt 

Aldus ie dan ook geschied een vat- die 
onderdeden werd; het zich aantrekken van 
het lot van de kinderen van die ongehuwde 
-moeders of verlaten vrouwen. Waar nu reeds 
. wel verschillende Inrichtingen bestaan voor 

grootere kinderen, doch de zuigelingen nergens 
. • - 

en bemalen en over de bedjes heenglitart, dan 
kunt ge in de achterkamer een nog heerlijker 
tafereel zien. Daar wandelen, kruipen of wilg-. 

eén serie op hef eiste gezicht gelijke 

te werpen. Maar waarom eigenlijk? Die men-
Reken hadden 't. volst° recht me zoo aan te 
etsen hun diverse meningen omtrent M'n 

totdat doel liesubikbain geteld. werd daar- 
. voier.beteald. • 

Ja„• drong op eens de prof. z'n stem tot 
me door, ',mooie studies naar te maken. 
Non, willen we maar beginnen. Wilt n maar 
eens opklimmen, zegt hij tegen mij. Jn, 't 
js hoog hè? Kunt u:' Met mannenmoed beklim 
ik 't laddertje tot bij de kisten, dan blijf ik 
even beeluitelone staan. Oogenblikkelijk schieten 
me twee edelmoedige ridders te hulp. Ju, 
dat afijn heele stappen hé? Mag ik n in-eis 
helpen?. 

.0, dank n 't aal wel gaan..'Ik .eet de 
reiis voort, beland in den leunstoel boven. 
Ik zit. hoog, oviimie de hele bele Grappig 
gezicht al die lid Mikte nekeriberden , 
echt seheolijemielnig, e die prof. er  hij. 

. I ler, hij geeft min %ijzingen. Zouden -e er 
van langs krijg., als 7.e. 't uier goed dele 
Wie weet Wat -Pee- hoop heien, eija 
Wie weet wat ver mimi, ze van zie ten.ekt 
benen. 0  l s inwfd cru Leetje heer, juf. 
relMW rel een beetje mee none links. 
- 115;  ik schrik,-r.re-re-theline kuit ik iden- 
tieke. ,Nel nog dei beetje bierben• II ,  

hin maar weer. De Prof. verdwijnt, de heeren 
blijven .een poos rustig doorwerken, .dan be-
ginnen ze los te komen. 

ema j Ine, zeg. aar moet je 
je inwerken, hè? _Eigenaardig, die, lange lijn 
van, -achterhoofd naar kin. jets Egyptische 
vond er een.- ek, mooi in egyptische kleeding 
en sieraden te maken;:-nure dan in. paeteL 

- Ik vertrok geen indoe Van m'n geziekt. 
Wat mompelt die blonde daar nou? Weer 
iets over mij-, ik de 't. Laat hem tenni-Mate 
hardop • zeggen," Wat hij te zegge heeft. Dan 
vraagt hij opeens: e ls n een zuster van juf,  
frame de Rijk?a sNeene mg ik kort. 

00, ik dacht soms.• lee ie 't weer stil. 
"i• Gaat hun niet aan, wie ik lien. Ze hadden 
zich toch ook niet vobegesteld.. Dat doe je 
gelef ik niet non een model. Beet, don 
hoefde "t model 't ook niet te doen. Kijk ze 
eens werken. Ik zou wel eens willen zien, 
tent e er en maakten, 't eenden wel benefice 
zijn. Kijk die er eens over stuiven. Weekt 
een, ik zie wat; wat dei tronie! Dat zon 
ik zijn? Non> die deur eitter,ninekt et eek 
wat van! 0, 't verveelt hem, hij gaat eens 
uitklim:en:Mij mikt niet kleine stekje vlakgom 
op e n emmeren. 

Yaïnk-biét. 'Zege krijgt bij tilde, 
Wee duurt ruin Meg. Afschuwelijk,  

koe kom ik hier non zoo opeens. Had ik dat 
eergisteren - kunnen - denken.. Hè, ik zou m'n 
neus 

0, gelukkigj leunt een-kwartje rus.tens, 
,zegt er een--  Zou ik er af komen? Dadelijk 
schiet.  er  • een ridder hoe. 

',Neen, dank n', ik kan wel -alleen.. 
Waareli deed ;k - hier mek .seo gek,waarom 

die houding of ze me • Omnaai te lijf wilden? 
Die lui • waren toch heech geschikt genoeg: 
Ik Won me toch wel liever willen eisten helpen. 
Straks brak ik m'n hele nog. Ik weet 'e niet, 
ik voelde; - die Wending- pede" nel eenmaal bij 
mijn model-zijne Het stond Inc waardig, in 
elk -  geval.  

Eindelijk 12 me. Als een wilde stormde 
'ik naai- buiten, den klaren zonneschijn in. 
Ik herleefde! Dood was ik geweest, drie .volle 
eten lang dood I k was 't, go geweest .die 
daar gezeten had in dien leuwenknil, 't was 
een- ander wezen, een ding geweest.. Wat een 
genot., nu mekt ik me weer bewegen, ik 
mocht kijken, zooale Inelmee„huilen„ 
lelijke geeieliten trekken, Nul 115; ik ton 
zie henen er ene inzetten, deed je goed. 
Maar- nu meet ik van .middag terug, een hele 
memel „ hinge >Vleet_ non wel eenteetje Wennen. 
in in ieder geen' tic lieve duitje , 45!  

die er heengaan aan voedsel, week. en ver-
b"'efoffen. Maar denk eens een °ogenblik 
di na over het eooeven gehoorde,., dan 
zul ge, •lia de mededeeling, dat gewoonlijk:., 
na, en jaar de kindertjes, gezond en opgewekt, , 
ne kiemende wangetjes deiludeliting verlaten, 
dit wel beterlegrijpen, voorals als ge bedenkt; 
da er dertig  zuigelingen op dusdani 
aar/Jaulfile wijze te .aakaageu zijn: 

Gewoonlijk verlaten de kinderen na een jaar 
de Toevlucht, dook, soms wordt hierop' een 
uitzondering gemaakt. . • 

Editer het geld! Het ideaal van het Bestelen 

Sleohts-liklien wij nog wijzen op de leen-
sehelijkheid om een Consultatie-beirean op te 
richten, welke , zeer sterk door het Bestuur 
vert 0. V. B. gevoeld wordt, alwaar gehuwde 
of ongehuwde vrouwen voorlichting of raad 
in duizenderlei moeilijke gevallen zouden 
kannen inwinnen, Aan de uitvoering ven dit 
plan wordt geweekt. 

Het viel me zoo mee — het ging mij zoo 
goed. Ze waren verrukt over 't nieuwe modeL 

-liep a,  e ar kaam.krjkene  
CR ik ook-mor de vroegklas poseeren wilde, 
van 7 tot B >e morgens. 't Zou wel wat ver-
rnodlend zijn, dacht ik, Ja, maar 't betaalde 
net ecoveel als den heelen verteren dag. " 
1850 voor 2 uur? 

Wel, de nood wee hoog, schrale tijd weheee, 
den rag. De -aan 't áfirlodor  doen. • 

Ach, m'n lieve bedje 'e morgens ene ti Mw. 
Hoe ban ik die maand doorgekomen? Dc 

weet let niet "."-- ik aal het nooit *eten —
Als ik et aan terugdenk, .  is 't geen maand, 
't zijn jaren. Wát.  eeg ik? 't Zijn Mek aaneen, 
rijgende eeuwigheden, maar er kwam toch -
een °ogenblik, egt - mijn taak afgeloopen was, 
en ik gaan kon met een vollen ehuidel., 
Waarlijk,  er is bier-op  aarde reeds vergelding. 
Kunt ge u 'gevoel vooratellen, waarmee ik 
op mijn kamers brr, dien leaMten April? 
Geld genoeg! Geld genoeg om de knetjelfronw 
nLte _betale.n, - geld- geneg- ein-eeneler-poffene - 
mijn kaartje naar Parijs te nemen,  aars geld 
voor witte rozen; ik spandeerde er weer dan 
dein dubbeltjes en, dien glorieuzen ,eprildag. 
Fin met -de Witte rozer, :p Mijn 1,01'4 spoorde 
ik ;aar Perkje  

• FLORA Jfle111151S. • 

en gelijkvormige wezentjes mand ineen zoo 
doelmatig ingeriehte kamer, dat dké"pnetische 
moeder ervan watertanden zaL eiken hoek 
een groote 'hoz, een bekleed Met zeildoek, 
voor de kleinere -editie, den in zijl' natuurlijken 
staat voor de reeds meer welopgevoeden. In 
heep of lage kinderstoelen tronen een pee, 
kleine onruststokers; die het op den grond. of • 
,mat hun kameraden in den bon momenteel 
niet al te het kunnen Vinden en liever vanuit! 
hun. isokinent -het gedoe hunner tijdelijke 
moeder gadeelaan. , • - 

hen snoeperig-witewollere 
broekje een truitje-aan, de practischeldreht 

- der baby; -en wanneer het middag ie, er over- 
heen een ,haligertje-  van korenblanevAintoen.- . lezeressen, kent ge de boyengenoemde ine 

eielLeiineLie dei we 
Mnrconistichtiri g" genoemd, naar de straat 
naarm zij gevemiimils? -Zeer emateekijigk'helft 
ge allen eens van gehoord, went het 
werk, dit deze stichting doet, ie zoo uitgebreid, 
en het lichaam, waarvan zij ,een-onderdeel 
uitmaakt,. n.l. „De Onderlinge Vromeenbescher-
ming' komt, zoo, vaak met de maatschappij in 
aanraking, dat iedereen 

'preken over deze-instelling. 
-Velen -eektef-rnalen---met- 

hoogte zijn. van het doel en het werken der 
Te-lucht;, ce, wa-áir dee- en eten') lom 
bieden in zoo menig droevig geval, det een 
ieder op zijn weg .kan ontmoeten, lijkt het 
ons niet ondienstig de lezeres eens een en 
ander er vim te vertellen en cella& een kijkje 
te laten nemen.- Miesehien kribben velen dit 
al weleens gedaan, 'al was het maar, wanneer 
zij langs het huis kwamen. bennen, onwille 
keurig richt zich de blik naar binnen, vooral-
als de glazen deinen, die toegang tot het 
kleine voortuintje geven, open staan. Ze hebben 
dan kunnen zien een friseche ittriler, in het 
rond bezet met kleine, Witgeschilderde ,ij zeren 

_ bedje:a...met-heug:opstaande- kanten, Doyen de 
bedje Migenileirmtlik-Mji4Mnkeliaatigebrablit, 
ernerotr-rorreededere-ztrigoling-aft5M1 
een dicht gedekt kommetje-  met speen staat. 
Met en. naar stoelen en min tafel ~dit 
het gehele -meubilair uit. Zonnig en vriendelijk 

"er uit, liiiiners van 
dit znigelingen-huis. Prettig licht behang, 
met aardige platen ertegen>  en -hier en daar 

• een spreuk, een vriendelijk rmidgevend of op-
beurend woord. 

Wellicht, als ge er lange loopt, treft ge 
het nog beter en ia het deurenpaar ernaut 
?pen. Dan rietge_weer een kamer met-bed-
jes, maar die zijn al wat -grootar en over den 
rand komen de kleinkopjes kijken, vriendelijk 

, kraaiend en kirrende- of, soms o zoo wanhopig 
schreiend. En als ge dan een beetje beter kijkt 

Al, we eiai gn, me het tache onze verbirpienze, 

een onderdeel is, heet zooals gezegd „Onder-
linge Vrouwenbescherming' en heeft haar ver-
takkingen door heel het land. Zooals her 
naam reeds aanduidt, stelt zij zich ten doel, 

door haar • familie, niet wetend weer , 
zo vddr na-dien-tijd been net. - - - 

Ja, als zij maar wisten van de oevlucht? 
Doch menigmaal hoeren zij er no van in 
het Ziekenhnie te Leiden of hi of nog 
'erger, wanneer zij e reeds nigen tij met her 
zuigeling her- en derwaarts hebben zwerven. 
Lat deze ted van angst en zorg he kind niet 
ongerept ,  laat, is wel aan te ne n en de 
ervaring heeft dan ook geleerd t in de 
meeste gevallen die kinderen al kleine; 

_ lichamelijkachterlijke wezentje ia de- eevlecht-- 
komen. 

En ook de zuigelingen van de gehuwden, 

• 
-onder-delc-kentlen:lemnene-_imegbat Inde eerets won zijn een menerhymemser gettwd.1iima-
p7;ats zaak 

 
zaak dezer aan ie  .trekken. . 

T 
om,  dan tevens meerdere moeders te kunnen 

e , en eiode Insta voor ongeveer negen opnemen om haar eigen znigelingen, (en br 
jaren een „ToeduCht voor, onverzorgde enige hoogs nitzonderingsgevallen ook • een enkele " 
Engen" opgerioht. Niet alleen echter kinderen _maal een ander kindje) te kunnen voeden. 
ven __ongelmwde,if_verlaten-meedene-woiden eogenblikeie-dit -maar-mogelijk evo-or" --- 
opgenomen, doek ook wanneer de moeder een drietal moeders. 
overleden is, of door ziekte of bijzondere om- De overigen kunnen haar kindje komen 
standigkeden niet in staat is, haar zuigeling bezoeken op vastgestelde tijden en kunnen 
'thuis te eorrrgen. dan altijd hij de directrice; Zuster Pieraon, 

Gegeven dna de onistandidheden , waarin om raad en daad aankloppen voor de" vele 
alle opgenomenen verteren, ie de Mak wel moeilijkheden, welke in haar toestand vaak 
een zeer moeilijke.. zijn op te lomen. Hierdoor, kunnen zij in de 

Om te beginnen de kinderen der ongehuwde Toevlucht een groeten moreelen steun vinden 
moeders. Ik behoef n niet te schetsen den voor haar volgend, dikwijls moeilijk leven, 
angstigen tijd, die in de meeste gevallen de -De moeders, die met den vader van haar 
aanstaande moeder doorbrengt vdtr de komst kind nog omgaan,' kunnen hem .altijd mee. 
ven haar ,  kind, meetentijds..ver n door den_ brengen; omdat jedst deze bezoeken een vaak 

onschatbare waarde kunnen hebben. De aan-
gename ervaring hiervan is dan ook, dat reeds 
vereeheiden moeders -met-den vader-vankaar - 
kind gelukkig getroawd zijn, snor een 
genot deel door den band die in de Toevlucht 
gevormd_en. 

Kan het kind na 'het verblijf in de in-
.eichting niet bij zijn moeder terecht, dan - 
woedt_ het. door het:Bestuur uitbesteed in 
geeckikte gezinnen, onder voortdurend toezicht, 
waarbij er naar gestreefd wordt, dat min die,  
gezinnen, ovenla " van de .Toevlucht, een 

--keileem>, invloed ap -de tnedde 
1,1ioceig schetsen alle werkmandietien, die 

Mok tok --,hierbij voordoen, niet in de 
oe ing van e e over e oevlucht 

'naken het niet beter. Of wat. dunkt u van 'eelve, hoe innig ook de samenhang ie ~Chen, 
de' kleintjes, wier moeder mot tuberculose in -. opname van een-Zuigeling in k Teevlucht 
het: ziekenhuis ligt, terwijl vader altijd buitenst-  en het daaraanvelgende, als: de zorg voor het 
huis werkzuur is? Of de zwakke tweeling, uitbestede kind, de praetische hulp en zeJelijke 
wimemocrier 'bij de bevalling stierf en waarvan steun sari de ongehuwde moeder, de bijstand 
de jaap vader niet in staat is, hen geademde aan de moeder om den vader van haar kind 
het eerste jaar te, verzorgen? tel onderhoud van zijn kind te verplichten 

Voor die en -nog vele andere- gevallen ie 
de " toevlucht aangewezen. Het is thes geen 
ziekenhuis of kliniek, maar een inrichting 
voor enogensaind gezonde kinderen, aan wie 
echter heel wat zorg en moeite besteed moet 
worden, om ze er bovenop te helpen. En 
behalve zorg en moeite; gelei! Een buiten-
staander, die het flnantieel jaarverslag leest, 
staat dikwijls verbaasd over de groot° sommen 
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entlionsieeme aan een koude douche te od. 

Zoo herinner ik Mij, dat wij ons, eens zit-
kundig verheugden oti een  geoutnmeerd  
--ik-geloof ze ;nog wel het eerste; -we 
waren (men was nng zeer eenroudig„in dien 
tijs11), we waren NIM ylen morgen: tot den 
«,end bezig om van niets -- iets te fahriaceren, 
alles moest predies in de puntjes getrouw 

-rij n" mui" -11e-  t s"-on---.5 
heelt kunst om allerlei kleine benodigdheden 
bij elkaar te - krijgen! - Wij stelden orak 
bergen van eucces voor, n'e leefden ons geheel 

'• in, in ons kostuum en - we vond. ons 

Toen kwanalij, midden in de opgewondenheid-
der voorpret en hij déoreteerde, „dat droge. 
lijke -verkleedpartijen-  vit-  den -bonze ware  
'doordat zij voedsel galen aan de zeer af-
keurenswaardige:zacht om ictaanders te uitlek 
schijnen diro men in werkelijkheid is..." •• 

Zon'irakelige zedepreeker I . 
Nu ja, heelemaal, heelemail op den ,  

koper beschouwd had hij misschien gelijk 
rmv't zoo -diep- oneelnEdg 

cottatmfeest te soekenl 
En dan, getuigt niet het denkbeeld om eens 

 voor-een-korte -poos-  eigen Persuardijihnia mi 
te leggen, van uiterlijk, en door- het uiterlijk 
ook eenigerins van innerlijk! te verwisselen 
van een diepe geheimzinnige philesoke? De 
oorsprong van die gedachte ligt heel ver 
_achter ons in de geschiedenis, - immers in 
het,  oude Rome Wee het  reeds de gewoonte', .  
dat bij gelegenheid der Satarnali. (de groote 
Deeemberfeesten) meesters en slaven gedurende 

ssi 
met al de geselgen  meen verbonden. 11 der. 
daad eend zeer sehoone gelegenheid voer de 
heerschmehtige, Ineke huren der zeven-
heuvelensted om het lot, dat zij hunnen en-
derrschikten bereidden, op prijs te leered 

• 
In onzen veelgeprezen tijd hebben wij zulke 

lessen niet meer noodig en zij, die aan de 
-Carnavaleviering-deelnemen; -kunnen riet` -doen 
zonder dat er een bittero bifemaak aan de 
pret is. Behalve in Rulheid ei Limburg bro 
staat die prekvoor Ons 'Hollanders dan eigenlijk 
uit eenige meer of minder goed georganiseerde 
eutombals, Bal paré. et masqué..... 

. . . Grande fide.  de_nnit . . .en hoe 
-ze al meer worden aangekondigd met zwarte 
reuzenletters op groene gele, ronde, blauwe 
unplakbiijetteu a  

Houdt' a.. a a  een gebstumeerd feest, IO- 
aeres? . Eigenlijk is het ene állerzon‘ 
derlingstb verzameling van tam '-tee com- 

a es are n n me /etc en aso en 
arm, --- of 3niins Gesar tangemende met 
Maria de. Mddicie Allemaal anachroe- 
nismen, die onbewust het oog onharmonisch 

. Dat is dan ook wel de aanleiding, dat reen 
op particuliere bals er meer en meer toe konit 
de 'geheeld zaak in stijl te houden en men 
zoodoende een mooi geheel krijgt, - wast 
witèr tegenover staat dat de surprise er af is. 

„En dat de kosten veel hooger warden" - 
-heb ik onlangs door iemand hoeren beweren. 

Wanneer men geinviteerd wordt voor een 
Bal empire', dan weet men van te voren,. 

• Welke somptueuze, hiskirisehe toiletten-er zul-
len' verschijnen en dan heeft niemand lamt om 
zich in een eenvoudig satinette pakje te ver 
tonnen, dat op zich zelf heel aardig kan zijn, 
maar . . ." 

Toegegeven. mevrouw, wat zegt u echter 
van-eautaitunodiging nor-oen-41H - 
waar iedere damt een bloem meetvoorstellen, 
die ,gebeel uit papier is vervaardigd? Dat 
is toch wezenlijk niet wet men overdreven 
luxe noemt en met papier doet men wande- 
len • • . liet is juist geschikt voor het 

• luchtig. ephemarizeh butaan van een' tur.ti,  

Voor dit [alles is werkkracht en geld noodig. 
Wanneer dus dit stukje, dat ter bevrediging 

van de belangstelling der leraressen'wr  
geschreven, tot nog grooter belangstel 

In mijn jOnge jaren hield ik er een familiel 
op ne, die een zeldzamen slag had om do  
de een of andere uurksche bar lemands 

DE MODE. 

Om all uur, 

breede revers eindigen. Het kapsel bestaat uit, 
een witten. foulard, die met rood-zijden lint 
is versierd, helaas, in het bialgarenl ud 
hebben 'thans duizenden en nog eens duizenden 
vrouwen; deze fleurige- nationale dracht v r-
vangen daar den maarten hoofddoek, 
tulen • van murw, dat zij, naar mul geb k, 

• nimmer weder zullen afleggen. 
Maar mier zoo treurig een • onderwerP maff 

• ik -hier niet verder uitweiden, het verdraagt 
-kiek niet met de aaneenlas:ronkte, 7--  en ik 
moet ik nog een.:aardig fantaismcostutim be-" 

-.krijsen, dat ge desnoods in een paar'dien 
gereed kunt hebben. fit veronderstel, dat ge 

, in uw n eenvoudig uit avond- 
japonnetje hebt. We n; langs den onderkant 
van rolt en, tuniek o it ge een tand wit bont 
en r ven.arrangeert gij .een :giiirlande.awn 
kleine dennetakjes, weartuseohen redde beejes, 

a zilveren, rijp •  en dergelijke. glinetere.n. Tiet 
lage. 'ijle ia langs den hals en de mouwtjes 
eveneens afgemaakt met hetzelfde bout en . 
verder gegarneerd  met een breed -.lint van 

'gond of zilvergaas en een smalle ceintuur, 

na tenues,. ons, 
'waaraan allmlei kerathoomartikeltjes_ 
Het haar wordt  heel  hoog_opgamaakt-ett 

v gekroond met een miniatuur-Kerstboompje in 
Prikkelde, dan  kon oor gegevon het optimtpforma, waaraan dit nestuum zijn naam 
sympathieke doel, dat de vereeniging nastreeft, ontkent.  
niet anders dan genoegen doen. • a - Ah, is  dit o niet origineel genoeg? waeht, 

HANNE VE/0-1413gGEN- d. , doe ik u beter aan de hand maar hier- 
, • • v oor moet ge n, een beetje moeite getroosten. 

, En wilt  ge nog meersimpelheid? Wel, Op • ten pf andere zijden onderjapon maakt ge 
het land d. dollars is daar om n te inspi- een overkleed van witte rulle en op die witte 
reeren. -•• tulle borduurt ge met nov sierlijkste letter de 

Gaf niet een van -de multi.millionnairs van namen,  `VLII owe flirts , uw Yup 

Chicago verleden winter een feest, dat hij plaatsage een ontplooiden waaier, waarop als 

Nieuw-Zeeland (en nog enkele andere staten 
.van Australië), heeft geleerd, hoeveel de so-
ciale wetgeving geprofiteerd heeft van het 
kiesrecht der Vrouw. Het moet neg eens 
gezegd woeden, dat niemand streeft naar een 
eenzijdige vronwenheerschappij, en dat die " 
niet te vreeren 'is van het Vrouwenkiesrecht. . 

Maar mannen en mouwen moeten samen (—n 
regeeren om te komen tot een beMre samen- • 

' Na toejuiching,  ,nu dank voor de, sprekers ' ./ 
werd dei verga (lering gesloten; 

• 
Men schrijft. oha uit Amsterdam: • 
Mevrouw Thiel-Wehrbein heeft in de Ver-

eeniging voor Vrouwenkiesrecht gesproken over 
de Kinderwetten. Dei laatste jaren hebben 
groeten vocreltgang gebracht op dit gebied. 
De gevangenisstraf' voor kinderen vian 10-18 
jaar is opgeheven. Ouders die niet waardig 
zijn dien naam te dragen, kannen ontzet 
worden uit hun ouderlijke, macht. Spreekster 
vond de Kindereeetteo een stukje weet revier  

land-trulach op kan zijn. De Kin- -
a ook de rechten en bevoegd-

heden der VOUW uitgebreid. De vrouw kan 
thans voogdes werden over andere kinderen, 
ook haar toestemming is thans noodig bij 'het 
huwelijk harer kinderen - zij kan ouratrice 
zijn, af lid van een voogdijraad. 

Actualiteit. 
Vaar een levende verluchting van ' het 

artikel, waarin ik beschreef, hoe in sommige 
noten Grond- en kieswetten doorhef- niet 

als eiscli stellen van de amannelijke. acre -
der vrouw een kansje op kiesrecht geven... 

egt op dit-engenblik--larren k ijk, -Be-kie.  
wet van 185£ sluit de Fraudeba vrouw niet 
met wobrden uit; maar de rochtbanken tot 
in hoogste instantie hebben de pionieratere, 
die zich als- kiezeressen opgaven, steeds ha. 
•elech. ontzegd, op grondanteerachende zedem 
en jurisprudentie. " 

Echter, de aanhoudster wint! Tegen de niet 
met 'een sleutel afgeslnten, maar toch ook 
niet open denr, kan telkens op nieuw geklopt 
warden, als om te vragen a zijn de zeden n u 
ver 'genoeg? Knikt de godin jurisprudentie 
ja? Bij di gesloten poort van ',mannelijk kiezer. 
kan de :vrouw de moeite van het aankloppen 
wel sparen! die gaat Met open voor een 
wetsherziening het teek. geeft. 

Welnu, aan de luchtiger-gesloten deur van 
Proultrijk's kieswet klopten deze week- bij de 
twintig Parijache arrondieeementero, vrouwen, 
(leden van den bond voor vrouwenrechten) 
en weRehiL  teli _op de kieurslijst.en.le worden----'-  _ 
geplaatst;  

En waarlijk, in drie arrondissementen is 
het gentitl-Vietorie? -volstrekt niet, want de - - 
Commissies van centrale kunnen, met -een 
eenvendig pennehaaltje, de namen weer schrap-

. Makr.... dan wordt -de Voorzitter door 
e vromhar voor den KantoMer,hter gebracht, 

en 166 Verder." 
• Wat zal-het' antwoord An van de scjitijin, 
zinnige-Gb-dm 

Ik voorspel dat de veranderiug in luier 
toon en,gebear .• . nog wel een-  tiental jaren  
op zich. zal laten wasEteri. Indmselnen moet 
ook voor 'dien nog wel een positief artikel 
spreken. Maar, dat de wetgeving eens gauw 
het woord ',mannelijk. iu de kieswet ,  Zon 
duwen, d i e tijd is, meen ik, voor Prankrijk 
voorbij!,' W. v. E. 

„Bedelearehar noemde. Er waren daar 1500 randversiering hunne pértrettenzijn 
gasten, Waaronder de rijkste erfdochters der 0 wo, --,hebt u nooit geflirt, dat Verandert 
stad allen waren ad met lomen uitgedost, de mak, dan moeten we iets degelijkere ver- 
dat een echte bedelaar or_zigh_mag_vonr-zeueánned .lonf n ik lal er mijne.  ge.  
hebben geschaamd. Het feest eindigde met-een --dachten over laten gaan. 
soup., waarbij men 'truffels at uit kapotte V, S. 
kommetjul .•, .. Het "was een gnoom , . en 
het idee getuigde van veel fijngevoeligheid CORRESPONDENTIE. 
tegenover de ware armoede! tot-eengoed-bekend 

dit feest in de «malen dez .4  ba" tegen het uitvallen der haren - het zou 

sinter van 1864 in de Tuilerie. werd gage. 
met 

 een 
 groot 

 geede"meeed"  
bal  'til  in den Mevr. d, B, v. 9. In het voorlaatste nummer 

kleede kgrtranten, vier gin:den bijenkotven Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht binnengedragen tot midden in de, Salie des 
Martchum r,:f.l!p _een gegeven. Maken gingen Ge wast bet tée,£•• dat reedi eenrgiroot 
de korven open `en stapten uit ieder drie al- tal mannen partij voor ene gekozen heb 
lerliekaorlijkste bijen, die een werkelijk ballet in 00.4 streven. naar het Yronwenkiearecii 
begonnen te dansen, dat door den regisseur Zij hebben ''geatinht een mannenhond 
der 'groote Opera war ontworpen:... De kei- Vronwenkinmeeht, .3n-dia Bond heeft Maand 
zarin zelve was dien averul als Dagere ese avond vergaderd in het feestgelouw in 
gecostumeerd sehitt,oriog eau  brilloo,00  

moet hét geweest zijn, en het keizerlijke prinsje' De mannenbond 'won eens van kamerlede 
droeg over een zwart . finweelen pakje eau ...huren, wat die daoht. van bun streven -:e 
Ven  n.,  »celen  mantel ..vim.. ronde zijde -den-innesten-dielramerleden -dat-cens-in 

redevoering voor de vergadering komen ver 
De groote moeilijkheid bij het kiezen von tellen. Meneer Teenstra, vrijzinnigniemocreat, 

eigen gezicht in harmonie is. Men verandert meneer Manefeldt, de vergadering geopeld 
zoo maar niet ongestraft van physionomiet • had, Meneer .Teenstra • maa hoopvol gestemd 
heel dikwijls geeft het teleurstelling, wanneer "' ten opzichte van het vrouwenkieereclrt hier te 
men zich uitsluitend door de aardigheid van lande. 'Het zon er komen, al moest het wellicht 
sep Pak heeft laten verleiden, zonder zich.vol- nog -een pons duren. En het zon de gemeen-. 
doende. rekenschap ,te hebben gegeven of het schap, mannen en vrouwen beiden dus, ten 
u werkelijk staat. En het feit-,dat men ge- ende komen. Meneer . Teenstra wist dat er 
meenlijk een geheel verkeerde (ik zeg niet weleens, gezegd werd: . eDe grootste tege,nettin- 
geflatteerde) •voorstelling-varozijn eigen gezicht-  demo van het'vrouwenkiesrecht echnilen onder - 
heeft, maakt dat nog lastiger. Het was een de vrouwen zelf.. 
speciaal talent eau den. grapten Wiirth (den Hij vond dat, niet waar; zon hij de brochure 
ouder') om bij, den eersten blik te kannen - van Klithe 8turamfels hebben gelezen •-- dan 
vaststellen, wat iemand moest dragen.... Hij zal hij toch wel weten,'hoe heftig sommige 
aarzelde nooit en hij faalde nooit..,. Wie vrouwen tegen het wronwenkieuecht kunnen 
keet niet het verbaal van de dame, die hij - opkomen. 
als idaria-Stnart had geopstumeerd en die, Hij meende, dat de groote tegenstand tegen 
toen zij zich zelve in een spiegel zag met het het vrouwenkiesrecht schuilt in de rechtsche 
lange' zwart fluweel. sleepkleed, eu hak pa.' partijen. Maar overwonnen aal die word.. 
ielen kapje op het hoofd, til onder den in- De strijd voor vrouwenkiesrecht zal eens tot 
druk harer verschijning raakte, dat zij in eens: de overwinning leiden! 
•die e révérence nen ' 

Zoo'n Maria-Stuart is echter wal wat stem Dr. van ',eeuwen, lid van de Sociaal Demo- 
-ling van koon in een zaal, waar bonte kleuren, cratiache Arbeiderspartij het woord. Hij zag 
goud, zilver en flonkerende steenen door één grooté vmdering der vrouwen op haar weg 
werden,. dan doen' de vroolijke tinten der naar het Vrouwenkiesrecht. 
Balkan--kleederdrachten het beten..... en•zij Eij den val vin het Ministerie Heemskerk.- 
zijn notheeler ook. • • laadden zij veel gewonnen. Thans is de amok 

telt Man tenegrn ne eh costuum (zeer • om vrouwenkiesrecht betrokken in de praktische 
effectvol: een rok van grof wit linnen, die politiek. - 
even als de schort met een broede band van Minister Gort van der Linden heeft gezegd: 
ecn bruine stof ia gegarneerd, wordt genaaid a Wat het volk duidelijk verlangt, dat neut 
aan een biesde zwarkinweelen ceintuur, waar- er komen.. Het. Vrouwenkiesrecht wordt "  
van lange groene en gele zijdeplinten 'aflangen. d ui d e I ijk verlangd. Hij :poort -de vrouwen 
De blouse is van voren versierd niet bordgursel tot volharding aan, tot het inspannen van 
in versohilleaide . kleuren; nevenzoo de wijde alle krachten om al vest de grondwettelijke 
pagode-moniven ; daarover...gaat een zwart- bezwaren tegen vrouwenkiesrecht uit den neg 
fluweel. bolero met gouddraad en galon or- geruimd te krijgen. . 
gewerkt. Op het honkt een gricksch kalotje De derde spreker is de Unie-liberaal de 
van gelmetuurd rond laken;- eer dim hals 14-11 heer de Jong. 
ketting van peulen en ,,,,, nkm. Hij vindt de Vrouw bet kiesrecht waardig. 

Itulgaanwhe zuster 'Inlegt  14.11 lange , ' Wie vroegte beweerde, dat heer zedelijke 
lijn.geplorndi-•-• kok-  van donkere olVia stof, ininderweardigheid er toe leidde haar het kies- 
e. linnen seltort met gehoriliturden strook recht te onthouden, vergat, dot er ongeveer/ 
en den libilme•baili gelitot•mde 411c op 34,000 moer 111111111Pb dan vrouwen in de gij,- 
.! I el!. boven de taille is ingehaald ere door eengenie 
Ven ceintuur mrt gesp asnat vustgelsonden. Spreker durft hen gerust stellen die meen- 
1>eUreVer efit maar, mandel gelmrdnurd Intionaire werking nen dan invites! nou 't 
zit laken, waarvan de halflange 'nonnen in Vroinrimkimireelit vriezen. 

Ik"dank. wel met, dat, lie-rinii-eritt.  g aan meden kapper- er zijn euvele middeltjes 

non. Nunog  wordt  dat  kast door  purriaolia _.,kwamen .ver
.
to.heiden aanbiedingen van Teil.. 

kroniekschrijvers aangehaald als een voorbeeld ..... .0m -voet
van elegantie en fantaisie. Bij 'die gelegenheid Willy. a zal het recept voor opzoeken. 

- &mate Men "de .beroemde
n 

 quadrille des Mevr. S. te Gr. In de Bomcoterie vindt Abeilles, dat was eens surprise voor " n dat te kust en te keur; ik zon-weldenken 
keiv•anin-ingênia' Twaalf van da mooist', be" dat men naar buiten op za-okt zendt. veiligste dames namen daaraan deel. Tegen  
mtaco.v.tit: aow td.c.a. var- , • 

waard blijven, zonale dat o, a. het geval is „ikn  rol 
vragen oei 

die e op te  ...amen.  

Tot onzen spijt de laatste regel der . • 
copie van het verslag ever deze uitvoering 
door den zetter onvolledig gelezen en viel 
daaruit weg de laatste helft YAM) den laatsten zin. 

Deze moet luiden De leiding was bij den 
heer Vink in goede handen, terwijl de heer 
Bolle,.- zonsla we dat van lam gewoon zijn, 
voortreffelijk begeleidde. , r 

Temeer gevoelen ree ons verplicht, hierop 
terug te kernen, daar Mevrouw Stronek zeer 
terecht haar begeleider, in haar succes deed 

De dalbes- van het terzet waren Toos Kreuk," 
Betsy Vink en bitakes Delbeek. • • 

Volledigheidshalve zij dit nog vernield, daar 
wegens plaatsgebrek haar portret moest minden • 
weggelaten, wambij tevens de daarbij geschre. 
ven namen vervielen. 

Tevens verbeteren we eer.-verminkte zin-
snede over -de soliste. Hier weid geschreven: 
Vlekkeloos geef en teer in de horige tonen, 
klinken baars medium en diepte vol en warm 
getint. A. K.-R. 

ANTIEK EN MODERN BORDEURIVERK. - 

In dit najaar krijgen we een tentoonstelling . 
van bordmuwerk aanverwante 'technieken 

:en wel in den Rottenlamechen kunstkring. 
 De dames 

den_ 
. Elis- 

Rogge zijn bezig _een verzameling- te maken,  
die stokken zal beiniten_ven  eeturn-,•1-n.. Leun_ 
tot op 011ZI'll tijd. 

Ren eerbiedwaardige arbeid inderdaad, en 
een loffelijk bireven. 

N n niktruticliten dun-, verheilgen 
groene. 'Ms nok, werkdadig,' Indam:stelling 

. voor baar plan. Uit verschillende pleamert 
werden haar al belangrijke stukke» beloofd, " 
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't3e4 An", 

Art et Mode. 

T, Bihol 1101 
telepb. Ii1.-294 

Feerengr, 4P 

ONTVANGEN 
Cone nieuwe 

collectie onzer 
bekende 

Reclame Voillittis. 
Eerste zending Vaerjaarshoeden. 

MAISON P_E-EONNETER1E. 
INTERC. TELEPHOON 100. PEN; HAAG , BUITENHOF. 

WEDSTRIJD. 
Voor .onze lezerassen sithrijven wij een wedstrijd uit in 't aanbrengen 

van nieuwe- abOnné't. Eens wedstrijd. eindigt .80 Juni a.a., des nainiddags 

De. ',rijeen .zblt de tgi99`19: 

1' prijst Een week naar Parijs,, Berlijn; Wiesbaden of eed andere. 
plaats in 't buitenland, ongeveer op denzelfdon afstand, bv. Londen, 

2. prijs:  Vier dagen naarBrussel, Bentheim, Ktinigswinter geven- 
gebergte)", de-Ardennen, of . . . . 175 in -contanten. 

3. prijs:  Een luxe-voorwerp ter waarde van f 50 (naar eigin keuze) 
bv een gouden armband, -een bronzen beeld, een horloge, of mete 
dergelijks ,.--of 

. 
,of . . 150 in contanten 

4. prijst  Een luxe-voorwerp, ter waarde van f 85 (naar eigen keuze) 
b.v. een gouden ring, een werktafeltje,-  een reisnecessairè, of iele 
de 1"ke, of . . . ' : , f35 In contanten. 

. f 25 in contanten: 

6. prijs:. f 20 in contanten. 

Tv prijs,  . f 15 in contanten. 

8., 9. en 10. prijs:  ells . . . f.10. in contanten. 

Wie minstens 5 nieuwe abonné's Aanbrengt, ontvangt in elk geval 
-van om een cadeau; ,00k al lselmort mee niet onder de 10 priáswinsters. 

Voor iedere 'nieuwe abonné, die toen,..a,anbresigt ontvangt men ._, 
*telkens te onzen kadtore (Kneuterdijk n. 16, 1. Stage) een door -one 
onderteekend bewija Tateiohen 1 en - 15 Jnli moeten de bewijzen bij ons 

_-vio~Agelwr,erelr Wie-de-meeste-dier-haivijwitair~avort,-krijgt 
den kreten. prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz.-enz. 

Als nieuwe abonnA's werden-'-zij besehonwd, die voor minstens een 
-half jaar :  op ons blad inteekenen en het abonnementsgeld over dar .half 
jaar bij aanbieding 'van onze kwitantie of te onzen kantore behoorlijk- 

Nadere inlichtingen en inteekenbiljettem zijn alken werkdag van 9 uur 
's morgens tot 5 uur 'a avonds aan ons bureau, Eneuterdijk 16, te bekonsen. 

 De Directie van 
DE 15[9AGsah. vs,ouwENKRoxi-Em 

ADVERTENTiËN.  

N.V. ENTHOVEN. tijamingstraat 18, den Haag. 
- COMPLETE KEUKENINRICHTINGEN. — 
SPECIALITEIT IN KEÓKENFORNUIZENn  

Modelkeuken in het benedenmagazijn.  
Beleefd verzoek aan onze geachte Clientèle, 

en Costu in e s thans de • laten doen aangezien__ 

worden. - 

veranderingen aan bij ons gekochte Z ain énnan t els 

15 Mann deze niet meer gedaan- kunnen 

N.V. Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

BAHLMANN  &  
HOOGSTRAAT 35. 

Mode-Academie J. & 5. DE 

Roatuunivilli betreffende, volkomen kannen voldoen, en ziehala Costumière 
of- Leer.. kennen Vestigen_ Begin nieuwen Carel. IS Februari. 

Anna,,P te 
d ke opleiding, waarborgt .iet Costumière, late Coimeinni, 

ellen een goed lies.. verzekerd, daar aij haal de koogall„eischén, het 

~tilde t-eerares in het Btinuie, os Meetel- en /d ...k. 

Prospectus en inlichting. veratrekt,dehizectrine G. DE GRAAFF. 

De Leerling. die a. deze vakeehool werden opgeleid, hebben mek 

Gunstig bekende koaSuum-Vskischool welke dein Banien 
aulownastraat188,'s-Granhage 

- , 

MME G. DE CER-SMIT. 

Hc resinAA.1, -f 
Télépllue 73341. 

Hamburger Oseeribben 
Gerookte Varkensribben 

Gerookbó OZietong en 
Kleine Prager Hammetjes 

fA. P. G. Dungelmann, 
BOOGSTRAAT 3 
Telepi pure 2346 en 2347 

Maison J. BRAND 
Tailleutpour Dames 

Teleph.. 5599 

Pap eztrut 26. 

OROOTE VOORRAAD  

Telefoon inter:. mep. 

- Qhocolatier.  

ERNEST ASSUTO lagelschelikuset Tandarts • . _ 

NIET Se consniteetenreijn: apansc e waschzude  
T::arilCNontligtlaatk 4.5,  :Ingaf 5 gulden. 

WIENEIMINE HERCIIENRATN, I 
(iimineerares), 

(Gediplomeerd Neder'. 
Toonk. Vereeniging). 

Ge8stbmweg 22,  Rijstlik Z. B. 

Marie van der Nul 
Concert-zangeres 

Loararee Solozang. 

Sweelinckstr. 137 
CEN HAAG. 

e-Zn BaMm eszter fr. 
W.0.. .fr..' n Tatt Edik! 5719.  

lir —103' Irod.  

• 
tederen avond Et uur 

tot en niet 
Donderdag 124-ebruai 

Laatste Voorstellingen 

Be Yroo van den-lresident. 
Vrijdag 13 Februari a. 5. 

wegens Feoatvooratelling ter 
gelegenheid van hei. 1.01,jarigl 
bestaan van het de litegneent 
Iluzaren, geen voorstelling 
voor het publiek.. 

Verwacht Zaterdag 
14 Feb  

De Reis van Alida. 
Dinsdag en Vrijdag niet 

Costurtie tailleur 
naar maat. in blimweserge 
of enzeische fauttuie stof 
Kantel met zijde gevoerd. 
lste klasse coupe en uit. 
muntende afwerking. 

68.—. 

NACIITELEEPING VOOR DAMES, MEISJES EN JONGENS. 
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DE HAAGSCHE YROUWENKRONIEK 
NieuWsblad voor de ~Wikkelde Vrouw 

HO0fdredaohrice: Mevrouw S. LUGTN--,--IEELrs. 

blad veMehtint lederen Woensdag en Zaterdag. De abn,  
nememmiegs 'bedraagt r0.75 per kwartaal. 

Afzeederlake nummer° to eeal- 

BIIR.EA17 VAN ADMINISTRATIE EN" RED4GT116: 

Knellterdijk 16, 's-Gravdiïhage. 

Timeroos ms. • 

. PIUJS HEIL ADVyarrENTrON : 

Elke regel 'meer . . . , . . . . . 0.00 
Groots letter, werden naar plaa~nte berekend. 

Bij abonnement belangrijke korting. 

Héf 

. - - -  

beeld van de politieke partijen ten 

opzichte-  van het Vrouwenkiesrecht -

op dit oogenblik in ons land. 

Wat op het doek der verbeelding te voor 
-schijn komt, rijn teer rorkersl 
• de-politieke partijen hebben het ons gemakke-

lijk gemaakt: ze zijn verbonden in stier 
hoofdgroepen::de C oalit ie (de rechter-):, en 
de.Concen tra tic ..(de linkerpartijen). 

,He Coalitie-rniker ten _opzichte van het 
vrouwenkiesrecht: wit, crème, ivoor-moirij, 

Concentratie-ruiker:De theeroos, rose, reen 
rood, en als een feller noot daar vlak hij 
de klaproos van de simiaal-denmeraten ! 

Maar veór ik de ruikers, ida zoodanig , 
--demonstreer, zon ik n eerst iets willen vertellen 

&br-iedere bloem op affik zelf. 

De inti-revoltitieigaire Partij. 
In -haar -Begieselnrogram ~-1878 

zij: ode invoering van een adder kiesste 
- ter -voofh"cidinft-'d!!"t..-  vegggine0  

den eenrosa. - 
+, Wat bedoelde - zij met dat oandere.-  kies-

stelsel In-een-strijd; en-geniale-  vertlediRlng> 
van een kleine, dertig jaar heeft Dr. Kuyper 
in , en buiten , de ',Standaard., het 't Naakt-
landsche.Volk duidelijk gemaakt: reep offianieeb 

-kiesrecht., geklier:h voorloopig neerkomende 
op neen kiesrecht aan gezinshoofden.. Wie 
ogezinshoofd. 'was zon als ecodanig het kies-
recht deelachtig woeden. 

Ook de vrouwelijke gezinshoofden, de, 
weduven,_ ten getale van een 149,9110 aan- 

• wezig, in mis land?  
Uitingen in hoofdlieden aer int-mointo- 

endre-,. daden dikwier t  niet zitij --ii,1e 
la -ffittgait'-‘" len-11 kt • 

antwoordvermoeden, verscheidene hoofdpen  
taten,...der_paelij_spraken isieh_voot- d.at. 
gipsel uit. . 

Wel noemde bet Program van Actie -van 
ogesinshoofdere,-natatirlidiseen vrouwen., 

maar de. Deputaten vergadering van 1907 ver-
klaarde zich vier;  het -gezinshoofden-kies:0011k 
z onder irnr,ffiasAIL"g _oin het oappppcci  
teiten-kieereeht deenoods Eou kunnen berusten, 
maar dat dan beperkt tot de mannelijke 

omeoedcn.° 
ean'ellndeert dan ook. oHet. Vrouwenkiesrecht 
voor weduwen:ge-dunheid:den ontmoette oo in 

• 

Ik noemde daar het 6Capatiteien-kiesree 
'Naarmate namelijk de theorie dichter 
praktijk van het leven naderde, bleek 
uitsluitend . Gezinshoofden-kiesrecht , ook' 
wille van de samenwerking niet andere 
tijen, niet goed houdbaar.; er zouden te • 
mannen, — ongehuwden, —werden uitgeslo 
er zenden zelfs veel mannen moeten g  

-	 -vodden.-  1Marnin -werd-  Mist een 
capaciteiten-stelsel aarzelend aangenomen, ter-
wijl het Ontwerp Grondwetsherziening door 
zie verboeden rechter partijen als Regeering 
in 1913 aangeboden, neg verder gaat, en 
zege. ,Wie echter, ofschoon (gewoon) lid van 
een, gezin, of geheel staande buiten elk:se-
zinsverband, in de maatschappij een zelfstandige 
plaats inneemt, behoort, in denzelfden ge-
dachtenkring, ook tot het kiesrecht te woeden 
geroepen.. , 

Ook de vrbuwerr? 
We zijn niet nieuw niet Waar? al 

imn we vrouwen.-  we, gaan, eerst ..e twe 
bloem bekijken: , 

De Chrietelijk-Historische Unie. 
Hier vinden .we weer hetzelfde verschijnsel 

-  als bij de vorige partij, maar in iets 'sterker 
- mate telkens uitingen in de hemfdbladen, 

voornamelijk 'in de ',Nederlander., die niet 
zijn tegen het Vrouneoldesreeht, als ~danig, 
ja, die zelfs verder gaan, en zich verklaren 
vóér het beginsel, -- zelfs afgescheiden van 
het 'vredawe-kiesnicht —, al -willen zij de 
praktijk daarvan eerst op een beperkt aantal 

- - vroaeren toepassen- - 
.Het Beginsel-Program van de Christelijk-

. Ilistorisehen spreekt ook van .het verleenen 
van het kiareeht min bij de :wet aan te wijzen 
personen; gestreefd moet warden, dat alle 
kringen waaruit het volk bestaat, zooveel 

bun-recht -komen:. 
TrolIwerts- bekende-oitingen veer-het begin 

van Vrouwenkiesrecht van den leider dezer 
politieke partij: Jhr. Mrs A. T. de Savarnin 
1,ohnien rijn door de vrouwen telkens dank-

- ham -eRgeteekend ook in de -Staitse-WMaTesde 
ven oma kon bij afth veninigen met-het 
voorstel' om de verkiesbaarheid der Viotti,  

rechtsche partij,.die ik in den ruiker met de 
kleur ',ivoor-moiré. heb aangeduid d e.  
Roomsep-Katholieken. 

Er -schijnt een strooming te leven onder 
de democratische Katholieken, die iets warmer 
getint is ten opzichte van het vronweekies-
recht, dan de beide eerstgenoemde partijeo. 
Vele nazi die leden uiten dat in geachrifte, 
of gesproken woord,. sommige zijn lid van een 
neutrale Vrouwenkiesreeht-vereeniging, enkele 
zelfs' bestuurslid, lok hoofdboeteuralid toe. 

37erder -herinner-  ik-aan-artikelen van Prof 
Me. Struyoken, aan een bekend, weisprekerid, 
pleidooi van Aft. van de brochure 

-Rftiliffinkers , ditri  
colie ndeeft dat het' be.ter :schijnt oom prak-
finale en • tactisehe-redenen de - vrouwelijks 
gezinshoofden vooralsnog uit te sluiten.; maar 
die 'in' diezelfde brochure alle argumenten 
ffigen-VroinvenkieerechtingebrachTbp sfdcenaé 
wijze ontzenuwt. Ook Mr. Aalberse verklaarde 
zich niet tegen 't kiesrecht der vrouwelijke 
gezinshoofden, en Dr. Nolens zegt, hoe de 
partij:, als zoodadlg, niet in principe staat 
tegeuover Vrouwenkiesrecht. 

Alle persorganen, zelfti zij, die een fellen 
strijd tegen deze nieuwe idee voeren , die 
spreken van oheidensoh insluipsel* van snaar 
beneden halen der vrouw., geven toch on-
voorwaardelijk toe, dat geen enkel dogma in 
het R. K. geloof het Vrouweakiesrenht ver-
biadk 

 ' 5'sfeWei."eli''-ipainartsch-loopende tint dle 
het- licht vangt in het moiré,; de neergaande. 

-ft-et-661ti-lielialve-mer -sterke uitingen van" - 
• personen en van enkele persorganen, vinden 
we het ',flappert 'van de Commiasie ter he-, 

-studeering van het kiesrellitirieigiduk., dat 
zich met algemeene stemmen op één na:tegen 
het vrouwenkiesreolat verklaart; en 'de uit-
spraak .rnii-den. Algemeenen Bond van R. K. 
Kienvereenigiugen die Met 78 tegen 4 stem- 
men het vronwenkiesre.chtztdwijat - - 

Ziedger_de--drie- rechter-partijen, die-' 
oCualitie. verbonden, als Regeering, een ont-

- werp Grondwetsherziening, svenachten in te  

, • e 
tip een doel bewasten willend en ,eija
krachtig . dat gaf haar deze regeering„ 
kie openlijk en officieel verklaarde, -dat zd, 
(indaag allee,. geen vrouwen rog!! • 

De Vereeruging voor Vrouwenkiesrecht or-' 

:in de groote zaal van den Haagschen Dieren'  
er dan 3000 mannen en IT011.01011 

geestdriftig bijeenwaren, en het 3ehlegwort 
van de Regeering muntten in:  

,,Wij willen na de nieuwe verkiezingen deze 
regeering niet meer zien.. , 

Begrijpt u eiij goed? noch de Vereeniging 
voor V. K., 'zoek ik zelve ie deze artikelen, 
wil anders zijn dan nentr aal,_ dan on- en, 
als 't kan, alpartijdig. De'oppositie ging niet 
tegen een Rechter-regeering, of tegen Rechter-
,politicke 'partijen , -maar tegen een , tegen deze 
kentering , die aldus Mond tegenover.. de 
'Vrouwen, 

 

Ze -hebben hard gewerkt de vrouwen, bij 
e verkiezingen, Sagen  _d_e_ge_r_e„ge erin g-_ 

of-vergadezingen,- 
do politieke   pu-sieu,9,~,kietu~ 
De, ft eg eering viel. • - 
Dr. toe tonstateert in-  de Tweede Kamer, 

Lij de Algemeen Beschouwingen over de 
tagebegrooling voor 1914: 

oTen slotte is zeer zeker ook een belang-
rijke oorzaak-van de nederlaag der Regeering.-  
en der rechterzijde te vinden in de krachtige 

Dr. Aletta Jacobs. 

Aan den vooravond van de groots -meeting 
ter inleiding van het Vollepetionnement voor 
Brondwettelijke Gelijkstelling van Man Ba 
VE0107, is het ons een eer, om onze letatestan  

_hiermede op de vrouwen. De drang maf  
po cie. e rechten wordt onder de vrouwelijke 
bevolking steeds grooter. Hij beperkt zich niet 
tot mijainnigen en' socialieftn , integendeel, 
ver daarbuiten is hij reed:, krachtig te be-
speuren, ook in kringen,' die in het al-
gemeen behooren tot de partijen der 
rechterzijde. Steeds meer heeft men gevoeld, 
dat voor de rechten der vrouw, van de rechter-
zijde zelf onder de leiding van de mannen , 
die tot dusver haar lot in handen hebben - 
gehad, weinig of niets is te Verwachten. Men 
behoeft slechte de historie, van af 1901 na 
te geen,`om telkens weer de ervaring op te 
doen,, dat zoowel voor de-uitbreiding van den 
werkkring _der_vronie baar-politieke-- 

-mehteer-rie-tegpostond,  telkens-uit 
opgekoinen, Men zon :luxe rkiezin-

gen van 1918 slecht begrijpen, wanneer 
men voorbijging, welken grooten in- 
Vloed dikrbg ida onvermoeide propa-
ganda van de vrouw heeft.gehad.. 

Verdwijnt van het doek de ruiker. der 
Cealitiepartijen! 

W., VAN ITALLIE---ver EMBEEN. 

hier aan te bieden een portret van de leidster 
der meeting, Mevrouw Dr. Aletta Jacobs, 
een portret, ons door haarzelve voor de 
risagsche Vrouwenkroniek afgestaan. 

De Meeting zal gehouden' woeden in het 
Paleis.voor Volksvlijt en wordt voorafgegaan 

door een optoch t. Benige 1' 
weken" -geleden' reeds 
heeft -een qnzer malst _ 
werksters gewezen op 
de zeer groote belang-
rijkheid randen dag van. 

- Dr. Afetta Jacobs, 
Presidente van de Ver-
eertigingvoorVrouwen-
kiesrecht, ia een te he-

- kende figuur , dan dat 
werthieda téél 
over haar zullen schrij-
ven. Zij, de eerste vrouw, 

'universiteiten kreeg en 
er baar titel van Doctor 
in de medicijnen haalde 
— zij, de vurige strijd-
ster, de onvermoeide 
werkster op zoo velerlei 
geliied,zij behoeft heden 

_iiieLonze lofredenen.. 
-Wellicht echter aan-

vaardt sij,voorzichzelve, 
voor de zaak, die ze 
ekirstaat, en voor haar 

310110.0 dappere medewerksters 
onze oprechte wenschen 

- voor het welslagen harer 
pogingee, het trion,• 
feeren harer gedachten. 

S. 

t.' 
de 
n 

ter  

el 

Grondwet-commissie (Maart 1910) ingesteld; 
wier rapport van Mei 1912 geterk betreurde, 
dat geen enkel wijaigingsvoorstel ten op-
ziChte van het.kiesrecht een meerderheid op 
zich heeft kunnen vereenigene. Natuurlijk 
dus ook geen meerderheid veer het vrouwen-
kiesrecht, maar . . . - al evenmin een meer- 

• En nu het' Ontwerp  
van 1913 zelf?: 

v 6 6 r een gezinshoofdenkiearecht met WO-
vele uitbreidingen, -  dat het heel weinig van 
algemeen kiesrecht verschilt met deze, nuch-
tere toevoeging: Bij één en ander heeft 
de regeering alleen mannen, geen 
vrouwen' op het eeg'''. en een al even 
~pel-nuchtere motiveering: 000k in de 
Stiatecomunissie was geen meerderheid voor 
vrouwenkiesrecht te vinden t' 

Pover-resultaat van veel sprekers en schrij- 
vens van veel dei. e 
kringen gedurende vele jaren 1 Waar was b.v. 
het kiesrecht aan 't vrouwelijk gezinshoofd '  
gebleven;  dat, in theorie, toch zooveel kans 
van slagen beloofde? 
',Weg drie bekende politieke ingrediënten 

ti-oor elkatir, en zeg me welk gerecht er uit 
te voorschijn komt*. 

Wie kan 't raadsel oplossen? 
Ik niet,, we zullen a.l. een zelfde soort  

verrassing aan de linkerzijde beleven. 
-Heb ik het u niet gezegd dat o ldeedne  

vernuftig, zijn en vindingrijk? Hoe denkt u 
iel dat de bewuste vrouwen, in en buiten de 
vireenigingen, in en buiteo de politieke par-
tijen, reageerden op een regeering "die geen 
vrouwen zag?* 

'Aker!, er weren door de Kamenneerder-
beid en) door de Regeering besluiten genomen,/ 
wetten voorgesteld, ook van elgemeene Lwlitieke  
die ree "hadden wakker geniaari, en 
naar rechftt-ft-e'W~ed-db-en eerlingen... 
maar een .Sehlagwort'a om al die vrouwen 
te minels te doen marche-eren ie een richting, 

(*I Hek ce. oosaless kiesreold, koe oe tics, 
sltee

•
la te Stegen. aSSI buiendo lOoseeitown, 

ex./. tits../..s...1.100sis. 

I • 

/Wc 

VOOR ME'ERS. 
,DAS LIED VOM Kiftte." !Serails-

gegeben von Theodor Bereid. 

Ditmaal leg ik eens beslag op onze Leestafel 
voor de moeders. Want hier is een boekje, dat-
alleen maar voor een meedei zijn volle waarde 
heeft. Het is er mee als met het vers op het 
avondje bij de familie Slastok: oJenioet moeder 
wezen, om 't te voelen... Echter gaat de ver-
gelijking met dat onvergetelijke vers nog verder 
op: Keesje, die gèèn moeder was, verstonden 
begreep wel ,de porde — haar bleekt wangen 
getuigden dat aan den voordrager. Ook Theodor 
Bereid', sehomie vers.a eftling poezie kan ver-
staan en begrepen worden door vele Keesjes, 
al zijn ze geen moeder. 

liet kind heeft avo vaak tot  poezie getas 
. alk iaden zijn verrukkelige verten 

overkinderent---- 
Robindrmatit Tagore, de Ilearnalsehe dich-

ter, die pas d'« den Nobelprijs wereldberocuid-
kent heeft verkregen, . sekreet zijn Crea-sit-
Mouw. Van .,'tere noemt bet in de lint' ren 
»aanbiddelijk boekje owr kinderei 

Wij hebben ons beerink :do h hm., 

o pee t oog op een vroolijkdinitend lied -
.Na naast et wilde en garden-lachend 'lensje 
Een nienw kleit kopje naar uw Inehtig dansje, 
En gracelijk bewegen ziet. ' 

En dan met dat prachtige slot: 

Kinderen zijn in der Aard smart Kriiinkrijk 
Prinsen vau vreugde' en van jeugd•schoon 

koninklijk, 
Miskend der aard; droefgeestige woning rijk 
Aan lach en dans en melodisch gerucht. 

Dan hebben we 't vers, waar, ik 't &Meier 
over had, 't vers van het Avondje bij Slastok',  
een vertaling uit het flunach, achooner dan 
't oorspronkelijke- Ge Weet wel, dat yes, dot 
begint met: o Als 't kntlje biunenkoint en 
dat. eindigt, zoo innig ea , plechtig 

Bewaar lieer: mï. en min ben 
 mijn vrinden, 

len hen un ie. ilearia7tliimea vulden, 
Indien er zulken rips mimehien , • 

Dat zij kooit somertijd , 33E bloemen arm 

11F-Itijeolorige %wee ïtf 
Innam•it, 

g bf 'kindertal*. wortinz Mint 

actie, welke zich gedarentle de laatste jaren 
vooral laat bespeuren in de kringen vau 
degenen, aap wie met hardnekkigheid door 
de rechterzijde zowel politieke rechten als 
het recht op vrije ontwikkeling en aanwending 

• 

voor-Tweede en Eerste Kamer beide mogelijk 
te maken. (*) 

De eenme, die zich, in deze Staatscommissie 
van 7 leden, verklaarde tegen die verbed- 
baarheid was 'R. X. lid Jhr. Mr. Ruys 
de. Heerenb- ' een aperte  
afwijkend piept tte. 
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Graalla schreef ook zoo nu en dan over 
kindertjes. Vooral zijn: .bidplaatjes voorkin-
deren. zijn zoo aandoenlijk. 

Een hoek als Das Lied vom Eifide bijeen 
lezen uit onze - literatuur gaat natuurlijk niet. 

-.Dairtoe is van zelfsprekerd onze keu te 
klein; en die bij onze naburen groot genoeg. 

• En zoo. zoekt Theodor llerold dus vele versjes;  
. temmen die over kinderen handelen., van 
allerlei Dianche dichters en ilichtereeeen 
verdeelde ernaar heen inhoud in vijf efdeelingenr 

eerste afdeeling heet: ,Junge Fran Irae 
.eineet da nur:se en yertolkt el het Blijde van 
..de Verwachting, de-vijfde--afdeeling" heet: 

Der Bede "trinb - er -war fiir dich zu eckwer 
• . en ichreit om al het wee van het verlies. 

Ik -til - a 
_het _hoek dat_Iner-Jrijim--tot 

hrevies was in de dagen Ton heer Wacht -ze 
had van doe bietste gedeelte di bieden aan-
eengeelakt , «zodat de toegatg tot dat schoon 
/naar een sterk hart eiselcend gedeeltee-eroor 
goed versperd was. Ik kon haar begrijpen, 
al heb j‘k die bladen niet dichtgeplakt, ook 
niet, 'toen het boek mij bijna tot Beetjes was. 

Men heeft st noodig, als men waai. Vooral 
i.  arob »milt. Dan meet je neg niet, 

welt,  wao- 
deuk je meer aan <le keerzijde der medaille. 
Fin dit boek doortintelt je dan van geluk - 
al roepen. honderd menschen om je heen, 

't is toch zoo heerlijk cm een kindje te 
hebbeue 't helpt je niet half zooveel als de 
verzeil van dit. hírekj'Ule je die leest en her-
leest, dan begrijp jet' Ja, 't is een geluk, een 
zalig, heerlijk geluk - en je voelt, je moed 
versterken. 

De kleine dappere vrouw van Klaus Ilinrich 
Baas tas in de dagen van baar wacht Shakes-
peares Keningsdrama'a om moed te veroordelen. 
Dat is wel een middel, dat boven sommige 
krachten gaat, ik zou 't maar ,liever bij 

-.Theedar-Herold's book houden,- 
Hoe allerliefst, maar ook hoe zuiver ia de 

verwachting weergegeven in deze liederen. 
Niet enkel vreugde -- ook een weinig weemoed, 
een weinig neem. e  

floer - Amin -Ritter haar 'vreugde en Vreeze 
uitzingen: 

So lief biti' lek befangen 
In meieer Heimliehkit 
Und so voll Loot.oud. Pangen 
Darilbér liegt die Zeit. 

• Zwei Kiuderfinschen soltteiten 
Allnaohtlich dureh mein Haus 
GIM kleine Arme breiten 
Sich Inlees Inch mir au. 

In deze afdeeling vinden we natuurlijk ook 
dat heerlijke lied van Chanuseo: - - 

tiener Freund , do blickeet 
Mich verwondert an 

Koenst es nioht begreifen 
Wie ïeh weken kano. 

Wie oe bang mein Buten 
Wie wonnevoll! 

liet is Mina Ritter weer, die zoo- treffend 
het geluk van het Bezit schildert.  

Het ie haar • gegen/J:als moffelen; als eereke 
kind wou en zou ze erin jongen hebben en 
de veder ook. En daar . kwam liet, en 't 
was een meisje: 

Ein' Madchenl win waren ein hischen er- 

....Wie halten ja n ie an eiti Miidchen gedacht! 

• • • Moer evenals_ bij andere niet-dichterlijke 
moeders wan het bij Anna Ritter nu toch 

'• ook goed. 

• nel wir kininen beide das guldene Haar 
Dec Mildehens, das groter» vin :lange war! 

• Het is een miss,. die.  het klinkembite ge-
dicht lap de vreugdevolle gebeurtenis maakt: 

Sonne, kotain ras& an • meis Fennter ge- 
• ',grunge'', 

Lute ooit ich hall eioen engen ! 
• 

Frieda Schou opent met een verrukkelijk, 
origineel vers de derde afiteelrug, die ven het. 
Bezit. 

Wenn irgendwo in. Ser weiten Welt 
Ein kleiner Mensch seinen Ein•sug helt, 

-Hens Einneraugen zien Licht elu'achen , 

Ine nar in, Danse stehen and liegen. -
Die -wonen noch -kleine Einderchen kringen 
Das • strik Bett kcingt werst tic hindelien 
llano lacht das Spied ent ein Kinder- 

spi lulden 
Die olie Kanne .  bekoinint een hiinnelu-n 

- Die Bailewanne nin Badowerinchen. 

Zoo gaat 't maar door - allerleukst en 
fijn. 

Dein 'Pagewerk ein Spiel and Trimm. heet 
de vierde afdeeling: Beat is mei Vader, dir 
op weg naar linie loopt -te verzinnen, wat hij 
on eens voor zijn kind nice zal Inramen , 

act altijd waagt hij wilt een. Idem, 
een plantje, een bal. 

Die dankbare dim van liet kleine 
veldje dot in Vuiler ten mort toOvenear 
_Ibt-Aid-j.t.inij-dainkbaut-gegi.  
lllll zeen o teil, _ 

fan altut Meld dasz er adelt ARM Schuldnar 
gemarld 

11 a.. bied du oor ie all iiiitgehrorld 
klein Jimse dn, mi], 
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lk dart er schieren uur in Ewigkeit, • De izasei gemartelde kiPktek .i. 
Langst war ich ja nuf Geneert...ier srpienr______heritten-dit-geloof-tát-leedateg--7 
Du ober liebee W 

een iohdochvomdentschen hand ein Stank: 
L 

gekkenden von deze teekening 
Ein kleines firels fur unser groszes (Heek!.en zoo dei vrouw al hoofdfiguur 

Het. was Otto Haendler, die zoo met bloed 
is, zij, de kinderen loonden de 
aandacht vast in de gemartelde 

en tranen schreef. radeloosheid, die kier, in deze 
Een epiloog heeft het boek ook onder liet godndjenegge  j.kening,  lot 

motto 0, wiiszCich doch den Weg wreek - geen opluelng  kome, 

een aantal weizen, *ier  inhoud men  uit het. Lijn-eipressie - er is een teekening bij 
motto op kan maken, vooral als ik er nog <Ie tentoonstelling welke door Toorep aldus 
eee regel  bijveeg dea lachen Weg eu.kl(i'dez- wordt genoemd. Lijn-expressie, het-siou-de- 
le4 Die  'ree"' zegge' ene  't  ""s" mij,  algemeens naam kunnen zijn van veel van 
ten ininste. Ik kan me dat terugwillen zoo asompa___,,,eriL 

den--dat-men ee t te ' tere n 
"D-piesdet ik-re~t st4Plikkaiï-  beid ' hoekt met zijn drieknot het zeil; de 

l erg ee aele zware koepelande 

INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN. 
Prijs per regel 40 cent. 

De Toorop-tentoonstelling. 

Heel veel . moois,- heelveel goeds. heel.véel 
dat-een stemming wekt, Waarom men blij is 
dit gezien te mogen hebben'.... --

Tueschen die lange reeks tentoonstellingen 

een tentoonstelling als deze, welke thans in 
de smaakvolle vertrekken van den Inmethatalel 
Kleykamp wordt gehouden, boven mate uit. 
Het is bij deze Toorop.tentoonstelling ons 
eigenlijk wel zeer bewust geworden dat heel 
veel tentoonstellingen- niet kunnen reiken naar 
de belangrijkheid van wat een enkele mooie 
teekening van dezen Hollandschen meester 
schenken kan aan kunstgenot. 

De opening dezer tentoonstelling ging met 
eenigen blister gepaard! 

Willem Royeerde is venen komen zeggen 
ton een dichteres: Mick Janssen. Deze ge-
dichten zijn geïnspireerd deer werken-  Vair 
Toerol>. Althans dit moet men gelooven.-
scheen het toe, alsof van inspiratie geen sprake 
kon zijn. Royeerde besteedde er al zijn voor-
drachtskunst aan, hij deed zijn stem zwellen 

'en slinken, doch was ,er Waarlijk ontroering 
bij hem:' 

Zo gen weg 
over kornilig ijs voortscharrelt en dan ineens 
- bij beter eind zijn voeten voelt voort- 
wellen, makkelijken heerlijk licht, zoo gleed 
zijn gein voort, ten laatste, toet na een ver-
drietig lange verpoozing bij Mick .Tor sten 
vereen daar phineling Routeas: de Iiegenbeog 
klonk.; 

11et laatste deel van den namiddag ton dan 
eindelijk-gewijd woeden aan liet .genieten van 
de kinietwerken eelt 

Deze Toorop-tentoonstelling geeft een vol-
ledig overzicht min den arbeid <les meesters 
der laatste vier of vijf jaren. Met op zijn ae jaar met pianospelen. 

Er in hier liet portret van Hugo Verdeel, - gedweilde zijn geheele prille jeugd be- 
ller buitengemeen fraaie van Prof. Dc. Schril, oefende hij vlijtig de muziek, en reeds met 
dat Ven l'ablo (Jende en dar van Oen zeer zijn tiende jaar zong hij aolo-partijen ie de _ 
kIrw. llemr. /r. Ilt. lianyrukere. Van de kininvereeinging te Breslint, zijn geboorte- 
ilichtelen Mek Janssen geeft Toorop hier een plaats. 

peiltrek maler dat een olorlmidd i Op Za-jarigen leeftijd olekodememt.,  IwuUsij 
VOO " wipn.. edele lijnen -  weldn, gronde vermaardheid Ot XDorwl. 
Venter .;.717jonize ,k,nmendie" mi ...rijd Engeland hemt hij een imeelaige reputatie. 
mi Eeno iglichr, beide limpiegelimil avaidoilisehe Otter ook ontmoette hij op een emmert te 
moeien: de hteditud;• Van dr krniediTtgiNg Air. Manchester Miss LiniaalJ u nailey Vett- 
e N ot.orisJ. cu  het nohale, ,..grheArNe. •„In het , Amerikaanse-he , ketting,- eik Mail. 
dol der rozen... Viardet. 

En , eerbied en 'ontroering, teder ik 
het slot van de kindergezangen. Hoevele 
Merende herinneringen, hoeveel leed, hoeveel 
smart•bergen deze bladzijden • • 
' De moeder, die al maar de handjes van 

-haar gestrervesk kind blijft wrijven,-omdat-ze 
wo koud wordep. De vader, die lange- het 
rotsigé strand` gaat, en droomt ween het 

Ach, wat kon ik' nog veel vertellen uit liet is met Toorop root  
deze, de omvangrijkste afdeeling ven den alles wat hij aanraakt om er 
bundel. liet is alles zoo hareverkwikkend, kunst van te maken, slaagt, 

, .66 hebben we 't allen gevoeld, in onze omdat men steeds van be- 
beste uren! Zoo hebben we 't willen wagen. langrijken kunstarbeid spreken 
't Lag ons op de lippen. 't Kon. slechts bij kan. Zie bijvoorbeeld het nietige 
dichters over ele lippen teekeoingetje van de drank,' 

bestrijding; de kraisdea.gende 
moeder.  genoemd. tiet is een 
'Werkje van enkele Centimeters, 
doch. hoeveel teekenkracht 
schuilt erin. lig teekeningetje ' 
etste voor een laseder.deugend 
haar laars. Ginds staat de 
dronken maa, die hier en haar 
kinderen et 
brac4 Wanhopig -klemmen 

be  gg. hij-er-da-QP, dat-14-kareleP-?•e-,z4n-  zich de kleinen aan het kluis 
eenzaamheid zegt elis .dat je met In dat' in zijn Meeste zweert. rut 

Het heftigst zied ik de sueselseuleade scoort detengere moederfigrar, 
nitgezagd in deze echt regelsi " op de Moeder, die tot berusting 
De„, far  ,m.i....mon, drab-  iet eneja na haar leed-  nu het geloof 
Ein Bote bringt. ins Haus mis dieren Schent. bezit en ook de kracht daarmee, 
I lier steilte gedriickt: drei Ellen lang and breit dit %zere kruis voort te dragen. 

--tleght heRtGRe".--Zelit" h"-Igehdd:th."1".> bes" Toorop m de teel der lijnen. Zie, deze teekenm g : 
' geslaagde Iepen ie een tocht met te veel Christus en de discipelen in den storm. 

hinderpalen, na te hooien strijd overwonnen, 
i 
 • -Hee-staat het noodwum-diar griWkend met 

afdwaal "e d" weg: dien ik mij voorgenomen golven onder de lijn van het 'whip.  hebben 
had te nemen. de machtige bochten von de gruwelijk ge- 

Wilt  ge eens "d'r  doen den andere, De-e1-1 -teisterde sec:-  De storm-  kromt alle lijnen • 
dan in een luieimarid in plaag de traditioneele an,tgeteekend alleen  en onverbogen ie het 
jurkjes en sokjes eens dit boek. driekanté zeil van 't schip dat door de golven 

MATER rONATA. jaagt. Het is de onwrikbaarheid-  von Christus 
macht, van Jezus-wlf, die het erekip voorn 
stuurt, veilig trots alles. Handen strekken 
zioh naar Hem uit en een gestalte leunt tegen 
Hem steun zoekend in volle overgave. Welk 

Georg'Hensehel- 
Voor het' laatst zullen we hem Maandag 

hier voor ons zien Op het podium; voor het 
laatet zullen we ontroerd worden door zijn 
zeldrame wijze van vertolken, zullen we in 
geestdrift raken door zijn meesterlijke uit-
legde:d:eg. Het duet »el weemoedig aan, 
deze bijvoeging safeeheide toloneee. 

Henschel toch, de . alzijdige kunstenaar, de-
sympathieke zanger, -heeft in alle jaren, dot 
hij zijn kruistreizen. =rekte, ziele een-  gepote 
tenue hartelijke vrienden gemnakt,.die hem 
ab attist vereeren , ab vriend liefhebben en 
zijn weggaan van het podium .met bedroefde 
blikken zullen. gadeslaan. 

Een veeljarige kunstenaarsloopbew heeft 
hij achter den rag en zijn ware vrienden 
zeilen hem de rust ervan niet misgunnen. 

Begon•• hij zijn muzikale opleiding reeds 

MUZIEK. 

JAN TOOROP. 

een expressie geeft deze teekening door het 
welen der lijnen, welke, los van reetje vormen, 

et genie va p z pt 
gevormd en gebogen. ' 
- Brugge, -Attorotte -073claiEjki" 

gang", is ven werk waar, geremde in: „Christus en 
de discipelen in da,,tnrm" de 1 ijn,lo..ie_gn  
winden van- de werkelijjtheid. Men zou van  

ibelhafin 
in dit soort.  teekenwerk, doch dan cubisme; 
't welk geadeld is door een etemmingsbeeld. 

Brugge . -.en. _men ziet hier de gevels uit - 
het oude stadje, het stille, stille water waar 
uiteen geruchdoos in drijven. Er in oudheid 
en eeuwigheid in het wezen dezer huizen, 

'wier muren in het water staan gerijd. Uit de 
gevels der heizen komen biddende gestalten 
naar voren, de geut van het oude geloof 
dringt de gevels uit. Dit geloof ie er, overal,, 
achter deze muren; de levens der menschen 

zijn er vol van, het 
leven der stad is 

• ervan vervuld. Ma-
ria met Jezus en 
de Heilige Jozef 
• ,iorrami een' ginep 
ter andere zijde van --
het Brugsehe water. 
Uit hen komt het 
zacht gezeefde licht - 
dat de huizen-  met . 
de biddende Speen 
tegemoet stroomt,-
En dam is er de 
boogbrug inde verte 
der teek ening, waar-
op Jesus kreisdra-
gend voortschrijdt. 
Daarboven breekt • 
de lucht en stuwen  
lente wolken aan. 
Wolken wier witte 
glans opgevangen , 
wordt door 'ttdiepe, 
serene water, waarin 
het schuchtere wit 
der zwanen in klei- 
ner glans opleeft. 

AlstrrixE 
.DE HAAS. 

Op datzelfde concert ',Care Bella. van 
Handel zingend voor de eerste Maal samen, • 
hebben zij daarna vele jaren lang tezamen 
bet publiek verrukt -met hun heerlijke kamt. 

Welk eèn innige hand dit huwelijk hun 
was, bewijst zijn prachtig Requiem, ter na-
gedachtenie aan zijn vrouw gecomponeerd. 

Zijn verdere composities behoeven hier - niet 
,besproken te woeden, zijn liederen althans 
zijn bekend genoeg evenals zijn aProgreneive 
studies for te voicee, alles_ in Engeland, waan 

zaalaug vertoefde, gecomponeerd. 
Mogen we in Reten rijn talentvolle dochter 

een herinnering houden aan den vader, dien 
we zoovcel genot verschuldigd zijn. 

Moge een breede "Mare hem Maaidag een 
afscheidsgroet breogen. 

• 
• • 

- Johanna Schot. 
• 

Ern land- zelfs,  stadgenoot-e, die Donderdag-
avond in Dijigentia debuteerde, no beat studies 
gemaakt te hekken te Berlijn. 

Er behoort morel toe voor een jonge r.ange, 
ree, een }melen avond TOOI' zich alleen de • 
aandacht te Tragen en een 'groot bewijs ean 
artistiek kleNnet, Mag het testen, Insmeer ze_ _ 
daarin slaagt.  

-deed-,-Joh. • toelietvi,e1;itutZ-117iiie - 
programma, Met -goeden aasaak summ~gnatrid - 
zie veel en vele ,-aasje' ame,ncu, behmfde wet. 
en de w0a wanrot ij...iel{  ruit hoor moeilijke_ - 

:1W7Maltiarit zeker ge- 



leder, die enne goed onderlegde opvoeding  
heeft geniffen, kan Mek, inde zes" maanden, 
welke de inreed duurt, voer luw werk ho. 
kwamen; wanneer men een helder begrip heeft.  van de eekste beginselen der gemedheidsleer,  
van den 'bonte e« functionneering Van liet • 
„,,,„pehdijk en van eenvoudig, adini- , 
nialantief iwerk. zielt aangetrokken waalt tot • r7; 

met, it rek; toewijding en geduld, ',A._ zal men 
~k dat kot. VerbilTged intV 'liet Vereieehie 
dtphtztá "ticzekizcr.tki korten iéertig, zeer.  

maateehappelijkeit .arbeid en men bezield is 

van Rats moest;zij herhalen, Alles weed-vooni.2  
tte-lklijk geaccompagneerd dood' kapelmeiSty 
Alexander Nernearm die hierin:toonde, behalve " 

• . 

Til I ERRAC-11-10:E-EPIN. 
-Voor de tweede maal is Iferrienav Thierbaoli 

-	 hier ~elk uz O Pto .1~ 
zelf,germiden japonnen vetgaaidigd iaar haar 
iiAnformáigeleysteern, hetgeen)) we niet beter 
kunnen- dan n bit Itzt 
liehaain afgeireironteklemicren; • 
. • »vrouw Thierbeelr 'h geen vreemdelinge • •  
meer tiaar eins. -;Teneeir Valt liaan vi • 

ondoelinatigheid nin de vtoitaretikleeding, 
,gapt: neigen. tot een-Vonk-eg koks

dezelgo 
 

Gedreven door • liet xerlatigett, eenvtiudige n.  
doelmatige kleederën. =tij bezitten, Z9nder, 
excessen der ',mede ..bereikbaar voor een 
middelinitige, been, kwam zij dan ook tip 
het "denkbeeld ;deer entréMudigaten_ kicerivore, 

• n, I. den g:negro:p:maden ,Ilerrgettankittele 
pij te- benutten: en Soodimig te plooien, dat 
er ron. "aansiiiiterid :uit ontstaat, 
dan verder dooi' een of andere zinrijk. r.i..,  
slaring en ook door de kénZe der stof tot 
huiskleed gevdleahapatorlit ofavnnrijaponkaa' 
gemaakt worderf...,Ek ook: de ,h manier van t 
plooien of vormen :geeft een b. 
karakter non bat Beleed. - 

Dit is iets, waar Mevr. %erheen steeds 
op wijst: de vrouw zij één 'met baar kleeding.-

Dooi de tegenWaordigé , vaak overdadige 

raat bijna- niet de vrouw, die er inzat. =i 
Dit kan -Och gOnktina' de besbiffing zijn; 

daartim, iedere tronk kleede zich haar haar 
perioon j id. . 

Het bekende Luie Poiret:heeft 'onk volgens 
- dit systeem .ge w e rke , n. I. einivandige -persoon-

Zijn 'toiletten zijn.  echter ge-
. •• *orden kostliala kleedereni slechte bereikbaar 

'Mon'a'de minderheid der vrouwen,  
Mevr. Thierbach wees verder ook op de 

goede linhazinshonding, die voor het dragen 
van 'hare kieederen een eerste verstrekte ie,  

want helaas, of eigenlijk gelukkig, zemels ze 
zeidé, verbergen de nier-back-kleed-eren weinig, 
dus het is zaak; goed op lift lichaam te letten. 
En och arme, hoe ziet er dit dikwijls uit. 

De kliederen • verbergen zoo veel, doek 
wanneer men eens voor den 'spiegel gaat staan 

• en het lichaam eens- nauwlettend beschouwt, 
men kaal in vele gevallen schrikken vim wat 

-erear-dase-alnselmaint, tintreggennitht door-
slechte kleeding; cornet enz. 

De verbeterde vienwenkkedieg verniijdidan 
ook niet alleen het cornet; doch wil let ver-
waarloosd lichaam deer oefening (Korpersultar)-

'trachten te verbeteren; en waarlijk',, den is er 
nogileel_jat_ vanteinnaken.--_ -

-Na--nog eens-gen-sena -te-hebbaritop den 
lagen prijs van de kleedeten volgens haarave-.  
teem, gaat eg éver tot het deincinstramen van 

We hebben er 'hé er wat gezien de een ai 
doelmatiger en liandi•g.r  dan de andere; alle 

• zeer smaakvel Pn 'vele bijzonder elegatit. len 
van de op Oe giro's voorkomende japonnen. 
wei bij de vertoonde collectie • namelijk het 

e mainer van plootan 
_getniereni_teneventr-de_slniting  nitgekid,. De 
meeste worden gewoon over het hoofd am- en 
uitgetrolcken. Ie echter, de :,opening niet-groot' 

-genoeg, dan is er een klein splitje gemaakt, 
dus ook. hierin ZOO weinig mogelijk arbeid tot 
verkrijging van een goed geheel 

Het maatnemen' en afvormen werd nn ver-
toond. De stof, benoadigd. -voor een japon, 
moet: rijn tweemaal 

dr': 
lengte' -I- 25 Okt. voor 

- den Zoom,„_Zii werdt_ikar lengte,  .1.14.1  
vouwen, waarbij het achterste deel 4 c.M. 

--ikagak-.aan van-voren 
Nar=avorelt';de botatwijdte van het eene tot 

het -Ebje-  Skeet •Inetei_i_,tlaama  de _heup- 

,luiting, of als Virattesu 'of platte  plooien 
door middel van een paar drukknocimin. De' 
niet gewensehte 'stof wordt een--g -wegge- 

• Pb ot. tavererkss, EO,. 

vai
,
l
e
t=g

in
: folad, Zoofdtoon orn; 

Link, oncierklIn."•du«netiu'rritheltat;tie;ine;nr,e1,141escl 

n noopwerk. 

Voortdurend vestigt zij de aandacht cp de 
vercisehte soepelheid der stoffen, daar de harde 

niet mooi vallen of 'zich slecht tot 
• plbiaien leenen. Stoffen waar een, doorlappend 

patroon is, moeten -doorgeknipt en aan 
elkaar 'genaaid worden. De naad valt dan op 
den schouder. • 

Ge ziet, alles eenvoudig genoeg en ver-
leidelijk om na te maken. Verleidelijk vooral 
door de smakelijke manier, waarop het systeem 
ons voorgediend-  werd, door een intelligente  

vrouw, met een bijzonder goed figuur, veel 
fantasie en goeden smaak, alle kwaliteiten, 
die voor deze Manier van -bloeden wel Hooilij  
zijn. Haar eenvoudigste japon is in 6 uren 

Voor de meeste vrouwen iseM intik 
van deze kleeren geen bezwaren hebben. Veer 
de anderen die.minder handig,  niet 'de naald' 
zijn, belangnïk lager zijn 
dan van kun gewone' japonnen.. 

' • • 
effinnz, 

Wd. klaeo voorlang& meisjes, mit rettn
r
e
,
seeleng-

, 
 

el 

\ an die laatste hoorde ik in de waal hier 
en daar het erlangen, look Oen, naaister te 
kunnen-  krijgen, bekend met het systeem._ 
Verschillende !dames hadden- het'ne de vorige 
seance van. Mevr_, Thiarbach beproefd, maar 
het mocht haar niet gelukken, er een te Poffen. 

Ka ik &at bij meielf aan de dame, die, 
bekoord door  deze kleedwijze da er- isichwelf in 
bekwaamd hebbende, een gratis-eursue wilde 
geven taan irmie3aa, die naaister wilden werden, 
en 'mak, haar, die het reeds waren, en hoe zij 
op . haar desbetreffende bekendmaking geen 
enk ele reflectie kreeg. Dit is-  jammer, waar 
er klaarblijkelijk wel vraag naar ie. Voorbaar,  
die ik hoorde spreken over de vraag,' of er 
hier nergens--een entmes gegeven wordt, kan 
ik .rneedeelen, dat door Mejeiffrouw A. Meiler 
alhier, een zoodanige-cursus wordt gegeven, \, 
van naak ilt meen 4 of 5 weken.

Bel site 
 

de dor 'Mevrouw Thierbach zelf 
gedragen japonnen, kregen- we er nog een 
paar te zitfa van dames, die tot deze kleed. • 
wijze zijn overgegaan en op het podiumkwamen, 

`i et zot veel bolaeigatelling luisterde het 
talfijk opgekomen 'publiek, grootendedmes s da
netlinrh7k (ik' teld's ;.:enten .ik; tw

o
e
ng
e
e) 

 hoeren, 
dië.etoutihoedrg binnen waren ar 
alle uiteenzet-degen van .de spreekster,. die 
inderdaad-seer- duidelijk- en leerzaam :waren. ' 

-' `HAP4E- VICBÏttiGGEV: 

• 
• WftitESPONDENTIE/ 

Dim heer E. v. K. In ons artikel beschreven 
we de Kanteel-mol als knoet-inrichting- - en 
tevens als inrichting van onderwijs. - 

Terloops werd ook gewezen op liet tevens 
aanwezige atelier. Geenszins wegliet hoófdzaak 
en bedoeling van ons artikel, in uitvoerige 
beschouwingen' te treden over de Kantschool 
als-werkinrichting- -Ons • onderzoek elaiktkaich 
niet in die dekking uit. Het kan des zeer . 
wel mogelijk zijn, dat G gelijk liebt en dat 
de loonstandaard te wenschen overlaat 

bp ongenblft ligt het; niet op onzen 
weg, eet Onderzoek in te stellen. Wellicht 
vinden :we' hiertoe later gelegenheid. • 

Men., W. v. te 's H. Nadere inlielitingen 
omtrent de keuze der kantsoorten:, welke E 
zoudt 'leeren vervaardigen, kan ik 
niet geven. Ze zijn af in het•prospeotus hl aan 
de schotel _zelve te bekomen. • 

van 1-loe" Wordt nien 'tot Bezoekster de 

Vereeniiirig ter bestrijding van 
:de TItberoulOse opgeteld 7 -  

Waar mij.. herhaaldelijk is gebleken,- dat 
niftvalleen het werk der huisbezoeksters maar 
het geheele bestaan van dezen ...werkkring, 
totaal onhekend is aan de ineette, vnanwenen 
meisjes, is een woord van opwekking tot dezen,-
ZOO speciaal vrouwelijken arbeid, hier zeker 
op zijn pl ta. 

Pgw 

.11~eiff4m-aarrileire-Ve,sen,ging trt/k aft 
dan hare, nauwkeurig aangegevene wijken, 
héi.iij1", het werk'en. -de ".verplielite Mjavoniug 
der zittingen- -eo het ConaultatieBnreau 
onderling overleg vastgestelden vercleeldworden, 

Ia kleinere plaid:een, en -vooral -  op let 
platteland wordt het linishezoek dikwijls ven 
bonden' met de wijkverpleging. Omtrent het 
al- 'of -niet wenseljelijke 11111. deze Combinatie 
zijn de 'opinies eren ve,vbield  

enge mar an za deze kwestie , 
zich vuureb oplossen. Eenti wijk.erPleegatert • 

'Ve-allre én hare verpleging in haar huisbezoek 
tot Tuberculosebestrijding waarlijk .ernstig op-
Vat, zal haar Bestuur stellig inrijd e *aar,  
echnwen, wanneer zij bemerkt, dat gebrek aan 
tijd lieer ral Onadanken, éénti der twee functies 
neekbe- leggen, terwijl voor vekk de tegen- . 
strijdigheid in de wijze van optreden, eerre 
combinatie van verpleging en huisbezoek., waar 
bij laittstgenoeind werk mieleging juist bijl  
strengste ui tg esloten naast blijven, eens 
steeds terng-k.erende mooiolijkheid-zal brengen. 

Wnar op • de Haugsehe cursus, onder de 
voortreffelijke leiding t an Mej. Sparnaajr„.en_ 

van---Séelen slechts de op-  
leiding van een zeer bepiirkt :aantal dames-
mogelijk ie; en de aanvaaag tot opleiding 
(met -het oog op de verplichte diplomeéring, 
ook van reeds lang Werkende InaisbeSookaters, 
tot verkrijging del - rijks-subsidie) zeer aanzien-
lijk tras, werd, da tijdelijkelaantregelin dezen 
nood-toestand besloten tot het instellen van 
erne provinciale opleiding, waardoor een beter 
evenwicht aan werden verkregen._ 

Het salaris variaert tomben de f 609 en 
f 1500 per jaar, terwijl de leden van den 
Bond van -Ilnisbezeeksters giek-niet 'disponibel 
gellen 'beneden een salaris van f 800- Men 
kan aangesteld worden in eenti stad af kleine.e 
plaats, bij, enne Vereeniging, al of niet  wen,  
kond met' een Consultatie-Bureau, als rond-
reizende provinciale hnisbezpeketer, terwijl ook 
de Vereeniging van Personeel der Nederland- 
silo Spoorwegen ree rondreizende huelae.. 
zoekster heeft aangesteld. 
. Nadere inlichtingen omtrent de dpleidmg  

kon men steeds inwinnen bij den Secretaris-  
Penningmeester • der Nederlandsche Centrale 
Vareenigingi--tleir - her- C. HeicIte.r, Anton-ie- - 
Diiijekstraat 115, Den Slaag:" 

Januari 1914., C. VAN 1,1T11, • 
Huisbeseekster van de. Bearneche 

bezonk... • 
, • , . " 

In de afgelatipen *eek is te Amsterdam 
Overleden.inevroutv'•V ersluseroelman. Zr was . 

Heerbekende'. figuur' een van de ende 
garde me den -strijd der vrouwen. De eerste 
Presidente der Vereeniging voor Vrouwenkies-
recht was zij. ton heer was te danken de 
oprichting van het Teintje A imette;te Ainster-
dant, een inrichting teneur ongehuwile moeders 
een toevlucht kunnen vinden en er hun kind 
laten tot het -een jaar is. liet Tehuis sas_ 

-gent:Pm-d; Anoe tte. 

ADVERTENTIËN,  

Maison J BRAND 
Tailleur pour-Daffies 

Teleph. 5599 

Paiestrazt 20. 

GROOtE VOORRAAD 

Eng elsche blouses in-
Japans th e waschzijde 

vanaf 5 gulden. 

Jak.. Schott heeft wat te zeggen en waar 
zij •soms nog is de .mnzikale leerlinge van ceji 
uitstekende leerarea, zal uiten allengs meet 
en meer haar eigen -persoonlijkheid naar voren 
treden, 'wanneer zij langer op eigen weke> 

Het eerste nummer van haar p 
toonde reeds, hoe groote eisehen zer'airnariT 
zeli stelt. Bij deze soera ,arla_konde-weneaks- 

- --bemerken , dat gij technisch zeer is voor* 
gegaan- Wel beheersohte ze haar oog piel 
volkomen en was reeds merkbaar, wat in ha4e 

• volgende liederen ook lffeek.;tiameliik  dat haar 
zangkunst nog Benige grincipieele lonten ea4, 
kleijeir7-ti. a. in-de toiiávainenni; die  niet overdl 

Aff-is ta-ft4enten-enwalka. .baheecanhing  er . tiaar toe biWngt, Molttrof - 
te ,forceeren, wat, in de lione tonen _morel 

mildheid 
doet Ontstaan, daar .het-geluid den niet vol 

. komen gaaf klinkt. Daartegenover staat, td# 
• zij een aanmerkelijke adembeheersching heeft 

• wat ook reeds in de aria merkbaar was eh 
dat. kaar uitspraak eitstekend te naemen is. " 

Daarki~ Tijeen 
,-•_....--dit-aid-op-den -duur:met-eer  

-openbaring haar kunst neer ten eed_e 
vooral waii-J-Ph. Stunt toont, dat zij erna' 
vogrwaecb streelt.. ._ 

-Haar programma bestond uit' buitsche - 
twee Hollandsehe liederen, de laatste v 

dlem Andriessen, een programma waar na 
de klassieke, de moderne componisten niet 
ontbraken. Was de uitbeelding van sommige 
niet plaatisch genoeg; in vele Was de zangeres 
zeer .gelnkkig en twee liederen, minnelijk •  
'Kerne kn.win't.---vt--rriUiken en sSiege 

zijn, die dinzangevellifftft.Onkiáknallijatniadi ----,DCWstrif-avordt nu ook in de breedte didgb,,1 
Er-~m veel-bloemstukken. geVOnWen en men meet boven aan de halve - 
Het is rato van zegsPrekend,. dat, wanneer . t.borstwijdte -Vanaf hot teeken darmen daar 

• een jonge artiste, na .eenige jaren buitenlendeekt iet-, meet men 20 cid. naar beneden mar de 
verblijf, weer terugkeert-  in oler mouw." Dit punt is het oksel. Aan den. 
inwoning, haar vrienden haar den een prettig, der etof wordt van de bovenvonw af 
welkom trillen bereiden, dat we dit als • een ook 2-0 e.M. naar beneden gemeten. Volgens 
meer intiem gedeelte van den • inzend trillen de , Verkregen punten wordt nu de- japon ge- 
beschouwen. - A. K. 11. knipt .(dus kirnonowijze). Vanuit het oksel naar 

beneden.tot op een derde - der lengte wordt de 
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. stof Schuin bijgeknipt. Van onderen houdt de 

Prijs per regel 40 cent. stof thia haak reedt, - - 
Voor-den' hels wordt 7 c.51. lengte bij 7 

47•••-t' 
e.licf. breedte uitgeknipt (van die dubbeigevon- 
wei lap) en — de -grondvorm klak,. 

RZI.Seli JP1P117-er( Dit alleS vertoonde MévrimW) Thierinieh aan 

)\(. ENEZRR&C genaaid; :frees Zij. Ons da manimen van Plooien 
den lijve- ook,....xt:adg de zijnaden waren 

ric,onbeiNue 14Cr:'een rag Meetel bestaande uiteen enkelen 

'SS-12199M 8125 greep; die-alle ruimte veer het iid lenbrengt:' 
en -daar •'vastgemaakt : wordt -met een veter- , 

és 

Een Veiligheidsgasmeter 
wordt ieder op aanvrage'  

verstrekt. 
_Aanvraagformulieren gratis 
bij de Gasfabriek verkrijgb>2r  

Maison de Coutiare „Aug Elégantes' 
77 NOORDEINDE - LA HAVE.    

Mise en vente á prix très,  rédjaits  
-des rnodèles ete: de la Saison. 
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Conliáur. - aocolatier. 

Glacier, Cuisinier. 

STOORVERVEROWIERI5COE1 . 1  ‘1115501E 
.N,•'‘e-  • Tel,..1117911 

TILBURG! 

FIRMA JAr155Er1 &BIERE115. 

Wenscht U zeker Msijn HET FIJNSTE op 't gebied van ver-
pakte thee te onttuigen, gebruik dan THUERE's THEE - in 
verschillende prijzen tot f 2.50 en f 4.- per half Kilo in mijne 
magazijnen verkrijgbaar. 

_ 
IVINgASTRAAT koek »rentamestreet Tel 'eee. 

GRoggE. FREDERIK NENDRIKLAAN 70 . 306. 
SI1E9ESIASTRAAT-3/ ' 414. 

•Wad"" .  Rarbilion, 

2)F I IE t" WEI; .V.,-1(0. 

BAARN., 
aeadebOdee la de timend Alklit»T1/9. 

,rd gebruik,» kit 'Vele Om- 
vattende 5 »M ere en keuken, schuur 
voor fietsen) »durende 14  dagen, .k 

grieven free», onder I;tter C. bij 
Van der ten, Beek»nded,glemesteme 

MANICURE  

Sanogres:- Merie Carnier 
- - ----ire9ort chez elle ;de 

-DE KEUKEN DER TOEKOMST_ 210 
5h. 

Via"  domkilo 

Koken zonder watOld  109 literre Setteobaat:  

Braden -zonder- vet - 
Hoofdagenten voor den Haag en eMstreken rit it Maisoll PFAFF 

-.- PLAATS'24.-  
11. 11. N.fl nraKei W. Mora • Telefoon.interG 41559' s  •  

Koche mit Luftr 

BUITENGEWONE_ AANSIEVINW- 

et erzisc I mporthus- 
Noarcleincle 11 - Den Zaag 

zet omsla tot 21 Februari een TWEEJAARL1JKSGNE 

goederen, onder garantie voor de kwalltel0Agen 
enorm verlaagde prijzen zullen verkocht worden. / Willem Roelofsen  
OPRUIMING houden. waar de hlerondar geneentde 

1 se» sterk echt Smyrna karpet, bruin-jood fond  geel-goonn,  

1 Ciorawaiii, ?opdeelt, blauw fond !net rood-en groen; 4.:14 X-1-01  4 272.-' 
1 lé kwaliteit Turkeoh kleed, rose lood wet macht blauw, 

1 le kwaliteit ter/isoli kjead ira].  fondiaiet  groen, 2.47 
• 1-0o7sWeserrarpet,-bluw fond niet frette en groen. 2.50 X 2.11 a  11a.- 

1 Afghanistan karpet, w ijnmud fond, 1.12 X 2.41 . . . „ 150.- 
rak15/04.,-421~ed..../31.1  , eb • 

pi karpet, rood-bleuw met giet, 3.14 X 2-29 . • , 93.- 
1,  le kwaliteit Turkech karpet, terrarottn met groen, 4.10 X 2.91 „ 282.-
1 le. kwaliteit Oostersob karpet, bordeel lood 'net blauw au 

1 Ie kwaliteit Parateoh karpet, terracotta "fond neet groen en 

1 le kwaliteit Anetolisell kenpet, rbod fond mat groene pal- 

1 Perzisch klee oreme -fond met rood» Ageren én() X 8.95 875.- 
1 le kwaliteit Oosterech karpet, bruin fond met groen, 

1 le kwaliteit Onetereolr karpet, bruin fond reet groen, • . 

pantil deer- en liaardlileeden . . • . a  42.50 

Een partij eattieke Idneden tegen 01101111 verlaagde prijzen. 

,tanogres 

Eine [Maag 
der sozolen Frage! 

Brate ohne Feit! 

HorwrinsittorMa 

PIET HEINSTRAAT 15 - - 1161. 

GEEN r'ILIALE 

Maatschappij tot Mbubileering en 
Woninginrichting 

-  voorheen J.-P.-KOSTER, 
Behanger.deoorateur. 

v. d. Spiegelstraat 2, 
Telephoon 2260..  

Fabriek Hugo de Grootratragat 17k. 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP-- 

V. A. K., 
Eerste Nationaal VROUWEN.  

Assurantie Kantoor 
gevestigd te '6•CRAVENHACE 

-  STATIONSWEG 2. TELEPHOON 8191 • 

Bezorgt Asidurantilin op elk gebied bij uitsluitend 
Eerste klasse Maatschappijen. 

Werkt met Vrouwelijke Correspondenten over, geheel 

WIJNHANDEL 
Stephensonstraat 

- Teieph. 

lamingstraat 1, den Haag - ENTHOVEN - 

FL 68,-. 

FAMILIE-10SW 
onder Centrale 

Prinseartrigart 40 
TRIrited03/ 7477. 

-:-COMPLETE KEUKENINRICNTINGEN. - 
SPECIALITEIT IN KEUKENFCRNUIZEN, 

• COStUrtle ta 3.11012 

n
r e 

efinreagelitii1:Einid"±"tasieLestof 
Mantel met wijde gevoerd. 
late klasse coupe en uit-
muntende afwerking. 

DAMIET 

28. f1. 58. 

Maison Nederland 
J. 1.. J. KELDERBOS 
6 Hoogetraat 6 

Speciaal huis In Mantels Ba Mantelcostumes. 

is geprolongeerd tot 

AANVANG fiz, ULB. 
Bespreekt uw plaatsen. 

Zoeve ontvangen 

A
o

N-
n  
TI-LOPE • , 

en-fleerenhandschouten 

ARNO 
GRAVENSTRAA-7- 4 

Modelkeuken in het benedenmagazijn. 

H. van Doorera_ & Cie 
MODES 

5 Hoogstraat. 
AMSTERDAM «nemer 

at 24. Oud Nerititof 

a 

Relerhiehele Boek. eo SlendeakkaMt  Yombme 11,  L 2411  

F. W. VAN/Wilk, DameskleeniViker. 
railenastraat-08.-  

tELEPHOOM 8235. 

$pelBlr le inrichting voor Iret vervaardigen naar,  
in-a•Td-  van ¶ailer Mae aas-turnen, 

'I.O. en sportklanding. 

c 

ea 

aaa. 

•

u
e
z

(i
ad

:  

Keurige^ bewerking. 

lederen dag verzending en ontvangst der goederen, 

MC 6OULEVEARTICItR5,1.1•111 DE 

Hoofdamal Ie 's-Grarenhaiel Heelstraal 25, Te!, 4042. 
-Naai 'lor Beiloort:-Talefinelreal-71, --

Neemt proef. 
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DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK • 
Nieuwisblead voor de Ontwikkelde Vrouw 

lloofdredoetrioei Mevrouw. S. LUS-TEN-EWA. 

•   

-Dit blad verschijnt tederen Woensdag eo Zaterdag. De abon,  eo_  Zaterdag. 
- • 

Afzonderlijke nummers *li). cent.  
• 

- _BUREAU VAN ADMIN1STRA.TIE EN REDACTIE 

KSO-touteráljk tij etsGratvenlátte. 
TELEFOON  

PR1.16 DER ADVERTENITEN 

Groot e let tere werden naar plaatsruimte berekend-
- -- -Rij abonnement -beliiiinsbite 

de lleagsehe Vrou-svánkroniek is er nog niet 
eens bij. Natuurlijk niet, ,n-ant ons - eerste 
nummer verscheen half NOvemlier, en toen 
:was 't te laat om nog in, het Vrouwenboekje,--
te komen. Maar volgend jaar Met ge, om niet 

. vlag en wimpel Verschijnen. Zoek dan maar 
bij de of de V. 

Als gaskeel nauwkeurig de lijst der Vrouwen-
bladen naziet, zult ge er nog wel missen 

1  licht. Nu, zoo dat 't geval is, is Marie Heine» 
altijd blij met aanvulling, en dat niet alleen 

'voor de lijst dor Vrouwenbladen, maar voor 
alles; wiet ge in 't boekje einden milt. Daar 

.Stijn bekende vrouwen verhuisd, of van kaam 
veranderd, daar zijn vemenigingen opgericht, 
teniet gegaan of samengesmolten, daar zijt 
etichtingen uitgebreid; ondergegaan, opge-
komen, met al dergelijke nieuwtjes verlicht 
ge de zware mak van Marie Heinee. 

Een hoogst merkwaardige nibriel ried ik 
telkennude wen r de rubriek „Goedkoopte 
inrichtingen voor bejaarde neonen". lint zeer 

- dan hofjes of dergelijke. Min als ge-  dat dan 

gel haast niet begrijpen, dat er rug nuit ere, 
arme oude venow, over straat kapt, of dat 

er nog ooit .een weduwe uit--den.kleinen: a luie-kindje met fanteisiénn, dié onmiddellijk 
middenstand tot diepe ~Mak vervalt. tot werkelijkheid Inhuren worden? - Niet 

Waarlijk - men kent 't Vetuwenboeltje te waar? 11_ geeft mij tée,dat generalinee•ren_ hier 
het;-hte.s-het --in lilr ge een te-tak mulloffellikb°id 

eens een arme oude ziel Om n heen hebt, Ik  -herinner  
rorr een opgave gaf. van wat verschil-

lende vrouwen die tot de parijaohe ramkPriPe 
aassen-gerekend worden, jaarlijks aan haar 
toiletbudget besteden. Een medewerker, die 
dat wel eerre weten wilde, had ten kortste» ' 
wek ingeslagen en zonder complimenten aan-
geklopt bij hen, die licht konden verschaffen, 

godinnen der modeti zelven en hare 
leveraneMrs. Uit een dezer ,intervienws bieren 
wij nu, dat eens: elegante Parisienne, elegant• 
genoeg oen opgenterkte  doch niet nagelmeren__  

-te-goeden, nodig heelt 
nelin .6_&elingen,-weduwe _Me. Pieter Steijn. A ostumdëi  
Het fonds ie onder beheer van den Minister . . 
van Firdditlign1. 'Eet ie beaterna voor de weduwen ,.._

•tailleurs per seizoen, gemiddelde-Frit 

me-officieren-eit-prettlkiniten;-mo-die fe 4.200  
10. avondjaponnen per seizoen, werkelt5n dienst ,  ijn overleden. 'Een weduwe 

Ausi-niek-aMemeiderr4Sj^liet-Foutin;-46-irair-. —--.ler•beeeko~wiew---"r—tt-xmc' 
8 (minstens) zijden sportecetnmes t.150 

, Wat wilt ge nog moer over bet -Vronwin- liet zou te ver voeren om hier ook et 
jaarboekje hoeren?'Ik .geloof lièacheidenlijk linnengoed en bontwerk te détailleeren; 

' dat ge er nu eenig_ idee_ ten hebt gekregen. enkel nog weggen, dat-bet eind 
— Nog eren een Opmerking beantwoorden, die 250.900 tis bedraagt en dat. daarbij - r 

ik al erna hoorde: „Zoo ziet noen toch nog hoeden 56.600 .ira:. wordt uitgetrokken; te 
het ontzaglijke, tot niterste bescheidenheid weten: 8r  hoeden per maand, Het sokrijnt, at 
nopende versohit,teaseherr den-  arbeid van U, een ,femme 6 la mode,,," die ',iet' rwpectee 

' veenwen, en van' Mia, Mannen. Was er ooit- het niet minder doen kaal Deze_ hoed n 
een- MannenjiMboekje? Zou -dat-nent 'kunnen raritiffei_tli-eaMteinj158  en. -804  
beettreorl'elelijk hall ge, gerliker-de~eppingl geroddeld berekend h 1506 fr. is dat dus. 

' Maar ona j"Vronwenjaarlimlsje wordt elk jaar • frs. 4.5)11  
• lijviger, de arbeid dor vrouw elk jaar viel 2 paradijsgarnituren ff 800 fes. „. 1.601] 

ormattender. We %ebben geen. beteren wensoh fantaisies á 500 ter. . . /.000 
voor Marie Hemen en haar degelijkon arbeid, - 7.100  
dan dat het tij immer mag wassen, wassen - 
totdat de stroom niet meer in de bedding Is.het 'niet. om stil M! -̀° "°k1".?  

Als tegenhanger van deze Mina Ongelootelnke van een boek, hoe groot ook, te vangen „.„ , overneem SCanner, journalist ons ue parnsene • 
midinette, die met een rok van enkele luttele 
franken, een blousetje ven niemendal, een 

PE /14-OPE-. • 
kwikje Mar eh' een strikje daar, op 'hare:" 
goedkoope Schoentjes door de rue de la Pais 

.„Over hoeveel kleedgeld moet een jong trippelt, even nuffig en Dopnet als hare mede- 
meisje 'kunnen besohikk•enem eenvoudig, maar zuster,' de modeprinsen, wier kostbare .kleedij 
netjes voor den dag te kóinen?. -- en ,wat zij hielp vervaardigen. - Voor haar is eelt 
is Uwe opinie -omtrent „zelf maken?...... toiletbudget van 125 frs. weelde! 

Ziedaar in korte woorden de inhoud van Meen nu niet, dat ik u dere heide uitmaten 
een zeer vriendelijk briefje, mij onlangs toe- voorbeelden Int stellen? - °iele ligthliefeler 
gemeden, met verzoek dat in de „Correspon- in mijne bédoeling, - ik haalde ze slechts 
tientje* te willen beantwobrden. , aan om het contrast, om aan te tonnen, hoer- 

Tot nog toe deed ik dat niet, - zoo 0jihet plant van kleedings.fondsen geen absolute 
aanstond, zult gij zien Waarom' niet, - maar Cijfers zijn vast te stellen, maar alle levens- 
daarmede is niet gezegd, dat ik geen aandacht omstandigheden in ieder speciaal geval daarop 
aan de vraag schonk- Integendeel 
oogen waarop het- brieije m mips, bezit Wil ik u een goeden raad geven? - 
kwam, zal ik met een groot vel blank papier Leer. nive dochter dat Orde, netheid en 
voor mij,. dat weldra zwart zag van de cijfers: nauwkeurigheid drie kleine .dengdjes vájn,'die 
lk rekende. Ile rekende per maand, per seizoen, in het drigelijkache leven evenveel waarde 
Per jaar; - ik rekende per aantal hoeden, hebben elede groote; leer haar ook,-, dat er 
japdiinen, nosturnes; per paren schoenen eet nooit meer dan tien dubbeltjes in een gulden" 
handschoenen, - ik maakte lange lijsten valt gaan, en als Zij van dat glès goed doordrengen 
alle mogelijke en onutogelijke toiletartikelen, is, geef haar dan zooveel' Ms ge denkt te 
per, stok en per 'dozijn, ik telde en ver- kannen en te mogen geven. Weerom zoudt ge 
menigvaldigde en ik rekende opnieuw - maar kariger zijn dan noodzakelijk is? Een jong ding 
het vlotte niet:-'er waren mij te veel o wil immers nog - wel eens erin extra-hoedje 
bekenden in de som. - De twee Moniaamste7._leebbert--* al zijn het geen drie per. inamid - 
zijn, uwe flnantieele en uwe maatschappelijke woonla bij. onze parisienne! 
positie; mevrouw, - daarvan hangt immers En nu kopt abt van zelve de kwestie van 

-de mak grootendeebs, zoo niet geheel en al al „thuis• maken* op het tapijt. • • 
Welke eieohen oorden er aan het toilet van Of daar ,,ddr-ben: 0  neen, laralemaal 
dat jonge meisje gesteld? Leeft zij-  in een: niet! Vroeger wel, - en ik heb er zelve heel 
kleine provinciestad, waar mist:Allen sens één . wat efgepilt, dat verzeker ik wt  Manie tegen- 
enkele maal gedanst wordt, waarde mens hen waardig, nu men niet uitsluitend meer is 
elkaar -op avondjes zien en waar zij nat Beurste-Zen fint dure en elikwijle slechte naaisters, 
dagelijks jours en tee"' beleeft af te draven? nu bet eunfeetiedinlriff zich mo kolossaal 
Or is zij in' een groene stad midden in het heeft ontwikkeld, ent men ziek in de geste 
emittent-verkeer geplaatst-, roodst zij OM Zoo magazijnen, die merel zijn verschenen, niet 
te ii,ggen het gelleele jaar dile onder dm _wem, zuo--iimm-,eneir alleitransjos kunt-  en 
Wapenen t gehouden? - Studeert zij, klant koopt, maar ruim,. keine heeft vno 
ernstig, klierig mulat zij in den kortst -god-genaakte, genst-zittende kleéreu wel , 
niowelijken tijd klaar moi,•t zijn, ef,s zij jen nu vim] ik net jammer von den kosibaren 

Het Vrotrwenjaarboekje 1914. 
Daar ligt het voor me, het. Vronwenj__ 

boekje, oneanziglijk---kranor 'ding Letten jare 
lijviger ---trouwe gids van•zoovele 

ma sh e on enj e 
is?,  En ik zou wel heel verwonderd willen 
roepen: tWel,--het- jaarbcekje-der Vrouwen!. 
Kist ge dat dan niet?* 

'En dan vraagt ge schouderophalend, omdat 
ge nu werkelijk oog niets wijzer zijt: 

„Maar wat staat er dan in, in dat fameuze 
boekje?" en ik heb slechts één woord. „Alle 

water mede op vxouwengebied 
gepreateard is, gepresteerd wordt - moreel 
mogelijk alles; wat er' binnen afzienbare° tijd 
gcyicrtneul zal. werden or ouwen. es 
wat vrouwen 'voorlichten kan op haar arbeid. 
gebied, alles wat vrouwen, die elkaar snedig 
hebben, tezamen kan brengen- alles wat 
een_ vomme_in_lagi_van nood-helpen -kan.--E 
staat in, waar ze geld kan krijgen; en waar. 

ark, erf waar persone6t--  :en waar -ruig-  en 
Maar ondersteuning, en waar een kraamvrouw-
verpleegster, en waar verplegingiartikeleu, en 
waar • een Itaijes mier haar ouden dag. Zo° 
krom en zoo scheef kont ge 't niet verzinnen, 

, op crouwengebied, of ge zult 't in het Vron-
wenjaarboekje .vinden. Sn zoo de inlichtingen, 
aldaar verstrekt, n dankbaar, maar niet vol-
daan achterlaten - dan weg ge toch'-ten-
minste een adres, meerdere adressen, waar ge 
volledige inliehtingse kunt bekomen. 

fe zegt " „,boe vind ik -echter den weg in 
dat dikke grijze, bijbeltje,-ik, die niet als gij 
het heb zien opgroeien tot wat het nu ie?" 
Ik -eeg u: Marie Heine°, de Adjunetdireetriee 
van het Nationeal -Benam voor \• ron enarbeid, 
heeft egaphondsopgave neten samen testel-
len, zoo vod' en duidelijk, dat het een 
lust is, en dat gij, oningewijde,• onmiddellijk-  
adept wordt, mits ge.ffe Moeite wilt nemen, • 

wenseh in woorden te,formuleeren en die 
*oorden te spellen. Zie nu de alphabetische 
inbandeopgave achter iii het hoekje aandachtig 
na en weldra ziet ge, onder welke letter de. 
vervuiling, van not wepsth zielrheeft gerang- 
schikt. Bv. ge zoudt weleens willen weten,. 
welke vrouwenbladen er .nog enter - in 
ons eerste nummer hebben we„ en gerechtigd 
boud, verklaard; dat we des iluddeu Yer,ttlo" 
nen naai-eau . bewust van ons recht 
op bestaan, naast hen allen. - We vertelden 
daar, dat we stapels 'vrouwenbladen kenden, 

t en are hopen -n niet gekrenkt ie hebbert met , 
de-nittlagende mededeeling.-  „En allicht meer 
dan' gij.", Hoe we dat -zoo :stoutnioedig dort-
den beweren? Omdat we -wieten, dat het 
Vronweejaarboelje nog niet tot de'dagelijksehe 
lectuur van' de Vrouw in het algemeen behoort; 
doch al •jaren lang wel.- tet de „onze. liet 
is tram- en treinlectuur, het is -lectuur in 
ledige oogenblikken zoo- voor het' raam geze-
ten. En steeds steekt men er wat van op.: • 

Nu dan, toen de Vmuwenbladen in - 't 
algemeen onze -aandacht gingen trekken, alp 
een kwestie, die tmpte tot best-12.1ring, ' 
hebben we.'t Vreawenmarbockje erop nage-
slagen. We spelden onzen wenech „Bladen 
volk vrouwen" of ',,Voonwenbladend': Bij de.  
B stond 't niet, toen bij .de' V gewekt. Aha,.. 

-daar was . 't. Vrouwenbladen. blz.' 410,-415.„ 
,Nn- aan 't werk, -en blz. '410 opgeslagen. En 
ge zult, als ik„ bij den eersten aankijk achter-,,  
uit deinzen. - 

tijd om zelve het werk te willen doen, dat 
men bette door anderen gedaen krijgt. 
- Want men mag aeggen .wat -men wil ,-, 't 
ie toch nooit heelemaal dit .- En wat nog 

pluis die -84 bladzijden uit, schrijf 'de adressen 
op van.al, wat in-du..terglen zoo -vallen,-en 
open een correspondentie' voor aw arme, 
oude protegee. 

DeZe 84 bladtijden zijn op menige plaats 
een verkwikking. 

Wat hebben rijke vrouwen vaak om haar 
minder bedeelde zusters gedar.ht. Tal van 
hofjes, gestichten, of fondsen dragen den naam 
van haar stichtster. Een noem er voor 

inkomen rit hen ei der  gen middelen minder dan • . 
f 500 bedraagt. Bij dit' inkomen zijn niet • fes. 18.800 
begrepen pensioenen, kindergelden, toelagen • Aan schoeisel 
ent fondsen, keurzen, weduwen- of meezen- 6 paar hetMee  voor '*morgens 
kaseen. De toelagen bedragen f 200 'sjears. ongeveer 80 ere, per paar . 'frs. 480 

Een droevig - pogenblik geeft altijd dat 6 paar voor 'isiniddage met 
rubriekje „Nederlandsche Vrouwen van be. slobkoneen, h 60 frs.. . . . 80 
teekenis. in het afgeloopen jaar (eind Nov. 6 paer lage schoentjes bil ver- 
1018 - eind .Nov.' 1918) overleden?' De schillende japonnen passend h 80 e 480 
lijst is kort van 't jaar, gelukkig. We moeten 5 paar, gespen, p. etek 80 fes: 240 
even een weemoedige gedachte wijden aan 3 paar moretechoenen , „ . 240 
Louise de Neve; die novelliste; die ons onder 8 paar huisschoentjes gevoerd 
den  naam van Louise 9. 13. - hoeveel jaren met hermelijn, ongeveer - 800 
lang wel - -. aardige novellen heeft laten lezen. frs. .2.220 
En dan arme inevrOttlV Weidde-11cm, zon Daarbij gevoegd voor 

jong nog, me begaafd, zoo val energie. Wat kik„,,eop„,..k,„„at m- medaillons
ni -een doodlinkijeraitijd nog hee

f 
 stuk ie, inntin,knix'"."0  bonken yen  kent. e _ " 000  

lang, oe. o ookij gelukheeft .'- 
njul frs. . 4.' 20 

eenvoudige modellen der huistoiletjes, die nu 
gedragen warden,.-- dat is gewoonlijk eene-r-  - - 
mislukking waar het een leilor-made betreft. 
Al is men nog zoo handig, al heeft men knip- 
en pas- en naai-ourauseen gevolgd, le co up 
.de f van 'dein mecialist moet het doen, 
,en -- ontbreekt ons. • . 

Wil men zich toch aan spo'n werk wagen • 
dan doet men wijs om een fentaisie-tailleur 
„ferme enne, saoals dit seizoen die geeft, 
'onderhanden te  nemen, omdat daarbij kraag 
en opslagen, de groote st-ruikelblokken in de 
snijderelmingt, gesupprimeerd zijn. 

Zeik een jasje heeft enkel een naad onder.  
do **men;  een Aineep.-op-ileireoliondesgeeft-----

noodige wijdt° over de borst; de ruimte • 
.....tan_rden.-rng„-avozdreevastgebeliden-tioorwszn-,  - 

ceinunr, die om het midden gaat. De mouw 
moet, ongeveer 10 cM. afstnnd van de schouder 
g eh e el glad werden ingezet, en dat is, al 

. lijkt het niet zoo, de grootste moeielijkheid. 
Men- ga dus den zekeren, veiligen weg en 
make eerst een prOefnimanter van linnen, al 
vorens de schaar in bet laken of cheviot te.  

En één ding dames, laat n bij, bet kiezen. 
der afrit niet door mooie ruiten rer,leideen, 
want ik zeg nl •gij komt-bedregein uit. Ruiten ' 
en ihitjes toch, moeten' volgens eekbilzendere , 
coupe behandeld worden, zullen de lijnen van 
het patroon goed loepen, - en dat is, als ik 
het ma maar eens noemen mag, voor ons 
leeken zee - heksentoer. Ik vestig hier uitdruk-
kelijk uwe aandacht op, omdat de koers van,  
het Belateelte weder zeer offiltoug b-gegaan,  
Als wollen atoffen wordt het gebruikt, voor 
streabsostuum, memtal- se-verbinding met een 
elfen stof; - als flnweel, zijde; satijn dient 
het mor garneming. Zwart-gele ruiten sehijnen 
wel de,-voorkear te zulken hebben; zoon-ei.in 
't_groot- Me` in 't klem- 

Over liet algemeen kan men van de nieuwe 
morjaargeffen zeggen,, dat de fabrikanten bij 
het ontwerpen in eens poetische stemming 
hebben- verkeerd en ziek door de natuur lieten - 

llier hebt ge b.v.' het B Oom schors, een 
zachte kripidef, die werkelijk, dank zij het 
6.5"elijke eenigszina de illusie van 
baar paam geelt; --- dan de Elonigraat, een 
klein blokje, meest op witten ondergrond, verder, 
o hatelijke realiteit! de Re ge n te gen -  
het --- r aam*, een wollen ripstof met zeer 
fijne, korte vertikt* zijden streepjes  
al deze uouveanté'e zijn nog slechte de voor 
loopere van allerlei fraais, dat nog komen 
moet, -.en er is daarbij veel, dat onkel-
een .00genblik, met' groots dredttir -van : 
je me wel?* op het mode-tooneel sersehijrit 
om terstond weer te verdwijnen -7  rode immer. - 

Dit lot zal waarschijnlijk ook wel beschoren 
zijn aan het Boetekleed, een te-ottani', die 
een geirmiwe kopie ia van het pelgrimsgewaad 
uit Tamiluinsee. 'Wagner, die de mode be-
invloedt! - dat was nog niet vertoond; ik ver  

-moed; dat de Parsifal-opvoeringen daar niet 
vreemd- aan zijn? De ParijSche tunes lieten 
immers haar 'thee en haar tango in den steek 
om klokslag zes uur in de opera te kunnen 

M 
wat al M kras! die hebben zij een, twee, drie 
verwisseld tegen- een-  fleurige -zijden --nehitn-nr ' 
met een sluiting van paarlmoer met 'strikes 

En weet ge, wat. men van haar 
(niet van -de ceintuur, maar van de danscel---- .-+ - 
vertelt? _ 

Zij vonden Parsifal edel onbesOltrijfelijk saai, 
langdradig, ongeMetbaar, dat trip eerre kleine.-' • 
afleiding zonnen en • ten slotte bedachten ven 
een partijtje bridge: in de logee te orgailiseerem 
Eerst toen :Oeren zij in staat Wagner's mimiek 
te waardeeen V. s, 

)1t1lEsrowDtsTIE:- 
. ,. N. Indien uw bont werkelijk ,mei 

A.411 "is het nek zeket muird dat ge her 
laat !nodend:weren uien don raad d n aan 
te machten ede het zamerenzetn, °Indut ge, 
dan voor billijker prijs geholieh wordt: 

Lir,st te A. Ik “eet met mal ik lieve, 
deed, clan o een naalsteri te rennuumitileenni 

verunnemonlibjklieul is te groen. Er zijn 
_natuurlijk-gneile. -betere , beste, -Maat si.' a or-
den me verschillend ittaiton'ettatril.. 

• eititi ni ta, _Itallus veeaso'. sortit-t,t1tittta , 
maar vita di,  Wrede rand betreft moei  ik n 
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tijen: De Vrijzinnig-Dem. 
eratisohe Bond, en de Soc.- 
Democr. Arbeiders-partij. 

Alle-politieke partijen waren 
uitgenodigd afgevaardigden en een 
spreker te zenden; slechts deze 
twee:partijen hadden- aan de nit-
neodiging voldaan.1 

teleurstellen: wij kunnen hier geen reclame 
maken. 

Beau-hl asq ue. -- Moa-Lisa voor een 
sdine; en té tee lijkt mij wat erg simpel, 
vooral trisschen allerlei fantastische hoofden. 
Er is keuze genoeg: Marie—Antoinette, 
Prinses de Lamballe, Joréphine, een 
:Russin, een Peraiseh e, -- ziedaar eenige 
uit de massa,. die altijd een goed effeke maken. 
Laat - o kappen bij .... ni mij!, daar had ik. 
Mij bijna versproken.. 

Optocht en Landelijke Meeting vot' 
,,Grondwettelijke- gelijkstelling, van 

Mijn leven is een dag.rijker geworden! 
- -Een etrii-die-staa n blijft tukken-  de-vide 
liggende; die kleur heeft, en in de herinnering 
licht zal vangen. - • • 
- Om elf nur 's morgen, vertrokken we uit 
Leiden; nen 't station zagen. ree nl een heel 

• troepje staan, getooid, als ik, met een kiurecht-
vlaggetje, en zoo iets als een opgerold vaandel 
en eimen tussehen hen in 

Vlak vtitir het station Amsterdam skijk 
eens,* daar lag een groot veld, dm boordevol 

leek met menschen de optocht, die zich op-
stelde, temidden van nieuwsgierigen. 

Ik zou niet meeloopen om frisch te blijven 
voor het spreken. en we gingen dus Or, 
noenmaaltje halen in een restaurant op hee 
Rekte, zoel gekozen, dat we de optocht roorlij 
konden zien gaan. 

-Op tijd, zoowat ruim half één, muziek, 
politie, veel reensaben, die zich schaarden 
langs- den weg, en de optocht. Achterlie--
muziek het Hoofdbestuur van de Vereeniging 
voor Vrouwenkiesreeht, dragende het prachtige 
vaandel der Vereeniging de Gerechtigheid, 
ni et geblinddoekt, ophoudende in hare hand 
de schaal, in evenwicht, en daathoven de 
woorden: sJan sulfragfi ...'het internationaal 
embleem trouwens. En achter het Han ldbestuur 
almaar vrouwen (en waarlijk ook veel mannen) 
zwaaiende met vlaggetjes geel-en-uit, - getooid 
met bloemen, hanteertvide de vinindele der 
afdeeliogen, wat lang niet-altijd gemakkelijk 
was hij een straffen wied. 

rommissaressen :tm orde Beliep langs de 
stoet, die geregeld doormai (leerde, niet telkens 

rn LWeeill gekuipt en dart weer stilstaand om 
dij achterblijvers op te holen. 

Achter de gebote 'mpiegrflruit keken we toe, 
en groetten en wuifden elr Jun relueerden 
optorbtronigen., él,ne boog ere leende!. •• 

Die malloten! zeito...4111 all/lil:uil adaer 
liet fornuis. riep niet ver vert MI. een kenner. 
Nog ZWO dem Mei tin. dut beer! alle vermomt 
achter bet :waak 111.111111,11 iu de-  zaal OM 
de kookproduesen te proeven , dar wenl 
nog sior'n k waad' INIRIlfirraar h • no!.  

I lok Ir biljartten I kaanten de ‘pelet.' 
kijker,. :Een lirritr.rher nat eert sonahoitgraette,  

rood-opgezette bierfacie bromde ',geen .een 
gedistingeerd gezicht tosselen*; een klein, 
smal, zenuwachtig mannetje sputterde - die 
wijven* en vlak daarop op ,  mijn borst het 
kiesreoltvloggetje ontwar° e, met een benanird 
nerveus stemmetje: no zoo j Alsof hij Wou• 
steggen ah ier ook al! Is 't dan .nergens  
meer veilig?. - ••• 

En -de optocht trok door; vrouw ;vrouwen,. 
ouden, en jonge; 'opgewekten en z rg-genie-h-
ten, rustig-kijkenden, en -entRoosi 'ten;. aan 
het.eind kwam een stoet van rijtui n voor 
haar, die moeilijk, den heden weg voet 
kouden' afleggen. ' 

• We gingen in den tram naar 't Paleis voor 
Volksvlijt, -en we haalden onderweg de 
!edit_ Acte* ijo tap-alle :striapen-Steldle...de-
nieuwsgierigen in rijen, de ledke, echt-Am-
sterdamsche bordessen puilden weer uit van 
echtlAinsterdamseEe straatje. Bi, haast alle 
toeschouwers lachten. De eg.) met een fijne 
glimlach van begrijpen, die weer wijder-uit, 
omdat 't zoo Moppig was, een ander met een 
epotgegrim. 

.•niLerlireentrile  een ~- 
jongen- • 

,Wat een heel groen goed* hopfdschudde 
een trom-trem  

sKijk, daar loopt Dr. Mia Boissevairi, ze 
heeft een Oronje-Nueau-ordetje aan.* 

*Och,.zie je mevrouw Rutgeredloitaema ! 
hoe kranig, se is nog niet heelemaal hersteld 
Van een auto-ongeluk.«  

De optocht toog af; we zegen haar over 
de wijdte bruggen mareheeren, en de geel=witte 
vaandels straf-staan in den wind. 466r haar 
kwamen we 't Paleize voor Valkavlijt binnen. 

De gr66te, on.prettig holle zaal wee voor 
één derde boordevol gevuld, en, vreemd -ge-
richt, juist het achterste derde; de voorste 
gedeelten waren e.l. opengehouden voor de 
deelnemers aan den optocht, en onverbiddelijk'  
zorgden Ciommiesarirken van orde, dat die 
stoelen leeg 'bleven. •• 

Wie nu geen plaats meer krijgen kon, moest 
zich en queue opstellen, en wachten tot de 
galen] geopend werd, wat zou geschieden als 
dr zaal vol was; er waren niet meer zaal-. 
kaarten udgegeven, dan zij plaatsen bevatte, 

27hp en de galerij was buiten de zaal 
om bereikbaar. 

(lp het enorme podium zaten, naast barn i- 
rechte personen, — onder wie ,,.m. generaal 
en mevrouw van. Huta, oud-gonvertieungene- 
niet van Indië de afgevaardigden Var ruim 
twintig 'Verenigingen en Bonden. 

Ik noem De Nationale. Vrouwenraud. 
De Anisterilanwhe \:e.hrtudenterivenrerrigrug. 

gram! 
Oe kl .«bord cour Vrouwenkiesrecht. 

\ er. Oost cru West. 
\ rin de lange bestuurrikel hadden reeds 

11 t 6  ri ni ] J Ivri.eretiler.,11 Ik ;prekers 
voor d, tor-é vertegerinuordiple irolitieke par  

vrouwenkiesrecht de hoffelijkheid tegen- , 
OVer Ons, vrouwen, zal verloren gaan.* 

Muziek! *daar zijn ze.* Binnen kwam het 
eend 't Hoofdbestuur van den Mannenhand • 
voor Vrouwenkiesrecht, en achter hen de deel-
nemers aan den optocht, op een 2000 personen 
ruw geschat. In een oogenblik was het ge-
heele, vrije gedeelte van de zaal bezet; de 
galerij-deuren gingen open, en over de houten 
trappen atampten de vele, vele voeten; hoofden 
kwamen over den galerij-rand kijken, tot vijf, 

- .men 
-mrsegeoreerdervaandelalranati 

afdeeling liep achter-irant-banter — de zijden-
doeken': de eenvoudige katoenen, de bordpar 
pieren, de uitbloemen-saamgestrengelde, wer-
den op het podium neergezet, tussohen planten 
eh enkele bouquetten in. 466r het podium 
strekte zich de een vijf meter lange spreek-
brug recht vooruit, omhangen met slingers 
van-  dansgroen. De holle reuzenzaal van 't 
Paleis met haar onmogelijk hooggewelfd glazen 
dak, waarvan nog Vele ruiten ontbraken, is 
van-- uit-het podium zekér niet te bespreken; 
de voorme.sehoven brug moet de longen-
kracht van sprekers en spreeksters wat te hulp 
komen. 

sSluit de buitendeuren, de zaal is eivol,* 
gebood de politie. De deuren ging dicht, 
ijzeren bouten hoorde men voorschumen. En 
toen begon daar achter de deuren, all straat, 
een ongeduldig getik,-een -atazwellead t weg,-
stervend en weer aanzwellend geloei, z als je 
het wel eens op een kameel hoort, ae ter de 
schermen, als een menaeheumenigte wordt 
verondersteld, aanwezig te zijn: public , dat 
nog binnen wou, en er niet meer in acht. 
Wel een kwartier lang duurde het, a s een 
ondertoon, die de openingsrede begel 
toen stierf het weg voorgoed. 

Dr. Aletta Jacobs betrad de spree heug. 
En daar stonden opeens opgeiteld in   de

l
ing- 

paden van de zaal, vrouwen, het breede 
geele lint met sVroawenkietweehta over de 
borst, en hielden up schilden, waarop aan 

VITA MINIMA 
• door 

Lin -DELITMANN, Arts. 

IV- • 

De volgende beschrijving ontleen a weaer 
• aan de Rocha; die het verhaal doet van een 

fakir, die slechts 20 dagen begraven war geweest. 
Ik werd te Tengere tot-een zeer zonderlinge 

plechtigheid .nitgenoodigd: Er was sprake van 
nieter minder dan van de uitgraving van een 
fakir, die gedurende EO dagen onder de aarde. 
lied gelegen. • 

Een lid van de sekte van Viehnou had he-
weerd, dat hij een - onbegreusden tijd zonder 
eten of drinken kon leven en dat men hem 
gedurende dat expiremant zelfs in een graf kon 
sluiten. Het Engelsohe Gonvemement, dat 
re angend was het bijgeloof•stamativ Jen  
kop te kunnen indrokken, bood aen„den Hindoe 
zelf te begraven. Tot verwondering van elkeen 
nam de fakir .dit voorstel aan. In tegenwoor-
digheid van Engelsche officieren en van een-
ontelbare meofgte'En!.op,gilen en inboorlinge; 
werd hij in een graf gelegd, dat menmet aarde 
bedekte. en waaromheen men wachten .pleatete. 
Twintig dagen lang zon men-non de wacht 
houden, en dan zou bij aanwezigheid van 
overheidspersonen het graf geopend woeden, 
waarin men -zonder eenigen twijfel een lijk 
dicht te zullen vinden. 

In tegenwoordigheid- vap den afgevaardigde 
van het Gouvernement niaakten zich de 
Brahmanen, gehuld in kun statige lange, 
gele gewaden, gereed het graf te ontdoen- van 
de aarde en van de kruiden, die het bedekten. 
Toen zij daarmede klaar waren werden lange 
bamboestokkon' gestoken door de 'verzegelde 
ringelt, die zich aan de hoekponten ven den 
genoten !steen bevonden, die het grof afsloot. 
Acht sterke halters lichtten den steen op: het 
gerrpende grut, waaruit ren vunzige- en zware 
Lokt triencrg, werd .lichtlaar„ Iden .1.11e 
korinlen onder de aiteirideu der doelkist door 
eh het gewichtige werk der.  uitgraving begon. 

Afeennewroden uit Omkerend. 
Melo Howtrk Ireerretle. en Verdom. 

beide kanten het woord ;,stiltes in grog» 
letters geschreven stond. Ook van de bestuur,-
tafel op het podium zwaaide zoon schild door 
de lucht. Wan dat ziet aardig verzonnen? veel 
beter dan het zelf zoo rumoerige sehuut*gereep 
deed dit stomme verzoek om rast • 
zijn dienst. Den buien middag van kalf twee 
tot vier uur bleef het in die overvolle zaal • 
Merkwaardig en gespannen roetig; had een 

. spreker(ster) uitgesproken en wart het. gulle 
applaus bedaard, de schilden zwaaiden door de 
lneht en de stilte was er. 

tk-sal u- ven-dé-witgesproken-retlevoeringeor-H-- 
den ritthoitd7 nier stb-lfw—weergeven7TaTirroor 
heeft -tIgnoete dagbladpers reed gezorgd. 

Op de openingsspeech van mevrouw Jacobs 
volgde een rede van mevrouw Baerveldt-Haver, 
die met volle nadrukkelijke altstem door de 
zaal galmde. 

Na haar kwam de heer Herman Snijders, 
als vertegenwoordiger van den Vrijzinnig-Demo-
cratischen Bond; toen mej. van der Meer van 
Kulfeler, wier bijzonder sympathiek en fijn 
betoog met een extra warm applaus werd lie:- 
kond. Op haar volgde weermeorouw-Beigsma-
Bergsma, wier volle orgeltoon- de heel& zaal 
vulde, toen ende teekende, en als slot, de 
heer Wihaut, de a vaardigde van de Sociaal- . 
Democraten. 

Op de redevoeringe der beide huren kom 
ik misschien nog eens ven terug. 

Freule Wichers las daarop de motie voor, 
-overrol-  yebteéen bail (een uitzon-

dering!) met opstaan en wuiven mi onder 
handgeklap met algemeene stemmen werd 
aangenomen;-zij zal nu tee kennis van de • 
Regeering woeden gebracht. 

Dr. Aldra Jacobs sloot met dank aan allen 
de vergadering; we konden gaan! Bij den 
uitgang wachtte ons nog een verrassing: een 
enveloppe, waarin de releyerin_en  der spreek-
sters, als. uittreksels, veweenigd waren. We 
togen huiswaarts. 

Ik heb een mooien dag beleefd, die zal 
blijven átstan in mijn herinnering. 

W. VAN IPALLIE-vaa EMBrEN. 

Er heerschte een stilte des dood. onder de 
duizenden aanwezigen, die tot alle rangen en 
kasten der maatschappij behoorden. Men drong 
dicht op tegen de wachten, die het terrein af-
sloten; alle blikken waren pp de doodkist gericht, 

Eindelijk sprong liet deksel open onder een 
Inentte pogirg: der werklieden en ik kon, op 
matten uitgestrekt; een lang mager en halfnaakt 
lichaam waarnemen, waarvan het lijkkleurige 
gelaat niet het minste 'keken van leven ver-
toonde: Een' brahmaan kiem naderbij en lichtte 
het hoofd van - den begravene op. Het mis 

'ontvleesd, gemummificeerd, maar onbegrijpelijk 
goed geconserveerd na een zoo lang verblijf 
in de aarde. De oogen waren geopend en 
staarden recht vooruit. Men zou het voor een 
gelaat uit was hebben gehouden. 

Twee mannen hieven het lichaam op,, en 
legden het op een raat neer. Ik heb nooit in 

jke magerheid gezien. 
De droge ene  gerimpelde huid van den fakir 
was strak over de beenderen getrokken; hij 
zou eitetekend goed gediend kunnen hebben 
voor een les in dé anatomie. Bij elke beweging, 

.dié • de dragers niet de ledematen, welke met 
loodkleurige vlekken bedekt waren, maakten, 
hoorde a ze kraken, alsof-zij met verroeste 
scharnieren aso elkander bevestigd waren. 
' ['oen dt ontgraven gezeten wak,-opende de 

brahmaare hem 'zijn-  mond en-goot er ongeveer 
een half glas water in. Toen strekte hij hem 
weer uit en begon hem van het  hoofd tot de 
"roeten te wrijven, eeraa.melitjes, toen harder. 

Een nor nagenoeg verliepen het lichaam gaf 
geen teeken van leven meer. Maar op het 
ongenblik, dat  de ongeloovige Engelsehen stola 
.over den Hindoe begonnen vroolijk te maken, 
• sloot de fakir de oogen om ze muniddelijk  
daarna mei-een zocht-te openen. 

Een zegekreet verhief ziek onder de inlanders. 
De brahmaan begon opnieuw te wrijven: Ein-
delijk bewees„ de begravene een arm, een heen, 
ging, bijna zonder knip, rechtop zitten en keek 
met zijn -sombere en-  glnaigeTtrogen -  rond. Hij 
opende 'slim mond, liertniog:ijo: "'ne 
kon geen woord aithtengen.' kien gaf hen, 

Oputeffing  ven dun stee • l'enionese. 

Hoordbeetuer der .VereenigIng  moor Vrouwenkiesrecht. rhote Hole. Ww..- core...rem 
Vu; lid. Mum v. or,—orva a .11, Oven e. e. fiArier-NIAA4. diveand ALWITA JA,ons, ordidde•Wv Vvv,. 0 D. 011AAF-01, midaar: 04 J. 1,Arlewl(01. hilerrelers, ve werd Jkvr.. W A. ,maa residuen.. 

De Liberale Unie . ant-
woordde: ',dat deze demonstratie
riet in overeenstemming is roet 
het werkplan :der regeering.lt 

' .Indien hèt wel waas, — 
-repliceesde Dr. Aletta Jacobs in 
haat openingsorde — sun de 

-demonstratie- immers-----overbodig-7 
zijn. tt 

De Bondvan.  Vr 
r n vond *dat dit niet op hun 
weg ligt.* • 

De drie rechtsche poli- 

o laeoi.s-1 

t ie ke partij en hadden sel-fa 
geen antwoord op het beleefde 
sehrijven gezonden; vent--- dit. 

--aerdiend-----,rmija-ntr-de 
der partijen, die altijd zoo bang 
zijn; dot met de invoering van 
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.nogmaals iets te drinken en nog geen ,tien. 
minuten daarna verwijderde inch. de Indik 
door denbrahm;mmi ondersteund, langzaam "aen 

,Mai graf. De menigte knielde als hij voritt 
kwam, terwijl d overheidsPer:inno' nat.‘"! 
hunne teleurstelling verbergen konden. ;.- D,e 

" -engeleche officieren sloegen-het gekste figum 
• ee besehonwden den fakir ale een gonehler. 

daar zij voor. deze vreemde. herleving en 
-enkele redelijke verklaring honden student', 

Na het vertrek vin den fakir, kalotten lich 
de nieuwsgierigen mug het graf. Zij or. er. 

• .wichten - alle wenden, braken het memelnierk 
af, groeven den bodem uit, niets kon. kers 
nagelt-Mi-igen het raadsel verklaren! Het.'aa 
den Hindoe menselielijker wijze- nnmogigij,k 
geweest rijn graf -  te' verlaten,' geen oinegIng 
bestond en de wachten hadden'hem gedurende 

— de-twintigdagerv-vag- zijne-begrafmns , ~én 
• nacht bewaakt.. Ik haag welke die wachten 

geweest waren; uien antwoordde -mij, dat zij 
alléen rat engelsche soldaten genomen waan. 

Hoe kwam het, dat de frikir na zulk --ien 
• lenge - onthouding van voedsel en tocht iet 

gestorven was? De officieren van  
---itro-mbrs~, welke _geleerd ' gen4g.. 

waren, om te eikeesten, dat tn) iets simt wra 
ten, bespraken . het geval zeer -ernstig. De 
andere - en huil getal waa gronter --a dach-
ten aan, niets minder dan om den Medea Mol 
kort en mied op te hangen, om ta sig0f- 
zi'm kunst hem in staat nou stellen aan de 
ga te ontkomen, .evermoo als hij het Fijn 

lied gedaan,  
Lezeres, ik,  zal. daar akelige en sombere -

geschiedenis .bealuitiran -met a een nog akeliger 
en --somberder' te :verbalen. Deze toch eindigt 
met den tregischen en- Maeselijken dood van 
dierfekirs-die-aiell-wan wen-vrijwillige hniPnifeni. 

. onderwierp. Evenwel, hoe onlogisch aett, lrea 
ming op het eerste negenblik moge klink e, 

•-• ---pmeagereeromamde'm. wuftheid-
dnigehike . verhalen, den-cerEgaet geslaagde' 
had- tinnon deen. Het relaas heb ik weder 
aan de Roohaa ontleend. en een.  zekere majoor 
Osborne is aan. het woord; - • - - 

Het was ier  het leen 1873 en ik legio 
genieoen te More; een kleta, embednidend 
plaatsje, dat, nadat het eenige jaren een 
belangrijke ungelsehe bezetting veto geweest, 
Can zijn slecht klimaat bad: moeten verlaten 

alaalamk; was -de studie 
van de teem/mars, eiangenbezweerdere

' 
 gooche.- ' 

laai en magnetiseurs waarvan het land krioel 
Akaaaili met eigen pogen -de verrassende 
dingen aanschouwd.. a heb eens graankorerrraaa  
zien groeien en in minder dan twee nar to? 
één 

, 
Meter-  hdog - wisidoi, zonder -dat -er van 

oenig bedrog sprake' 'ma De .retO: die 'dit 
wonder volbracht r -bevond zich-op- tweemeter 
afstands van de groeiende plant die terdege 
door 11 de toeschouwers werd bewaakt. , loer 
gezien, hoe een kind door sabelhouwen gedood 
werden. ju minder dan geen tijd weer tot 
het leven werd teruggeroepen. Maar het ves- 

. wonderlijkste verschijnsel dat a heb mogen 
bijaronen, was Wel de begrafenis en de her-
leving van eenfakir. 
- Er-  vim-toen re Schee een jonge en zeer 

it bekende .fak,-.ChinaraDonlagenaamd. %Ina-
DOnla's -geest had zeker vele. geheimen door- 

gezenadh4d; : 

Onniiia.Dnula liet zeek een tweeden kets be-
grinven, naar. non zen graf niet meer levend 
verlaten ' 

Idee -wao gelegenheid van het-bezoek,'.  
dat de' Beganm 'ons te &here maakte; Men 
had een nauwe grafkuil' gemaakt; Maivande 
wanden' 'zorgvuldig:;  gemetseld en bepleisterd 
waren: De fakir ontdeed zich toen van zijn 
kleedingstirklab Daarop nam hij Midi-was, 
dat hij eengeel tijd .tusseneis"Lane :.vingers 
-wreef en vulde toen daarMedi ooren en neus-
gaten • op. Vervolgens sloot hij sijne negen en-.. 
horkte-neder. Een der-Itahmenen neoent--4h
hend in, den mond vat den fakir en keerde 
zju tong om, Omlig de keel was afgesloten. 

Na deze handgreep viel Onnara.Doule timuid-
dellijk in een lethargisohen slaap. Men -deed
hun toen' in den ̀ lianen: zak. en 'egde henthea 
'Oedeem in de -kal nader. Daarop liet-men ' 

-den awaren Steen er, op zakken! 
ti kan n de gewaarwordingen nier beschan-

vent 'die mij toen bekropen. Ik ben soldaat 
en ik kan mij begrijpen, dat men p?et• opge-
hevely hoefde den deed tegemoet gaai. Het 
in-  gemakkelijk genlieg moed te hebben, als 
men zich meester van zijn wil govorit. 'Maar 
deze heldhaftigheid :van, den Hindoe 'was ver-
bijsterend: Zich leVend in een graf te laten 
leggen, vrijwillig van zon en bloemen afstand 
te.doen, dit leek mij het vreeselijhee en het 
mmatumlijkste, dat men ben kon. • 

De brahmanen;, dft er- bij tegenwoordig we-
zen; Schallail volstrekt niet onder den indruk 
van het feit te zijn. Het gevaar, dat hun 
broeder 'liep, scheen hen volkomen koud-to;  

n-em een-zepr. groot 

tressen, dragend kirschen hen een vergulden 
-stoel, enorm statig overeind stond het beeld 
van den heilige in bftschoeetoei. De dragers 
waren mannen uit het volk, ik zag het aan' 
de rumbehaarde gezichten, aan do gladde. 
ringetjes in de ooreis. 'Achter hen knainien.de 
blazers mg km groot& trompetten en daar-
achter „joelend de dorpskintleren, grappige 
bruine jongens Met donkere negen, glinsterend • 
nu ,Von de pret, de meisjes Met hnii• Zondag- 
eche -omslagdoekjes, roods met gaen 
roesjes en gitune blaadjes bnwerkt- gele die 
pittig afsteken 'tegen de twens haren. Hel is 
alles el hel en fel ven kleur, maar ut-  
geeft dat • in• dit land, waar de;- lucht altijd 
nog heller ia -en- de.-kleuren- verzachte - - 

Zoo gaat het in. optocht steeds dalend, tot 
ze gekomen zijn aan het strand. Hier netten . 

imam», want hij kenmerkte zieh door iëSs 
mystieke .in eijee houding en in zijne manieren. 
Zijne  ergen hadden vaak een verwonderlijken 
glane; wanneer hij iemand aankeek. Wat mij • 

-.het-'vreemdste- tollachaela iénialEld., 'diè •z00 . 
los- wee van' alle aardache"zalien, wan, dat 
de fakir eenige betrekkingen:tot de mensehheid 
had overgehoudene hij had namelijk aan ooster 

' • en een doodsvijand. Deze vijand, Chagaliga 
genaamd, was eenakrijgeman,iemandgan een 

• minweardig - karakter. Hij was eens • op, ge- - 
tnigenis van Ournra-Doula voor eenschur-
kenstreek met stokslagen goten ohtigd gewordee. 
Iq • had daardoor een diepen haat tegen 
OunimaDoula opgevat-waarover - deze giek 
bitter weinig scheen fe bekommeren. Chagaliga 
behoorde tot de garde vin den Degenra van 
Bhopal. Ik Weet niet om 'welke reden hij 
zich ten te Schare ophield, • 

Toen ik hoorde, dot Oumra-ffloula zich 
levend, zon laMn begraven, besloot ik het 
-eapeeiment ,bij wonen. Br ben er twee 
amel lij tegenwoordig geweest. te eerste keer 
echter élechts ten deels, maar mijn luitenant 
Willhonadia had de in-de-hist-,leggiag hijgt-- 
woerd . en mij Verzekerd, -dat ' daarbij geen 
bedrog mogelijk wat geweest. In elk geval 

. kon, ik mij overtuigen, dat lot graf met aarde 
bedekt was, en dat Dien er gerst op gezaaid 
had Daarbij werd de tombe voortdurend 
door• een Ohildwacht bewaakt. .  

Na verloop van tienmaanden besloot 
men het graf te Oenen. Ik was n  erbij tegen- . 
weardig en verwachtte niets anders dan een 

- lijk te, zien opgraven. Trien de kist ontsloten 
was, zag ik het, lichaam van den fakir. llij 
• zeer vermagerd,- hart en ademhaling 

- stonden stil, alleen boven op het hoofd 
bévond eiels een klein plekje, dat 

- warm aanvoelde, en dat op,eenig leven scheen 
te kunnen wijzen. "Een der aanwezige bral-
mensae stak de bed in" den mond van den 
lakie, bocht de tong in den normalen stand 
tering ee begon beul toen te wrijven. Men 
goot daarop warm water over het 'kleum-Ma 

___Enindelijk kwam de adeariluiling hong, de pola • 
- - - nlegawerd -weer merkbaar-a-rh,  fakir richtte zich 

op miaregon; al glierlachende, te logpen.:.  
Wij vreegen hem, welke gewaarwordingen 

-Mt -oogenhiik slaakte het hoofd der, brahmanen 

•Ter igfaer tijd zag- men scheten to,sae 
mieren uit het graf kruinen. 

apen :begreep ik, Chagaliga _bid, om-zijn 
vijaed den te«g te ruimen een schaal vol 
mieren, van die ereeselijke :mode, kleine 
mieren, aan wie aller tot voedsel dient, in 
het graf geworpen. . 

De Hindoe!s hebben groenten angst voor 
deze Meis "beestjes, waarvan zij:de gdzigheid • 
kenpen.-Item vraatzucht wordt nog gervaarlijkér 
door hom kleinheid, waardoor men ze moeilijk 
kan pakken. Elke prooi, waarop zij zich 
werpen, is verloren, wanneer deze zich althans 
niet door een onmiddellijke vlucht kan-redden. 

</hengstige verdween dienzelfdee dag nog. 
De zuster van OnInTa.lasula vond reen den 

volgenden dag dood op het grof 171111 haren 
broeder. 

Italiaansche Reisbrieven. 

Van Napels, waar ik slecht Weer heb gehad, 
alle dagen van mijn verblijf, hen Ik naar 
Amala vertrokken en higeer in het Hotel 
.Pension San Catherine, dat' ge op láigaande 
:kiek - afgebeeld Met. Ik heb een-prachtig.uit-
zicht, dat tegnipt ge wel rat de klei. Met 
Axiale ben ik geer in mijn schik. 

Ster ni dit stadje 'voor "in-  enidelijken klem 
rengloed, de huizen wit gekalkt met kleurige, 
meest roede daken, het blauwgroene water 
spoelend om de puntige- Tai, rondom uitzee 
oprijzende bergen, zoo schoon van vorm en 
zoo fijn getint als de bergen van Italië zijns, 
heel in de verte over . de zee als witte wolken 
tegen de blauwe lucht de lreeneeewde toppen 

'van- het bergland van Calebrië en boven, dit 
alles een straklilanwen zuidelijken hemel. Hoog 
tegen de rotsen groeien weelderig de aloe's en 
de cactusplanten, lieseden langs de zee staan de 
.zilvergrome "olijihoomen, de sinaasappelen, in 
trossen de • zware vruchten dragend, de zacht, 
gele citroenen en de beeldige mandarijnen. 
Sominige dogen baat nog hen „witte bloesems, 
die heerlijk geuren en bier niet die bedwel-
mende werking hebben van de oranjebloesem, 
zoolde wij ze kennen in kenner of serren 

Het is al voorjaar hier, de ortieussee en 
Maertviolen zijn bij menigten, te vinden. Ik 
zag re al vuur acht dagen op mijn  weg  nare 
liatella, een, naadje Innig Ecoeisnkianlfi gelegen 
en in, zijn kerk Oe ' inde aeletaeu eelt. over-
schot vertoonend van i roegere grootheid uit  

kom, plukt se een bosje bloemen tui--haar" 
tuintje 'of ik krijg een prachtige sinaasappel ;- 1 
met e stok van .clen. tak en de bladeren er  
aan. pijnlijk 'weet ze, dat de vreemde- 
lingen •" da mooi vinden. -  Een, goedig slag 
meilachen ie et liter over 't algemeen. Het 
is - mag, dat eet Pialianen een raar -begrip 
van eerlijkheid eiken,. dat kenners en koet-
siers er geen van prijzen voor de vreemde. 
longen op na non n. Ook moet je hier de, 
llollanclsche zindelijk eid niet zoeken. "Maar 
daaftegenover- heeft, het olk deugden, die het 
oase mest. De hellenen ea bijzonder beleefd 
en - hulpvaardig-tegenover vree elingenenooit 
ruws ee steeds. nuchter bij feestelijke gelegen-
heden. En dat is een goed ding, 'want femt 
is het hier zon dikwijls. In de veertien dagen, 
dat ik in Amalfi ben, heb ik al drie feest-  

- dagem_bijgewoond, die alle in verband staan 
met het vieren van heiligen, maar eigenlijk 

' het midden honden toedien een godsdienstig 
feest en een volksfeeet. Huiselijk en kerkelijk 
leven zijn in Bali( ook meer éérs dan bij ons 
in het. Noorden. In de kerken zitten bij slecht  
ween di oude _vrouwtjes en strekken •er hne 
hand hit voor een aalmoes, kinderen spelen 
er tuesehen de pilaren, als -er geen geestelijke 
in t makt ss. Priesters -zen niet iets zoo 
aphts. Reizende priesters lezen in, de kerken in 
hert Baedeker hemondeeen -er de kunst Me 

- de kunst. In de steden brniken "ze hnn 
afternoonten in een elegante theegelegenheid. 
Ze zijn amicaal met. het Tolk en,. ik .rag -in 
Napels in het stille margenuur een geestelijke 
in de kerk' een snuifje presenleeren uit zijn 
zilveren:  ennifdooe aan een oud vranneije, dat 
heer - gebed geëtudled had . en opstond van- 
achter haar bidstoel. - 
ta Gisteren was het in Amalfi feest voor San 
Biagio, een door de kerk heilig vetklauden 
bisschop uit Armenië, in andere landen S. 
Blasine genoemd. Vroeg in den morgen Werden 
we gewekt door eengeknal ,Sehoten, die 
weerkaatsten tegee' de hooge rotven. Dat bleef 
zoo dee heelen morgens aanhouden en het leek 
wel een bombardement tegen het tniddainnur 
waarop de processie een aanvang nam. bi op-
tocht daalde een mut»l priesters in purperen 
feestkleedij, broedende kaarsen in de henry, 
longe de snelle bergpaden: Achter lire de 
grappige) kleine - - koorknopen-  als iiiiiiiatnar-
pries•tels 'is hun zwarte priesterkleeren, weer-
baren tln, witte neet gehaakte kanten afgezette 
priestermaantjes. Tal hadden ',eo in hun 

- bertt  niet veel van _priesters ze babliebbne_. 
Tanig en senumigen bliezen bunlatarajea alt 
en

.
InAttem schelm nannam, nipzielnig 

gekleed in hela-name mantel,  met iet-gelde 

hij ondergaanhad. Hij'had een wonderlijke 
heerlij e droom gehad; alleen het pogen-

blik van ontwaken -was pijnlijk geweest. Ifij• 
had het gevoel gehad, alant hij van een dui-
zelingwekkende hoogte naar beneden-  gestort 

de tijden van zijn stichting door de Nooré 
mannen en uit de middeleeuwen. 

Ook a male waa,  in het begin van de `d- 1 
deleelmen een belangrijke remise-ven .en en 
dinke handelsstad., vadida-t-in -de veereis de_ 
eeuw een gtootemerstnromning bijna de goh le 
stad verwoestte. Het volk-nvertelt,.dat bij abeel 

• helder zweer in ree een fontein uit de oude 
stad te zien te,'.noter het ie hier al veertien 
dagen walk prachtig-. weer en Op de . plek,. 
waar de fontein ' zijn moet, zie ik niets dan 
de Inlanwe zee: Iaat v,erhand wel'elan nok wel p• 
toer te sehrijoin zijn aan ausendige volkaiihne

'taaie, evenals het vertelsel 'van Antonio,.den.. 
ouden roeier, die me graderen op eentocht 
in . rijn roeibma :vertelde van een zeemonster 
in een "der grotten in de buurt, dat al heel,  
wat meesehen verelonden heeft. - - 

Chagaliga leidde-de terrichtingen,-Emolgde  
nienwagietig Mine bewegingen, t̀een - ik op 
eens, daa, dat hij 'met een snel gehang van' 
ader ondet zijn tel iets, dat oen uitgeholde 

kalebas ?alleen Ie Minn te 051 . 
dit in den kuil -wierp, juist"op liet °ogenblik, .` 
dat de steen het ,graf afsloot, De beweging 
was we6 vlug geweest, dat, ik•_die op dat 
°ogenblik niet kon, verhitten. 

Men> n•ieep aarde- op :het graf, men zaaide 
er am  at op erezes maanden verliepen. Het 
natte jaargetijde was gekomen en weet ver-
dwenen toen men besloot den fakir weer te 
ontgraven. 

1:11, was erbij tegenwoordig. De aarde werd 
. weggenomen; de steen oirgelicht.•Met aanzien- 

101aSliiite.rlijait, het 
donkere graf aan de blikken onthullende. Op 

eenkreet! De, °meuk van die ontzetting was 
een zeer kleindiertje:een mier. Met groote 

'haast'-werd veger gewenkt. Ongeduldige han-
den, zochten den zak tis de schaduw van het », 
graf., kien opende deze, en zij bevatte slechts 
een volkomen afgevreten geraamte! 

• 

Amam 
• 

-Ha tegenwoordige Anna ie maar een klein, 
armoedig plaatsje, niets beduidender dan de 
andere timpen, aan de Golf van Salerna De 
bewenen" leven er van de viseinraugat en de 
papierindustrie. De" vrouwen en kleine meisjes 
verdienen er den kost met het .vlechten 
Ironietjes, ge zitten. er  op de stoepen van 
han huisjes in de panne, witgekalkte straten, 
Mos als kleine passgts  met witte zolderingen 

----overdekt. Zoo vlag gaan de vingers, dat iet 
onmogelijk te Mee ie, hoe ze de knopen 
Van de fijne netjes leggen en dat alles zonder 
eenige moeite, tuasehendar babbelend en niet 
kijkend naar hun werk, Eee aardig denken 
roers e:  een,. me inP vraag, dezer  al  die ;  
ne ,...wel heen gogen, steger:naar mier 
'amice Ik was teehaescl over een zoo groote • 
tim-drijkideurnlige-~a'`Sieds--tletrting,, 
ik belangstelling  in haar werk, toohde, zijn- 
we dikke vrienden. Als ik langs haar kuisje 

de mannen den vergalden stoel neer, zo dat 
de heilige liet gemokt naar de zee heeft ge-
keerd. -Hier -.eggen. de :priesters. op. zangeriger 
toen han. gebed en:daarna speelt de mimiek 
een vroolijk deuntje. Dan gaat de stoet ve der 
door de nauwe, witte dorpeatraten; trappen 
ap, trappen af ons nog eens halt te houden 
op het schilderachtig. marktplein .tegenover 
de onder' kerk, waar andermant destonl...WOOR  
neegezet en den heilige eer bewezen wordr.'"""'"" 

Nu: is het einde van de pleghtigheid ge-
komen; de mannen nemen dell stoel wee in 
hm midden en langzaam schuiven ze, dragers, 
geestelijken en koorknapen "de trappen 'op, 
de berglieden langa tot lrovenop.de rots, waar 
de Emiel-Maat, waar zé het beeld van den ' 
heilige terugbrengen. Weer knallen de sohoten 
dee-r•--de--Intlit --aa- -de pada:Cie/é 

• 

Frenschel,s afstheid. ,
t. 

_  
J-as op dezen ,  dag .(18 Febr.) viert bij zijn 

84ei5 verjaardag, de groote kapStenaar met 
het onverwoestbaar jonge hart, en mocht ook 
ten a& _de. inst, bepaald noodig hebben, hij 
nog ~Moe. Nog vemaknichtig.  ie zen houding, 
nog .stralend zijn blik. 311. zijn kunst, aan-
trekkelijk en verkwikkend'-nog als immer, 
onverzwakt en. intens ziek uitend. geeft, 
wanneer we er- ook van mogen genieten, 
dezelfde heerlijke ervaringen, • 

Nochtans is Hemichels kuist no voor ons 
nog slechte • herinnering geworden. Rij is 
heengekrann hit ons midden, om nog slechts 
als sangpeulagoog en componist werkzaam 
te zijn. 

Vner het laatst heeft "hij opa geleid in de 
zetiveran•-, hoogartiStieke sfeer, welke de Mine 
ie,- voce het laatst heeft hij ene geschonken 
de ontroeringen, welke hij met rijn grootsein 
knnsa-Vermag te verwekken. 

En hij dit laatste . samenzijn. heeft hij ons 
nog eens en voor goed een guldenbeeld in 
ons hitt gegrift van zijn innemende en zoo 
cliepwoelende figuur. Van het eerste tot het 
laatste Eed was alles weer meesterlek euzjjn 
eprudelende kracht, zoo geel 'als de fijnheid 
van uitdrukking, waarvan hij zoo het geheim 
bezit 'j-verwekten weer een geestdrift, die zich 
uitte in eva fan 

Oudjes, ja, die zijn er hem vele gebracht 
en aan al die ovaties en al die bloemen en 
kransen heeft, hij kunnen merken, hee groot 
zijn- cniendental ook hier is, en hoe innig zij 
hem oerreien, 

De 'gewone intro. eteanniog van vriende-
lijkheid, die er hit Ilemehel altipizas, ontbrak 
ook op dit laatste concert 'niet. En daarbij • 
kwam het verlangen, de behoéfte van allen, 
die opgekomen.  ,waren om afscheid te nemen,  
Ot Mag eens te tonnen hen dankbaarheid oor 
alle,. wat ze den nobelen kunstenaar veredel]. 

- 
Hij heeft het. begrepen en" gevoeld en na 

de eenvoudige, mere moorden, die .1kar. Re. 
pon, rap .  Driel uit•aller naam tot hem sprak,_ 
heeft hij het ook geoogd, in slechts enkele- - 
worden... meer dan hij sprak, 11,1/ niet noodig. 

Ern men zijn laatste IN verklonken was 
en olie» des veorgou? voorbij, toen bleten de 
menschen juichen en :ipplailtlisseenli en konden 
niet iegglitati. 

Es voor ditmaal was hete dwingen om Vell 
thea..iftilket__nier_oa vden va  tm  n ,4  her ge  
ob.Inkom, begrijpelijk en syialtathirk• Ver-
echnift men niet lier onherroepelijk bietste 
ooneliblik d,`11 vriend, nou 
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overtuigend vind, ze geven heelemaal geen 
indruk ,van schoonheid van lijn. En al die 
half-lange mouwen als logiach gevolg van de 
onvermijdelijke kimono. We moeten er hensch 
aan denken, dat heel veel vrouwen leelijke • 
armen en polsen hebben, Of te dik Of te 
mager, en dan is 't bedekken, dat een lange 
mouw doet, verkieselijker. Gaat er iemand. 
met me in 't strijdperk? . 

Rectificatie. , 
In mijne bespreking van ..Dais" Lied enne  

Eindes in het vorig nimmer, eohreef,ikc.  
Van Penne neemt het in de Gide een islams-
b
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ir 

lang men kan en valt het afscheid »iet bijna 
te zweert 

hoge dezen avond voor Henschel een ver-
kwikkende herinnering nju bij her uitvoeren 
van gijn moeilijk en heldhaftig besluit, ons is 
hij onvergetelijk:. A. K.-IL 

Een paar Kantteekeningen bil de 
Thierbach-Kleeding. 

Met belangstelling las ik •  het verslag ever 
de lezing, die mevrourr'Thierbildbin den Hong 
gehouden heeft, maar een paar opmerkingen 
kunnen niet achterwege 'blijven ik leb se in 

• stilte al dikwijls gemaakt, nadat ik•gehoord 
bad over dit nieuwe systeem voor kleding .  

- van de vrome, en nu lijkt ligt me noodzakel. 
lijk, mijn bezwaren eens Tft te spreken. Men 
stelt zich dit streven Wel eens te veel als 'n 
ideaal Worg en ik' merkte verschillende:beren 
dat "men-  de lonten-en di iWakki kanten ervan 
niet -ziet.. 

Nu ion het oneerlijk zijn, als ik niet 
biechtte, dat ik mevrouw Thierbach zelf nooit 
gehoord of gesproken heb; het .is dus moge-
lijk, dat ik iets zeg, wat innend me sou 

. kunnen weerleggen, die in het systeem door-
kneed ie. 'imker is het, dat - het hoofd-idee van 

-nwervanw-Thi  
weidt foekepast op een goedgeproportioneerd 
lieaam. Daar waarschuwt ze trouwens zelf' 
voor. Om te beginnen kan ze dus• slechts 
een zat  klein gebied beftiken, want het 
feit bestaat nu eenmaal, dat op bet °ogenblik 
de meeste lichamen niet goed ontwikkeld en 
normaal zijn. En o! wee dan, als een trouw 
zich teek wil 

zijn., 
aan soo>n herrgotts-kittèl. 

Ik heb er gezien zdd, en 't was om van te 
tillen. Erger dan de hobbezakken dit een jaar 
of tien geleden bespot werden. Neen," voor 
zulke vrouwen duizend-maal liever een goed 

• 

. • . 
aangemeten cornet, al ia dat in theorie-pok
te laken, en een japon van een ~Mes, die 
knippen kan, dan zien se Cr' niet als een 
vormlooze ton uit, maar als vrouwen die niet 
mooi, maar ten minste gesoigneerd zijn. -Het, 
euvel van vele vrouwen, na, den paar, bevat 
liegen; of he hun-je .ga voorbij zijn, is dat 
ze te dikke en ui •.erte lichamen hebben. 
Doktoren mogen beweren, dat 't niet neerlig 
is, anderen kunnen er wirook tegen-inbrengen 
en vetst uitvinden, tot nog toe men we alleen 
bij uitzondering praktische redultaten. hoep . 
van harte; 'date volgend geslacht beter op-
gekweekt tal -werden. voorloopig hebben we 
daar ' weinig aan — Dus: het systeem Thier-
back geeft alleen .eee bevredigende uitkomst 

"bij. een goed lichaam, en daarvoal ia het juist.  
het makkelijkst immers, iets goeds te vinden?.. 
'De gelukkige vrouwen, die dit bezitten heli-
hen injude.r..boofdbrékens over Juni toilet;zsin-

Tzlit ze weten, dat de eenvoudigste flut-japon
. 
 

hun toch aardig staat! — En dan ja: Poiret 
heeft het model ook gebruikt. Maar Poiret 
beeft goede mineguins, en. dan stalt natuur- " 
lijk alles met...'n somakyol kleurtje dadelijk 
mooi, --- en wie zich hij Poiret kleedt, heeft 
Zelf niets in te brengen. -- Die man is 
'n artiat in zijn vak, kiest onverbiddelil voor 

• en.. za atasai ij-lange,-magere 
vrouwen zijn model toepassen — anderen 
mogen er zich niet abn wagen al zouden ze 
ook hbs zoo graag willen. - 

Ik ben wel bang, dat ik de aanhangsters 
eau mevrouw Taierbach erg boos maak, want 
ik heb meer op mijn hart. Mevrouw Thierbeeli 
overdrijft, mits ze beweert, dat haar japonnen 
zoo buitengewoon goedkoop tonden zijn. fï 
kunt het zelf narekenen: mevrouw Thierbach 
heeft er voortdurend de- aandacht, op gevers. 
tigd, dat men een mooie, soepele stof .oe 
gebruiken — en wie van prijzen op délinogre 

•  

ie, weet, dat dergelijke stoffen minstens t 08 
watt' zoo duur zijn. Commentaar is verder 
overbodig, , • 

Dan siert se haar avbnd-japonnen op met 
mooie kant' en byentériedn. Op die manier 
wordt inderdaad met elk kleedingetuk veel 
bereikt — mier ons dat aan selsorres, 
moet men ook aardigs wat geld kunnen uit- 
geven , ie het niet ..740? - 

Kom, het is heelemaal niet de beddeling, 
om mevrouw Thierbaeh onaangenaam te zijn; 

••.'' ik heb waanleering voor, haar idee, .mits ze 
't voor ziobselve toepast: net) haar mooi 
lichaam,. Saar smaak (ja dat talent, om op. 
eigen initiatief iets klak;  te krijgen, hebben 
de meeste vrouwe» ns eenmaal niet, bf ae 
hebben er geen tijd voor).en baar fijnen-zin. 
Maar ik vind het verkeerd, dat zij is gaan 
generaliseeren en dat zij het zdó belangrijk 

-heeft- -gevonden, - dat-er-een-  systeem varrge,  
maakt is — en dat zij .eereelaine mee maakt. 
Daar deugt het niet voor. 

We zijn ook, niet and ver ,• zoo vrij, zoo 
individueel, dat we met de mode te veel een 
loopje moeten nemen — 't kan niets geen 
kwaad, als men er zich aan houdt. • 

Mode is de uiting van een cultuur, dat is 
het álti'd "weest. Al ia„.ze„ _wat, ontaard_ 
andige couturiers die alleen aan hun eigen 

besta daohten, in den grond bestaat ze nog 
en ia ze meer day eán gril. Toen Francois I 
koning ven Frankrijk, aan Isabella d'Este 
eens vroeg; welke kleederen zij aanbeval, 
gaf ze hem dit karakterietiele antwoord: 
dat hij daarvoor slechts de eerste de beste 
vroor in Milaan behoefde aan te zien. 

Toen al bèteekende mode een zekere eenheid, 
se -tlaiS -43 ze, ut het groot-genemen, no 
gebleven, dat moeten we niet over boord 
-Wien. • 

Ik kan verder niet beweren, dit ik de foto's 

8nrinht-nfi" 
Onze spijt Moesten- we vernemen dat 

Mej. Ida Komt., directrice der Enkels-week-
school van onderwijzeressen te Apeldoorn, 
tegen I Mei entallig heeft gevraagd uit haar 
zoo gewichtige betrekking, en dat wel om 
gezondheidsredenen. Ieder nal ,  de schrijfster 
van den zoo geliefden paedegogischen bundel 
Zedelijke-Opvoed zeg  
se eenmaal ontheven van haar zware taak',,,  
-geheel herstellen mag. Wie weet, wat vos dan 
nog van haar hand naogen verwachten 

, 
TEAVES'PL - 

• 'Indertijd trad in 'Scala een jonge leen op, 
die elkeen verraste en verblufte met 'zijn 
sopritandeoi. Een tegenhanger van dit geval 
wohldt 'uit Weenen gemeld. Daar woont een  
jonge • ame, geboortig uit Koningsbergen, die 
een tenorstem heeft; Voor verschillende keel-
specialiteiten en andere genoodigden heeft- ze - - 
de Manion-partij uit de Treivatore gezongen. 

Arkv-  ERTENX 1 E,N. 

- NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
' E. N. lt. A. 
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BiLebonnestentJaele kortg, --' 

jam., sommige wit-gepruikt' en reitegekonsd;  
bijna allen met geleeede,inf echte waardigheid 
neerziende op ons, arme voetgangers. lu de 
straten verdringen alsdan elegantegeldeede 
vrouwen zich • voor de ramen van de reuzen-
magazijnen, voor de vensters van de clubs 
zitten oude heeren met vergenoegde of zich 
„v~nele_gerioluati:mit-te--kijkca-minse--Itet-
gewoel vau ge trottoirs, en naar , den altijd 
zink haastenden stroom van rijtuigen en van 
toetende auto's. 

Op zijn slechtst is Londen op een najaare-
(lag, alles grauw. en nat, iten• dikke. , grijze 
leekt, de hnizen, zelfs de Paleizen, vuil en 
armoedig lijkend, de vrouwen ie haar korte , 
rokken op haar elegant schoeisel zich vlag 
voortbea net over de modderige. chocolade=  

eunge striien, toch zonder vuile laarzen of 
modderige rok-randen op te doen; de mannen, 

...the men abont toespe--kalm en-ongehaast 
zich daar tussehen bewegend. In een °ogenblik 
verandert de atmosfeer, een zwarte rook selunit 
op te stijgen uit den grond, het ie alsof -een 
gordijn van beneden af wordt opgetrokken en 
vide en riek -rekepechaw-catrgeeft-;-is-
men gehuld in een Londensehe efoga. Er is 
een-  verschil tomaten maat en eLondon-foga. 
De eerste, als in 111511and, is grijs en een beetje ' 
doorzichtig, de laatste is als een dikke brij-
achtige relfstandigheidf die je als een mum. 
omaluit. Men voelt zich afgesloten, als alleen. 
Mensehen passeereu je als spoken, de rijtuigen 
liewegen • ziek langzaam, vele door een man 
met een brandende lantaarn v000afgegaan. 
De lantaarns branden, hoewel men ze sleehts 
iii de allernaeste omgeving kan zien, en dan 
nog als een soort van door betraande oogen 
geziene straalbreking. Zwarte vlokken, soms 
2500 groot als een gulden, dalen langesam 
neer 

•
ep_zattga,rich”,..op je kleeren,.,nu r11 

punt-  van je neus: 2e neusgaten, je " °ogen 
zijn omringd door zwart. Het ruikt naar 
waristel=en_nact,=niluif ----vreemd- -genoeg- -.e--

maakt het je niet zoo benauwd als een 
Hollandsohe mist, bijvoorbeeld in Amsterdam.—

_ De turf-rook schijnt lastiger voor je ademhalings-
organen te zijn dan de kolemdarop. Soms 
trekt het een beetje op en dan ziet men voor 
een °ogenblik de zon als een groote sinaas-
appel in een zee van nevel — je doet opge- 
lucht eenige achreden' — - 

Poef, de zon verdwijnt als a-eggevaagd en 
alles is weer geel-groen en dik als gogen;  
erwtensoep. Het is benauwend, als -je giet . .  
Weet, naar je bent, als je je eigen huis 
niet kant vinden, of bijvoorbeeld, ais je be-
merkt, dat je huis-slentel niet past en je 
dus weet, dat je de verkeerde deur te pakken 
hebt. Je gaat doe langzaam, als een blinde 
langs den mum voelend terug, tot je aan 
het eind der straat komt. Elan tast je in het 
niet en gaat tellend weer terug tot je je 

Uitslag Van onze priliviaag 
- voor een 

Geïlldstreerd Hoofd.  
voor ons blad.  

'De Jury, bestaande uit de dan es 

Mevrouw G. MESDAGI-VAN CALCAR, 

Berde vat Mimi en Mevr, Arauntiptif 

ns Ross, heeft de volgende uitspraak 

gedaan: 

I•. prijs: Mej. D. STRUICK DU 

k' prijs: Mej. ADÉ HOUTZAGER, 

te Voorburg. 

d' prijs: Mej. A. M. GERRITS, te 
Amersfoort: 

— De Directie van 

DE HAM/Sela VB0IIIVENEROXISK. 

_ENGELSCti E BRIEVEN::. 
Londen, -Feb,. 1914, 

Na Kerstmis ben ik voor een paar weken 
naar Londen gegaan, Londen, dat mij steeds 
opnieuw. aantrekt. 

Londen bezit reu'ieigenaardige bekoorlijkheid, 
weerschijnlijk niet 'gevoeld door een passeeren-
den vreemdeling — een bekoorlijkheid, die 
zich anti opdringt aan ieder, die er eengen 

• tijd vertoeft of in de -nabijheid woont. . 
'Op zijn best is Londen in den vroegen-

zomer , als de parken, die groote longeva 
van de machtige-wereldstad, geteoid-Mp_inet- 

- RUW long --tear.waili green, de bloemperken 
vol geurende, kleurige bloemen, wier levens-
begin was in Rellend's bollenvelden. De 
e lawnse lijken tapijten van goud.groen fluweel, 
waarop hier en daar -alle of grauw-wollige 
schapen graeen en vagebonden lui uitgestrekt 
hun middagdutje doen. De banken en stoelen 
zijn bezet met meest goed gekleed publiek, 
de paden -krioelen ven 'Atomair.• en kinder-
wagens met de snoezige babie's en -de in het 
wit gekke& kindermeiden. In den morgen 
op het mulle pad van Rotten Row , onder 
de schilden' van de oude platanen galop-
peren .dames, heer.. en kinderen te paard. 
In den namiddag zijn de groote rijwegen vol 
van, mooie 'equipages, bespannen met als 
satijn-glansende paarden, getooid in zilveren, 
1-toelijk-rinkelende tuigen, de koetsiers en 
palfreniers in hun hoogs laarzen en kleurige 

eigen tuinhek -voelt — Ms je tenminste weet, 
hoeveel huizen er in de- straat zijn; 

liet is niet plezierig, maar het is interne-
sant, een avontuur! En dan -- binnenkomend 
Ren helder-brandend vuur,  het gas hoog op, 
want de mist hangt ook als een nevel in huis, 
de theetafel gedekt eo de ',muffins« warm- e—renden-bij- oe haard. Wan 01111 1I8 210.. 
Dikke, ronde, half-gebakken dingen, iets grooter 
dan .  een Ef.gsch beschuitje, geroosterd en 
dik geboterd. Ik hela eens een Hollander ze , 
hooren beschrijven als ongare pannekoeken, 
Maar Engelsehe vrouwen, die aanleg hebben 
tot vetzucht, zijn er dol op — waarschijnlijk 
de perversiteit 'eau de natuur, die haar dol doet 
zijn op alles, wat heer verstand haar zegt, 

ver  reed  roos 
•

haar-is.--- 
I,endeu eitbr. Christmes en Londen ne dien 

tijd van eten, feestvieren en geldsmijten zijn 
-twee verschillende -  steden. Tooi dat feest, da 
roe weinig heeft te maken met de geboorte 
v1111  Christus, een gfJaeh ora zenuwachtig. 

dikregra slechte- humeuren, een zich 
'angstig afvragen, wat in 's hemelsnaam te 

l Dick, Tem Harry — zou die 
danse penen — ei; heeft Ciseie al een 

Lachteak of een zakdoek sachet? Een afvragen 
gat zich dikwijls oploat in een „weetje wat, 
ik koop zakdoeken, die komen altijd te pas!" 
En die kinnen te pas voor verkoudheden" 
wegraken in de snack of verliezen. De winkels 
zijn tot ',over crowdinga vol van keepers en 
kijkers. Het is- grappig een man een teagown 
'of een meer bescheiden dito een avond-blouse 
te zien .koppen. Arme stakkers, zij geven veel 

• geld uit, de winkeljuffrouwen praten hem 
allerlei niet gemakkelijk-verkoopbare dingen 
aa, en lachen hen • uit achter hun r4g. 

Na het - Jule-feest, waarover ik nn niet 
3,-,--derger _nal _uitrijden, het ie te lang sleden 

om u te boeien — komt een tijdje van almte. , 
'nnkel.tralell.. 111ken_leeg_en_ser ken in-

-vergelijking-,Iret' tosigt-trsuiriélaèli:ijkaor 
dan komen de Sales!!! Koopjes-jagen Wint 
een plezierige sport te zijn voor neg 
negentig- ven de honderd nou wen — i ben 
de unieke honderdste. Ik voel, dat e h Met 
gelooft, maar het is heusch waar. Nam als 
Peter Robinson, Jay, Selfrid e en Libel,• zijn 
u allen welbekend, maar behalve deze ga- 
zijnen, die alleen' zijn voor de nitaa-chk, ea 
voor de ultra-welvoorziene beurs zijn' er andere, 
bijvoorbeeld het reuzenmagazijn van William 
Whiteley, het dito van Jones Brothers, die, 
hoewel aSubuxbifn e t) toch .voor de beachei-
dener beurs van de sub.ban huismoeder even 
goede waar verschaffen. Volgens Whiteker de 
oude k. men in zijn magazijn alles krijgen 
van een notemnakaatrasp tot een vrouw toe.. 
De notemuskaariasp weet ik, ik heb er zelf • 

l) la de vooraf.. 

een gekocht •voor 22* ct., die niet alleen - 
nnteeneskaat, maar ook brood; groente, aard,  
appelen en zelfs komkommers raspt, maar 
een nieuw — dat bib ik natuurlijk niet ge-
probeerd, ofschoon het beet longelijk is, want 

' de oude heer was, zoo als bleek na zijn 
onverwachter dog, min of meer een  Eennee  
van de. Vrouw. 

Ofschoon ik vreeselijk het land heb aan 
gedrang en herrie, 'heb ik toch eens een solo 
bezocht, meer voor etudie en anfusement, da» 
om wat• te koenen Geen 'wonder, dit Enge-
land dat wonderlijke, ioo onvrouwelijk — 
kinderachtig ' — vrouwelijke product heeft op-
geleverd, dat inch een militantesuffrogiste • 
noemt. Ze vochten letterlijk. Een mooie 
zijden blouse gaf opties den geest tusschen 
de begeerige banden van twee dames (sic), 
heogstectereekijnlijk in haar eigen huis cru
kring, of in ieder geval op een ',at hoinelt 

zacht
•  

in haar eigen voorstad, zeer beschaafde, 

' 
en geaffecteerd-sprekende -dames maar ma-tate --- 
harpijen lijkend. , Vat zij met de blohse ge- 
daan west - - 
maar weer ouder den hoop gestopt, want als 
de-S'ale-woede in haar bloed is, den laten zij 
dl ehonour« thuis. 

Natuurlijk wordt er op zulke dagen ver-
bazend gestolen, zelfs door goed-gekleede 
vrouwen. Wij zullen hen maar geen dames 
noemen, ofschoon velen wel-klinkende namen 
dragen. Hebben zij een vader of echtgenoot 
met een goed ebanking-atriount«, dan heet het 
kleptomanie als zij worden betrapt. Hebben 
zij dien steun niet, dan is het gevangenisstraf, 
een waarsohuwing met een borgstorting voor 
goed gedrag of een boete in geld. 

Hebben wij een woord als aShopliftersa. 
Voor de Hollandsche vrouwen hoop ik van niet. 

Ik ben op.het  °ogenblik in Londen en wie -- 
hebben' het prachtigste weer van de wereld. ' 
De-zon schijnt _warm_ op mij._ baden 

dit schrijf — de lucht is helder, wolkeloos 
blauw, de straten zijn droog en — stoffig, 
de vrouwen dragen haar bespottelijke,wilde-
beesten gëlijkende ',barse in haat hand of 
doen er zonder en vertoonen de geheele wereld 
haar tot het borstbeen outblooten hals. Een 
Engelsohe dominee gaat er tegen te keer in 
de emierant, dat de vrouwen tegenwoordig 
meer dan vroeger nog Delila's zijn voor onze 
Samsone. Hen haren kunnen sij niet beet af-
knippen en nog minder iets doen aan de 
glad-geichoren gezichten, maar de portemon-
naies lijden er onder. En daarin, toch schuilt 
de kracht en de macht van den Engelachman. 

Verglin mij voor ditmaal het hierbij te laten. 
Morgen ga -  ik terug naar Walm. In de 
slaperige rilst van de kleine Kathedraal-stad 
schuilend tussehen de heuvel, heli ik meer 
tijd , en schrijf 17 vandaar meer op mijn gemak. 

JOHANNA NIEWERF—FEENSTR1- 

Feuilleton. 
NON NI E. 

Ik had veertien dagen vacantie, veertien 
slagen om 't mooie, groots Parijs te zien. 
Wie zou er niet juichen bij zulk een voor-
uitzicht? Ik zou °ni vier intr afreizen, 't vfas 

.no half twee en ik had reeds de reiskoorts 
te pakken. Gelukkig had ik nog een massa 

- te doen, dat hielp mij mijn ongeduld be-
dwingen, m=a-valies-moest nog gepakt woeden 
en, een paai boodseba ,en tedaan. 

um halt vier liep ik op t Danliak; 't wits 
heerlijk, :zonnig Octoberweer. Heerlijk toch 't 
leven; morgen om down tijd liep ik ergens 
in Parijs. Ik .zon daar dat leven langs me 
zien glijden, 't leven ',vol gevarene van Parijs. 
Zelf zou ik wel on mijn tellen noveen — mij 
vingert ze niet. In den trein zocht ik een 
gezellig hoekplaatsje uit, nestelde er me diep 
in voor de lange rit. Wat voor mede-reizigers 
zouden er komen? 0, ik zag 't al, nen lust 

• naar avontaim zou niet benodigd worden; 
geen kwijnend dichter, geen joviaal acteur 
kaam in m'n coupé. Een paar handelslui 411 

- meisje vormden 111'n reiagezelechap , geen 
• van allen schenen ze voor Parijs te rijn. 

Ik keek naar buiten, dromde va» 't geluk 
. Wt7ii doorleven ging. in., wat was 't vroeg 

donker vandaag. Je ken niet veel meer uit-
kijken. Kijk,. alles eens ereggranwen. Vreemd, 
die stille landen Wat maakte 't deirier toch 
eenzaam. Verbeeld je., dat je daar nu een, 
aan dien bescheen.' zat, dat je niet meer 
Immer kon of zoo, en je zag den nacht komen. , 

Ik voelde me er te beliaglijket ton in m'n 
boekje. IIA, tent ringen we. 0, Emendeer al. 
-In_llosetrinel bleef ik alken over in de coupé. 
/MI ik mens gezelschap krijgen? Ik koela • 

een krant, keek ,e-at uit. — Hallo, dat komt 
hierheen. Een forsch-gebouwde, echt Hol-
landsche vrouw komt op m'n coupé af. Wat 
komt daar achter haar aan? Ach, wat een 
klein-wurmpje, een Indisch. kindje. Lief klein 
ding, • waar moest dat naar toe? ',Zoo, vlug 
maar, stap in«, mi de dame, ondersteunde 't 
kleintje eenigrins hardhandig. Zoo, nu 't valies, 
nog een doos, hè; eindelijk zat ie zelf ook. 
Wat een eigenaardig stelletje die twee. Zij 
zwaar ,gebouwd, blozende imigen,a Hollands 
welvaren. 't Wurmpje leek- zoo sisal, zoo 

behueeend,-bij-1 
't IVse een halfbloedje, een ',Name• zou 
men haar later in balie noemen; ze leek me 
II of 7 jaar. - 

Aren ding, waarom zwierf 't zoo jong 
nl de wereld door? Waarom had 't nu reeds 
haar zonnige wanne land moeten verlaten vo. 
't gure, grijze Europa? Ik bekeek m'n re.-
genooten met belangstelling. to wat voor 
verhouding stonden die twee- tot elkaar? 1Je 
vrouw sprak de kleine • macen 'zakelijke, be-
velende meier toe, 't was of ze tot een 
volwassene sprak. Ik verbaasde aam telkens dat 
dat kleine ding allee 'zoo begreep nat VR 
%Cr Ze hadden tegenover elkaar plaats gemenen, 
meukten 't riek ieder op eigen manier mak-
kelijk, ried ze ieder op eigen gelegenheid 
reisdec. 

De kleine sprak niet, ze kick ernstig voor 
zich uit, 't aas of re mi reed, den ernst nat 
't leven keelde. Ilaur begeleidster opende 't 
gesprek Mij. Waar ik he. reisde. Naar 
Parijs, ec zij ook. Ze ging de-kleine wegbrengen 
naar reu k.b,e111,01. 

't Viel me ep, dat ze ever 't kind slank 
of 't een ding, .ce main - meiler laimmt 
beetaan .1.. (Wek Wint' al lang in [innige 
was, vroeg ik. tt 111,41, z. na,  er ime drie 

maanden en ze kon maar niet begrijpen dat 
alle kinderen hier blank waren. ',Ach', zei 
de vrouw lachend, ze won toch zoo graag 
',feite zijn. 

't Kind keek ons met vreemd-ernstige °ogen 
nen, terwijl we over haar spraken. Dat scheen 
de vrouw te hinderen en ze beval haar te 
geen elapen. Gedwee trok 't meisje de kleine 
beentjes op de bank, strekte ziek uit, sloot 
de oog.. 

Ik had geen lust meer met die vrouw te 
praten en ik keek naar 't tengere figuurtje 

n 
tint m'n aandacht boeide. 't Lag door zoo 
geheel, als een groot menen, zoo zelfstandig, 
zoo absoluut haar-zelf, es liet 'edonker hoofdje 
op, de handjes rusten; er sprak onuitsprekelijke 
ernst uit 't kleine gezichtje, Ik keek naar 
die zacht trillende, lange oogwimpeei op de 
smalle, breibe wangetjek, naar 't kleine, aast 
gesloten mondje met reeds een bitter trekje, 
een trekje vair lijden er om. Doel op-eens zag 
ik twee groote, zilveren tranen, 't tijm. neusje 
Inngs biggelen, ere zacht van 't 
mondje_-.... dan wendde. ze stilt henjfdje 
afj deed of ze sliep. 

Nooit, nooit zal ik vergeten, die ede 
smart op dat kindergeriehtje. 

Mensehen, die veel en immer gelede» hebben, 
zij kennen dat !tune kl.1111/11  die 
stille talmen. _1m, eenzoom, -klein diegetje ; 
was zulk een heel reed, in haar jong Ifuullija 
doorgeelneigen 1 

Ik keek eens OP« de vrouw n• had ziele 
in 1-111 tijdschrift verdiept, maakte na aanstalten 
ron in de reaintaratiewagen tD umit .111pl,Cn.11. 
Ze zun emir de kleine wat ineelliveigen,  Ih 
bleef, ik luid snot., hij mij. Teen ik 
M'n 't kind alleen "was, ging ik 31.! haar We. 
Ik legde 10.14 11,0141 ZI.Chr.P, 't knoetje, 

Eerst kroop ze weg, dook toen ik aanhield, • 
keek ze me met groote, vragende oogen aan. 
Wat ik van haar wilde, scheen ze te vragen. 
Of ik haar een verhaaltje vertellen zout' stelde 
ik voor: Plotseling ging ze rechtop Zitten, 
schoof nonet me; ik nam haar handje, vertelde 
haar van kindertjes en kaboutertjes. Ze keek 
ene vairtdereud ernstig aan, ik wao er niet • 
zeker van ' of ze me begreep. Op vees pakten 
de emoe kleine lhandjes me vast; 't donkere 
hoofdje vlijde zich tegen mij aan en .ik zag 
de traantjes komen. Ik nam haar 

e e in n erin om 't slanke lijfje,.liet :t 
hoofdje tegen m'n Schender ritsten. Daar brak' 
ze in siiikkee los 't Ie., of haar 't hartje 
breken run, de kleine .sehondertjee schokten 
heiig, en dan kwant 't tusn-hen 't snikken 
doen ,,lk bed zoo bange. 

Wat hiel ik dit kleine eenzame zieltje to 
zeggeu , 

Wzi tullen stroomden mee, maar helpen 
kon ik Ik liet harr stil ritten, =wreekte 
mekt haar kapje, gaf ,Inar kleine do 0,1' 
11.{14,111pié, 

Langzaam oog ik de trekje, zich ontepannen, 
i.1.11 ell (111,1 sloren de ilogj.i ziek weer. 
N u et ramt op haar gezichtje, ze talm moe. 
Ik-legde haar oe:bije,: op de bank, scheef 
3 '11 rrieknsvn Ier kaar Ze bleet 
stilletje:,  liggen en keelt ini. dankbaar aan. 

7Fk hield 't kleine handje neg ren pond 
vost tut ik 't len ith• dan li-gate• 
a 't zerkje:e neer. 

Van 't tiara iln Nimf rag ik hoer n eg- 
etappe» achter di. ze are gestalte der liane aan. 

Die j:hintje! 
dm is. Maal' 

era bedt• kleine, 
i.t.itzattia• st...tentj e .es als eenmaal 
ter h indeekrieistialit. t h e'i-\.bt 'Ut Ms. • 
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eadeens en de mandieden in den emoe.. 
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Boutemegedicht. Stemmingssehoonhed inkleur-
klanken, in lijnengewemel -ie hier : de poeie 
van een ontroerend sprookje, niet geheel be-
grijpbaar dadelijk, doch niettemin beelagleggend 
op alle Verbeeldingskracht. 

• Een andere kleine teekening lijkt ons zeer 
*voortreffelijk, de voor en glasraam ontworpen 
voorstelling: De Aloysins legt als 
,kind de gelofte van zijn zuiverheid af., 

Bewonderende riegdan:cemegen-heI-8,,4Tie 
1,611 -de .Maria-beeltenis. waarvoor -een teer 
jongske knielt. De teekening, doorgethisehen 
boog omsloten, is een der ontroerendste stalen 
van compositie in dit :zooltje aanwezig.-

Machtig opnieuw van uitdrukking zijn de 
teekeningen neet-deroeiere

> 
 en deze. van-den.-  

Kesinseht. Rechts en deze ketel voorstelling 
ie de groep Zeeuweclie hoeren, -links -in de-
voorstelling een. groep engelen; het middenvlak 
m ingenomen door een kinderlijke madonna, 
waarvoor het lierstkind neerligt, De beteeketne.' 
volle Voorstelling is boeiend samengesteld. 
Links in fijne, in merend-lichte lijnen -Zijn 
de engelengetalten, rechts in 't tafreel is de 
volle reeliteit, staan de Zeenwsehe boeren 
opeen-8-edrocrei, eitziende naar het Keratkind 
zooals in het Bijbelverhaal. Er ie de naïviteit 

-ieen-land-bewonerse- rnieze groep-ven Teneops 
woontelling. Er is graduatie in de uitdrukking 

(n° 18) verzoeken-
wij neen negenblik 
u op te houden. 

Er dan zijn er 
de vronwenpor- - 
Metten, welke ---
de oude dames-
portretten in eer-
ste plee 

,
..--toll 

het zeer e der 
tentoonstelling 

behooren, Elekuit- 
. nemendgelijkende 

portret van Mevr. 
Toorop-Hall is  
als _portret wel ---,- 
een e-d'Meeflèlijk _ 
staal. 

Het is op deze 
tentoonstelling 

me gesteld: erin 
te veel belangrijks 
om in korte trek-
ken een beeld er-
van te geven. 

Het zeer Iel-
e beee.1. ,,en ds. 

kunstmal Kleij-
kamp bewijst ge-
lukkig dat de be-
langstelling voor 
kunst in denHaag 
nog niet sluimert. 
Maar ab men hier 
ook niet kween.. .. 

A. D. H. 

INGEZONDEN MEDEDEEL:1110EN. 
Prijs per regel 40 cent. 

SPORT. REIS 
EN WANDEL v

an 
 

R KIMT van 
1011-11-160LER1.0116 . 
ENGELSGHETAViEDSCI

rd 
 r•-,  

HEIJAGERSHUIS
m 

 
DEN KAAG. Nonnenren zo. 
AMSTERDAM SiraGELzsama 

a,EI:siman 
-Merrie  Unn,emmsaa 

Toorop-tentponstelling, 
11. 

"Deze Toorop-tentoonstelling in E leykanies 
zolen is een zeer volledige. Verbijsterend n 
het eigenlijk, dat een knnetimaler tot enovele  

der gezichten en ondersehedenhed in de, 
uitdrukking der handen, welke in deze teekening. 
als in alle werk van Toorop tot het heatu. 
ven het geheel behoeven. Zie boe moeilijk 
het handenvonwen den nog niet geloovigen 
afgaat, hoe onbeholpen vastgeklampt deze zijn • 
em merk voorts op de stelligheid in de houding 
der vingers Van hem die , volop gulevig, 

zijn geloot tier Is de 
drukking der handen onderdeel der beteekenie 
ván het week. In: het -Dal-der Rozere, -ie -de 
de gelaatsuitdrukking 'der beide gelieven het 
overwegende en daarom liet Toorop de con- 
(omlijn -der vingers na. gaf alleen, OM toet - 
af te leiden van den hoofdindruk welken hij 
verwekken wilde, een vage- aanduiding slechts 
van dek hendvorm. 

We. spraken.-in den aanvang van Temps 
veelzijdigen kunstenaars-aanleg. Als een voor-
beeld banale noemen wij: Ch riet n e in 
den storm, een teekening waarvan de 
expressieve kracht aan impulsieve lijnen te 
danken is en een portret ah bijvoorbeeld van 
De. Aren, dat geheel overwogen en zelfs 
minutieus uitgewerkt ie. Toorop heeft -den 
ernst in degen laatsten priesterkop lief. We 
vinden-  de trekken van dit gelaat weer in 
godsdienstige groepen als bijvoorbeeld in de 
teekening voor de drankbestrijdiug geraaakt, 
waarvan wij de vorige maal spraken. En nog 
eens maken wij de bezoekers van de Kleykamp-
zelen attent: verzuim niet dit kleine trekt-
ningetje te zoeken. 

Een nieuwe tegenstelling ven arbeidewijmn 
vinden we op de bovenzalen. Daar hangt het 
gevoelige portret van Pablo Casale, wearsohijn-
lijk deer Toorop in nen binnenldamer; direct 
mor 't leven gemaakt. Het lijkt ons althans 
een schei.. van den violist eed naar 't leven 
gemaakt, waaraan niets. is toegevoegd op 'k 
atelier. Tegenover het impresionietne van dit 
portret staat weer het nauwlettende beeld van 
wijlen-  Mr. F..M. leseff,-  steen de-scherp.-  
omlijnde koppen von oenen- dichter Bouten 
en van Willem Royealds. 

Fon fijne potloodteekeniog ven enoemeig- •  
peur Cellier inregen wij hierbij Deernen; de 
ruigheid van Stijn Streuvels portret in knak-
teristiek. 

Ruim zestig werken telt deze tentoonstelling 
en liet. *nl niet doenlijk zijn in - uiteraard 
korte artskelen al dit werk te oinaehrijeen. 
Potli in volledigheid zouden Mij te kort 
s•hieren, indien we verenilliden te :rijen op.  
de builinistieche knoet e-etke bij Tdnrop in 
-.Mike goede handelt is. liet leVelthgttbilte pp, 
en-t van Pref. seiner, uit Renzee Vtgitell 
don allereerat de• 
menorldreelen de. Maaier. de A ppeleirpliikkera 
en de l'lehtend. Rij hit dipeieure Veldpdaid - 

Tbierbach-kleeding. 
—Ne-de kántteekeijingen van Mej. Zwar-

tendijk mogen , bier nog eenige andere be- 
schouwingen volgen. ijlmeet strijdperk treden,  is mijn bedoeling 
niet, 'daar ik persoonlijk mij te weinig voors 
veil-tete -voor. Mevrouw Thie:rbeelfe kleeding 
gevoel. 
- Men besehouwe mij-  In mijn verslag vee 

verleden week slechts als getrouw weergeefster 
WOL . de lezeressen, van wat de edanee van 
Mevr. Thierbach gaf. Benige gevolgtrekkingen 
echter van Mej. Zwartendijks  welke misschien 
haar oorzaak vinden in het feit, dat zij er 
niet verbeende mee bekend ie, mogen hier ter 
eptake woeden gebreht. 

Zeker.  heeft het besproken systeem het meest 
succes bij goed geproportioneerde vrouwen. 

Welke kleeding niet? 
Dat echter Mevr. T. daar zelf tegen waar-

schuwt, ie niet geheel juist. Een goede houding 
van het desnoods; dan maar loelijko lichaam ia 
"MUM en vereischte en daar wijst ze op. 

De wensehelijkheid von al ef geen Geroet 
dragen-  raakt het gererbekende te 3n-der ver- 
beterde vronwenkleeding en . b . owingen 
daarover kennel hier gevoegeli  achterwege 
evorden-gelaten, temeer waar na, se--dit-prin-' 
cipe, een niet minder belangrij e bedoeling 
bij Mevr. T. voorzit...ne-lijk het ve eenvoudigen 
der kleeding en het goedkoop maken- van 
dezelve. Men kan dus zeer goed ene kleeding 
met cornet dragen, zonder geheel ontrouw te 
wiiriren-aan  baar bedoelingen. 1  

Nu, in de vereenvoudiging wijt snit, het 
naaien en opsieen betreft, is zij sekte geslaagd, 
evenals in een praotinche manier van -slinken, 
Wie verfoeit niet haar akelige gekleede japonnen 

:van slechts enkele jaren terug (en zelfs thans 
nog) met , de ingewikkelde sluitingen op den 
keg, waar voor een oningewijde geen touw aan 
vast te maken is? Vraag maar eens aan de 
geduldige eelftgenooten, wat ze uitstaan, als 
ze bijvoorbeeld op reis Mevrouw. de behulpzame 
hand moeten bieden. 

En de goedkoopte P 
. Juffrouw Z. wil het uzelf laten berekenen. 

Nu, mevrouw T. heeft het zelf »ingerekend 
en we hebben de verschillende japonnen ge-
zien, gekleede en minder gekleede, die in ver-
houding tot de gebruikelijke zeer zeker billijk 
te noemen zijn. Het hooge naailoon vervalt, 
om te beginnen, voor een groot deel, waar 
het vervaardigen nog niet de helft can den 
tijd aal vergen, dien een andere japon vereischt. 

En dan uw hooge verschotrekeningen I Of 
zijn n de haren nooit te berge gerezen bij 
het node» van uw neeistersrekening, als daar 

.nog een alle, andere ponten kwam een 
fiksehe som voor haakjes, oogjes, beleihtjea, 
voering, enz. ene. ene.? 

• Dat alle mooie; sepele stoffer yen tegen-
eynoftlig minstens 2 h 8 maal 'duurder zijn 
.dan_  mlde, moet woeden tegengesifteken.-D 
tegenwoordig niet bijna elke stijf soepel, waar 
de algemeens, de groots mode parallel gaat in 
haar eischep met de Thierbieli-kleeding? -Was 
dit bezwaar dus voor eenige jaren, toen de 
vraag er niet gaar was, van kracht:, thans 
kan men mogoed in dure. als in goedkoopere 
kwaliteiten soepel materiaal vinden. • 

Neemt men nu voor een geklede japon 
een mooie stof, laat ene • zeggen von f h fe 
per meter, hoeveel nel dan -een kleed kosten, 
waarvoor benoodigd ts megemer -t meter (de-
mildere gecompliceerdheid van snit kost minder 
sint) desno4ls 4dnien1 met een fijne tulen 
fichu af een mooie kanteoort? I leuseh, n n 
uit oudervinding aprekend, bil ik uwen, 
dat ~'n kleed netree niet meer dan een f 20 
àl fMI behoeft te kienen. Heeft iemand muit 
in reu magazijn af bij haar naidati-r kam, gr- 
eb-n.1,K voor prijs klaar te -spelen voor 
eet, ....kleed kart? 

heuser. 
te over vinden. De vereeniging WOr Verbetering ' 
van Vromeenkleeding weet natuurlijk adressen 
genoeg en ook Uw arts, of zelfs Uw vriendee 
en kennissen zullen U toch wel meer_slan 
een gelegenheid kunnen. noemen, Irae ge Uw- - - 
lidmaat kunt verzorgen, versterken of verbeteren 
door gymnastiek, setrimen, zwemmen enz. 

' HANNE VERBRIJGGEN. 

Mejaffr. G. A. v. E. Wegens plaatsgebrek 
kan Uw ingezonden stuk eerst es. Woensdag 
opgenomen woeden. Ren. 

Gevlochten Rotan-meubelen. 
Een serretje, vroeger daar gingen •••,1 . 

paar „nieten stoeltje," in. De klaar was de 
kaak; Beu hall daar dachten de mensehen zoo.  
Oog niet over. Halls, die had je alleen teade 
in Adellijke bedoelen, en daar stonden de 
amore eiken inenlielen in, die er reeds saus eel 
honderd jaren thnia hoorden. 

Tegenwoordig - altma ia lusienaer),,eworden. 
Ik- bouw von timie kuizen bijna elk tai%  
dat za:baalt napa--erera. . Beeft dele of meer 
serres. Rd..peetrert het hnia ziels nog amor - 

Penner Dr. oden. 

en geheel tegenovergestelde uitingen is gekomen 
__in zijn kemeLWanneer see,_inet_de 

catalogus voor ons,• ;mee heriOnering de 
wanden langs gaan, zetten wij en met het 
zeer fraaie portret van Hugo Verried, 't welk 
den vrouwelijk-fijnen en niannelijk-intellectu-
telen kop tot openbaring brengt. - 

Een teekening van den lezenden priester 
draagt opnieuw den serenen eenvoud van 
den ongecompliceerden zuiveren meelach, die 
Hugo Verried heet, aan ons over. 

lueht nazieke  tkeeteelmad 
wij in deze middenzaal op de eerste verdieping 
het genote werk: de Jonge-Generatie. Dit ia 
van Temp een zeer bekende schilderij. Jan 
Veth schreef er eens Van: .de mise-en-scene 

-ven..-Ditzelfde he 
zich aan ons opgedrongen. De tefeletoel waarin 
het jonge kind, de jonge generatie voomtel-
lend, zit, is al te Insiihoudelijk om te dienen 
voor een attribuut dat noodzekelijk_elmer_een 
grootere algemeenheid dient gekenmerkt te 
worden. De telegreaftmal op den voorgrond 
lijkt eveneens,  een te gemakkelijk opgevat .  
symbool. De kleur van het geheel is magni-
fiek. Bekorend door de rijpe kleuren, welke 

' tot een prachtigen totaalindruk zijn verbonden, 
vormt dit schilderij loet waardige middenpunt 
van deze mal. Doch al moge men nog zoo 
geboeid staan_bij deze_voorstelling, met kracht- 
roepen de forsche Apostelteekeningen uit het 
derde zaaltje den be.zoekee• naar dit vertrek. 

'Hier zijn ze bijeen, op in nisvorm aan, 
'gebrachte schutten: de Apostelen, teekeuingen 
voor het laatste Heilig Avondmaal. Meer dan 
levensgroot zijn deze zittende figUren, waarvoor 
de Zeenwsehe boeren met hen s_clannee 
tot model hebben gezeten De levenskracht 
van echte meelachen ie behouden gebleven in 
den geheiligden ernst yen deze koppen. psn 
dit maakt -de-  schoonheid, den adel van deze • 
prachtige tekeningen uit. Waar de werke-
lijkheid, die, de voedster blijft, zelfs in de 
zeer symbolische teekeningen, geëerbiedigd ie, 
ie Toerol, een onnavolgbaar kuostemars-81eohts 
waar hij geïdealiseerde trekken geven wil en 
alle werkelijkheid los laat, kunnen wij hem 
neet steeds volgen. Zoo achten wij. den 

ChrietuSkop met welken de catalog. opent, 
niet gelegd. In zijn, lengen naar algemeenheid 
lijkt ons Toerol: te conventioneel geworden. 
!Rechte de strafte tekening erin hee neethim- 
gende hoofdlaliir 11111 .(11fititus dost ver- 
moeden .4, hier eelt_ mmearerhatia. aan 't werk-  
em. Met he eerlijken ernst kijken dan van dim 
anderen kant dee zaad die bewogen p-ziekten 
:Ier :,b artalen. 

Tol liet riew nonet• in deo. malen bekoort 
win, e de Itraggereetining: 1 e w.,11,.  wij 

• een "wig naaal spieken. de schmink karige 
kleine teekeniug, In liet dal der nreen...11h: 
le,ebeld dezer liarti ob-lijkt-1nis mot 
het ongrijpbare abueuingdierld von een 

aar. daar ik bemerk, dat ik mijn per- 
-Ie ervaringen ,ga mengen onder de. in- 
en, welke ik. bij mee. T. opdeed, keer 

ik eliever tot het neutraal terrein von de ver- ' 
aggewterar tanig, dm -neg-eeee wijkmi-op=-

de(_meer eenvoudige, minder kostende ver-`  
sieringen, als eenvoudig borduursel, knoopwerk - 
of ;een ingeweven rand en' inplaats van de 
genoemde bijouterieën (die ook henach niet 
.66 kathete waren) een pee overtrokken or 
beihnkte Imoopen, of iets. dergelijks. 

• 1,elfs zagen we een allereenvoudigst gebreid 
kraagje, dat mee goed deed op een donkere 
japon. 

Hier volgt een berekening van Mevrouw T. 
zelve over eenige harer japonnen. 

Een groen-flhweelen kleed: 
31 AL wasebbeer fluweel ven 

3.90 Mark-  ie 12  65 Mark- 
1 ceintuur . . , . . . 1.50 . 
Garen, steentjes (ter versiering). 0.50 ; 

knoopen van 1 Mark, . . 1.- 
11e japon kost deel Mark. 

En het blauw-Eoliennekleed met kantbor-
denesel, dat zij he.sehrijft afsmeer gekleedvaor -
den middag of avond, wordt als volgt berekend: 
91 M. stof (110 cM. breed) van 

ti Mark ..... . . 19.50 Mark. 
Naaizijde 0  80 

e 

Gouddraad ...... 0.80 
4 loodjes, als knoppen verweekt 0.08 .  

Totaal . . . 20.68 Mark. 
Ten slotte moge hier nog even opgemerkt 

tomen , -dat de korte inonweiTgibkihrut -geen 
vereischte zijn. IijtJeezwaárs  dat de kimono. 
mouw ook aankleeft uit hoefde-Van-de beperkte 
breedte der stof, is immers: al lang ondervangen 
door een dwarsnaad, hoogex af lager aangebracht 
en aldus de mouw verlengend naar wensch ! 
Het is dus alleen iets meer bewerkelijk. 

CORRESPONDENTIE. 
Mevr. d. 14. Platen of liever eenige af-

beeldingen(15) van Thierbaclijaponnen benevens 
verklaringen omtrent de vervaardiging vindt 

in het, boekje Mevr. T. sAbformungekleider. 
llin nem Art, ohne besondere Vorkenntniese --
il 

 
e Kleider herzustellen4. 

Of het hier verkrijgbaar is, weet ik niet; 
waarschijnlijk kan uw boekhandelaar het n 
bezingen. Het is uitgegeven bij de Braunsche 
Hofbuchdrnekdrei and Verlag, Endemie i.  B. 

Zeer zeker is de grondvorm te modelleeren, - 
zede er weinig ruimte in den rug overblijft. 
De modellèn, wake Mevr. T. liet zien, waren 
bijna alle aansluitend. 

Het door U gevraagde adres` is Frederik 
Hendriklaan 279. 
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Reeds den vorigen dag worden door kok, 

• en hofmeesters verschillende toebereidselen 
gemaakt. - 

Op den ochtend van het examen is het 
zestal ijverig in de weer om de :tafel met de 
meest mogelijke :erg te dekken, de plaatsen 
te schikken en tenslotte de tafel te versieren. r. 
Hij, die ,plo chèt" is aangesteld, in den regel 
de beste van het troepje, zorgt voor de- in-, 
deeling der werkzaamheden. • 

Om half een precies, is dan ook allee in - 
de puntjeie de matrozen in hun beste ebaadjee 
met witte, handschoenen zen, staart de gasten 
af te wachten. 
• Arm de Intern nemen deel,..de dames en-

-he-eren b7ratuursIeden van de huishoudschool,-
direntriee, de overste, de officier van 

administratie en de Memmen in koken en 
dienen. 

le de maaltijd afgeloopen, clan begeeft het 
gezelschap • zich nam de bestuurskamer, om 
met de leeraremen 'te overwegen, aan welke 
leerlingen de diploma's eullen werden' uit- 
gereikt. .- 

De bele klus 
voor hen eed gewichtig moment, het uit- 
reiken der diploma's; heeft plaats. 

Dit diploma stelt hen in de gelegenheid in 
'dienst te treden als eelfetendig kok en dito 
hofmeester bij de dien. Marine. 

A. J. A. 

dan komt er 1,1111 hall in. Serres, halls, WO 
steeds leste:ser ,-pre..alehe N1111, 111.1 

II 

bleef men vragen - 'de mandenmaker had de 
klandizie. Deze, echter zag in, <lat men de 

bakens verzetten moet, als het getij vordert 
- irij milde niet-  meen; hij dolst .piet meer op 

eigen idee - en handighéid 
steunen - hij riep, de 
hulp: in van interieur-
architecten. Deze laatsten:  
gaven die hulp zeer gaarne 
- in het mandenmakers-
werk zagen zij een genoten 
steun. bij hum pogengen 
ter verfraaiing van het 
interieur. 

De foto's, die we onze 
lezeressee in dit artikel 
kunnen aanbieden,' zijn de 
schoon resultaten van het 
samenwerken van manden-
maker •en interieur-arrni- 
teet. • 

Toen de mandenmakers 
zulke heoge eischeu gingen 
stellen aan wat uit hun 

•e,, handen kwam, zochten ze 
naar ander materiaal. De 
teenen werden als afgedaan 
beschouwd. Ze namen de 

;le pit of kern dus van . 
de rotan. • 

Het publiek sprak al .., e 
gauw van pi tri et. Dit wzfr,e,-1.----  • 
materiaal stelde hen in stoet - 
tot het afleveren van leer- 

Lessen ia liet deinen en dienen aan solepelingen 
Vali de Hal kim, gegeven ae de Hulanaudscaool 

aan 't Zandpad, Amsterdam, 

De Hoofdredactrice vroeg mij . een artikel 
te schrijven over bovengenoemd onderiern, 
daar ik deze lessen geef. Echter woeden ook 
de kooldessen aan de schepelingen op onze 
liniaboudsehool Stegeren door een der andere 
leeratessen. Ik onderwijs alleen .het dekken 
en dienen• der tafel-  aan de Marine-minmen. 
- De kooklessen aarden gevolgd motel door 

s, koks als door aa. hofmeesters; voor het 
bijerimerieder dek. en dienleven komen natuur-
lijk eiken de leerlingen-hofmeester iu aan-

' merkje*. 

kelijk artistiek werk, Boeendien is het duur- 
tiener dan de enclerwetitehe teen. ' 

Het pitriet is vanzelf blonk- de rotan 
is immers geschild., Waar ge, dus deze 

'witte-meubelen giet; is het inedju natuur-
lijken toestand. Echter verlangde men voor 
de hall, of zelfs voor de kamer,' donkere -  
meubelen. Ook deze .kan het pitriet opleveren• 
het wordt almlan gebeitst. • 

Van melk gebeitst pitriet geeft onze eerste 
photo een fraai staal. Ziet ge wel, hoe 
innig gezellig het geheel is? 
-Dezegen-lochten~W nood*. waliffijk- 

tot rustig neerzitten uit. 
Nummer- Ik ie.-een steateiefautenil---els 't 

ware, Deze behoort-tot een prachtambublenient, 
dat geëxposeerd ie geweest. orde Londensche 
-tentoonstelling „the Idee]; Hinni"7.-geletijrater 
dezes was een gelukkig, het ameeblement 
zijn geheel te hebben mogen aanschouwen. 
Het bestond uit drie van deze fauteuile, een 
canapé, een tafel met marmeren blad, een 
theetafel.-- een j- toreel- een wandétagere, twee 
bloemenetandaarde en een allerfnatate radio-
torenbekleetling, voor. ItetgevaThet ameublement 
in den wintertuin,. een gebouw met centrale 
verwarming komt. 

Nummer DI zal menige huisvrouw een: • 
„Oeh, hoe snoezig!" ontlokken. Is het ook 
niet dolknus, dit snoeperige bijzettertje P Dit 
naast ja makkelijken rieten 'fauteuil en dit 
dan bezet met i6ede gaven -vaarlijk;.  aan 

.Ja,het leven nog uit te houden. - - -- 
Nummer IV geeft een, fauteuil alweer, en 

een gevleIten lagen leMemetarideard. 
Ik hoop 15 met deze enkele regelen een 

idee -te- -hebben-gegevene-  van - wat -- er Voor 
moois is ter menbileering van serre, hall en 
hoekjes in uw zitkamers.  

vlag en handig te werk kunnen gaan, rijn ze 
in de gelegenheid gesteld, na iedere, les het 
geleerde dadelijk in praktijk te brengen: 

Het internaat -der Ameterdaresche Hnis-
houdschonl bewijst in deze goede diensten; 
op haar nle kunnen de ILS; hofmeesters zie 
oefen., door .'voor de interne-teerlingen de 
tafel te dekken. Iedere Woensdagmiddag om 
kwart-  neer 127 luidt de eerste gong; voor 

- allen hèt sein vber het middaginaal. Nog een 
leseste - blik over de drie gedekte tafels, na-
eiend dat niet.: vergeten je, en' dan neig een 

-kort onderhoud Met de • leerlingen: Vragen 
`kantte en mogen wierden gedaan; - de chef ,-
op. wie* voer dien dag een gedeelte der  vereee  

1,-enrermeaelMijlireidiust, ontvangt.:  da- leafete 
instructies, en de tijd voor de t' gong is 

naai alle -kanter komen nu-  de meisjes-
leerlingen, ih het bekende blauwe regiem 
met witte schokten en metsen, aanloopcm, 
verlangend zoo spoedig mogelijk ,aan tafel te 
mogen gaan, opdat baar heerlijke vrije 
Woensdagmiddag zeid min - mogelijk bekort 
wprdt. Nog even een erachten o. de directrice 

an een aanvang 
nemen. 

Op het geluid van de tafelbel, verschijnt 
de chef, van terzijde vragend, mat er eoodig 
is. Het antwoord luidt: soep dienen. Even 
later verschijnt het zestal tafeldieners , frisch 

. uitziend in hun helder wette blouses met 
blauwen kraag, ieder met twee soepborden 
in de hend: Vlug, maar toch zacht en rustig 
(een hoofaverrieehte bij 't dienen) erorcle al 
de borden rondgegeven. 

Wederom klinkt de bel,, als automatisch 
versehijntde chef, krijgt orders: maf te' nemen. 
en bet troepje komt weer binnen. Het hoofd-
gerecht vleesde, groenten en aardappelen, 

-wardter het-zoenmeniireirenteerL Ieder 
-heeft twee gerechten te dienen; hij die alee.cle 
en groenten presenteert, gaat-omkap , ne t 
met aardappelen en joe er achter. - 

Juist bij het dienen komen, vooral.;  in 't 
- begin, nog itriet-ii moeilijkheden voor. De 

spijzen moeten links gepresenteerd, daarbij.  
Stede vooruitleopencle de matrozen eenden 
zeggen: ',tegen aan ine. 't Schijnt echter lastig 
dit te onthouden, want in den zegel loepen 
ze meer smet zon meer, *aardoor botsingen 
niet uitblijven. Dat het bij welke wel eens 
moeilijk is de ,ernst-  te bewaren, laat zich 
licht denken. Een ander laat uit overgroote 
zeeg en beleefdheid, een lepel of vork van 
den schotel vallen. Wel wat verlegen, 
verdwijnt hij vlug ',achter de scherm.,  
om er 50120011 zilver voor in de plaats tee, 
halen. 

Menig zijdelingsch. 'blik wordt dan naar. de f 
- leem-ree geworpen 7 -ier --stilte -hope~t 

het br met gezien heeft bf dat rij door een 
kleine wenk te hulp zal komen. 

Wederom klinkt het sein: ',afnemend en 
het volgend gerecht; de Meeltje, ie no aan 
de beezt. 

Voor de dienenden ie het niet moeilijk te 
weten, ,wanneer of de Maaltijd afgeloopen ie. 
Nauwelijks gaat de eetkamerdenr open, of al 
de dameg haasten zich er uit, en verspreiden 
zich. in verschillende richtingen, dankbaar 
dat de vrije middag is aangebroken. • 

V66r dat er aan het afnemen en afwas-
"..ben begonnen wordt, moet de chef eenst 
verslag doen van de verschillende fouten 
die tijdens 't- dienen voorkwamen. Deze woe-
den dan nog cepa met de overige leerlingen 
besproken, 

Niet eerder vertrekt het zestal, voor dat 
alles in goede orde its'achte,rgelaten. 

Ik trachtte U tot dusver een kleinen indruk 
te geven van een der praktijklemen. Doch, 
deze maaltijden moeten steeds uitgebreider 
worden, willen de hofmeesters ook weten, hoe 
er bij een sdinere moet worden gediend. 
Daartoe Werden er bij-de volgende maaltijden 
steeds meerdere gangen aantoegevoegd als 
hors d'oeuvres, voor- 'en tesschenschotele, 
vruchten; beschuitjes met kaas en koffie! Ook 
bij deze verschillende gerechten doen zich 
kleine moeilijkheden voor. Zoo vereiecht het 
presenteeren der hored'oeuvrm heel wat zorg 
opdat de aanzittenden, zonder ennoodig te 
trimden lastig gevallen, zich gemakkelijk van 
alles kunnen voorzien. 

Zoo komt het bij het pernenteeren der 
• koffie wel eens WOW, dat de hofmeester -vei-
- 'eert toe te zien, of er wel voldoende warme 
enelk voorhanden is, en er duakeuxig gediend 
wordt-  in-at eleegee enelkkannetje,s 

Op.-cle--allerlantetr-les aam-  bet meteen, 
• wordt getracht het matte zoo uitgebreid moge_  

tee maken. De. tafels werden dan tevens 
versierd met bloemen, waardoor de hofmeesters 
zelf in de gelegenheid zijn, de versieringen 
op verschillende wijzen aan te.  brengen. 't Is 
aardig te zien, met hoeveel merg ze dad 
beginnen de bloemen te whikken, aeodat 
de tafels er werkelijk smnakeel komen uit 
te zien. 

't Verwondert mij dan ook iederrn castte 
weer opnieuw, hoe de, leerlingen, niet alleen 
al heel :spoedig de handigheid vnl, 't dienen 
hebben, maar nok met hoeveel smaak- 
rntiterhaleee de tafels, 191 in de kenen, de 
vereelt' gossie selintele dunt hen mielie: ge-
prnevrd. 

Om de kromt  op liet sterk ze netelt e» de 
WW11b4111111d4.11 nog event een kenei. te mars. 
asmal noem limieten mee een ,,zeswo 
dar in den vorm .11 er» ed1111Whe idem', 
heeft. 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 cent 

KIEKJES UIT HET KINDERLEVEN. 

le en Ile. Veegjes vaat Anna 
Sutories e. a. Muziek eau J. P. 
J. Pieren. 

Tot het kinderhart te spreken in dicht - 
woord of muziek is heel moeilijk. Niet 'dat 
ingewikkeld» technische bezweren daarbij in 
den weg stee" of dëepeitinige problemen 
moeten een 'meedoet ; integendeel wordt de 
moeilijkheW juist gevormd door den eiah, 
dat men door vlot en ongedwongen vertellen 
van de allereenvoudignte dingen de- kinder-
lijke belim,ptelling treft en de aandacht .op 
prettige en artistieke wijze bezig hoedt. 

!Mee kunt te verstaan heeft onze vrucht-
bate liedernomnoni"t I. P. J. Wierts weder-
om bewezen met zijn nieuwe kinderliederen 
„Klokjes uit het Kindeeleven", 'die in twee
bundels zijn venadterten.  

Op dezelfde .. melediense en ,lot-ziende 

\

trant, als zijn andere bekende handels ge-
schreven zijn; heeft he hierie. kleine, een-
veertig  lieve veasjes van Anna Seteries, 
Beate. en van thee Meer, muzikaal bewerkt en 
~doende zijn talrijke • composities vermeer-
derd met twee frissehe bunders, waard, oio 
goed getornd en goed gezongen te warden ' 

Kei kleine onnwijMng omtrent het systeem 
ie Sonainville is voor in lie boekskens te 
'inden. 

Twist en scheuring onder de Engelsche 
kiesrechtvrouwen. 

Mes. Pankhurst, -die met haar twee dochters, 
Christabbl en ,gyhia, de beweging der Engelsehe 
militanter leidt, staat alweer, voor een moeilijk 
geval, thans een van intiem. aard. Christabel 
die zoolang uitgeweken es geweest naar Parijs 
en van daar de redactie van het strijdorgaan 
der kiesiechteronwen beeft geleid - Ehristabel 
meent, dat de zdak van het Vrouwenkiesrecht 
thans niet langer door geweld gediend is. 
Sylvia, de jongere zuster, kan ziek nee deze  
opva ug , nee vereemgen en Ga zich min-
de Sociale en Politieke Vrouwenunie nfge-
eoheiden, Zij ieethane Presidente van een ver-
eeniging, geheel onafhankelijk von laatst-
genoem . Mevrouw Pankhurst zelve weet nog 

i-partij--z, kiezen-  nt-  - - - 

Bertiia Krupp's Wehrsteuer. 
Wellicht hebt gen] gelezen van de buiten- 

ne belasting, die liet Duiteche rijk gaat 
heffen van de vermogenden, teneinde gijn 

legeruitbreiding te. kunnen • "betalen. Deze 
buitengewone belasting heet Weke:stetter. Er 
tros indertijd een alleraardigste plaat ven 
de Simplieimimns : netham. llollweg Maat 
als, spekslager „in • een minket. Ann een kope-
ren rol hangen een tot bet uiterste afgesneden 
worst, en een !linke lange dikke. ánn die 
hotste begint. hij tui niet een trininfinikelijken 
glimlach. Ite minvrtmogendon  hebben tut liet 
uiterste beettut zil men iiet een,  gaan 
halen, waar het  ps 

Bertha Krimp mag .oase haar•  manthel 
betalen t taaisten Mark. 'Flte  dr.' llníheho• 
new beeft gg e n kiesnicht. '.  

di 

IV 

Het aantal lessen van den cursus in dekken en 
dienen bedraagt 10, elk van 2 uur erlangen 
De eerste twee lessen werden uitsluitend besteed 
aan het legren earwamehene en het zonder-
hotden van tafelzilver en messen*. Dat deze 
telde lessen aan het volgend werk vooraf 
moeten gaan, nal u niet bevreemden, daar 
en afwassehen èn het. onderhoud van afleer 
en messen bij iedere volgende les weer te pos 
komt. De eigenlijke praktijk van 't dekken 
en dienen volgt hierop. 

liepenmt wordt niet hen alleen te lemen, 
hoe voor een eenvondigen zooale die 
aan boord, is geval van weinig personeel, 
zoo kunsten voorkom.. de tafel moet word. 
gedekt, en de vereehiilemle gewitte« meten 
worden geplaatst, t >letterde leerlingen mrt alleen 
thmiretieeh onderwelen stoelen, helt  eek leem 

eitzsciie.7747-ex 
A &G 

Pfootaertae 140. 
1.91tF.9511 8195 



ENTODYEN. Vlamingstraat 18, (len-Haag. H. Van Dcioren ijk 
- COMPLETE KEUKENINRICHTINGEN. - . _ 5 Hmo:gpsEtrsaat.  

Speciale • inrichting voor het vervaardigen naar 

• maat van Teller cosiuntes, 
Rij. en sporthleeding. 

RESTAURANT C. L_REMY-
NIEUWk UITLEG.N° 8. 

Dejeuners f et 
diners "puls f1.50. 

Spécialité potTr.' dames 
et plats ere 

NAANIL00219 VENNOOTSCHAP 

E. N. V. A. K. 
Eerste Nationaal VROUWEN 

Assurantie Kantoor 
gevestigd te 'S-CRAYENNACE 

STATIONSWEE 2. TELEPHOON 8191. 

Bezorgt Assurentign op elk gebied bij uitstekend .  
Eerste klasse M aa t . ohappijen. 

Werkt met Vrouwelijke Correspondenten mier, geheel 
Nederland. 

PULCHRI STUDIO. 
VEILING VAN DUYSBERG 

KIJKDAGEN 21,`23 en 24 MAART. 

Keiche snit Luft! 

.. wi. , 

, 
der sozialen Frage! „jyát-al 

Brate ohne Feit! 

EineLosunii ', ilt,...• 
aneret'dlIP  i91  

Sanogres 
DE KEUKEN DER TOEKOMST. 

Koken zonder water 

Braden zonder vet 
Hoofdagenten voor den Haag en omstreden 

H. W. van Brakel & Zoon 
HOFLEVERANCIERS 

PIET HEIKSTRAAI IS - - - • Iele. 1161. 

GEEN FILIALEN. 

  

.A.JDVERTENTIEN.  

 

Maison de Couture „Aux Elégantes" 
77 NOORDEINDE - — LA HAVE. 

 

  

Een Veiligheldsgasmeter 
wordt ieder cp ganVrage 

Verstrekt. ' 
Aan.vraagforrnuliereri g t i s_ 
bisrae Gasfabriek verkrijgbaar. 

  

   

Mise en _vente á prix très .réduits- 

  

     

     

     

des modèles ete:de a Saison. l.  

     

     

            

            

.1/ad"' Rarbilion. 

SPECIALITEIT ,IN KEUKENFORNUIZEN. AMSTERDAM UTRECHT 
Leiddehostwaat 24. Oud ~hol 22. 

A. KOGELS EN ZOON Telefoon inter, 4129. 

Maisot PFA 
PLAATS 24. 

Prinsestraat 52-56. Tel. 2825. 

Nieuwe Collectie 

Tennis Schoeisel 
O  / OBLIGATIES 

ie coupures van (1000, (500 en (100, 
-----,legos-derr-lrocra-vatA0Ort-  

werden verkrijgbaar gesteld door, 

- Modelkeuken in het benedenmagazijn. - 
kunstzaal „PICTURA". F. W. VAN WIJK, Dameskleermaker. 

41f4AllERWIII-8111-11111-  - 
VOOR. BELASTE WtARbE1( 

"111~111110111  -(geplantst kapifàdri ffililionn &Nen) 

11-Dralielihm, baan P. Inlorvoort 23, 
De .gealoten leeningen hebben voornamelijk tot Onderpand onverdeelde 

oelademminaPPen ee hypothecaire groeten. Bij neletenechappen wordt het 
eventueele een die soort wao Meningen verbonden, door soes ver. 
aekering gedekt, terwijl hij groenen lot aekerkeid strekt bet onderpand 
én de anneprakelijkhaid 

000wel 
vnn den hypothecair. achnidettaar eb van " 

den hypothecair. aoholdlecher. 
Itioordeinde 144. 

Tentoonstelling 
VAN 

SCHILDERIJEN 
H, A. VAN OOSTERZEE. 

  

Den Haag, Tollensstraat KO. 
TELEPHOON 9235. 

Maatschappij tot Meuhileeringt en 
Woninginrichting 

voorheen J. P. KOSTER, 
Behanger-deooreteur. 

v. d. Splegelstraat 2, 
Telephoon 2260. 

Fabriek Hugo dt Grootstraat'17 

MANICURE 
Mc"' Carnier 
recoit «lma elle de 

2h á 5h. Vient 
domicile 

1119 Nieuwe Magistraat  

Maison J. BRAND 
Tailleur pour Dames 

Telepk. 5599 

Papestrag 26. 

GROOTE VOORRAAD 

Engelsche blouses in 
I opa ['sein waschiijde 

vanaf 5 gulden. 
Gevraagd: 

een besehaafoe, 
zeer bespraakte 

DAME 
• 

voor het bezoeken van handels,  

groten door 'geheel Netletlipd 

voor een nieuw op te richten tijd 

schrift op Feministisch gebied. 

Brieven onder K. goj non 

het bakte valt dit blad. 

BAARN. 
Aangeboden In de maand AUGUSTUS. 

vrij gebruik van tent kleine villa (be. 
vattende '5 kanen en kerken, «Poer 
roer Bedeel gedurende Ie dagen. 
1]a-- per Weel 

Brieven tremt onder lager C. bij 
Van der Velia BoekhandettGestiratigal 
te Baarn. 

wat.. 

720.44.-/St.s~ota..n... 

/Marot.. ZonitiBestropteseter dr 

Wageadtr aat 79.'254( Zaag S7/9 

m°. 

o, 
• `2'."4'' 

gronn ' OG.44 
di wao. //dan. 

-. Enorm Lacbeneeen. 
Vrijdag 20, Zatprelew 27, 

Zokadely Al en lifatoutag 23 
1'ehru0ri op ook van 
ve/eu. 23e, 240 

vers 
, 250 vn 28e 

opvoering nin 

Hotel Marignan. 
Dinsdag 24 Februard 
buitengewone Voorstelling - 
ter gelegenheid von het delerie 
tooneelfpen nu Magie van. 
Westerhoven 

De Veriegelde 
Minnaar. 

Nieuwste. Putsch. Bleekt. 
.01embe-en Vrijdag-tand  

rookaa. 

Costume tailleur 
naar Maat, in bleinweserge 
of engelache Ombra% stof 
illasitel Met tijde gevoerd. 
late klasse coupe en uit-
»zantende afwerking. 

Fl . 68. -7 

ANNA VAN OER NORST, 
31 Arm Pauloinastraat. 

Telephoon 3371. 

Kapsalon Voor Dames 
-en Kinderen. 

illrifitinE tot liet lepere« 1011 
 1-te queliteit 

Dameshaarwerken. 

fAMILIE-BIOSCOOP 
(onder centrale), 

Prinsestraat 40, 
-•TELP,0110012 7477. 

Van Vrijdag 20 tot 
en met Donderdag 

26 Februari,' 
slechte inin week iectooniag 
van de film: 

Jeanne d'Aro, 
de Maagd een Orléans. 
O.m. Beleg van Cabana. 

10.000 medewerkers 
Dood op den Brandstapel 

te Rouen, 14 Tel 1421. 

Enorm succes. 
Ondanks den beogen huur-

prijs een deze prachttilin 
~me 

Aroadprilion. 

Dr Neerdaal...da Beek. en Steendrukkerij, voorheen lt. L. SMITS. 
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Natuurlijk zal elke vrouw, die kiesrecht' 
krijgt, zich mansluiten hij het:beginsel van een VROUWENKIESRECt1T. 

De gemoederen blijken terdege in beroering 
te komen, op zichzelf -iets, waar de vrouwen 
niet dankbaar 'work:lanen zijn !Niets is  

politieke partij en zoo met mannen te namen 
de verschillende groepen vormen, die elkander 
in han  Yega*11131k—andiaigiagea twistte.  

manier te pakken.. Wen  wachtten met taai ge-
duld 't moment ven hoofd-omdraaien af en 
vingen zijn aandacht toen met een .groote 
Sinaasappel. ,,Auguste, wil je een siuk?e 't 
Bekoorde hem niet, -lij zei minachtend vee 

Het beste is don ook maar, om nietig af 
te weekten tot de deuren wijd woeden 'open-
gezet en al de geheimzinnige nonveautes aan 
de bewondering en de kritiek werden over- 

een. 

zwijgen, dat is in Engeland het duidelijker 
waar te nemen, daar heeft men de zwijgende 
pee tot spreken willen d wi n g en, en vele' 
wanhoopsdaden, onberedeneerd en onvrouwelijk, 
zijn er het gevolg van geworden. 

Hier hebben we. er  niet over te klagen,,dat ' 
er niet over .gesproken wordt. Naar aanTei-
ding van het petitionnement, van de meeting 

• ,	 in Amsterdam, zijn de krantenberichten legio. 
Ieder heeft er het Zijne van te uw, .n, en 
men sjireekt zich openhartig nit-ImielijK 
inderdaad! -- Toevallig kreeg ik dezer 
een Handelsblad van le Yebruni in haai!  
en de manier waarop een Me. E. de Grave 

zijn hart uitstort, i te-kostelijk d-M-luer rinst 
  -eens  - even te _vertellen-- . 

Als Mr. de Grave in Engeland leefde, non, 
'zien zon ik er zoo zeker niet van zijn, of hij 
het_net„ add bond bad-durven r.eggem_Maar.  

''omdat-hij drommels-goed weet, dat lllalend 
vredig kliekje nonnen rijk is, heeft hij 

zoo moedig. als 'n man maar wezen kan, ge- 
1-licht wat zijn gemoed blijkbaar hevig bezwaart. 

Hij zegt o.m., dat hein evooralsnog het 
gelijkstellen van man en vrouw met het mg 
up de proctijk bedenkelijk voorkomt. Er zijn 
meer• vouwen dan namen. Er zullen dus 

-zilter vrouwelijke. dan mannelijke kiezers zijn. 
De Staten-Generaal kininen dan bestaan uit 
meer vrouwen dan mannen.. -Zoo gut hij 
een tijdje door. Elke nieuwe zin begintap  
een nieuwe regel dat maakt ook meer induik, 
dan.heeft , het iets van stellingen! ; 
-Vdedee-zpradefe,--hij-Jitr_els bot nati j • - 

mannen te vergen, dat zij hunne verdrijving 
mogelijk maken door invoering van gelijkheid 
in kiesrecht? Het argument, dat de meerder-
heid 'ook de meeste macht behoort te hebben, 
in het algemeen al niet sterk, is in de.zeri. aan 
geringe beteekenis, omdat het verschil in getal 
zoo gering is..' 

- Bijster, duidelijk drukt hij zich hier niet 
uit, maar hij bedoelt zeker, dat er nu: niet 
zoo enorm weel meer vrouwen dan mannen in 
ons land zijn. Ik ben om dien zin als een 
spin 1.00 nijdig geworden. lk dacht, dat inde 
politiek altijd de grootate helft de macht 
heeft. Als in de Kamer iets erdoor gaat met 
één stem meerderheid, wordt er dan ooklieijes 
gezegd: ne ja, dit mag eigenlijk niet gelden, 
want de' minderheid ie -niet klein genoeg? 
Laat Mr. de Grave dat dan eerst eens aan de 
Staten-Generaal,zooals te nu zijn ingericht, gaan 
verkondigen! Ons houdt hij met dit ethisch 
beginsel niet zoet.  

Maar eigenlijk was dkt toch niet het ergste. 
Zijn heek artikel zon zin voor sin zijn aan 
te vallen — dkt vind ik per slot niet de moeite 
waard. Die eer gun ik hem niet eens. 'Wat 
ik nog eens duidelijk uit won leggen, ia dit: 
bij vrouwen, die in eenige mate een geestelijk 
niveau bereikt hebben, moet het er nooit om 

- gaan: wie de macht zal hebben. Dat is een 
begrip van inindermardigen, die dadelijk op-
stuiven spet een cjij de 'baas of ik.. Het mag 
dan zijn dat enkel-nuchteren ons van een mal 
idealisme beschuldigen, ik geloof toch dat 
vrouwenkiesrecht zal kunnen staan in een 
treken dat het woord macht iet k 
a 1 een r.  woord samenwerking. at man en 
vrome met hun verscheiden aard kunnen doen, 
om met elkaar den Staat tot een - zoo goed. 
mogelijk ingerichte organisatie te maken, 
dAhrom gaat onze Wielt. Iu het huisgezin zijn 

de-kinderen het Beintrkiggaft-vaderen moeder 
samen één wil zijn, en samen voor hun kinderen 
zorgen. In een goed huisgezin is er geen 
kwestie vap dit wil vader, maar dAt wil moeder. 
We weten allen, dat de Staat een huisgezin 
in het groot ie. De burgers moeten zoo goed 
als het kas beschermd worden. En daarvoor 
is noodje AM wil, é& macht: die man en 
vrouw tezamen brachten. 

Zooals Mr. de Grave de zaai voorstelt; 
schijnt ze heel anders in elkaar te zitten. hij 
gaat va» het idee uit,'dat alle velaren zich 
tot één idem rallen verenigen tegenover dr 
111111111C11, dus: in de Kamer komt een sekte-
strijd, die gewonnen kas woeden door de .  
V11111W111, omdat I  getal groene. ie. Maar 
eik', wordt liet peelde-eo door de vrouwen zelf 
niet bekekeu! — eau dien strijd is »ooit ge-
dacht. liet i wilogiech te vemedereellen  dat 
er plutZling met 4'11 allen ZOO unalleitlijk 
solidair meiden oorden! 

Ik haat dat kop stang brengen. van minder 
.edele instinnt.,- • 

de. Grave zegt, nog dit, het laatste wat 
ik aan zal halen, bilat in landen waar algemeen 
vrouvienhenrecht is ingevoerd, vrij wat gierde 
Mor de vrouwen ie gedaan wat de mannen 
hadden verzuimd, bewijst ook nog niet de 
superioriteit der vrouw.. Goed — en indien 
hij daarmee niet wil zeggen, dat ergo de man 
volgens zijn illustre opinie superieur is„difn 
bewijst het toch wel, dat de vrouwen verzui-
men van_mennemidezers hebben goed kunnen 
maken 

P. ZWARTENDIJX.- 

- BR!-EVEN-U1T PARIJS,- 
V. 

m„erwav, wear_ik_u„de vorige keer: van 
sprak, had de belangstelling van mij en mijn 
vriendin, de violiete, weer verlevendigd voor 
de Vrouw, de Liefde, het linwelijk,M andere 
groote woorden, zonder uitzondering weer 
allemaal met een hoofdletter, We redeneerden 
er hevig over, toen we •op het idee kwamen, 
dat een eenvoudige van geest soms op een 
ingewikkeld vraagstuk wel eens een frieechen - 
kijk kan -hebben. Zoe'n eenvoudige was — 
daar waren we het dadelijk nier eens — zonder 

. eengen twijfel care ween d'hétel: Auguste. 
Aan hein zonden we het eens vragen. Nu was 
Auguste een man, waar je voorzichtig mee om 
moest springen, anders lokte je here niet uit 
zijn:stut. Waren. we reet-Ida-deur- in ..1minge-
vagen, dan' zou dit niet het minste resultaat 
hebben opgeleverd. 

Anguste moest keel andere en met slinksche 
grepen bestookt woeden vulde hij ergens over 

Zus kwam, dat wisten we maar al te goed. 
Het geval was moeilijk. 's Ochtends, als hij 
al de kamers moest doen, had hij het op zijn 
manier veel te druk, om Zich met ons over 
allerlei praatjes in te laten. Dan kon je beginnen 
waar je over won, je kreeg toch niets Ma. Met 
zijn lange bezem ging bij klos-klos -heen en 
weer, brak in den loop der tijden alloberdjes 
eer vaasjes op de schoorsteen, die maar te 
breken waren, en knikte vergenoegd met Zijn 
grauw gezicht en de lange sluike snorren, alt 
de bezem zoogenaamd rond was geweest. Hij 
week nooit van zijn methode af, dat onder • 
iets geen stof kan liggen, zoodat bij dooien 
en koffers nooit verplaatste, alleen met wijde.  
Cirkels omschreef -- waarschijnlijk 'n vage 
herinnering van elementaire natuurkunde, die 
hij misschien vroeger op school nog wel geleerd 
had: „dat het &ne niet Mjn kan waar hei 
andere is." Augoste noodzaakte ons, voortdurend 
scherp toezicht te houden. Onze beddeo mocht 
hij niet aanraken. Waarom heeft hij eeker 
nooit begrepen, maar hij vond het best en 
verklaarde, dat alle klanten zoo moesten doen. 
Wij. hadden vete de voorkeur boven • een 
buurman, die er — we hebben het hem wel 
benijd! — een guttapercha bad op na hield. 
Angraete klaagde onveranderd eiken morgen, 
als er één van ons thuis was, wier 'Zijn nood 
over de laat, die dat bad hem gaf. 't Propere 

Dat Augoete met de liefde bekend was, 
vermoedden we uit het feit, dat hij zich onge-
meen-goed op de hoogte toonde van allerlei 
toilet-geheimen, dus hij motet am de praat 
gemaakt worden. - 1 

Bede moment was de Middag. Als een 
filosoof zat hij dan na zijn werk sans eindeloos 
lang op de trap pijpjes te roeken en was slechts'"  
door één argument uit dezen onbeweeglijken 
staat te nikken: als we belden en dan hard 
om het hoekje riepen: ,,Auguate, mon•feu ne 
Marehe pas!" Net als een klein kind vond hij 
altijd een vuur iets interessants. Dat was de 
moeite waard om voor op te staan, ei tevens 
een zich .steeds-herhalende gelegenheid ren 
zijn kunsten to vertoon.. Dan slofte hij aan, 
mummelde 'wat in zijn typimb dialect, knielde 
bij de koehel als een godheid en stak zijn 
handen in bet ener. Zwols bij vele inibicie-
len; we hij oneandoenlijk voor wanera: 
klaarblijkelijk voelden zijt« nawerkte haaiden 
«le hitte heelemaal niet, 't Wae gijn trots! 
Traag, meer mal trimiaphantelijk draaide - hij 
Min gezicht naar 1111g toe meteen uitdrukking 
' van dat-doe-jr.inanierma! 

Dien menusnor keer karpet ue leen tap thv 

-110 -131e- 
e Attentste., verzekerde ik overtuigend, szoo'n 

ainaasappel heb je vest noen geproefd, .ik 
kan je aanraden, eens een partje te probeeren.. 
Dat wou hij dan wel, om ons een plezier te 

-doen, al hield hij 'niet van erheen sierdes.,, 
Iedere vrucht beteekende voor hem zoetigheid. 
't Partje in zijn ruige vingers, bekeek hij 
het lang als een wonderbloem en gooide het 
toen met de snelheid en de handigheid van 

- een 'jongleur in zijn mond, at het op zonder 
'een spier te vertrekken (ik heken, dat de 
-sinaasappel .skelig zuntwas) en bromide daarna 
.Non, fairna pan, ea me .dunnere, mal an 
-metra.. We stelden hem getest, 'dat toon 
eilireT-brapje geen tas had en dit ver- 

.teederde eindelijk rijn hart: de woordenstroom 
tirade- hal We -deden---one=.vese-Ftwle-eeir-paar 
hollandsche engelen, begrepen al de bezwaren 
van 'zijn metier, en eindelijk eindelijk kregen 
we hem -waar we wilden.-  Mijn vriendin vroeg 
bet eAuguste, vous• avez une femme 'sans 
done?a en we epitsten ons op het antwoord, 
dat komen ging. Maar ik moet het u eetlijk 
bekennen, Auguete heeft ons in zijn onnozele 
eenvoud verslagen. Doodlanw antwoordde hij 
dit? ,,maia pui, de temps en temp.. Ik 
rolde bijna om van de lach,- mijn vriendin 
wist haar kalmte beter te bewaren en toonde 
't verlies niet. Angina kreeg terloops verlof, 
ach weet op de trap terug te trekken. 

Blijkbaar heeft hij wielt wel meer vetwon-
derd over onze naïviteit, en op de mees' 
plechtige wijze kregen we lee in geoels- 

malies. Toen hij een keer naar een begrafenis 
at's -,ran-,-oen -broer Wall gegearr :7401111n1C111-P '"; 

vroegen we bij zijn terugkomst meewan ., en 
belangstellend naar zijn bevindingen, en ' ijlt 
vriendin had de onhandigheid te vragen ' of 
hij erg bedroefd was geweest, no of 'hij 'eh 
goed had kunnen Maden. En met een si lig 
gezicht gaf hij baar deze repliek: ach bi . ! 
eh biera, eind? sous 1' savet bien , ma e-
moiaelle, getuid on va peur un mariage : on 
rit,

,,,
—
. 

 rj
..
uaria en va puur 11/1 enterrement , 0 

pi,,
11 

Anguate had gelijk. fEj was een beet ménuQh,  
Toch ben ik er niet rouwig om, dat ik teg i-
Woordig ergens anders woon, . waar enden 
begrippen over reinheid lensehen. Af. en toe 
zie ik hem wel op den boulevard Montpaa 
misse, op het hoekje van den leaspail, waar 
hij 'u arende zijn,  luchtje sehdpt. 'Verder dan 
daar komt bij zeker nooit, behalve bij zeer 
buitengewone' omstandigheden. Als een krab 
echeinlangs loopt hij dan 'over siraat, doet 
net of hij me niet in de gaten heeft, ten op 
het laatste oogenblik zijn hoofd om te draaien 
en grinnekend te roepen: Bonjour mademoi-
selle ca veto 

,/fa Va, merci lmme. is dan altijd mijn 
antwoord . 

.1(1 LA.10( >st. 

DE MODE. • 
Zeozle lier anten de natuur bezig is in 

alle stilte te werken a. het Lentekleed, 
waarmede eij zich nu spoedig tal gaan tooien, 

blikken gesloten binnenkamer der grocite ;node-
huizen de laatste hand gelegd aan de - toebe-
reidselen voor de Voorjaie-expositie. 

Eef: eikel geruchtje is al wel eens naar buiten 
--EedM.180.--Preeiea- een-joeg- knopja, , . 
er vroeger bij wilde zijn 'dan de anderen, 
maar die voorbarigheid bekomt gewoonlijk 
toch slecht. Lifo zwaluw maakt nog geen zomer 
zegt 't spreekwoord, en dia nieuw model 
bepaalt de mode nog niet. Ik herinner mij-
altijd een jong mevrouwtje — indien ze dit 
leest, dan vergeve zij mij mijne indieerétiel --
een jong mevrouwtje, dat in 't heel vroege 
voorjaar getrouwd was, en zich hier een 
nieuwen seizoenhued had aangeschaft, adernier 
cri de Paris. zooals alen haar • verzekerde , 
een beetje excentriek nu ja, maar als «Iet 
no mode is, weerom dab niet! Zij ging 'op 
reis, vond zich, ouder 01;:.: weed en gebleven, 
épatant, als meeruin Met een Ilit:111V1114141e1 
hord,,-. belandde in Birijs en daar hult 
je Ik teleiserelling leegent. mg zi• zoo'n 
tweede eudeplaur ... or werden cremiudig niet 
a:ritme:ni . , , her ais vee proefkonijntje 
een fantnisietje • .. sela vnorlutrig konnie, ev- 

lummelen, als vergoedmg voor 
het nieuws,' dat Ik n nog moet onthouden, 
image geven van een brief, mij geschreven 
uit de Villa lurnière, door iemand, die daar 
in de gelegenheid verkeert veel te hoeren en 
veel te zien • van het elegante, mondaine 
leven. 

Het betreft hier een avondfeest, waar eelt 
schitterend gezelschap bijeen was, zoowel alt 
de kringen der grapte —, als uit die der 
toonel- en der vreemdelingenwereld; --- dit 
verklaart de waarschuwing, waarmede mijne 
correspondente haar schrijven begint:  

,,Denk na niet., zegt zij, i,dat ik al/es wil 
aanajet  teat ik 'n .,enligijf..;_ik_mag_yeel,__ 
heel veel dat te eseehtriek, t e veel gedurfd -
vies, maarde  zult met mij  eens zijn, dat men, 
itur-liet:- ka si•atr'~i Witt-TYTeeren 
kennen, ook de buitensporigheden moet betten. 
Behoud dus het goede dat er in is en be-
schouw de rest als -- curiositeit.• 

sla indruk' van het geheel? .zoo gaat zij 
voort, awate, dat echte kleuren, vooral wit, 
rose en blauw-Nattier,. den boventoon voerden; 
toch zag ik ook enkele levendige linten, els . 
robijnrood, smaragdgroen, violet, die een warmen 
gloed mengden tusschen al die harmoniln van 
smeltende teerheid. 

In bijna alle toiletten vond mee uf het 
kleine, ronde tuniekje met de eigenaardige 
golfbeweging terug, lof de sbonffesa en ouders. 
die de wanhoop der minder slanke figuurtje 
zijn en ,die ach toch door geen ,protest,-van 
wie nok;:niner laten verdrijven. J'y apis, j'y 
rente en Zij hebben groot gelijlt, want zij 

Taliklierst; 'dat zult ge" dezen zomer aan 
de linon en batisten toiletjea kunnen eenste. 
temen. 

De 'corsages, brei simpel van lijn en 'alle 
uiterst' Jo.. (wat was nos hollandsche woord 
daarvoor.  ook?) bestonden uit collages van tulle 
op rose mouseline de Saaie; dat geeft, zooals 
ge wel kunt denken, de - illusie van een 
zeer gewaagd décolleté, maar in werkelijkheid 
gaat dit -- de uitzonderingen daargelaten! — 
de grenzen en wat veroorloofd ie niet te • 
buiten. 

Veel groote cpointese met parelen en afl-
ieten geborduurd, • die aan de taille beginnen 
en tot aan den bovenrand van het coma, 
reiken; ook veel breeds  meedein van metaa'l-
kant, die onder de veilige door toepende, de 
buste warnetten. 

Korte, doorschijnende mouwtjes en taille, 
van mousseline de soie, van-lachtige-kant, nn 
eens rond en plat zonder eenig garneersel 
dan weer een ouderitech pofje, soms uiers 
dan een stukje in elkaar gedraaide rose tulle. 

Heel dikwijls was ook het mouwtje aap den 
bovenkant overat geheele lengte opengeknipt 
en hielden slingers van parelen of kettinkjes 
van similis de beide randen aoncuéo,  waardij 
dan de schouder onbedekt bleef. 

Wat mij bijzonder opviel — mi wiet dien 
avond voor het eerst, — dat is, ,zoo weinig 
armbanden als er morden gedragen; om den 
hals, onveranderlijk parelen of een ,pendentif 
aan een onzichtbaar kettinkje. Enkele lange 
oorbellen, — volstrekt niet om te jamineren, 
als men die niet bezit!  

agens: pars en en pailletteii,• paillette° 
en parelral Dat men daar nu nooit eens 
genoeg van krijgt! En een ,,vischmensch. 

. heb ik nuk gesignaleerd - begrijp mij niet 
verkeerd, ik bedoel niet-een vieehrrou w, 

-maar-ren- Ir rauw   in her- kleed ven er::  
vistb, .- allemaal kleine parelmoeren saldi-
hefje op een fond van lichtblauwe tulle — 
hu! — zoo kond. 

Veel aangenamer om te zien, een zwart 
toilet met • tuniek, geheel geborduurd met 
kleine gitten kraaltje stijf tegen elkaar 
rui een ceintuur 0:111 Waarin oranje fluweel. 

Als voorbeeld van onderlinge klenren-
combinaties : jalon van malachiet green satijn, 
gevoileerd door een aula. van kersrood gaas, • 
— .nok, eelt nauwsluitend ouder-kleed eiut eiar 

wann,ver urn  grplalidr binies end 
auselie dandisseline met cea rand 
vair kleine blauwe mosje, 

, I  Een toilet van gmete stijl sla dut as: natale 
11011Veaalf:' zeer de maidaelat trek: jajmn van 
kaki nuutcmline «le unie,. 011 sela birede rein-
Maar vaal /114:11111 I gallat anel gekleurd.,  smetten 
en 1!e s' , ili c dn inmat,  wee 
ga:SI:Web r's 1100 1:1:12 abt slutiOn• eindigde. 

Daar teateitorer, vu e inteilidigniver diatinetie r 

dur in-eumgeseedemstelt-mer-ele-kwerene- 
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demo heeft geleerd, hoe gevaarlijk de macht TtiLEREACti KLeEIZ,ING. (0) zulke-stamhoofden, omringd als 
ingezon

. 
den. 

 
zij zich steeds wisten,  door mannen, die met 

...als elders?.. - 

-'7.,"1-1rel; Mijn" :lieve.  vriendin% • zoo heb ik 
teruggeschreven, a  wij, V inden 'Met in ons kleine 
landje live pMijsehe adlratisheden" Machtig, 
aa- wel redeneereti we erlang en zwaarwichtig 
• ouwe,' maat dat is 'ne eenmaal onze aard en 
'dat neemt niet weg, dat wij ze niet gejlich 
inhalen ..., we-  hebben het altijd gedaan en 
we zullen het altijd blijven doen!. En wat en 
uw Via. aangaat omtrent den invloed van 
11. M. op modegebied, kan ik niet andem- 
zeggen dan dat gele vergist en dat Vind: 
ik jammer genoeg, Wij zijn op dat punt Wel 

• . zoo vrij en onelleunkelijk.als een, Zijne vrijheid 
;Minnende Hollend. Mem nijn kan! : • 

0 jo, wij keeren tel eens van smaken .en 
Opvattingen en wenachen van onze soevereine, 
wij pisten -er een beetje over en we critiseéren 
eek wel; als oen dat goeddunkt, :maar om er ' 
MIS eenigszine door' gulimider -volen en er 
in ons eigen lestin rekening mede te houden 

komaan 1 waarom zouden we? 
. • . ... . . , . 

Toch Valk er toot zulk een v&Stgaan 
. 
der 

vorstin als leidsvrouw op het.' terrein dar 
' . mode. wel wat aan ie voeren, • • • 

•• Ik bedeel natuurlijk niet, •dat teen haar 
'slaafs moet navolgen, hare toiletten, hoeden, 
kajoela kopieeren, iedere koninklijke feuten-ie  
Met handgeklap ontvang., zonale indertijd de 
crinoline van keizerin Eugénie. 

Verre Van dien! Maar wanneer gene ver-
standige alandzinoedera het voorbeeld wil 
geven van eenvoud én gematigdheid in kleeding 
en levenswijze,. en de -slandsdoehtersa hebben 
genoeg , aanhankelijkheid en vertrouwen om 
haar op ...dien weg te volgen, dan kan het niet 

- andars of dit samengiein moet ten goede komen 
agen geheel een volk. 

Wanneer in vroegere tijden de weelde al 
• te hoog.wes opgedreven gewerden, dan placht 
de overheid zich niet de zaken te bemoeien 
en door strenge weiten en keuren het kwaad 
te bepekken. Aan dergelijke maatregelen zijn 
wij tegenwoordig ontgroeid' en de moderne 
industrie S011 door zulk een ingrijpen van 
staatswege allerminet. gebaat zijn. Maar • in 
eigen kring is het voor vormelijke personen 
toch nog altijd mogelijk de richting aan te 
geven, die tij zich als de beste denken. Het 
Engelaehe koningspaar =telt zich geheel op 
dit ataardpuni. beden zijne trennabmtijging 

*tuft het alles in- het-  werk gesteld om het 
begrip eau 1•0117011d ir11, lol aaana,  
Wel heeft liet moeite gekost om den tegen- 

- atand der dames te breken, gewend sla deze 
asten aan de proélit en overdaad van het 
vorige hof, mier George 1' en Zijne gamtilinu  

- hebben " met vaste hand mgegmla•ti en geen 
_dogenblik geadrzéld om dooS te netten, medio 
es na enkele jaren reeds cme getinte ver- 
einleritig. was tinar te nemen. 

dkuniddellijk heeft de koningin de muzen 
- hoeden, die toen op hun allerbest waren; in 

den han gedaan en nauwelijks was men van 
tien seltrik bekomnt of een verbed tegen de 
al re overdreven &zonet", volmie. Terwijl 
de ende koningin Victoria„' er steeds 'eet

' 
 op 

gesteld wao, haar nog altijd' mooie. armen en 
sehonden te vertoonnu.en koningin Alexandra 
aan die Mode 21111111. wil de kleindochter 
&uitvalt niet, meer weten. liet geOlg is, dat 
het vannosehniven di1eollett,  der linftoiletteit 
toi ren ze., laai-heiden maat werd tenant,  
!mekt. 

11, aelintik van maaier en teef kaast is 
inderhitrilt.lijk si ertionlis.1.1 en van nita tuinder 
ornmikendige . aux& ia --11. geatrmglicitl 
waarmede H. ba opina-th tegen. hei tismalresial 

s nering en ornementen. 
-Est al die pracht, al die verfijnde weelde, 

die toch bekoort en ook te denken, geeft, 
• beweegt zich op miniatuur-schoentjes, die 
't is het allerlaatate voorschrift van Koningin 
Modes- 11111 dezelfde stof en dezelfde kleur 
als 'de ceintuur moeten zin 

en etreft, non men eerder 
maten, dat die van den juwelier dan van den ,  

sehoemaker kwamen, dat flikkert en schittert 
en schiet vonken onder het dansen; - letterlijk 
als in een sprookje, en Man 'eensprookje her-
inneren col de letten koenen, die toch wel 
eens eens werkelijkheid vaatvijfhonderd francs 
het paar vertegenwoordigen! . . . . . 

getnigendel een japon van zwavelgele mousse-
line de soie, -waarin een rand van heel lichte 
zwarte Chantillvkant; het comage gegarneerd 
met een .alleMardigste teekening van smal 
nein lkweel lint. " - 

ik stip, zoo in het kurbijiman en zonder 
commentaar, even aan)  dat de geklemde 
kennels, ,groen, paars& kaki, kersrood, oranje,  
talrijker waren, dep noen wel zou hebben 
verweekt la_versiering eigrettea- in-slaan;  
kanten blomiten, ea weel kleine 'Mosjes. 

Bij, het heengaan:: een rijkdom' reu avonds . 
mantels, die men vorstelijk non Memen noemen. 
Lange, capes van geblnemd fluweel op-  de 
schouders gefronst en van onderen in een 
&nameting vastgehonden; wijde. paletota in 

atimonovotm knar op lieer gebrecheetd, 
bergae-kni5aBirod; rieégifiefer-TNifffiérliTawit, 
en ook • enkele donkere tinten,. b 1 eu co r- 
hen u .en tilten de nag re met kir :intekende 

Wat zegt Men in Holland wel van zulke 
overdreven dwaasheden?. Yalgt men die na? 
(g is bef Wall; "wat hier beweerd wordt, n.l. 
dat Uwe Vorstin zulk_ een invloed ten goede 
Uitoefent en daardoor de overdadige weelde 
iu toiletzaken niet mille afmeting_en_ a '  

en tm r n voor. iet meer 'ji'er-sie 
blijven van het.  Sehotsá is dat long niet 
iedereen het dragen kun. Zoo ooit, dan geldt 
biet bet; aken n zelven.... altijd, wanneer 
men er op gesteld ie, -'en wie is dat illet1 
- er op:zijn voordeeligst uit te zien. 

Getipte ruiten 'verkeerden, en verkorten een 
lige& op waarlijk onbarmhartige wijze, - 
,daartegen as nu eenmaal niet te;vechten. En 
al verteken een winkelier of eend naaisten oo 

_Jat het_imusch zoo, erg niet is, en dat 
volstrekt niet bang behoeft te zijn, en dat,. 
ais n het patroon maar-schuin neemt -.-..  

enz. enz.,' 't is en blijft 'de waarheid, dat 
het een gevaarlijke keuze ie, dat men neer 
voorin rg moet sgn eáEdat teen maar wijs 
doet om niet van Schotsch te houden wan- 
neer men - andet dit muf se. -" 

Maar is men lang en slank en elegant 
daarbij., dan heeft men vrij spel. _ 
-Vlij -egel-  hebben wij raenechen van het 

vasteland ook, -waf de kleuren van hit Schotse& • 
betreft, maar in de hooglanden van Schotland, 
dada Ink._ bet zijn oorsprong heeft, is of 
eigenlijk was dat geheel anders. ' - - 

De Hooglanden waren van oudsher ver-
deeld in claus, een Celtisch woord, dat 
kinderen nakemelingen, - gezin beteekent en 
weermede zij een stam aanduidden. 

De leden van een clan beschouwen zich 
als afstammelingen van éénzelfden stamvader, 
zoodat het stamhoofd eenigszins een aarts-
vaderlijk gezag over hen uitoefent. Zij dienen 

akiciotirleittitfflLkomeak iceerinAlounixle. 
dé teel jongen onder ons, liet aller--

'laatste OaIneht zal ik maar zeggen, heeft die. 
apperitie - nog niet,  bijgemannd; wij anderen 
Zijn ellen.. reeds een of meermalen in ene 
leven,getnige geweest van de Wedet-opstándig 

• weer ~e, dm_ de emenamégheld liedt Ven 
geene halfheid geene .anverachiBigheid te 

oiveer van S'ohotsch la 
of - men vindt het ahorriblela ..., en 

missehien is iet _juni: deor die neer .herpe 
afscheiding, dUt het nooit zoo heel ganw,  al-
gemeen wordt. En dat ie maar goa nok, 
want Schotel* is iets, dat men niet in massa 
moet .zien 

' 
• dan doet het bepaald leelijk, ter-

wijl een afaonderlijk exemplaar' vair-mooie, 
heldere, warme tieten bet oog neer aangenaam 

lede doe nuk niet niteeu Met de rumsi S:111 
Ir, 11 ..... neen. sonar-  gestolen met -Nis •...dia. 

4,1`1,, »WI heng .11,  1.10111V1,1.1t111.11. lte geseltje. 

bridge-spelen en eigaretien-rookex van vele 
harer hofdames. 

Dat. men niet blindelings loet al deze hei-, 
vomningen ingenomen geweest en dat, er, 
- altijd in stilte -r- veel ia SagaPok ge-
waden, begrijpt iedereen. Maal-- geholpen heeft 
dat geen niertje! - 

hart en ziel de zaak van hun opperhoofd als 
- de honne-boachannidem---- 

Na den opatUnd van 1745 rij de clans 
wel is waar doet da engelsche rege ving epge. 
heven; maar dat kon natuurlijk _ ni beletten,_ 
dat-  de onderlinge band bleef en at  
men ook,  nog vasthield aan de ond traditie, 
die wilde, dat de leden van één c diezelfde 
kiemen droegen. In; hun eigenaardi coetaum 
waren dat de Schotsohe ruiten. : 

_ _ De voornaamste dans waren on tij& die 
van Camnbell,  Cameron, M'Donald, 'Kenzie, 
MIntosh en "ABGregor --- en in de laszieke 
Schotsen komen die verschillende nahoen nog 
voor. Natuurlijk zijn er in den loop der tijden 
allerlei fantaisies ontstaan, die met de oude 
elanschotsen niets te maken hebben, - dat 
is het werk van de mode en de indutrie. 
Maar de neer zuivere kleuren en patronen 
ziet men Mig inehonden in al die kleine naai-
doos2attikeltjes, naridenbnekjes, speldendoosjes, 
vingerhped-étuis enz. enz., die de vreugde onzer 
moeders en grootmoeders uitmaakten en die 
no, mat de echotsche stoffen weder uit de 
vergetelheid opduiken 

Of de beide hier afgebeelde ligarizten echte 
clans zijn, zou ik u niet kunnen neggen. 

De eens draagt een rok van effen groene 
wollen stof Met een brein- en groen geruite 
tuniek, die aan den onderkant met twee rijen 

" zwart bandfluweel is gegarneerd even als de 
wijde. aangeknipte mouwen. De ondermonwen 
zijn van fijne witte tulle, de ceintuur van 
zwam fluweel.' 

Het andere toilet ie van fijngeribd smart 
fluweel. De rok. die ren_ anten  eenbeetje- 
ruimte vertoont, heeft een puntig bijijeknipt 
glad opgezet - heupstuka liet lijfje wordt over 
den rak gedragen en is afgemaakt met een 
hieofdje van sohoteche rijde, dezelfde van het 
vestje en van de ceintuur. Let op bet geplie-

'veerde strookje dat onder nit'dkri rok komt --
war noch schon eig.!! da! ... Niets nieuws 
onder de. zon! V. S. 

Eenvond is te tem ga &lieden 
't Sleutel der bevalligheden. 

Het is een gezegde van Sally Prinl'hom-
me , dat - er geeaCTechtmatdigheid is buiten 
sympathie. Ik zou er bij .  Willen voegen: En  
ware -sympathie kan hiet, bestaan ióndet gen- . 
dige kenra  van de.diugeba diensen beoordeelt.
Deze grondige kennis ontbreekt mej. Zwartendijk 
bij hare kritiek Op men. Thierbach's kleiding 
methode. De twee afbeeldingen in d9 YronWena. 
kreniek -waren ondnidelijk en niets zeggend. 

Mevr. Thierbaolda kleeding ze een speelmen • . 
risp wat de_ttaitschessukicenteraa,~___-2 _ 

"Afleid", kleeding putsend hij:'t-geestelijk en 
lichamelijk wezen van de draageter, die zeer -
goed--  teelt je onderdeden do Mike, die wij.• 
goedkeurt, in acht .kan noemen. Zoekend naar • ' 
een Eigenkleid vond' mevr. Thierbach dit 

sa:Steem en ieder, die haar en.larésoltéppingen 
gezien heeft, aal moeten toegeven, dit ze voor 
zich velare uitnemend geslaagd is. . 

'Hare kléedwijise opdringen -aan anderen, 

niet aan en ze is tevreden; als die anderen 
door haar aangespoord. Wogen, om te gaan 
zoeken voor dok zelven, uw gewenscht -nnet 
hare methode geheel of gedeeltelijk tot onder,  

Is deze kleeding dunt? Het in baltst te 
oetkenneti. Mooie, soepele stof is •  duur, -dat . 
is een feit, maar ze is ook dunesaani. Boven-
dien wordt geen (Mof verknipt en n Ins 
weinig ellematit nodig. Mooie stof, verwerkt 
in' artistiek model, verveelt norit, zoodat be-
hoefte aan afwisseling niet zoo gevoeld wordl 
als bij goedkoope modeenufjes. Het ,mtaillnota 

,ie veel lager dan bij ingewikkelde mode-
iePennen a De_ dure._ versieringen -van Metra-- - - 
Thierbaeh-zijn iegenderieeht Als mej. Zwarten- 

gelijk neergeschreven zijn. Wat koert een zelf 
gehaakt kraagje? Wat kost een zelf gemaakte 
versiering---vee aanlig geklemde kralen of 
knoppen? Wat kost een`kluwen geef sajet, 
waarmee mevr. llhierbach in losse als onder 
't weekt bedachte steek hare halsuitsnijdingen 
omzet? Veleden jaar•  zagen we een wandel.  
kostuum,.. van grof blauw tast licht brons 
afgewerkt, nu een huisjapon in marine tint, 
geschakeerd dook oud-rose wol.' Wel had de 
ontwerpster tanige Antieke-sieraden-ep-ale----
juiste plaats weten aan te brengen' als gesp-
sluiting of gordel, denk zulke dingen gebruikt-
wat zoo men ze toch heeft en zijn door iets 
anders te, vervangen. Wat de kwestie van de 
noodzakelijkheid der korte mouwen betreft, 
mem. Thietbach heeft wel degelijk een japon 
met lange mouwen vertoond, die aan 't  
troatinglijfje van-le japon gijn te-Weniem. 

Iedere poging, om met weinig moeite toch 
iets geschikte en aardigs in de bloeding te 

- bereiken, verclient mijnar Manna -de hoogste. 
waardeering en daarom kan ik niet nalaten,  
een lans te breken voor deze methode, ons 
deer een zoo energieke en ruim voelende 
vrouw als mevr. Thierbaoh ,gedensonetreentl 

'Dankend voor de plaatsruimte, 
. Uw dw.. 

G. A. 'VAN EERDE. 
Beattrernlid van de Afd. Den Haag van de. 

Yen Vakenhool voer Verbetering vin 
'Vrouwen- en Kinderkleeding. 

Wegel» gebrek euáruimte emet heden geplaste, 

Marie van Westerti oven 
e 1874-1914:-  . 

Natuurlijk wekt ge allen, dat ne jubelt, 
Mevrouw van Westerhoven en ge hebt waar- . 
Schijnlik 'ook wel gehoord af gelezen, een 
heedanig jubileum ze viert. 

Wist ge het niet, dan henben de bladen 
Ij 'al verteld, uit welk een tooneelspelors-
gesfaeht zij stamt en hoe die artistieke fantilie-
traditie door haatnelve en haar zoon. Luitje 

• je waardig is doorgevoerd- 
hebt ge haar daarnevens op het tooneen 

gezien, dan meet ge ook, wie en hoe 
.van Westerhoven: is in het gewone leven: 
even gul en joviaal, even fijn hunauristinch 
en vriendelijk; dit alles dan zonder de non-
liagneering,  welke dnamene_  vonisekt  

voor ons hebben gemeend, dit jnbilenm 
niet ritorlaij te mogen laten gun, Zonder de 
jubilaresse in ons blad te -heldigen en de 
herdenking van den dag, dat zij vaar 40 jaren 
het toenee] betrad, mede ie Meten doei: 
eettige woerd: -aan Ilfar te wijden, eenige 
bijzonderheden van haatte vertellen en lenige 
beelden van haar te reproduceer.. • - - 

Door haar vriendelijkheid, zichzelf een' 
°ogenblik aan Ons af te staan, zijn we in de . 
gelegenheid, een portret van haar te (even, 
mankt ze op hel °ogenblik is, vervaardigd 
!Taaien} voor ons blad. 'Veel portretteh van 
haar bestaan er niet, dat vereekerdp:Ze ons 
ook nog eens bij ons intervieuw en nuarlijk, 
hoe ons onbescheiden journalisten-oog pok 
hier en deer nog-een. spiedde, er weien er 
geen te tinden hl de prettige gezellig uit-
doende kamer der kunstenares. Ja toch, daar 
in 't hoekje zagen we wat: Meer gistend -dun 
werkelijk herkennende, bedachten we, dat dit 
portret wel kon wezen tap haar eerski alt. 
treden op u-jartgren leefted als .,fanfan 

!aandien!, ,....,,t•„141,_ 
bleek waar te gijn. We Waren usu gelukkig 
de doegtematitat tot npretlikette ei' behouw» 

...CORRESEMBNTIE. 
C ol o rn b in e. 't: Is nu te laat om nog 

Carnet nl-pakjes aan -de hand' te doen, de pret 
is zit, waals uw kalender n zal vertellen. 

M e v r. v. d. W. Ja, dat' is dezelfde firma, 
die vroeger te Arnhein gevestigd was; de mak 
ia dur sedert Augustin opgeheven- en naai 
hier overandincht. 

Atini e. De kunden na het wasechtn in-
wrijven mot gelijke derden glycerine en citroen-
en) zorgvuldig vermengd, is min bekend -ca 
red middel om ne ambt te hielden.  

'. .1, Ik rond n af, on nada mant luimto 
komen om vutormarsanwir te -kome.. 1.1Uot 
gerant nog eelt veertien dagen wachten. 



Mevrouw. MARIE aN WESTEHHOVE Itno, r h vrov,en. 

en wo kunt ge dan daarop zien de.kleine-
Marie met haar' groote leermeesteres Mevrouw 
Kleine-e-Gartroan, 

'Dit is -het "welige van het jubileum van 
kfeVi.• van -WeeterhoVen dat ze al die jaren,___ 
waarin ge -"toch eeo menigmaal is Opgetreden, 
kiek-  .heeft meegerekend en pas in Imoninen 
le tellen vanaf den tijd, 'dat ze als ongimeer 
zestienjarig meisje 1n verschillende engage,. 
ment.: het: tooneagezegeld ginglietreklen. 

rei as raaf. eerste niet de eersiob die 
ze speelden zij zes jaar was, speeldebet 
geeelabliap van dee stadsschouwburg te Am-
sterdam, Waar haar moeder Christine Stoetz  

mede en koos in goede overeenkomst daarmee 
steeds haar`rollen; in haar tegenwoordig genre,-

-hetwelk se zoo uitstekend belmerseht, hebbee 
we haar allen kunnen bewonderen. 

Wel vertelde ze ons, dat ze het heerlijk om 
Vinden, eens ego, nn en - dan -van genre te 
yeranderen en meer afeisse.lentle "blijspel- en 
kafakterrellen te vervullen. 

Dit neemt miét weg, dat ze reet haai tegen-
.Meliger Weeklaag neer tevreden is, evenlila 

. overliet gezelschap, waarvan zij de artistieke 
leidster as - 

Ieder weet wat het zeggen wil, het regie-
' neurs-annbt aan eens schouwburg. Het heteekent  

meestertheater, van „Het Tooneel" van den 
Heer en Mevrouw Verkade, Lapidoth, Cuypers, 
Nap di la Mar, de orkestleden ene. enz. 
veel om alle nemen op te noemen.- En toe 
de jubilaresse midden in dien bloemenecho 

-stand, trad Kdif na:tri... en hield. na .  
namens-  de directie een fraaie salonlamp een-
geboden te hebben, een eenvoudige, hartelijke 
toespreek' tot ml Mogeetenster Marie,' zonale 
bij haat vriendschappelijk noemde. Hij hein-
ne,rde haar aan den langen tijd, dien' zij ge-
selmonnik ,hadden gewerkt, het langst aan den 
~ah-Schouwburg en releveerde; hoe Marie 
Ven Westerhoven altijd, al was hár rol ook 

'nog zoo kleit, er iets van wist te maken en 
vol ijver- Was. Hij weet op het ..groote aantal 
vrienden er vereerdern, dat zij nieh reeds in 
den korten tijd van het theether lier, ge-
maakt,  had et eindigde met den wenn., dat 
zij nog lange jaren als een sieraad in hun 
midden moge blijven.  

Na hem sprak de directeur Louis Bouw-
meester. .Ook hij sprak piet groeten lof over 
haar pretstatiën en herdacht de Indische tour-
lade , waar Marie van" Westerhoven steeds 

oo p , Fe ni. 
haar vijftig-jarig jubileum mocht vieren. 

Marie van Westerhoven nam daarna zelf 
het,  woord om' 'Met een kleine toespraak te 
danken voor de <sympathie welke zij vab alle 
kanten ondervonden luid. 

Een dik -pakket telegrammen en brieven 
waren de 'bewijzen, dat ook verre vrienden 
den heugelijkee datum niet vergeten witten. - 

Over het stuk: eDe verzegelde minnaar., een 
Fransche. klucht en de.., vertolking, kunnen 
We, int-den- aard der zeek-.-kort zijn. Het 

---alleranlete-  :ding-;werd door alle epelern met 
veel .entrain gegeeld en moesten we gaan 
detaillemen, dan zonden We al dadelijk de 
z*stn-hoofdrol- ven- Versdjl, -de. radicale ti- 

end ,_gan Bounmeester_en het fljne_speL 
-in-  de elegante ~bijnier van Merken:1w 
Botwmeenter willen loven. 

-- Doch we - zullen het hierbij laten en slechts 
nog- vermelden, dat het kostelijk spel -der' 
jidailarease voor een niet gering deel oorzaak 
wasvan de menigvuldige vroolijke oogenblikken 
in de Mal. 

Een zeer geslaagde avond dus voor de 
jubilaresse, waar,  zij met genoegen aan terug 
moge denken. 

HANKA VERBRUGGE.' 

•INGEZONDEN MEDEDEELINGP,N. 
Prijs per regel 40 leut. 

VERSCHE TRUFFELS. 

Koken zonder water, .braden zonder vet. 

Elnisvrouwen, lijkt het geen sprookje, deze 
stoutmoedige, haast overmoedige woorden? 
. En toch, zijn ons niet vele dingen, die ons 
even,op apocrief in de enern klanken, waar 
gebleken? Hebben we vroeger niet onze handen 

elkaar gelang. all we hoorden von een 
rijtuig zonder . paarden en hebben we niet 
ongeloovig geglimlacht bij de verhalen. van 

• toestellen die als vogels in de lucht weefden? 
En toch, het schier ongelooflijke hebben we 

zien gebeuren, eu auto's noch vliegmachines 
.kannen ons zelfs meer emotionneeren. En de 
rij- der vennuftige,nitvintlingen kimt tot geeá 
end Schier dagelijks hemen we van de een 
of andere scheppende gedachte, omgezet in, en 
uitgewerkt tot comfort vereehalfende apparaten. 

Het behoeft ons dus eigenlijk . niet meer 
zoo te verbazen; als m-e lezen dat het mogelijk 
is/  liet voedsel klaar te maken zonder de tot 
heden onmisbare ingredienten, boter, vet of 
weter. Doch -een speer van twijfel bekruipt 
en- teel eng_  een Ondankti_kn_nlenemen gre 
de uitpoodiging ten een,  oneer groote -maga. 
zijnen aan, een kookdemonstratie met dit won-
der-apparaat bij te wonen. 

En zoo hebben we dan met eigen oogtor 
gezien, wat Nee al niet mo'n stelligheid hadden 
hooien -  beweren en, het dieet erkend: er was.  
Sets teveel. gezegd. Inderdaad kwam de rime], 
th een papieren enk gevouwen en op een ge-
mune steen. (Met vuurvaste) schotel gelegd, 
prachtig blank glanzend, in een bouillonaehtig 
vocht drijvend, uit de. Sanogres-oven. Inder- 
daad was het giume stek soastbief zonder 
stenige toevoeging (behalve peper en zout) in 
een Braadslee gelegd, mooi bruin eis wan er 
een kleine hoeveelllefd zeer kraehtig vleesch-
extract in de' slee gedropen. Bij het doorsnijden 
bleek her vietsech al zijn sappigheid inenvendig 
Indienden te bellen en 1100d eed &mien ns:in 
blik. We Maden ling binnen vertellen vno 
dr eendvogel, die we. op dezelfde manier in 
de uren doen en er goudbruin glanzend 
uit zagen kanten, ot sast rijst dir, met 
Vesk beekje tentet orgeltel 1151 een ge- 
1 1. K 51 vrucht Is, dus zijn eigen vocht 
heeft verten,„ ua Verhelp Van tijd lolkineen 
51,51,5 den eMelt opgediend uerd enz. isni. 

held „bar id dennen geknord, pin te 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs, por tegel 40 cent. 

Alteen heden Donderdag 
van eo-5 

en morgen Vrijdag 
van MIEP 

20 0/0 Korting.  

Inventaris Uitverkoop 
van Authentieke Perzische en Setyrna A'arpelien, 
Rot Perz. Kleedjes en Lovers, 

. 'toeans, Silk Rage. 
Etldkleedles, Bijzonder fraaie exemplaren 
in lichte kleuren voor Salon en &ader, 

Firma ISTRUEWN Imp. 
, PLEIN 28 over hef 2laterleshuiee 

hegrijpen,_rlat_Jiierapralce-is.  een-emánderda. 
kijkl5tillare nitsttidin-g, RinT-hAlen—ze in de -' 
praktijk evenveel geeft, als ze bij een enkele • 
demonstratie belooft, -een hesje. Omkeer in het 
keuken-Vraagstuk kan brengen. Naar wat we 
er van zagen en hoorden, brengt het een enorme 
vereenvondiging in het bereiden der spijzen - 
met zich mee en tevens een grol:te liesparblg 
van tijd, Men heeft nl. alles maar klaar voer 
den oven te maken, d. i., in daartoe vereen, t 
digde papieren zakken of zeer goed sluitende 
pannen te doen en het daarna in den ver-
warmden oven te plaatsen. 

Die verwarming geschiedt doorlu,eht, verhit 
door gas, hitwelk in een.groot aantal kleine 
vlammetjes onder het apparaat brandt en 
de-dubbele wanden vee het toestel' et des • • 
ook de pnache. binnenin., op  de getrsnsidt,  
temperatuur brengt. Een gasregnlatepr en een 
thermometra gorgel voer de goede regeling 
van de temperatuur. Na engeveereen-kreettier • 

-of .twintig minuten is de oven voor het inzetten 
der spijzen gereed.- , 

Men kan tegelijkertijd braden, koken en 
stoverin deneelfden oven. Men plaats daartoe 
de spijzen zoo, dat een meerdere of,  mindere 
hitte op hen inwerkt. Een gebraad dus aal 
men onderaan, het dichtst bij de warmtebron 
plaatsen in een braadslee, De groenten enz. . 
plaatst men op het eerste rooster' in een goed - 
sluitende pan, zoodat de hitte niet al te eter 
erbij kan komen en op het bovensté rooster 
kan men giseh of iets anders, in een of meer 
gakken geschoven, zonder gevaar voor bruin 
woeden, laten koken. De oven zal de hitte 

,moeten hebben, benoodigd voor het boeien en 
mem-régelt- slechts--voor de- a nue gereehten 
den warmte-invloed. 

Profeteeran is altijd mocielijk en deze uit-
vinding een beslist gunstige toekomst toe-
schrijven is niet mogelijk, daar zich, naar Ons 

-voorkwam nog wel eeps moeilijkheden kunnen • 
voordoen. . Mogelijk. is -echter ook,. dat hij 
grondiger kennis deze verminderen of verdwijnen. 

. Pertinente voordeden. zijn echter: het me. 
goed als geen gewichtiverlies (huismoeders 
denkt een, aan het iebraden van uw kostelijk 
vleesel I) mn een kleiner gebruik van .boter of 
Vet. Verder' een . grootere voedingswaarde en 
lekkerder smaak, daar het aroma in zijn geheel 
behouden blijft. • ' 

Pm last not least, geen aanbakken of vest-
koket aan de pannen. En, medeshuisgeonwen, 
ik weet niet hoe het C gaat met 11w pannen 
en uw dienstmeisjes; maar mij hebben beiden • 
vaak ergernis en hartzeer bezorgd bij • het 
aanschouwen van mijn mooie, geemailleerde 
pannen, stekgeeprongen en afgesleten bij hit 
schoonmaken der aangebakken rijst of aard- 

Allee bij elkaar, genomen , emir mij reden 
genoeg, dit makje eens goed in de gaten te.  
honden en een eventneele,  iansehaffing niet 
tot -  de onmogelijkheden, rekenend, en Screen 
em mijn lezeressen mijn seindingen  me 
deden. 

Ik heb hiermee mijn plicht jegen, haar 
gedaan. Ga eelt' en overtuig 1" verder. 

te ar niet-optimistisch aasgelegden nog dit, 
dat het gasverbruik liet hoog te noemen is, 
en. -rein-ling ook nietlimángew7ion gumt 

-behoeft te min n I of i ani. leiding is vol-
doende én bet apparaat verbruikt gemiddeld • 

• per nor 3811 itt. gas dat re tot de 1-Ianersche 
prijs. berekend ongeveer ets. per uur. . • 

Er bdintaat pion , een . konkeursn, hier 
geven om in eeuige lasra de behandeling 
van de oven-  volkomen te loeren. - - 

Amerikaanse hes I,iefde. 
Ik wed, dat gij-dit een e...idiotie ie 

terminis Vindt. stfoeeg vraagt ge, elk'Asnleri-
kanen -- weten die nog van liefde? \ Veten 
die nog ,aii iets ander, dialabunninese ei 

Zon ditelit ik ook, toen ik tin'der d.. engen 
kreeg, si at mij tint het sc he rijvn een dit -stokje 

Niermint- -- Aantikt, Snel zijn ten 
hemel adlireiende wijze Van geld verdienen, 
niet zijn merg en been verrotte politieke 
oe tstonden, met nip spilmiehtige rousen, zijn 

mannen, bij :uitkienen te goden ons te 401111141. 

mrt zijn lilter e r vloot op de alli•rseltioule-
lijkste manden gemieterd door-de usideerieletim 
- t r,en ris ttikrika new„ bak' 

lin ja Midi zon ineit'initinineten 
!nom., als •11111 ziet, dar --1en der neonnatt . 

Ereas een kind - in noodig, om slechts enkelti 

duet eeret niet erg toejuichte, vond de het 
eindelijk toeli goed en ging de kleine actrice 
haar rolletje - bij Mevr. Kleine instedeerell, 
'kant sel moeder léke. het 

eer heb ik gein geld vóer., 
Na dien tijd gebeurde ,liet oog  dikwijls, 

'dat rij meespeelde en hoewel^ uit zicheelf 
al wel wat 'inzicht had'en d. geen moeilijke' 
leerling was, gebeurde het toch-.weleer, dat 
de traantjes _Stroomden:en ze schreiende van.  

- kaar--let jaar speelde -ze,  
bepaald veel, zelfs -zoo,;  dat' haar opvoeding 
er wel ander leed.-Dit heeft ze echter daarna 

tot luier _UP.. 
jaar is zij- Rien ijverig aan het stadeeren ge7  

Een Tooneelsolmel echter, zooals de' tegen-.  
waardige, beatond er niet. Wel was er een 
avond-tooneelschooltje,waar een klein• aantal 
leerlingen onderricht in acteer. en deolatmeren, 

Ignmsastiek, schermen en danseen:ontving.: 
Aardige herinneringen 

wist. zij nog git a...1-tája. 
op te halen en 'onder de 
namen vanjeugdkameraden 
waren er vele die onsbe- 
kend in do oores klonken 
aio behoorend -tot de oude 

 kleine 
Marie van Westerhoven. Hoewel baar moeder 
zinnen te zeggen en liet oog' viel Op de 

. . 

aan verbonden. wan,hot ouderwetsche stak- de-repetities- leiden en- er eerd-voer allee en-
(dochter van P. N. Stoetz en mej. Majohnki) [de mise en scene en de rolserdeeling maken, 

Dertig jaren of Het leven van een dobbelaar'. . nog wat zorgen , . 
Er heerscht echter een prettige geest van 

samenwerking onder het gezelschap, die heer 
moeilijk Werk niet,  verweert dooi lastige hij- 
komstigh,edeni, en zij had voor allen seer waar-
deerende Woorden. En,  voor de toekomst van 
het Ensemble verwacht zij ook veel goeds; 

accueer e de meréte Magnike tijd maar eerst 
eens achter den rug ie en het gezelschap nog 
meer een hemogeen geheel woedt. 

Haar aangeberen optimisme en frimehe levens-
lust hebben haar steeds -geholpen, de gebeur,  
lijkheden des 'levens blijmoedig in te zien en • 
zijn oorwaak, dat nog thans, op dezen leeftijd 
en na een moeilijken levensloop, mevrouw vart 
Westerkroveneroceseus-staat-alseerryiendelijke• 
go/Mig' vroireelortg in haar voelen en denken - 
en in haar liefde voor haarvak, .• 

En zoo ins nu. de eert-avond ook-weer voorbij 
en heeft het publiek-gelegenheid gehad, Marie 
van Wenterhoven te hnldigen en te bejubelen. 

Het heeft gein' gelegenheid daartoe' laten 
voorbijgaan; bij haar eerste opkomen klonk 
al - dadelijk een hartelijk; hung nangehonden 
applaus, dat duidelijk de sympathieke ,gevoe- 

Menigmaal werd er voer 
den aanvang der Fransche 
les gestoeid, of als het 

_ winter was, gesneeuwbald,' 
en dan was de ontvangst 
der aide strenge Madame 
..... alles behalve vrien-
delijk en werden ze ijlings 
tering naer dematgestanrd, 
om hun voeten te vegen 
en zich af te schudden.. 

Ach ja, menig eroolijk 
°ogenblik heeft, ze toen 
beleefd, doch ook in later 
tijd, zelfs' al was het le,  
hem Met zoo ergfortuinlijk, 
heeft Marie van Wester-
hoven haar zin..or humor 
en voor vroolijkheid weten 
te bewaren -en wanneer ze 
zelfs vertelt-Ven baar werf-, 
jaren, den .tijd dat zij, ne 
twee jaar jij.  Gent gewee-át 
te zijn, ,reizend en trek-
kend rondging met losse 
gezelschappen., klinkt door jongejuffrouw MARIE VAN WESTERHOVEN (gs FEM.) 
alles heen die Leen. Boe en Mevrouw NLEINE-GARTMAN, In „Oe nomina eenalten". 
grappig rist ze ons te 
vertellen van de keer, Men ze samen met .leng van het publiek vertolkte en na het 
llettmeenter, -Anton van Zuylen, haar broer eerste en tweede bedrijf volgden bluenunanbie- 

Westerhinen neet diens vremv-en ' dingen en speeches. 
anderen, in Dordrecht gespeeld hebbende( den 11e eigenlijke huldiging vond eerst 'dente 
volgreden morgen bemerkten dat de recette na het tweede bedrijf; deck ier de eerste pauze' 
niet eens toereikend maa, tam de onkosten te _werden reeds Wee kranen aangeboden, namelijk 
dekken en zij hun logies niet konden betalen. van haar 7.0.511, elirispip, es ten van Louis 
Onverwijld mast een vers hen hulp goeie Bouwmeester, de vader van den directeur. 
lede« es winyl .boon van Zuylen naar zijn Nadat voor de te is-de 11144 het mhi•nn 
broer Willem in Rotterdam geronde», am de gezakt uns werden een oversielpettilt• hm•icel- 
gelden te holen, noodje sin hen uit het beid bloemstukken idni eike grootte en ver- 
ln[ltentent to -kunnen alonttdnigen, he, sidietsi nel, nf 

Speelde Zij eeres ingf,nne, .toerai 00 daarna er geen eind Unn hein. 
jeune . ulluntranse•rulleir, zij ging met dim tipi Er ren er .11 de directie ,ar lot le... 



Restaurant T. REMY. " 
?Benne Uitleg No. 0. 

Déjeunare f 1 eediner, dopais f1.50. 
Speelntai pour diners afplekte en villa. 

Gevraagd: 

gevende jinerikaansche Vrouwenbladen, een 
eereplaate inruimt aan week als hier eau 
Fetelle Loomie staat. • 

Het heet s'Ehe different sHimss that,I love..' 
0, stel n gerust, ze heeft het niet over 

." -haar. '/,e zal hun-initialen niet 
borduren op haar baljapon;  noch hun 
tresten dragen in haar kapsel_-,, tooide onze 

• modemedewerkster u zon geestig en ondeugend 
voorstelde voor are maskeradepak., De sllij!s, 

- die ze liefheeft — 't "zijn zoo velen in Wil; 
't  is Hij, van aide kanten -bezien, 't is Hij bij 
zijn komen en gaan, in zijn lachen en toornig 
zijn,. in "zijn eindelosne zorgen om haar ere  in 
zijn teleurstelling, al ie niet aan zii,S hooge 
eisclien beantwoordde.- - 

Altijd,. overal, om alles heeft ze hem lief.-
'Hoe,  lieftallig 'en eetivomftg vertelt deze 
metikansehe -van Hem, Een paar voorbeeldjes. 
„Als we -uit rijden - zijn, vind ik 't nd 

heerlijk, hem te hoeren zegger:: !len je niet 
koud' Heb je 't niet koud? Eh dan zijn 
manier Om de reisdeken om me heen te slaan! 
Dan moet ik hein' pakken!" 
• „Ik hou er• zoo .van om hem te hooien 

afgeven up vrouwen, die -oerringen dragen. 
Ik hou er van om hem' te hooreg zeggen: 
ik bei z&S b 

Uji  
verga van de bug om er ook een paar te 
hebben,: van die mooie, van die heen lange!" 

,,lk houd 'van, Item OIR de manier, waarop 
hij mijn moeders ,portret van teen ze achttien 

-was, bekeek. Dr; wiet, dat hij er slechts mij 
in zag. Ik zei • niets. Toen de wijze, waarop 

• hij het portret Uit zijn handen lei! Zoo lang-
* zeem, zon in gedaWiten, zoo teerleed Ik 
,lachte — meid ik ging even naar de eet-
kamer toe om mijn oogen af te vegen." -

En dan die laatste juichkreet, zoo echt 
Ser,. zoo begrijpelijk! Eli zoo lief van haar 
in zeggen. 

Ik hond van Hem; als rijn broer ons komt 
bezoeken, _Zijn broer is als gangelengde--inelk--- -  

bij Hem- Hij is het, en toch is Hij 't , weer 
niet. • 

't Is bijna kwellend — *broer is.als eer, 
te zwakke, echo van Hem. Hij in als volle 
room "7-- louter weelde"' S. 

,„ 
Huievyo,uwenVereenigingen. 
Wj hebben er ook al een. OP, bladzijde 

80 van bet Vronwerijaarboekje kunt.gij vinden,-
Ned. Vereenighi,g van Huisvrouwen, goedge-
knul pij Kon. Eteslult :van 16-  April 1913. 
Presidente: Mevrouw D: de Groot—Reins, 
$wenlineksis.' 1311, den Haag, Secretaresse 
Ifetiwta.. Blek--r1)117ii, Lieer: Té °eniger.  
tild'Vertellen ere ti meer van deze vereniging,. 
want wat wij er reeds von 'koorden,. lokt tot 
verdere kennismaking ' 
•• 'Ni, kwam onlangs de Nieuwe' Roll. Cou-
rant,  met zon'n aller interessantste-. Coirm-
pofidentie uit Weenen, en daar Week, dat dé 
Vereniging van Huisvrouwen -,ge macht ie, 
die ontzien moet wonen, waarmee gerekend 
moet warden door de leveranciers. 

Is liet leven hier duurder dan vroeger, in 
Duitschland en Oostenrijk schijnt dat nog 
veel erger te zijn. Althans veel omvattender  

die melkboer, die slager en, die kruidenier 
bakzeil halen. 

Eerst zijn de dames uitgelachér— • hoe 
goed, dat ze zich daar niet , aan gestoord 
hebben! Wie wordt er niet eerst uitgelachen! 

De dames hebben niet gering te achten 
tegenstanders ia de vele aartshertogen en 
prinsen, die als grootgrondbezitter onder hun 
eigen naam hun zuivel, hun slachtvee en hun 
wild nam de markt starre. Er zijn nog zoo-
vele domooren , die er een eer in stellen, 
„faisanten van- Aartshert :k So and So" op 
tafel te hebbén —"en zulke domooren sluiten 
zich niet bij de organisatie aan , -blijven de 
tegenpartij door hun klandizie Steunen. 

Moedig echter restten de huisvrouwen den , 
strijd voort. Onlangs !bidden ze 't 'aardige 
idee, om overal, door het gansehe rijk heen,  
op 't zelfde uur hare vergnderingen te hoi: 
leggen. Stel I/ voor, .dat iemand in staat was 
geweest, al die vergaderingen rond te gaan — 
hoe' zouden zijn noren getuit :hebben van 't 
hartstochtelijk Doitselt, Poolsob, Tajecliiech 
Slavisch en Italiaanseh.; waarin de Opaten-
rijksche vrouwen ham grieven lachten! 
, Flink van haar, dat zij 't niet hij legerden 

Bnderlinge Vrouwenbescherming: 
Men schrijft ons uit Rotterdams 
Uwe teachte medewerkster, mevrouw van 

Itellie—van Balden, heeft onlangs esp' een,  
fentavond 'ten bate dezer verseniging en haar. 
Rotterdaresche Meeting, zoo welsprekend 
betoogd, dat de afdeeling groote behoefte had 
aan een tehuis voor haar protégé" zooals 
de Thagsche afdeeling al talig bezit in haar 
Toevlucht Mároonistraat 114, door Vree mede-
werkster Hanna Verhang:ge onlangs beschreven. 
Woensdag 18 Februari is de Rotterdamsche 
Toevlucht geopend en wel in de Stieltjeastraat 
86, mast het  Consultatie-bureau ven de Ver-
eniging tot 'ffea-o-herming van Zuigelingen.  

Deze laatste vereeniging zorgt voor de levering 
van de melkt en voor de medische: oontr0le. 
Tien bedjes staan er klaar voor de gastjes, • 
en ze mogen hier tot hun tiende maand blijven. 
Ook er gelegenheid tot opname van -vier 
moeders. - 

De bekende• doctores. mevrouw Weeaniger 
liulsebos hield, de epeningsrede. Ze herinnbrde 
eraan'dat, de Vereenigiog Onderlip en- 

-bescherming in 1806 hier ter e is o 
richt met de zeer krachtige medewerking an 

'mevrouw •Verslnys--Poelman, onlangs ;  o r-
ieden. Long heeft de afdeeling. Rotterdam 
getracht, de jengelkinderen -harer liesolierme- • 
lingen kosthuizen groot te brengen maar ' • 
'Steeds gaf de verzorging daar aanleiding tot 
ernstige klachten. Dokter Anna van sitheOznen 
was het toen, die aanraadde om te 
vragen aan de ,Yereeniging tot Bescherming - 

,van Zuigelingen, - - 
Thans werken beide vereenigingen in een-

&acid samen, tot .heil Van roeden en kin-  
Ylefen. Onder de feestredenaa" dit volgden, 
waren mevrouw Jent», presidente van de 
Toevlucht Mareonietraat den Haag, mevrouw 
SchelteinaL-Bednin; muren:re-me van het Tehuis 
onnette te Amsterdam  en meereu- vnl  
Hierna  Hijmns uit den Haag, de presidente  

-,iihet Hoofdbestuur van Onderlinge Vrouwen-
beecherming. Met dit ',Tehuis is de Stieltjes-

' straat mee, telt Onderlinge Vrouttenbeasher-
Ming na drie toevluchten. 

COIDtg8RONDEttra. , 
Mej. j. D. Wat Funristen zijn kunt II 

lezen in een der reeds verschenen l'arijsche 
brieven. Onze medewerk:ger Mej.. Lajoost 
wijdde' aan hen en • aan de cubisten een zeer 
interessant artikel. 

Het Vronwenjaarboelje kost 50 cent - 
portokosten 'en isverkrijgbaar bij het Nationaal 
Bureau_ san__Yron.wenarbeid, Jacob van-
Doesehnat 68 alhier. 

-gnomen- -en- veel -ets:steger-en 
• de klachten. 

De ll'eeusohe vrouwen, :net haar „Reichs-
organisation der Ilanfrauen" hebben-allermeest 
den strijd aangebonden tegen de drie aller-
' schandelijkst ,dure artikelen< melk, vleeseli, 
suiker. Zij geven een voorbeeld dat eendracht 
macht maakt. Reeds telt de organisatie 10.000 
leden in Weenen alleen:- vrouwen van hoog. 
leeraren, advocaten, rechtere eto. — dus 
huisvrouwen , uit koopkrachtige kringen. 

Nu, als die alle eensgezind zijn, en den 
melkboer, den slager of den kruidenier 
boycotten, die melk, 1vIeesch of suiker niet 
wil leveren tegenden door de dames Va-Stg -
rsielden-billiiken-prijar---ritar ingrijpt-Kil-ar 

.--W E DST D. - - 
Voor onze lezeressen schrijven wij een 'wedstrijd uit in 't aanbrengen 

van nieuwe alionne's. Deze wedstrijd eindigt 30 Juni a.s., des narniddags 
. om '5 uur. 

De prijzen zijn de ,  volgende 

r  prijs:  Een -week naar Parijs, Berlijn, Wiesbaden of een andere 
plaat:: in 't buitenland, ongeveer op denzelfden afstand, bv. Londen, 
of . . . . . . . . . . . . f 125 in contanten. 

. 2,  prils:  Vier dagen, naar Brussel, Bentheim, KiMigswinter (Zeven- 
gebergte), de 'Ardennen, of . . . . . . 1 75 in contanten. 

3e prijs:  Fin laad-voorwerp ter waarde van f 5.0 (naar eigen leenre) 
•bv. een gouden armband, een bronzen beeld, een horloge, of iets 
dergelijks, of . . . . . . . . . f 50 In , contanten. 

prijs:  Ban lintenrwerp, ter waarde van f 35 (goor eigen keuze) 
b.v. een gouden ring, een werktafeltje, een reisnecessaire, of iets 
dergelijks, of . . . . . . . . f 35 in contanten. 

. . f 25 in contanten. 

. f 20 In contanten. 

..f15 In contanten. 

8«, 9,  en 10e prijs.  elk . . . . . • . f 10 in contanten. 

Wie minstens- S nieuwe abonne's aanbrengt, ontvangt ft: elk geval 
van ons een cadeau , ook al behoort men niet onder de.10  prijs:winders. 

Voor iedere nieuw» aboine , die men aanbrengt, ontvangt men 
telkens, te, °end' kantore ( ineuterdijk ns 16, le etage) een door 032-4 

oriderteekend bewes. Turachen 1 en 15 Juli moeten de bewijzen.bijns  
. woeden ingeleverd. Wie de meeste dier bewijzen bij ons inlevert, krijgt, 

den eersten' prijs, de daaropvolgende den tweeden, 'ene. enz. 
Als nieuwe .aboun,Es worden zij beschouwd, die voor minstens een 

half jaar op no blad inteekenen en het abonnementsgeld over dat half 
jaar bij aanbieding van onze kwitantie of te onzen kantore-behoorlijk 
voldoen. • 

Nadere inlichtingen en, inteekenbiljetten zijn eiken werkdag van 9 uur 
'e morgens tot 5 uur-  's avonds aan 0/01 bureau, Kneuterdijt 16, te bekomen. 

De Directie van 
DE HAAOSCHE VROUWENKRONIEK. 

LOCARNO 
—aan liet Lage Maggior 

Einditatton van den Gotthardspoorllin. 
t 6 uur van Bazel. 

 

Beste ea dichtsteligutle Winter- en Voetaarsyerblinlaats. 
Door alk geneeskundige autoriteiten aanbieden, 

  

GRAND HOTEL LOCARNO. 
Schoonste en comfortabelste verblijf aan.de Italigansehe nieren. Uitgangspunt voor 

ontelbare' uitstapjes, Imposante tuin. Centrale verwarming. - 
Prospectus en besebrijVing van den geneesheer, Dr. MARTIN zandt BALLI , 4genaar..,j, 

Maison BRAND 
Tailleur p ur Daines 

Telep 5599 

- Papes at 20. - 
Ontvang t bericht 

der nieuwste ailleurstoffen, 

een beschaafde, 
zeer bie /raakte 

DAME 
voor het bezoeken nu handels• 
lirma'a door geheel Nederland 
voor eau nieuw op te richten 'tijd; 
schrift op Feministisch gebied. 

Brieven ouder K. 207 aan 
het bureau. van dit blad. 

7e 

6° prijs: 
prijs..  . .  

H. van Dooren & Cie 
M ODE S  

5 Hoogstraat. 

• ••;oirarERDAny UTRECHT 
• Lohlaohosfroaf 24. Oud Kerkhof 22., 

OES 
s, . At  

TER i . '
,.....„,„, .,..,.., 

:  r.,,, HO .     
Dagelijks rende Oesters 

met certificaat. 
Versehe Carfar (Schip • 

Nadoezel),"  
Kreeften  en Paté. 

A.DVERTENTTEN. al 

B\ uw'YI1a sen en Magazijn 
DE -NEDER L~C,JM:Ag-~r 

W. C. VAN BEYEREN, Zoutmanstraat 71 
TELEF_011Y::0-7470„ 

De prijzen, 

Beleefd 'verzoek aalt onze geachte Clientèle, ver-
anderingen aan -hij ons gekochte ZOMERMANTELS 
en COSTU MES thans te laten doen, aangezien deze 
na 15 Maart niet ineer'gedaan kunnen worden. 

BAHLMANN & C°. 
35. Hoogstraat. 

áan een 

eerste klasse damesrijwiel 
te stellen, zijn: 
le soliditeit wat alle 

doelen betreft; 
2e bijzonder lichte 

gang; 
3a elegance; 
4° zware vernikke- 

ling en houdbare 
emailleering. 

v fieW ia alle opzich- 
ten fijn dames-rijwiel 
mogen thans varieeren 

van f 70 tot f 135. 
Daar beneden is niets 

DEL1GIDELIJKS 
te leveren; daar boven 
betaalt men 

famoy prijzen. 

   

Wij houden het Juiste midden. 
Nwlorlziobebe Boek. za Steendrukkerij, your:wen t.. yi_Mac 
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Spanje. heeft vele kostuum. einspinerd. 
-Beeldig ie een witezildes e jaWnimet 

, lagen ronden hals en als voornaamste ver-, 
viering een Spaanse-he' kanten mantilla over 
één nahouder geslagen, aak-die zijde reikend 
tot ver ever de heup en aan .de andere zijde 
in het middel bevestigd door een groote gesp, 
Heel mooi is ook het helere-instouw in lelt 
lirnin-grij- -laken. De bolero valt' met twee • 
rechthoekige panden. neer tot op het breeds 
Sjermceistuur van vinuroode zij. Mouwen en 
lijije. zijn met kleurig :borduursel gegarneerd.-
Onder de bolero wordt een witzijden hemd 
gedeagen met als eeltige versiering een volant 
von 't zelfde lenge de sluiting. 

Een...ander bolero-kost:am is donkergroen. 
De bolero heeft revers. Over het band wordt 
een kleurig vest gedragen, dat met zijn lange 
slippen nog ver onder de brede ceintuur 
uitkomt. 

Snoepig stoet een hoed, opgemairkt naar 
.den Spaanschen hoofddoek. Het ze niet meer 
dan een eenvoudige Cahotier van stom. Om 
den bol is een sterk gekleurd breed lint ge-
legd, glad erom. Maar onder des rand, vast 
om het kapsel -sluitend; zit een beadem van 
hetzelfde lint,--en die bondeau ie zilt geplooid 
en gestrikt, dat 't, lijkt, of de draagster -Oct 
Sparschen hoofddoek om heeft, waarop ze 
zich den hoed gedrukt heat. 
• De mantelpakken zijn alle zeer streng een-
voudig - en missen, wat de taille betreft, alle 
cottpe. Als een  rechte koker  kut_il Ina  de  
schouders iet de kennen, Soms staan ze open 
op een zeer kleurig, grootgebloemd vest. Dit 
hebben 'ze dan Mok Apr Europa overgenomen. 

Maar ik zei 't U daarnet al - de toilet-
toevoegels zijn Parijsch of Berlijusch. 

,	 Daar zijn de breede zijden ceintuurs, ge- 
bloemd of helkleurig, Met afhangende, gegar-
neerde einden. Daar zijn de bossen gemaakte 
bloemen, voor in ceintuur of corsage. Alleen 
de gekleurde zakdoeken mg ik nog niet 
in de Europeesehe modebladen. Wel leuk anders 
-- het ellen wit is al zit lang bon ton --
nu wordt het tijd dat er wat-anders komt. 

Hier zijn ze wit, met kleurig geldokten 
rand, of rose, groen, paars,. blauw, mei open 
zoom en witten rand. 

11e tassehen kennen we alweer. Steeds bui-
enen woeden ze - het leer is als grondstof 
geheel verworpen. Zijden en fluweelen tassehen, 

_ rhordourd of met kralen gewerkte zilveren 
• raamhen 

Ren Amerikaanach toilet-aardigheidje,-  waar 
ik hier, in Dele Hollende-he winkels; teute 
reMia de rudimenten van rag,. zijn _Wever: 
sieriumin nie fluweel.% lintjes. zijden imordj 

iets dergelijks, dragend &&&&& :noentje. van 

Psychologie der Vrouw. • 
Mannen hebben zich sedert eeuwen ver-

beeld, dat de -vrouw raadselachtig is, geheim-
zinnig, niet ie doorgronden. Mannen hebben 
sedert eeuwen gesmacht naar oplossing dezer 
~en, onthulling dezer mysteriën. In ene 
blad werd reeds geselneven over het aandeel, 
dat Mond Liea, la Gioconda, heeft- in dezen 
mysterieschijn om het hoofd der vrouw, 

Evencene mochten we reeds eet oordeel 
.afdrukken nn een schrijver, die vrouwenwerk 
ditárbm zoo prees en met blijdschap begroette, 
omdat het zoo volkomen weg en eerlijk, zoo 

kervend oprecht,  neer was geschreven. We 
bedoelen Ada Geelde werk..' 

paardeMtig vak bovengenoemden schrij-
yer_bewees ons, dat nog steeds de man met-
blijihichap begroet datgene, wathgm een diepe-
ren blik doet slaan in het zieleleven-der vrouw. 

Thans is het Do. Aletrino; dient de Nieuwe 
Gids blijde is met Jeanne Revneke ven Stinve's 
Liefde's Schijn windig deze roman "tikweer een. 
nouwenkarakteir ontleedt, raadselen.-  oplost, 
mysteriën onthult. 
. Dr. Aletrino beoordeelt Liefde's Schijn niet 

alleen als man, maar ook als geneesheer. Hij 
vindt, dat een dokter, en vooral een zenuw-
arts, op de hoogte meet rijn van de moderne 
buiten- en Innetenlandsche literatuur. Daarin 
zijn neergelegd de roerselen der moderne del, 

.de retietie. van deze op moderne denklicalden,--
op moderne levensbeschouwing. 

ulo mijn prakt:g-k heb ik ten minste zoo 
Met' -grootte, dart -  tael-  zeknr 
gehad van wat ik,. op psychologisch gebied, 
uit moderee _romans els door mijn ondervinding 
heb geleed:- 

Waar. dit 'alles den modernen roman in het 
algemeen betreft, is het zeker van toeneming 
op de romans, die vraagstokken van de vrou-
welijke psyc.he behandelen.. 

Wat voor ons vrouwen bijzonder interessant 
is om te lezen, is, dat dr. Aletrifio boeken, 

' de psyche der vrouw ontsluierende, niet alleen 
van behing en groote nieuwheid vindt `Mg 
man-nen, ook wij vrouwen zelf hebben er nog 
alles uit te leergin. Want; zegt dr. Aletrino, 
wij kennen olie zelven niet en 'hebben dus te 
luisteren mier een vrouw, die zichzelf en ons 
wni. kent. 
• Enkele mannen acht hij ook competent om 
over vrouwen te schrijven en te oordoelen. 

Sommige meesters-literatoren; in de eerste 
plaats de Pransche romancier... Voor de rest 
zijn ze alleen in de leer gegaan bij.:.. hun 
eigen vrouw, beweert hij. Wat ze daar ont-
dekten, was gewoonlijk niet veel fraais en dan 
dreei.hun verontwaardiging kuit tot schrijven 
en.... tot generaliseeren. oh faut laver sen 
linge sale en famille., houdt hij dezulken voor. 

Dr. Aletrino vindt, dat je in de praktijk 
weinig hebt eau het werk der professoren-
psychologen. ',Meer dan door de professoren 
wordt de praktische psychologie vooruitge-
bracht door de artiesten.. En de tiechologie 
der 'Vrouw dan door de vrouwelijke artiest 

,,Het is daarom een gebeurtenis, die men 
met vreugde moet begroeten, dat vrouwen 
zich meer en meer aan de studie van vraag-
stukken op het gebied der vrouwelijke paf. 
clrologie gaan wijden én de uitkomst daarvan, 
haar bevindingen en ondervindingen op flat 
gebied te boek stellen, omdat allee» een vrouw 
in staat is zulk werk goed te volbrengen. 
Emmers -- in zichzelf voelt ij dezelfde ge-
voelens of rudimenten ervan, zij heeft dezelfde 
sensaties en kon ze daardoor beter begrijpen, 
doorgronden en tot zoover mogelijk naar hun 
oorsprong naspeuren en vervolgen.. ---- - 

We kunnen niet anders dan elk woord toet 
instemming in ons opnemer. lichter rijst,  een 
vreere is oio - hoe, zoo schrijvers of schrijf-
sters het niet ilel ernstig eicellen met karak-
terontleding, sielswiturnetniug - als Jeanne 
Revneke van Stuiver heeft gedaan? 

De moderne literatitur - welk een lakj-
e-inch, ook voor tien zenuwarts. - 

Waarlijk , tint, wal wel hebben te bidden 
',Wie scheidt mij het kat von hts koren mi 

real op hei gebied der literaire 
ventorempviebologie of dur tier psychologische 
vniutrenliterettuarlv • S. 1.. It. 

• Het Ia Clara.  Wieek.,_do_latere  
van Robert Schumann, waarover ik U een 
en ander wil vertellen, om U zoodoende 
een zij het ook' schetsmatig levensbeeld te 
geven van deze geniale vrouw. 

Haar trouwe, liefde totclen aangebeden man, 
haar ijzeren wilskracht in moeilijkheden en 
leed en zeker niet het minst haar fijne humor 
en spartelende geestigheid,a1 deze eigenschap-
pen maakten baar tot een vrouw, wier bijzijn 
voor allen, die met haar in aanraking kwamen, 
een wonderbare aantrekkingskracht had. 
• Als blijk daarvan mogen devieerden gelden, 

die een van de intieme vrienden der familie 
Schumann, Julius • Allgeyer schreef in de 
voornede von zijn nimmer door hem voltooide 
biografie welke eigenschap en io welke 
verhouding tot de buitenwerld  Clara liehunnunn 
in heir correrndentiiin tot ons komt, zij 
het als dochter, zuster of vriendin, bruid;'' 
gade of moeder, kunstenares, collega of 
lerares, overal en altijd is het de zuivere en 
edele rt~henziel en de ondoorgrondelijke 
diepte van een vriendelijk vrouwengemoed, die -
ons boeit en roert.. 

Buitengewone pianiste als ze was, se mag 
wel als een van de allergrootsten gerekend 
woeden, heeft ze overal groote triomfen ge-
vierd en kwam ze reeds op jeugdigen leeftijd 
met allerlei menschen van beteekeuis in .aan-
raking. 

Weinigen zijn als zij imiteer in king  
gekomen met de groots,' geesten van 

-Toen-ze Zwaálfiaah wee, ontmoette... ei 
die zeer veel belasgatelling. voor het-geniale 
kind had en dit -onder meer toonde,yl .t. heer 

- iijn borstbeeld-in brons te schenk ' . Ook 
Páganini, Chopin, Mendetwohn en vel andere 
beroemde -lcustenaara leerde ze in die ifden 
tijd 'kennen; wat zeker tot haar alzijdi obt. 
wikkeling bijdroeg. 

Wanneer we nagaan, op welken 'lee tijd de 
kleine Clara reeds de wereld inging en, i plaats 
Van .met andere kinderen om te gas en te 
spelen, uren 'lang klavier studeerde, dt kan 
het niet meer verwonderen, dat zij, g geven 
ook haar groote aangeboren gaven, opgroeide 
tot een vroegrijp meisje, andere kinderen van 
dien leeftijd verre vooruit in wereldwijsheid 
en gtvoelsdiepte. Dan ook wordt het begrij-
pelijker, dat ze op haar Zestiende jaar reeda 
zich heimelijk: met Schumann verloofde, die 
negen jaren -ouder was, en, die in het zoo be-
gaafde en  verstandige meisje--reeds--mg-de--
vrouw, die hem steunen en leiden zon en hem 
tot in het diepst van zijn poëtisch en rijk 
gemoed zou kunden begrijpen en wilgen. 

Poeh doet het pijnlijk-weemoedig aan, wan-
neer we haar, in den gelukkigen. tijd van haar 
verloving en met de heerlijke verwachting 
hunner spoedige vereeniging voor oogco, in 
ten brief rom Schumann hooren verklaren: 
'sMeine Jugend heb ich doch eigentlich gar 
nicht genossen; du witst min et-st die Jugend-
jahre ersetzen, kl stand immer trend in der 
belt.... en dan iets verder: und was 
ja das Miidehen no sehr bederf, blutterliebe, 
die genese ich nies - 

Neen, wat moederliefde was, wist het kleine 
meitje wiiii-t-r-eiK-rnett2fiiir-  vijfde jetaT 
weed het ongelukkige huwelijk harer ouders 
ontbonden en ging hole moeder uit Leipzig 
weg naar baar gebootteplaats Plauen. 

Clara bleef achter bij haar vader, Friedrich 
Wieck,' een buitengewoon knoert) muziek-
leemte en paedagoog, die verscheidene be-
roemde leerlingen heeft gehad. 

Zijn verlangen naar een kind. dat een be-
roemdheid woeden zou, -irae zoo sterk, dat hij 
reeds vilde (boa's .geboorte besloot, van het te 
verwaoliten kind een groot kunstenaar te indien. 
Toen het no een meisje bleek tè zijn, noemde 
hij haar Clara: de stralende. 

Was deze wensen MI» hem misschien eens-
deels uit liefde voor zijn vak en voor de kunst 
gehoren, aan den anderen kout kwam er de 
proctische, ëuoistisehe bij, door 
deze zijn alsdan beroemde leerling een groote 
vermaardheid als leeraar te krijgen en zes-
doende zijn rinancieele toekomst te verre-
kt-rins. Dit beteekent nier, dat lij zijn lolt, 
zoo vroeg namelijk en steeds geb ploiteerd 
heeft; neep, hij hield werkelijk veel Van haar 
en heeft nut s dr itiOgelijke -zuig en op- 
offering haar talent rkweekt en ontwikkeld. 

Bij alles trachtte hij er steeds voer te  

• 
zergen-

'  .
dat  (lira trut  haar in de groote 

wereld komen en gefOteerd woeden, haar een-
voud en kinderlijkheid sooveel mogelijk behield. 
Wel heeft natuurlijk zijn ijzeren -volharding 
en nimmer ophoudend onderricht het kind in 

vale-prttige-a 
onwaar is ook hetgeen  Wieck meermalertir.n_ 
asre is gelegd, niezende hij haar onmenSchelijk 

hebben laten atudeereu en oefenen, om haar 
Prestatiën tot 'die van eeg vronderkind op te 
voeren. Hiervoor sas hij als paedagoog veel 
teveel de leer toegedaan dat zijn leerlingen 
niet moesten ssich mnikalisch zn Tode Mien. 
zooals hij het uitdrukte, en had hij da MeneClk 
teveel gezond verstand. • , 

Het geluk wilde echter, dat de kleine Clara 
een buitengewoon muzikaal talent was aange-
boren, isoodat al zijn lee.ringen in vruchtbare 
aarde vielen. 

Dat Clara muzikaal vena, is heel begrijpelijk, 
want evenals haar-vader, was ook haar moeder ") 
een uitstekende pianiste, die zelfs nog na--
haar huwelijk lessen .bleef- geven en geregeld 

noriiime rnunlitz. uit merel-4-r tunxikall• fidUilir• 
•geeproten, trne voor haar huur-lijk leerlinge 
Wieck. 

Uri•weit es. heaelwidon verwerkt ,Clan: 
Schunuanne„Eid Kiiumk•rlIbmi• vmi 11. 1.ireoulon. 

KUNST. 
In Pulchri. 

. Ln het  kunetleVen ie deur werk 
eelt jubileum gij•i'all.•n. Ik erhililer linvnalect 
'eter is zeventig jaar gewordt-1i en heeft deze 
gebeartenis door lieer veel einifrire, min dr 
groot,te seinva, gt•wienl ruin. lu hilehri 
ie van zijn werk, dat de tree kleine rijen 
Vult, onguirtion Veel verktieht linetweretdrs 
portret, hom.  .1 Mien:ins grechilderd. duwt  in 
een der hoeken vrat _ de cal; ,Iktrbij- had Dr. 
tiirdide t•en arliitteti•nd iuonii nu end nee én 
naak-lelies Ms% plaatsen. h:cil der aerken 
vim Ruerent•tretet voor tm, I lau•_,telie Stedelijk 

.LOS VAN PARIJS! 
a ri e s, gewoon weg, 'tsij gewone kinderkraaltjee, 
fantasiiach geregen tot bossen en tressen, of 

Eed bravo voor de .Amerikaansche dames! ,zijden -bloemfges, vntgemeakt op een vorm 

Een harer gemitste bladen, met een uitvoerige MI letonne-, of blokje halfedelsteen, waar het 

-rijk-gMliastreerde modernbriek ligt voor me. lifitie aeorlerelgefi wordt, dat eindigt in een 
, kwastje. ortom, de meest uiteenloopeude En niets daarin van Parijs! aa u,s,..tiik a,„„,..,,,, is %ettering . Sla kt  nou llium ateedu u i-e rlij k 

~„„i,,,ttejiik.,___j___--blejfian_den-komendea-zomeal 

De arme mannequins enne» er voor langen 
tijd de schoonheid van haar figuur bij inlzieten. 

Ik sprak een dame, die reeds de mannatinine 
met de vo.orjaarsmoden had gezien. Zij, lenig 

1
, 
 en slank, deed me voor, hot de man eins --

:liepen van 't jaar. En we schaterden. iep 
zakken ze in de. knieen, ver zetten e de 
buik vooruit -- de borst.  werken Ze veel 
mogelijk weg - kortom, houding en temt 
van de zwangere vrouw-uit-het-volk, die zich 
niet soigneren kan cru hopeloos haar- moede 
lichaam moet laten gaan. Op een Berliksche 
vertonning van nieuwe modellen had de er.-
plicatrice tot het damespubliek gezegd: i. 

-• -- - sHoutzutage -macht en `ja gar niches sus-, 
in positioti zu sein.. Heden, heden, wat een 

;...geluk i Het mag do"! • ` - 
Reeds moeten verscheiden Fransche vronwee-

geproteUte-erd hebben, tikt ne sich.- maar niet 
zoo door Parijs vele wet zullen laten goor-
schrijven , want dat 't nu toch wat hl te bar 
wordt. 

 

En Amerika gaat wijn eigen weg. Het 
nummer van Maart 1914 ligt vddr me. Grappig 
van die groote bladen, om ons lang v&ár 
hun tijd te - verschijnen- Zoo kom je nooit te 
laat Het Kerst-nummer van Femina had ik 
b.v. begin December. ---- . 

Nu, in dat Maartmunnier is, behoudene de 
. toiletkleinigheden, niets te bespeuren van 
, de huidige Parijsche mode. Geen opgeil pte 
~esje -0-..P.,slem_.hulic., geen w; .. 
corsage, -geen tot de maag reikend eneome, 
geen rokken, waarin je je, voeten niet,  ver- 

MUZIEK:.  .• 
Uit het leven van een beroemd 

kunstenares. 

. aanneemt. 
Hoogstmerrwaardig wee, dat het kleine meisje 

-op haar vierde jaar-nog neesenvoldoende kou 
spreken en ook van hetgeen er om haar 
voorviel, weinig begreep en in zich opnam. 
Deze achterlijkheid was zoo sterk, dat •zij tot 
op haar achtste jaar nog moeilijk verstond en 
bij haar oudere de gedachte deed ontstaan, 
als sou zij doof zijn. 

De oorzaak van dit vreemde verschijnsel 
moet gezocht . woeden in het feit, dat Clara 
veel was overgelaten aan de zorgen van de 
dienstmaagd, een zeer in richvelve gekeerde 
nauw. Naarmate ze, echter meer onder kaars 
vaders leiding kwam, ontwikkelde haar spraak 
en gehoor ziek beter en het duurde niet laag 
meer, uf zij was, wat dit betreft, weer normaal. 
In het hooren en begrijpen van. muziek was 

. zij echteigeenszinsaehterlijk.en_haardegboek 
Verli.7d-en ook, dat zij op haai vierde laar 
reeds op het gehoor af kleine stukjes speelde. 
Veel meer viel er echter niet te doen, daar 
zij natuurlijk lezen, noch rekenen kon. 

Een slogboek van een kind van vier jaar! 
ault-ge uitroepen. Voegen we er echter en-

- niddelijk-verklarend aan toe, dat het eerste 
deel. er  'van met de hand laars vaders ie 
geschreven :  en hoe kon het ook ieders weer 
het reeds aanvangt bij -haar prilste jeugd'  
Nanwkeurig en berekenend als in alles, legde 
Wieek dit boek waarschijnlijk aan, om een 
geheel juiste en volledige levensbeschrijving 
van de te worden beroemdheid te verkrijgen. 
Al bespeut men nu echter, dat uit dit deel 
van het boek de vader spreekt en geenszins 
het kind, toch is het half-komisch,. half-roerend 
da J.skindige-bssehonwingen te lezen over 
haar vooruitg-ang op muzikaal gebied, over 
haar aanslag en gehoor en dan de oude 
vrount'estigenierking  und twijn 
Geschiek file mien natiirliehen goten 
Vortrag lokte mein Valer rnanchmal, was luie 
immer gefallen haf.. En dan daarachter: heb 
woede ober leicht eigensinnig darauf und in 
meioen Want...hen imbandig (se sage meiu 
Veter).. • 

Wel veeleischend was haar' vader, dat hij 
het kleine meisje onderhanden muil over fouten 
en hebbelijkheden, eigen eau haar leeftijd en 
boveedien deze nogal zwaar betitelt, zavel- - 
)tet dagboek vertelt. nliein--Vater rodelt jetzt 
besonders nul tui sin gewisse.: Neid und Ver-

-ge-ffguirgt,Whit"=-,  u.  doch .eigenjk erheen hij 
toch ook wel in te zien, dat hij zijn °echel! 
te hoog stelde en dat hij hitafiekortkcitniugen 
moest schuiven "op haar ecingetreteiren, Plegel-
jahre.. 

rens
StrikeOut



museum, aangekocht: Dit stelt voor win 
een klein dorp. In de verte is het torentje, 
het pad langs de bevroren vaart loopt er op 
af. Kleine 'huizen met besneeuwde daken zijn 
réchti 't schilderij. 

'leermeester heeft veel geschilderd, dat niet 
. alles van gelijke waarde ie. Er zijn bier veel, 

luchtige-  krabbels, doelt • er zijn ook enkele • 
werken wier verwantschap met. de groote 
meesten der naspele school duidelijk is. 

Zoo zien wij in de verbeeldingiertig dbze 
zeer verdienstelijke landschappen, %erzijde ge-
steld van het, voer het masenin aangekochte, 
doek. TM-Wijl:deze tentoonstelling ten einde 
tremt, wordt er in de popte Pulehrimal een 
tentoonstelling aangericht, welke belangrijk 
belooft te •Werded. Opnieuw komt-een groap-v 
Belgische schilders naar ons toe en,- hun 

•• werk, Xlmila in liet gebouw van de Holland-
" stelebroeders, te tonnen. De kunsthandel 

Netihnys leidt opnieuw deze Belgische aaien. 
Zoo is op 't °ogenblik den Haag met dezen  

salon en zijn volledige. Toorep-tentoonstelling 
Waarheen het publiek blijft stroomen, inder-
daad het middelpunt van. Nederlands kunst-. 
leven.  

IMMUNE DE HAAS.. 

INGEZONDEN meneneamietex. 
. Petje per regel 40 cent  

. • 

Het 30-jarig Jubileum van • 
Anna Sablairolles 

Nat heb ik weer oddveel werklust, eff6 
plezier hl' mijn vak, dat ik niet van het tooncel 
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Vervallen, • zonder ...dat ze 
het zelf willen ef weten, 
uitsluit. Als, mevrouw Sa-
blidrollet er niet boos ons ' 
wordt, zou ik' bijna zeggen • 
een toondel-rot- van de goede 

Toen ze praatte 'yen haar 
- code, blinde Moeder, waar 

.ue in Amsterdam mee samen-.,' '  
woont, wan'ze lief-sentimen-
teel en gevoelig, oud gn 

long tegelijk,  /telg ie.  -baar 
"geaieJe6 oud met 

oTaea
eh

jaii 
 haar 

Ir 
 

uien meer loepen, zei. ze, en 
ik denk niet, dat ze op 
mijn feest zal komen; ik 
wen het wel graag, ergens 
in gen verscholen hoekje, 

`maar" ze durft het niet aan, 

Anna Sablairolles is een 
actrice vol Mewijding. Ons 
allen" geeft ze te genieten van 
haar karakteristieke kunst, 
van haar talent; om een rol 
stijlvol te typearea: Als . me-
vrouvr Gudnla in eDe lijf 
Frankforterss, dat een tijd-
lang van het programma af 
is geweest, heeft ze 3 Maart 
in Amsterdam haar feest en 
daarom komt  ze Mit land 
door in die rol. Wij wee-
sollen haar een heeleboel pret-
tige herinneringen van dien 
tocht! 

-----s.J. zw-ARTENDinc. 

M.oeoaw Oud. (A.' ii0ilitiroikki) kijf Fekkkki,keflik. 
Photo n. Benseenbreg, Re 

1.1051or al ader saelatrolle.) Iw epe namees". 
Iln.i.bnio, li n.Nnn. 

te vergeten  keur  legt: Star, Sul/Uren', , die 

Wat moet ik eigenlijk .vertellen reeg  me iet , 

evro,,,e ANNA SABLAIR0,-1-54 
PlInto n. Bersseelevip, 

__.:_gaziolst,„-pittige-negén.-en grijs krulhaarcles40 
yeti mijn loopbaan, niet -aooveel buitengevpona 
te Zeugen; 't eehigg belangrijke is.; dat er weinig 
belangrijke gehemd is in de 30.jear, dat ik 
aan het toonel bet 'Geen SohokkenSw2gt-7 
benrteniseen, geen mijlpalen! Door neletnii4'3", 

, beden ben ik ei alleen 5' jaar ef gewas:at, duiC. 
het lijdperk loopt.eigenlijk-, aT over, 35 joren, 
van 137B` af, toen ik aan de, Tooneglschool 

...eindexamen deed in eed -stuk, d4t Schimmel 
sPeeiaal geschreven had. bat was het begin 
voor een tontinet :met het Nederlandsob, waar • 

, ik lang ben gableVen. Ik was 'n tijdgenoot 
, var Schnitze. In dien tijd liep in Amsterdam 
de, "Cursus van de Totineelichool over vijfjaar, 

.'le was er op mijn twaalfde gekomen en ik heb 
er. veel geleerd, veel 
degelijke, allerlei vak-
ken, de vreemde:talen, 
't was toen echt een 
schold, je opvoeding 
werd er yoltotrid. 

Voicral speelde ik de • 
ingénue-rollen in- Fran, 
sche blijspelen, sooals 
die toen • in de mode 
waren. Ook rle monde 
Mi Pon s'ennuies•. Dimt--
ever heeft nog een 
waardeerend artikel' ics-• 
de Temps gestaan.— 
Veer 't gemak zal ik 
mijn leven maar in een 

— 
• hakkelt, de tweede is, - 

dat ik- naar de Variétés 
ging in Amsterdam. 
• Daar speelden we 

• 
IL- 

n: Non, tiedda-  (ia 
"hier — d 

G 
us dat nes 

. • een koele sprong voor 
me — een totaal an-
dere sfeer! Ook werden 
er pantomines gegeven, 

,rasials ede Verleren 
. Zoons. 

Daarna kwam de,tijd, 
dar ik niet.-speelde. 
Maar toen liosionds gen 

• eigen gerelsellat, ging 
-- vormen, ben ik van liet 

eerste eminent ar aan 
net Toonlel verbonden 

-re •.t. En Reyna sds 

leeft 01,. 't Wils eelt  tijd van verslapping, 
• had weinig enensie meer mijn Mug• 

neestknield otruggigeveu Al. leider kerft hij 
jt,didd ee dat staalde 

een kleine gezellige STOn.w, met een frisch niet' doodmoe zijg, en dat ik- niet graag wat 
minder zon reizen, want r,o,i'n tour 
nee door de provincie je 
het nooit hebt meegemaakt kan je 
niet 'weten koe dat is: zoo vreeselijk 
rammeiend, geestdoodend en tijd- 
toevend . Maar heerlijk is het 
toch)Moeilijkheden heeft ieder 
mensch en overal, met mijn lalne-
reden kat ik het anders goed vinden 
en financieel is het ook zoo: slecht 
niet ....als je ten minste nagaat, hee 
weinig excellente vrouwen soms ver- 
dienen;  Bij Het•Tooneel is-  hitt ook 

--pmtfirr, ia, we S,Titid-e-ricarlighe 
kostuums niet zelf hoeven te zorgen. 
En ik speel ba-vooral karakter-rollen, - 
minder in het moderne. Wel in de 
Vialiers en zoo... Weet u al, dat 
ik dit seizoen moeder Violier niet 
meer speel? — ik ben overgesprongen 
— ik ben nu 11°8,th°, omdat mevrouw 
Spoor weg is. Dat stuk is al - dik-
wgle gegaan en Mereadet! In Hooft's 
Warenar heb ik de rol van Item, 
dat geven we elk - jaar een paar keer-
tjes; 't ie toch zoen meid stuk om 
te spelen. En dan da Matanthcoop 
en de Vroolijke. Vrouwtjes van Wind-
eor, daar wat ik juffrouw Haastig..  
't Is eigenlijk makkelijk, dat ik ineens 
in dat genre van rollen kwam en 
het eentre lee deux Agens. had over- 
geslagen, toen ik bij.  Boyhards ging 

-;.pelen.-Er Zijn-actrices, die dan voor zichtelf - 
zoo'n verdrietigen tijd doormaken vddr ze eraan 
gewend raken, dat ze geen jong meisje meer 
kunnen -voorstellen. . 

Zoo babbelde Anna Sablairolles door; ver-
telde hoe ze- eens in het Daitsch ',Vriend 

'Eritis heeft gespeeld met von Poseert en v. 
Zuylen; en ze gaf den indruk van een merk-
waardige vrouw,. helder, opgewekt, vol liefde 
voor haar vak, dat neoveel schoons kin be-
,vitten en toch voor zooVelen een struikelblok 

Haar naam is een echte tooneelnaam, en 
toch waren noch haar vader, dien ze heel 
jong verloor, noch haar moede7 aan het toe-
neet. Maar wel haar verdere familie en niet 

nl lang gestuntel ie, Er i' nl Ilktir eert eenvod, 
die het begrip van jalousie de loeder, van dat 
hartelijk-afgamtige, ecti fier naar telei in 

Twee oude tantes. 
Er ie een 'beeldig vers, waarin sprake is 

van één oude tante, die wat erg oude-tantes.,,, 
achtig doet mi daarom weleen uitgelachen 1 
'wordt -- als meer ende . Is dat 
Fransche ',ere weidt" roerend -b medelijden 
voor de oude tantes ingemene " — ze ent 
beerden ecoveel, en offerden vaak izooveel. 
- Van twee zeer merkwaardige 'ode tantes 
weten Keir• Bardis, «Ie Engelsche Socialisten-
leider, er, Jelui Bediend, het hoofd der 
Nationalistische' partij te ve en. Beide 
erfden van de twee oude tantes ,isabeth en 
Jane Kippen, een zeer aanmerkelij e som voor 
hun partijkas. l_  

De twee oude tantes waren vat mening, 
dat ganmaal in Engeland Socialisten en Nationa-
listen zouden samengaan en dat dan. ha hiln 
handen Engeland. heil lag. .' 
- Jaren geleden al hadden de dames Kippen 
Aardje zelf willen steunen. Ze wisten, dat hij 
Sen. werkman was, eh wellicht ever niet ge-
noeg geld.  bmehikte om zijn palitieke positie 
te landheren. Ze wilden hem dat geld geven. 
Maar eerst verlangden ze volledige informaties 
omtrent hem, en gingen die toen inwinnen 
bij zijn . . . schoonmoeder. 

Menschkundig-,gezien van de dames. Als 
die nog wat goeds weet te zeggen . . . 

De informaties vielen uitstekend uit. Doch 
er waren ster Keir Marthe omstandigheden, 
die hem het aangeboden geld deden weigeren. 

Even voor haar dood begonnen de dames 
groote sommen te geven aan de beide politieke 

, partijen, die haar sympathie hadden. En na 
haar deed bleken de Socialistische Partij en 
de Nationalistische de oenige erfgenamen. 

MM 
Ieder die eerlijk is, moet erkennen dat hij 

't land heeft aan den Maandagmorgen niet 
"Maandagavond, dat een heel gezellige avond 
"Min kan, doch speciaal:Maand sun ergen. 

,. Het gewicht van het leven._— werkelijk-of-
denkbeeldig — weegt zwaarder_ op ons wie 
als we. in den, ongevoeligen Maandagochtend-
sfeer het hoofd boven de dekens steken. 

De rustpoos is voorbij — een lange week-
omloop wacht. 

Gister omstreeks dezen tijd keerden we ons 
in bed nog een:,  om. Stilte,  rees als eer, lief-
koosing op ta de strekt .... ergens luidde 
een kerkklok op 't halm» krienwden 
een paar nmse,chen die redenéerden met de zon. 

Maandagmorgen-vroeg. 
Haastige, ongedernpte geluiden in de gang ... 

Ach — denkt. de huisvrouw in haar bed..., 
het is abces voorbij lansje heeft zich 
verslapen , daar begint het lieve leven. 

liet lieve Irene is er al. Een harde bel 
klinkt door liet bib,. Ik. bakker is ongeduldig 
ges orden. 11"éér een bel. lkidelijk daarop 
lawaai van Winnie», een bete seherpe ,lis-
eneeie van twee die zich meten. 

Nieuwe bel — de Melkboer' Nu' klink 
harde stoeten vita kinPPende, ijverig toeactie' 
tenda sloffen door de gang..bievzonv hoort: . 
het: Jansje heeft zichzelf herwonnen; dié is 
al opgenomen in -.den • loep der dingen, in  

-den draai -van lat -Wier;de graas onunezwaai 
die een, week duurt. • 

Mevrouw zucht zij-wriedid ze sr nog 
-niet in - ie. Die' wijdt, o, die vervelende 
waseh, daar begint het mee. Ze ziet ziorMelE - 
2l grabbelen, overal-; als een jager nssfwíld,. - 
in de schuilhoeken...Ier- jongenapakken naar- . 
vuile zakdoeken •;' ze moet zoeken naar baalden. 
en kraagjes naar dasjes nt -  strikjes-. Door dit 
beeld heen mengt ' ziek de 'wrevel om-den 
watMlibaes, die-nog een ontbijtservet uit Sleede 
vorige 'waszenen achter .  hield. Natuurlijk is, 
het weg, heeft mevrouw die' of die '114 ' 
liggen op haar tafel, kalm, zonder wroeging, 
en zij ie het kwijt; haar mooie nieuwe servet. 
Mevrouw ia opgedaan met zachten --- en 
kleine Elsje, roept uit haar bedje' op een zan-
gerig wijsje zonder meegevoel:- heb-n-weer- 

Aan het kanten onSerjurkje vim Elsjer---be: 
denkt mevrouw, moet nog wat hersteld vd6r 
het. dp waseli, ingaat. En ook atm de dansjiirk 
van. Marietje en dan de nieuwe bleus° van 
Pieter.... die moet de eerste maal eigenlijk 
in ftais gewassehen weiden. Ach, de wilde 
volkeren heblcen.het makkelijker dan een 
Haagule mevrouw op een- bovenhuis Met vier-
kinderen, waarvan - tweemeisjes-zijn ... 

Mevrouw gaat naar • beneden om voor 't 
ontbijt te zorgen. Heeft ,se hoofdpijn o£ heeft 
ze 't niet? Ze ziet lansjes onafhankelijk ge-
zicht' na den vrijen dag van gieter. 

-Ze  merkt dat de liezigligfien laai „zijii,Idat. 
de- Bidergic zich erg zullen- moeten haasten  

e wheel en aan de rimpels op haar 
rnane.voorhoofd en het wat bleek ~ene 

'van Wijn gezicht 'ziet eij -dot een zware dag' 

Ja, nu voelt zij toch duidelijk wat hoofdpijn. 

Maandag beteekentzangevoeligheid, geluiden ' • 
die te hard zijn, humeuren ,die te scherp zijn, - 
gezelligheid die er te weinig is. 

Maandag. .. is kond vieesch en opgewarmde 
overblijfselen van het Zondignmal: • 
• -tip een Maandag manifeiteeren kleke ont-
stemmingen zich in een peer woorden. • '• 

OP-een ~dag ontdekt- de jonggehuwde 
man dat zijn jenge vrouw, die hij elechtS . 
nig lager stelde dan de engelen, evenai -'tij,"  
een meisela is. - 

. En op een- Maandag beschermt de reeds 
lange jaren gehuwde echtgenoot zijn -vrouw 
terra hatirstelve, deelt hij lmar, die over kleinig-
heden ,tobt, zijn meer breed° optimistische 
tilondlie van ,het leven mede, overtuigt  hij 
knar dot dingen de moeite woerd zijn 
oin er het level, voor te bederven zeker 
geen prikkeibuarbeden usa ,eer ontstemde ge -j 
dienstige en zelfs gerit Weggeraakt enthigserSer, 

rens
StrikeOut



. 
De Maandag is een atrijd; die in elk •gazán -1 

een 'ander beeld draagt- en ook weer andéra.1 
wordt uitgestreden. - • - • . .; 

DooK als een verzoening valt de Maandag- .. 
avond. Dan' is het genot non ook den reek: -- 
dag begonns;n. . T. van -T: 

held .even naar. het dorp gingen, „waar de 
meneeken aan -bun sleuren een praatje stonden 
te maken, en -achter ae, ramen  en de onder- 
gordijntjes de theelightjes .'echeiten, sterretjes.-.  
der gezelligheid, dan 'vierde Baby baar groet: 
ste triomfen. • Zoo'n pret had ze om het ge- 
-rammel van dell wagen op de .veldkeien, dat - i 
iedereen het vioolijk-juichende kindje in baar 
grappigen • en toch zoo .prakti.echen wagen 
toeknikken moest. Ik had er Mijn- Baby 
natuurlijk óp aangekleed, op' de boerenkar 
meen ikr Geen geborduurde jurken of nerts- • 
jos, maar een hanen zonnehoed en van die 
gdedkoope doodgewone, -toch zoo allèhcfste 
kimono-jurkjes. Van-kim:nasa-jurkje. gesproken,- 

• 

er' weer af. Want een grootar kind blijft gks 
rechtop zitten, en alsdan is de eigenlijke kar 
lang genoeg. Het • verlengstuk is dan buiten 

'dienst gesteld --^ tot het weer i n dienut•ie- 
steld ., wordt. • • - - 

- - Mijn ongeverfde roggen werd leilijk—grauw. 
' Toen heb ik, fijn, verver laten komen, alt 
henz een. ontwerp-boerenkarle,schildering aan-
gebeden, Kar Kat donkefgroen, bellen- vuurrood, . 

:wriolen vannobg,•alleenfgezet rapt eittalnezeii. 
De Min had schik in 't geval. Alleen -Wbu 
hij par' `se, hardgele: wielen maken. Want'.', "-- 
zei hij, ;,dat. .. hooft nu eenmaal' aan loon ' 
boerenkar: " Hij had dus blijkbaar meer onder- : . k.  

- eindmg 'dan ik van dergelijke 'voertuigen. 'De' 
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ik heb es.na heerlijk iniju. dag g j. 
den - uitverkoop, Baby is voorden heden' 
zomer klaar en - kan eiken  dageen schoon 
jurkje :aankrijgen. Geen jurkje heeft me Meer' 
dan 95 cent gekost.- Ze staan verrukkelijk. 
En wat ook zoo makkelijk is, bij..elii jurkjes 
is geen schort noodig, staat er zelfs-  niet • op. 
Je hebt- das maar met eene „bedekking -te 
inaken,:die aanhoudeid eersehomad moet wor- 
den. Ik heb huig niet allemaal -lichte jurkjes jurkjes 

.- 

~ter inekate min •POOretel nate gaan. 
'-hing • Ja ik wat ,"dat -'t dan wel een beetje - 

heel origineel' wbrden -zou. En' toet. heeft' hij ' 
. de Wielen- reed geschilderd., . . • 
,. nattend juist voor het raam, toen de schilder 

' met de naak aan kwam netten. Ik Moest lachen - 
 om: 't welgeslaagde van 'tgebeel- Wel over 

heerschte 't ree te veel naar mijn zin, en 
. won ik oen ander wel moraden, 't den eene - 
;met geel te probeer.. Dick alleraárdigst wat 

.. 

. VOOR MO-  EPERS• ' ' 
\ Vet zegt ge van mijn echte oude boeren- 

kar? Ik ben- er dol mee lij mijn rende. Ergens ' 
--in.-Gel&rland smal ik hem -- , .. 10£,..afi gkketht,,  .1 hen  na. valpj,1~gen  

een schoon  aan le dten---Walienzeh-witteuf- 
lichte : kan je in de , zomerdagen weL elk eiar 
een schoon geven, als je •tenminste. je 'kind' 
vrij en onbekommerd limaepelen, zonale ..emi• 
moderne- 'moeder dat pleegt te laten doen. 
Donkerblaulle en eutarroode zijn erbij en dan 
dan ooi, dookeITOSe en meditatie/e. Orn: be- 
zoeken te brengen of te ontvangen is er nog 
wel wat in Baby's luiermand; bovendied denken 
grootmoedersof tantes nogwel eens om. linten, 
of kanbanjurken. 7oodoende is de kwestie Vall 
Baby's kledij alweer, en ik denk ook tot haar 
genoegen; uitgemaakt: T64, name-  vadantle ten 
einde was, • - en 'We afscheid 'Meesten nemen 
van Gelderland - moesten weL enk 'afscheid-.:. 

gastjes  renden er een mullen hun nl., oer, 
  , ,,,,, d., , 

-- -Iran-dein. wester  hee.ft Ilij-ep de kinderkamer: 
dienst,-gedaan, en. Baby heeft- er aan leeren 
loepen. Baby. steunend op het achterschot, 
iir.do krtik trgenhondend, dat di wagen niet. 
vooruit zon schieten.: Thans rijdt.. Baby 'in 
alleen. Dan laadt ze hem eerst•vol metpoppen, 
beer in hondje, Mi  daar-  gaat 't toen de foto 
klaar was, zag ik, dat die onbescheiden Jenne, 
lievelingspop sier Baby, er ook 'op had willen 
komen. Enfin slat] maar. , 

Zoodra 't oogwet zachter is; gaan we er 
met debterenkar op uit. Dan mag Baby trekken,  
tot ze ...moe is,' endaarna • sada riem:vlijen  en , 
zal meeder haar best doen. Ja,-ja—.ik weet' 
't e1,-.De-wagun-m4-- e1-aac4let-st ' ' 

.-- • 

• Effecten- 
- .• 

Wanneer gij elt,,too benit, lib...meert e dan • 
, op het . • 
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effectenbezitter van belarig - 
-kunnen worden geeeht, • ' '. 
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Mennale 'Baby loopt komt hat..koPieh.nmat 
niet noteert honger. Zou- Baby-, MI ani  't stof--: den 
niet mogen looaen, alla  jaren, - slat-ne loep  te 
veel- in'. lagere ingionan zal doorlatingen? De' 

—.2,1‘,.i.-het-vtd--tedav---mrmét-ei-Bkby-•-  
kan  men dat allicht. Ik hen nog nooit met, 
Baby in het centiair der stad geweest en ij 

- er 'me voorloopig niet. Man bezondigen. • •• 
 i 'Verder dient de wagen els speetwagen w61. 

laai -te, nijg, andere-is "t gevaar van, omkaad " 
telen te groot. Baby klimt 'er in en uit --- de • 
grdotere :buurkindereneveneeits —;dia konden 
het rdet een biogeren wagen ook•probeeren, : 
en' ik heb dien al weleens zien omslaan.' 
Dat was ex zoo een, als verleden jaar voorjaar . 

_onnette inde mode kwam.  Net  cals jichtwagen ,• 
meer dan in 't klein. Of een miniatunx-dogcart. 
Illi vind -mijn veel "-verkieslijker '_ 

' en pxaktíoa11ee '- 
- k e., aen zomer gros- re neen. met-olt-reie--; 

Waarheen daar ga 9 ,a .maït eens. ..pter zitten, 
denken::: - .: . . 

• ATER CÓNARA.. 

nemen.: van de geliefde boerenkar. - Doendaas- 
toe sohoten- onze lernahten tekort. We-meeaten 
ook -:a-oeii.  - kar hebberd' De kar ,in „citmestie . 
was niet te koon. 'toen :heeft iemand andere, 

_ daar_ a_ Zelf grens_tija_lf.iao..g.—.iot,-....- 
ergens in Arnhem in een-Merenwageninakerij- 
de bier afgebeelde kar gekocht. Die was bij 
aflevering geheel ongeverfd en kotste I 8.26. 
Dat is nog eens te betalen .Voor non arm 
menseh; nietwaar? . ' . • . '• . ...• • 
 't Was 'vroeg In 'den zomer- r gevveest , toet 

we met verlof gingen. Enig dien Zomer groeide 
...Baby-  _nis koojSrSpoetlig ntakee,Babyi veetjes 

v66r uit de ier, als ze een.  beetje naar voren 
kwam.. En ze was mag te klein omdaar zelf 
op te letten- én 'zelf weer gebd to"gewa zitten. 
Om ,allen euvel weg te nemen, hebben we 
toen eeri•szerlenffituk• aan de -kar laten Diaken. - 

Toen wat vier eest nrtietenoog', het model 
van de kar bederven. Maar voor een. moeder- 

- legin Boerin., • 

een grintped tegen' een heuvel snee - 0P- ik, 
die zeulde door den tuin met mijn hoogen 
kinderwagen,' waarvan de wielen, scherpe voren 
sneden in het rand der paden,. in het grint, 
vroeg deemoedig aan de,voortatormende Wilde 

. Jacht, of Baby eens - in dien ;wagen mocht- 
zitten. De heeren waren-even. -gewilligiala kie,. 

.' 
.. 

arilpstaam. S modi ene -de kiein. 42'i,:icégeliábht 
van den kinderwagen naar de boerenkar, een., 
kussen werd voor Baby's rug gekaald, daar • 
ging 'Baby over van -den wagen -naak de kar' 
en glunderde al direct ever die verbetering' 
van haar nrjzicht veent-rara nog 'ze de mooie 

' . paarlItoendere van heel dichtbij, en ook kot 
ze,--zoo --Maar zelf-- een- bloem -afplukken,-diev-  . , • 
lange de¢weg stond 

We hebben heel veel pleiniey . gehad van ' 
de geleende -kar, die vacantie. Zoo zorgeloos 
liepen wei naast elkaar; met den krak vim de 
kar trisselien ons in. Baby had ons Waarlijk' 
niet moedig,' die genbot volop _daar achter ons.: 
We' behoefden lang zoo angstvallig'.  niet 'meer' 
ons _terrein te kiezen, de kar hobbelde op zijn 
breede velgen over dem,  bosehgrond; over:de' 
pas begrinte wege-  it. : - . -- 1' 

'- Na het eten, als we bonter voor de gezellig.' 
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SPUISTRAAT 4 EHEMSTEa-aI zo 

, TEL.3332 DEN HAAG TEL .71 38 

..--oag•ivar -vii. Mnur,:e.  IF-ankin linirTillair  
Inigmt geaa liggen -in de kar en - dan zoo, m . 
de verdere Zomerdagen 'e middags- op Scheve- 
rangen haar middagdutje doem in de Schaduw 
van moedert' atrandstoeL-Elan'. moeiten haag 
vestjes onder dat balkje , aan _hel eind van den 
wagen &orglijden.- Ik zie rlkal.een bedenkelijk'. 
gezicht tiokkeh. Stel 'n'gerust, ah ie zee 
klein. zijn, dat ze buiten nog oen middagdutje 
noorlig hebben, zoo tot li ,h 2 jaar, dan penale' 

• voatjea er nog zonder ódmiliezwear onderdoor. 
Werden. ne eronder - dan kin het verlengstuk 

. ,Yraaér. • 
eimex ligereeien vraagt het adres van 

de4oprichter of secretaris van de • onlangs 
operielliti Dik:gatten. _Opera- en Operatie:.  
Ye eeniging. • • 

Kan iemand ons daaraan beleen? - • • 

De Verzegelde 
Minnaar. 

zonaac r.MAARw 

Diste.r Lot‘ier Botnemeeger 

"gen.14.2 70. 1W- geel arlp 

map r 
.1?9,-4". • 

[ENIGE MALISCH OPRUIMING 
Buitengewone aanbieding 

van eene groote partij 

REIN-OFFERS EH DAMESTASSCHEN. 

P.VAN UNEN, NOORDEINDE 130 
Dameskleedermakerij. 

Ontringsthericht der nieuwe stellen om Tailleur-klm 

fantasie-Japonnen - Blouses, enz. 
Telepli. 2464. 

Keurige bewerking. 

lederen dag verzending en ontvangst der goederen. 

5T001111UWEIWatlE11I5C11E  
WA55CI1 -WW 

TILBURG 

riimAJATI5SE.ri&BIEREt15 
l'Idf LE V f AARDS vs:4111.8E «om 

Hoolifillaal la 's-Gravealiage: Ilealstraat 5. Tol. 4042, 
Filiaal vaar lluiliaard: Valenusstmal  77. 

Neemt tinief. 

H. B. S. 
(Houdt Braef Stant) - 

e naamva het nielaw gargallIte, bijzonder 
liebtioope 

Dames-Rijwiel 
d., ik  dit soizourt in_don  handel breuw,  

Zudinanstiaat 71. W. C. v. BEYEREN. 

FAMILIE-BIOSCOOP. 
Puin entre at 40. Tel. 7477. 

'DEN HAAG. 
VANAF HEDEN 

ows top succes-lioofilllumer 

De Valsche Hertogin. 
Drie,,, in 4, neten en 1 proloog:.  
Schaterend gemonteerde fade-
reelen, aas t er likspel   , beer-
lijk , natunreehoon. maken dese 
film tot een 

Bfilleneewoolt finccesnantraer. 
• 

nawesp Matlnáa.as. Avonderezen. 

Verwacht vanaf 6 Maarte 
Begaan ven hee  nog 'niet over- 

, 

dem..  A.YRBOOGT,___ 
H  Vert es.  

M. J. DE HAAN."^"." 

ZAAL DILIGENTIA 
L tnge Vocnbout 

ginandog C noopt, 8 uur, 
LIEDEREN-AVOND 

TILIV KOENEN 
Begeleiding: Withelm Scholz, 

pr.asi.vr, *silo. 
Progrumme• gbatnicit, Wou, 

Aros. 
ne as., 

111A011-V.Iingel'ult ho, neme, 
rijn van dre Herr J, E. t' n., 
Wrmoieíde al. 
Eetl.:ler" .,Gelele 1 Ixen 

owde.: Met S'..110.121,,rlore 

vu,4 10 1.4 
, .tair 1/;11,101, 

MANICURE 
Melle Carnier 
reeeit chez elle de 

2h á 5h. Vient á 
dotnieile 

109 Nieuwe Schoolstraal 

.11ild'"' rhi 
Mem leurt,  Eledip, 

Pot, .11r.+.wqr 

Epilaffim 

'D E A' A' Et WEG 8, - / 

m.tinée. • 
De I .3tdanseres. 

raniffel—` 

Een Veiligheidsgasmeter 
wordt ieder op aanvrage 

verstrekt. 
Aanvraagfbaaulieren g r a ti s 
bij de Gasfabriek verkrijgbaar. 

11. ZUMFOLLE 
Veenestraat 29. 

TELEFOON 4105. 

H. van Dooren & Cie 
MODES 

5 Hoogstraat. 
AMSTERDAM UTRECHT 

Leldschostrast 24. Oud Kerkhof 22. 

-conce 

rens
StrikeOut
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T E LE Ptt. 3160. 

GRAMOPHONE 
Manfruit boden-ALLE merkelf 

 — 
Kuivorheid van toon;ilitgelareld repertoire. 
Duuriaareheld. Eerste Klas Kunstenaars. 
Artiatieke weergave op Vocaal en Instrumeg taal 

gettleg. 
De beste meest bardatddi3- aztisten verschijnen 
alleen en utteluitenzi in onzen catalogus. 

De nieuwe etalogus iierschijnt binnen enkele 
weken. Wij-zenden U deze op aanvraag, 

The Gramophone Cy <Agency> 
25 l'apestrag. -Dna }laag. Tel. 7221. 

De ontwikkelde Vrouw 
betaalt geenqonderd gulden, 
voor iets *nat efj.even goed, 
con niet beter, 001;4 vijftig 
maden kan ,koopen. 
-T• DO0 ls dE40(104.410{600141.052 
ene vele ontwikkeld- e -dames 
onder °hee gliantèle tenen. 
.}Men ragdptegé steeds onze 
advertenties', verschijnende  int 

,7t-et Aq4c1.41, 
tawr's ede »boem Courant":  
e. ,ede Haagsebre dourane. 

Vooral nu,,se 444 n tost 0 
op de a-s.neboutoing de arti; 
keien BIYITENGETVOliX 
▪ genoteerd. • 

pa Direot159. 
. . 

. h, vsitziooPiagas, 

.ifer 103-105-107 

./ Willem Roelofsen 

DER001,1711kSh,,NAR T ERRE. 

(dagelijks geopend nu!): 

oo e ogin e aan 

NOORDEINDE 158. 

Maison J. BRAND 
pour Dames 

Teleph. 5599 

?apostaat 26. 

Ontvang t, beribht 
dernietrwsteT 

N.Y, Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

Telefoon latere.: 4109. 

Koche mi!t Luft 

21)--1-Rtz 

sanogres" 
Eine Liisung 

der sozialen Frage !,1 4ffify 

Brate ohne Feit! 

DE KEUKEN DER TOEKOMST..  

Koken zonder water 
Draden zonder vet 

Hoofdagenten voor den Haag en Omstreken 

H. W, van Brakel & Zoon 
imonivrRANomirs 

PIET IIIINSTLIE 15 - • - • lek liet. 

GEEN --FILIALEN. 

SPECIALITEIT IK  KEUKENF 

Maatschappij tot. I  eubileering en 
Woningut, phting 

' voorheen J. P. KOSTER, 
Behangemieo )rateur. 

v. d. Spiesje straati2, 
Telephoon 2260_ 

Fabkitek Hugo de Grootstraat 17s. 

Maaier. 1 A. MONCHEN. Cuisinier. „. 

liaison de Couture-  ;,Aux Elégantes" 
' 

77- -NOORPEINPE - 
1 
 LA tlAYE. 

Costume tailleur 
waai maat, ha blauwe acne 
Of eagelaeheihnhurle lastrite - stof'  
Mantel met zijde gevoerd. 
late klasse coupe en uit-
isiuntgtde afwerking- 

Fl. 68.-. 
MI.~~ 

Mise en venae á prix très ~sits 
des modèles "ete. de la Saloon.'  

F. W. VAN WIJK, Dameskleermaker. 
Oma Haag, ToMunriatraat 

TELEPHOON 8235. 

Speciale inrichting voor het vervaardigen naar 
maat van: gallor (gade coatten" 

- itliodelkeuken in het benedenmagazijn. - Rij- en sPertkleeding• 

NKtielaelsetw Beek- egt Shwidnikkair& voeders H. L £LNITS. 

Marie van der Vijver 
Concert-zangeres 

~popes Solozang,. 

Serealtackstr.137 

ERNEST CASSUTO 
TANDARTS 

zatWotanial4nDondertlai5laatt 
AFWEZIG adie. 

Fran. nondrOdun 45, Oen Hang. 

rens
StrikeOut



- BIJVERDIENSTE :VOOR DE . 

Al, ge dezen titel leest; gaat een wereld 
piekeren.  voor U open. 

Eerste jaargang, *nensdag _4 Maart 1914. 

DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK 
Nieuwsblad! voor de ontwikkelde Vrouw 

licrofdredacteree: -Ifevrouw-8.-LITGTEN-Rws. 

Dit - blad vgrsehijet lederen Wastisdag en Zaterdag.' De alsen-

re4entsprija hetlraage•f 075 per kwartaal; Ist -voorultbetiling.s' 

Afzonderlijke nummers 5 reut. 

BUREAU VAN ADMINISTRATIE EN BED.A.CiTER - 

'3K13, e t dij k 16,-'s-Grai;enh,lge. 
TELSPopte Wn. 

" PRIJS  

° G-ro rite letters wprde.n naar, plingsruirate berekend.' , 
abopement belangrijke,  korting. ., 

halt( uitzet koekt -`woon de winkeljuffroutrigi na (le lezing van zi6veel onbewi , dan zal. (renten extra, als. ze 't zelf op de strijkplank 
heele levensleMP kennen en 't zoo leuk . 't nog, weken liggen, eer er plaats komt bs kwam aanbrengen. - 

vinden; gut klein was . mevrouw, toen ze , 't door u bevoorrechte tijdschrift, want allen "En weduwe die voor haar kinderen den 
hier tessehen de toonbankennaar flaneltelf kant - hebben ze meest vaste medewerkers en - kost moest verdienen, bood zich aan tot het 
kwam toeken=- en nu koopt_mevrouw..al haar werksters. Na kunt ge zelf wel nagaan, op stenogratach opnemen,. brieven, die ze dan 

gesprekk., -nindelooz,e overleggingen Mek aL -- en .1e. denkt beveed sO -Hemels- als 
We, Zullen het niet hebben over de, neeg, die net maar niet karnt, of dier, of die.. 

Hoe zal wat ' v er dienen? Gelieve deerop M,aar die  kornt - die" lount Vast en zeken - 
te letten.: . , • , En. Ifrartgi, of je je.titzet bij haár.wil be,  
; Deze vraag kan nauwelijks beantwoord weedje, .- stellen, ze heeft een linnendepot uit Twente 
heeft nauwelijks recht om gedaan te werden. -- ze kan alles op staal laten zien. 
Want• het benige, wat daarop volgen kan, ie En dan zit je daar, en hebt medelijden, 
een wedervraag; ' • , dat weer. Dat maakt de zaak nog erger 

kan.0Wete je? Wat heb, je gebeld? want er af wil je, en er af zal je, fa"-r '- 
Welnu, 'zoek dan _dat of -dat werk, .gëef n medelijden doet je jezelf , aaeaat 

op voer-  die Of 'die betrekking, • • van_ hardheid. En vlieg je erin  ,,da_M3pan , 
zulk toegeven, dat 'men zulk een: we) ii7igni om al den omslag-Y die nu-,volgt 

converantie >in -Zichzelf kan houden. Baar beeft en je had ''t in 't oude belr'ende magazijn voor , 
- men-geee-partner-veor  . , 

Maai nu de vraag naar bijverdienste. Gaan we en over tot de edeler -soorien 
Dan in er. 'a.-  al Zij;rmin . van -verdiensten,--dom  die dille ergielliteit 

dennen die vraagt of van een ander. Dan missen en Zoo weinig oPbrengen: . 
kan men al makkelijker geholpen tvorde,n, Daar is 't werken voor Tessélscheide en 

-omdat-man 4401- 7an a.5-41-maagle geen vel enig --Arbeid. Adelt.- Pria.,op-- tmiaete  
levemonderlioud, 'slechts 'bijverdienste. Eiliter kwaad van deze wijze van bijverdienen. 
moet weer lant and" factnren gerfiknadifgden, Tesselschade en Arbeid Adelt zijn instellingen, 
die hit antwoord op deze vraag ..ál.Weerbe- Waar a - aan grootst.en eerbied voor heb en 
moeilijken. ' : " die menige vrouw in haar moeilijke financieele 

Gelegenheidlevensomstandighedenskrachten, omstandigheden 'tot zegen zijn geweesk Dook 
tijd- dit alles 'meet thans in aanmerking  ge - , bedoel: -ZIleantwoorel ni et de vraag: Hoe 
noren. werden. Met deze' faetoren kan het moot ik er wat bijverdienen? zondes verder 
harde  Leven;  dat slechts . naar Verdienen nadeuken met;. Et galverken voor Tesselsehade 
vraagt, geen  rekening  hondea • `Rf Adgeid Adelt,* 

Ongetrone•de vrouwen zoek. bijverdlengte--.-- -----,gedenk berst.' eens
' 
 of er gien andere ar 

getrouwde zoeken ze, .Ongetrouwde zoeken die . .held voor n bestaat, dan dit andelooze hor-
bij 

 
heer eigen onvoldoend inkomen, of piet doren oe schilderen op zij of kaken of knoal'eir 

zoo, geh461 afhankelijk van hun ouders te:zip; --- of weer boraat.. Ga eerst -  eens de inyentexis 
• gattaawda-aremwea zoeken ee meeat. .dee......-PLiaa.n.W•bekreemeheden en ni_gelesonllegele  

Vadienstea Vattlinn, ̀ echtgenoot. Uitgezonderd • •Q,__ineen.Lineers1 _ga_niet_sehrijven .in jan.: 
de..armem die, dektgeneote-endueeder-zejeder Vrouwenkroniek!-- Dat nedgelikinet,_ date  

.;;;Ifarit "rercens-te iihi-bijverdietrode Hem-elen-i-am 
• noodig hebben. • Menige , 1:leegt:die dame,. die bijverdienste 

Veel hebben de vrouwen reeds als ,bijVer nodig heeft, ragde Vrouwenkroniek onze Pan' 
dienstei verzonnen. Maar,. sedert ik da _groots zien als gren_filaiitropirehe inrichting. Stemde 
AraUdlatananka "s"fliarenbladnn noot a emeige besolireten bladzijden - (sem aan 
toch zeggent „Hoe weinig hebben ze verzonnen! beide zijden beschreven, o.,$ij, die het a b p 
Wit, gewei-nig origineel geweest in hun der sehrijfknnist nog niet . machtig was) eg 

• verrinnenl• Hoe, weinig doeltreffend vaak. begeleidde die met een brief,.waarin de nood. 
En dan Mie velen hebben ziek tevreden' • zakelijkheid harer bijverdienste, .messtal tref- 

geateldmet een bijverdienste, die om het ronduit fond, geschilderd was 
-lit-"aeggen, liet, karakter van bedelarij. kroeg, We vonden het -wel diep-ellendig, maar we 
in den vorm van een vaste belasting op vrienden moesten al dat werk terugzenden en,-konden 
en •$enniéaen. ' niet nalaten er eenzinneijeteanekenta.l‘degen 

.11, .heb ondervinding van eenfge andere ,,Maar waarom zoudt U min Maai» ineen 
steden nog dan den Haag. kunnen echt ij v en, omdat U géldmoodig 

Marir ik geloof, dat in ons lieve Haagje heeft?* 
dak bneervoIR-bijverdienen-- deoi--Ivronwen Voor de dames, die dat wijlen en hopen, 
wei heel erg woedt. met schrijven, er bij te verdienen, onverschillig 

Hoeveel weduwen, - en van goede familie of ze 'tin de Vreuwenkronielt.van plan zijn  
vaak, hebben niet een theedepot? En dan ben 
je.-heel tevreden met je lekkere thee van den. 
kruideniers-au-dan komt-er iemand:namens 
iemand anders smeeken oir' de leverantie, en 
dan  ben je zoo goed niet, of je moet je thee 
van de dame nemen. die er wat ',bij moet 
verdienen en, je mist het makkelijke geregeld 
Opschrijven in het. kruideniershockje_ en het 
walgelijke evenijes opbellen als je 't.ver- 
geten hebt - en je hebt weer een leveren.:  

En als ge zog dan eens &ebt á tien jaar door haar kinderen niet van huis kon, belde 
hebt, voortgeploeterd, dan kient ge een genoeg se haar klanten ieder op ten vastgesteld nee 
aantel, kranten 'en tijdschriften aanwijzen, die, op; ze dicteerden haar telefonisch de brieven 
geregeld-van-  n. neonen, . en.: deer lum mate' en ze verzond die regelrecht aan de -desbetref-
het nadeel- dansrooie teasehemnimte vergoeden. - fende adressen. 
En da ge  den' h,otendien nog een vasten uit " Dat: telefonisch.  opnemen gaat niet voor 
gever :'gevonden hebt voor uw .grooter werk, iedereen --- maar zon er niet wat in zitten • 
boeken, broolluree of studies rif zoo bekend cm op :geregelde tijden bij- die en ̀ die aan te 
zijt geworden,. dat ge eens of tweemaal per gaan en stenografisch de brieven op te nemen, • 
jaar een aenvrage krijgt -dan.kunt ge eindelijk die reen 'thuis op, de schrijfmachine voor de 
ranion op een alleraardigste bijnediensec grarliceseerdeu in orde ,bfreigt!' Ik moet .0 • 

een bijverdienste te hebben ! , grafisch van me- overneemt -en ze op de 
...Dan kan Mén leader... in huis nemen sehrijfinachine thuis in orde maakt. Als men 
(een zeer gewilde manier 'van bijverdienen in zoo klantjes krijgt, dat men zijn_deeek ten 

ea Hug) men kan lesgeven, een oude Mime, halve bezet eeft, kan men, dunkt me; at 
-ep- -bepaalde. -tijden  -kansen.-...ocriecea-,--,  met- spreken van aardige-    bijverdienste:- 
kinderen uit wandelen gaan, enen tafelhonden. Een dame wist nog uit haar eigen werk- ' 

Wat dat met kinderen uitwandelen:gaan tijd, .vgair haar huwelijk, hoe naar 't wee, om 
betreft, dat lijkt ra al heel aardig.' Ik zal 's morgens vroeg al de boterham klaar te moeten - 
toch niet de eenige moeder zijn, :die' van maken en met te nemen, die voor de lunch 
Win'-:' leven geen . kinderjuffrouw. in huis wil . moest. dienen. Kortom, klerken kunnen zich 
hebben, meer toch graag-op twee vaste vrije de weelde niet veroorloven van telkens in een • 
middagen in de week rekenen kan. Ik krijg lunchroom te gaan koffiedrinken. Nu maakte 
bie eerstdaags een meisje voet twee middagen de dame een afspraak met "een kruidenier, 
van een tot ma Een jutfroutetje die bijvar .In den loop van den morgen mank-te ze 
dienste noodig heeft. Mijn buurvrouw heeft talleem boterhammen klaar, pakte en keurig, 
net zoo iets, maar dan' voor alle middagen. - de kruidenier liet ze kort voor 't oord. • 

Doch p schei ik uit ever de manier, daguur_ halen - tegen 't uur van de huahla 
wanrep lieillanderhe vrouwen gewend zijn , ' stroomde zijn winkel vel kantoorlderken die 
b nv-~dmr.e - te,  vindert.en. vertel. uitets:  van aen lekkere, goedkoop, 'boterham wensehten-- 
d
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es, ee , brood werd -verkocht -voor te dollarcenten- 
de 7.111721: • .1.1 d. - agetelier--(leeldo- -Miss -sainst- niet de •-.4  

kunnen doen ,.in di-en gij -dir fan 
En daar hebben we 't mi.• • in aardige verzinsels zit vaak verdienste. ' 
We durven niet. . Kaften, lampekap., weaiers..--.Ze zijn al 

. Neg altijd lijkt 't een schande, te oeten zoo. vaak beeetilderd. 
bekennen>  dat je geen geld genoeg he t. Dut Een dame kwam op 't idee, de bekende 
is nu, juist het eigenaardige, dat we h leenaal grapte-houten knoopenvormen te bekleed. 
geen-geld hebben en- dms_verdienen peten, met -ivilte Satijn'. die dan te beschilderen. - 
dat gaat • al best onder ons vrouwen, 'uitge. De beschilderde knoop. vonden gereedelijk 
nomen in enkele ouderwerscho "inpen 'aftrek. ' 
kringen.-  Maar dat we moeten bijvet enen, Eengander verzon boter te maken van aard 
omdat vaders inkomen niet groet .geno is . heten en Vond een kruidenier ah geregelde - ti 
moeders pensioen of -fortuin het niet Maant!, - dame  
dat de man niet genoeg vordierit om blijmoedig- Het genote" Amerdtaansche Vrouwenblad, 
en onbezorgd met eeinge kinderen de toekomst waar ik deze geleerdheid uit putte, heeft een 
in te. uien dat• vindt Men nog te kras. En vaste rubriek What een I do,?.Daar staan-  al 
daarom zal men de vele en o zoo makkelijk die, aardige aardige verzinsels - om-san-geld- 
na te volgen manieren dm Amerikaansche te-komen in, ingestuurd deer de dames, die er 
vrouw die geld-moetbijverdienen, niet derden tiereverlangd meer van kininen meedeelem. 

Zoudt  
oelra 

nadoen Hier:. -wous-ddat----ik-erneg-Leezis-wat-  ie i.l. a ge o 

Dat vraagt menige vrouw In talloole .zelf- • en den geeden raad, waarvan je ervaring hebt 

of ergens anders, moet ik if volgende neer-
z,etten waartoe ik het rankt heb door mijn, 
eggen. >lange ervaring ee door die van mijn 
collega-vriendinnen: 

Zoo ge geld noodig hebt, op bijver-
dienste wit te wachten - hoep dan niets 
van sehrifven. Aleen als -ge den tijd hebt, en 
talent hebt, en geduld - probeer 't dan. En 
dan aalt ge  jaren en jaren noodig hebben 
om erin, te Uw -ii•erk blijft eerstens 

mer.meer , een, hel aan de deur meer, weken liggen in de overpropte voorraadladen 
Hoeveel dgmes hebben e. linneedepot der verschillende redacties t is de , wan wa r 

echt Haagsen: megaziin. waar ie moeder hl Wes weelrelijir lees Imeds, zserht 't teef 

Dan ga je trouwen, en je wil heerlijk alles Hollander, die zich nog niet verbeeld heeft, 
op je genikk kuitroeken in zoo groot,, 'oud, te 'kunnen schrijven? 

- ofschoon het, er dan, nog ,wel -zielig met zeggen- als 't zoo-met de Vrouwenkroniek door -- 
zou, zien als ge er heelemeal van bestaan blijft gaan, zeek lir een jong meisje voor enkele 
moest, en ervan voor uw toekomst-moest oorgen. malen in de week, dat  dan de  tallooze brieven 
Dit vour- die'--Me-drooreen--P—irinetkeliniveri ltélige rede tm-voeren. me:ghrïngt, steno- 

n ze na durfde doen kunnen nadoen, zoo ge maar r f d e, vertel 
• -Een  dame komt hij een kennis, die juist ' ik er weer !en. Het al te Amerikaansche laat 
bezig is, tobbend zuchteed prolreeten ik er zot. Daar, is hier toch geen succes mee te 
een nieuw overtrek over haar strijkplank te behalen. 'Wat zon 'ik vervelen met-de vrouw, 
maken.. Het wil maar niet goed zitten en die gezegeld geld verdient, doordat ze jong- 
spelden verhelpen niets aan het euvel. De getrouwde -muurtjes leert huishouden en kas. 
gaat zegt: ,ll heb een mooi model overtrek houden -- dat kan kier toch geen ingang 
vermuneme., haait-  het en bekleedt ei-Trar vinden. Of van de vrouw-, die voor allerlei 
-buurvrouw-g strijkplank. mee. - .Tee, geef nienschen naar de markt gaat en (laar bood- 
't zegt de buurvrouw. .Wat moet 't kosten?n schappen doet en zemel procent van het 
sVgjfkg dollarcenten', (11.25), zegt de goot bestede." geld berekent. -- Dam hebt ge toch 
sEn vertel 't alsjeblieft overal. read - mijn 'niets aan. 
model is voor elke strijkplank pas te raaien.. Laten we hopen dat ge aan het t.  veraf- 
Genoeg seen, geregelde ldandizie -van strijk- gaande wil bete 'hebt, 
plankoverirekken. -Ze-betekende-2s  

eens."geide - niets de menen en zee wreve. aardigste semversbladen, 'i's3-7Pe di gebenderi 
lig maakt. als een tergend-tikkende pendule, boeken, die m'n welwillende belangstelling 
die maar -niet later w i I draaien. We - misten . :trokken_ B-ij de titels .m.4 ike_chtej.eyen 
dus het amusement om op de wijzers te Írim. melden: Eigen Haard 1896 -- Eigen Haard 
nen duren - we kelten naar elkaar. Vet .. 1897 en ik kreeg een twijfel, ef eija tandarts 

Deer een toeval was ik eens op het vroege meest naar degene, die kwam of die ging na wel erg bij was op literatuur en tijdschriften- 
morgen-spreekeer Van een tandarts, en van een bevelend schelletje en een' kurk van 't gebied. Stel je voor, dat hij met zijn vak even 
de tlingen. die ik dddr beleefde, wil ik U.allervriendelijkste dienstbode, die de gelukkige laag ten aehter.  was . . 
verhalen. tegenglunderde, wier beurt het was van Mijn zwijgende wijsheid is gefnuikt; een 

Een[ wachtkamer dient - wil mij dit 't.- medische wetensel pogen genieten. bnurvroue heeft mijn zucht gretig te baak_ 
'minste toegeven— om- onder de verveling De kamer was al, vol, toen ik kwam en'werd , genomen! 

  van het wachten, Is' een -waar sreord-  vak kteeterlific10 ,00k pijn; mevrouw, -.-rje-M-a-' 
kwalen en kwellingen aan je medemenschen, dat Menschen niet zwijgén-kuijan • wanneer van meepraten. Drie nachten nfet geslajign, 
die gerust onbekend mogen, zijn, uit te meten. ze 'niet in harmonie met elkander Min! Ergo: geroet waar. Ven "nlles geprobeerd. t'an-do• 

laijeengegmnd in min '-kit vertrek, heeft men raakte van zelf aae de praat. De tijd t'otogne in, mijn moed of het limonade wee. 
er bizonder dikwijls een verbroedering (of duurt soms lang' en wet hadden ier beter te Vanmorgen zegt mijn man, die is nog ,cl 
iimagdelijk gezegd een vernedering) plaats. .doen.' Daarenboven kan je, al ,pratende je kortaf, menselt, aait ie, 't is uit, je gaat naar 
Meer dan een spoorweg-coups,  schijnt het er ruigst op zij doewen, wat een aanmerkelijk den tuntlensinid. Maar ik sta nipten uit als 
voor eaegewezen• Voordeel oplevert.' • in de bel. Die pijn - het-is-een hel gewoon, 

ochtend was mistig, drollig su klant, Ik wil u bekenhen, dat ik trachtte te illopsiald, mijn ener buurvrouw is erg ver- 
het licht wou ni et doorbreken. H taii eb er - rijn en mij vent van het gesprek onthield. tronird met -de biel; een inenseli 
wil besef vue, wat_ wachten wil zeggen, als Vol goed, eeeeeeesees_aese_jk..de - seinen, lk weet-niet-1;d' ers-re-dererrhurgernten 

. reet politiek doorzicht een klok een de kamer te beet. Er lagen wat verwaaide wereldkus- te lachen: Deur neemt ren •stein aan den even 
ontharden ik-omdat-.zoenla   'e mediene mij nietten, eelt peur geestige aller. kant lol veer leij p elf velt roet zwem gehold  

de wachtende minde. 't Is eiimaardig, dat 
het publiek, voornamelijk uit juffrouwen bestaat, 

_die_  ellen een buiteigerrene_idnistop hizakvad 
hebben: zoo's wuivende veer, die ;net de . 

;woorden mee, op en lezer gsak. 
naar. 'te kijken. 

De stem zegt : smendh, mevrouw,  tol hier , 
komen som een gebit, net als ik. 4 hoeft n • 
niet te generen.': 't Is een pracht van een 
uitvinding, maar een last dat je. er  mei likt:. 
non! Hoe kin ik het, vertellen?.  ik kon niet 
meer eten, he? en toen denim ik7beter  al R 
ah niks al kost het je renten. ,Etret moest 
ik ergens in bijten. Flink doorbijten, mei de 
dokter, binel, dicht ik, ik wem dat ik zon 
is, de weelde kun happen Maar toen het 
zaakje klaar was, begon de natrigheid. 11-bield 
het er niet im Wil, n eens zien b re gedieestie. 
wijds ZI.• met haar tong f•011 rijtje ine.wiwitt, 
hinden naar vertin. Don glipte het weer in 

. haat mond. ~als mei ooievaar een kikvors,-li 
-nase-Muneze.. stekt, lent. „Oog ze senior; 

v's.eachts. dim ai S ik weet 
niet mit, -eltild dit ik anti -tikten 

-In de_ wachtkamer van 
Een Tandarts. 

Feuilleton. 
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PE MODE. 
In onzen veelgeprezen tijd, dien wij, en niet 

zonder reden, de eeuw van het Kind met een 
hoofdletter wat ik u bidden mag!) —, zijn 

- • gaan noemen, is ook de vraag naar doelmatige.,  
meisjeskleeding meer en meer pp den voorgrond 
getreden. Menige moeder zit zich tegenwoordig 
het hoofd te breken, hoe zij het wel moet 
aanleggen om te voldeen aan' de strenge tinken, 
haar door de moderne hygiëne gesteld, eed toch 

• niet in conflict te komen-reet dit. der mode, 
waarvoor 'ook En t's jOilgSfe kinderen groot 

,ontzag hebben... - 
" Eertijds g.ing dat alles veel gemakkelijker; 

er bestonden pene kindermades-om de een-
‘-nndil redee, dat ee gemrkinderon 
dat wil zeggen, Zij onderscheidden zich uiter-
lijk in niete van de groote Inenschen. P2 de 

`achttiende eeuw, die het glanspunt Van het 
.alonleven was, zegt een franech schrijver, zag 
een klein Meisje er uit als een markiezin in 
miniatuur eu haar broertje was. het type van 
een verkleind., • apetit—mtiltre". Om in den 
tuin der Tnilerieén te gaan spelen, waren zij 
als voor eene groote plechtigheid opgesierd. 
Zoo'n 1.1enter va j.ae- 
.ehaamd hebben, indien hij daar in het rond 
moest graven of diabolo werpen zonder rok 
met panden, korte broek, zijden kousen, lage 
schoenen met hooge hakken en gespen, zonder 
opgerold, gefriseerd en gepoederd heer. Het 
misje droeg paniers 'ros hoog gekapt met veel 
valsch haar en 11111;2 erissche kinderkleur ver-
dween onder poeder en rouge . . 

Stijfheid en kunstmatigheid waren aan de 
orde ven den dag. 

Teen 'mevrouw de tienlis vijf jaar oud was, 
moest zij eens een rolletje in een opera ver-
vullen en droeg zij een Amor-costratm van 
rose zijde met blauwe vleugeltjes en zilveren 
e.hventjes-;-merr-voincl, -lat dit-aakje haal al- 
leebekoorlijkint stond en — daarom liet men 
het haar voortaan ook in het dagelijksch 
leven dragen : . Zulk een voorbeeld is tee-
kenend voor den geest van den tijd! 

"Ea neg nu niet eo ja, maar dat was in 
.Frankrijk" ... Wij weten immers heel goed,• 
hoe toen reeds de feansche modes in de ge. 
heele beschaafde europeesche wereld werden 
bewonderd en nagevolgd. Vooral in den Haag, 
waar het corps diploraatique toen seer uitga 

- breid was (bijna alle staten van Europa eon-
den hunne gezanten .naar de. Vijverstad) deed 
mee daar sterk aan mede. Trouwens men be-
hoeft maar Ondentetsclie kinderportretten te 
bekijken om overtuigd te zijn, dat de jeugdige 
llollandertjes de mode alle eer aandeden-

Dat duurde zoo, totdat onder den invloed 
van Jean Jacquee Rousseau, de smaak voor 
natuur en natuurlijkheid weder boven kwam. 
Rousseau had als Bondstelling voor gine 
philosofle aangenomen, ,,dat men tot ten 
natuurstaat moest terogkeeren en dat wij aan 
de beschaving al onze ondeugden eo gebreken 
te danken hadden.. 

Met al de omtnimigheid der reactie ging 
men dor ook op deze leer in en zoo moest 
er ook aan het kind goedgemaakt werden, 
wat men het jarenlang had outhonden. Dat 
er vreettelijk werd overdreven, laat zich be-

' grijnen. 
Alles was voortaan ',h Venende tot zelfs 

de kleeding der moeders toe . . . . 
Toen kwam de negentiende eeuw met een 

atmosfeer van Gaieksehe heldenmoed en RO-
.meiesche gezwollenheid — en met de schoone 
voorschriften van den Geneefschen wijsgeer 
begon het er bedenkelijk uit - te zien. De 
Panische meisjes kregen aan de oudheid ont-
leende namen en het kon met andere of hare 
kleeding - moest daarmede in overeenstemming 
zijn. liet haar wordt kort geknipt en gefri-
seerd a lt la Caracallae; zij draagt een ,pe-
plum e van mousseline de ]'Inde., zonder 
andere garneering dan een rood geborduurden 
teneksehen rand. Mama heeft er precies zoo_  
een, ztir, soepel en fijn-, dat men het geheele 
kleedingstuk dope een ring kan halen en nat 

'voor mama eigenlijk een beetje erg ingekleed 
ie, dat staat liet dochtertje met het peesde 
ronde halsje; en de mollige armpjes allerliefst. 

-Volgt de pracht en weelde van het. keizer-
rijk ; een sleepjapon h le Peyehé , een spet:tree 
van ',nart fluweel, een authentiek Indische 
sjaal, een toque met tot op liet oog afhelt.- 

. '-gemle , sandalen nat Ar talauden,  

aan den arm ...: ziedaar hef dagelijksch 
toilet van groot en klein. . • 

Het einde van het Keieerrijk is ook het 
einde van een tijdvak van glorie, van feesten, 
van genoegens, — Napoleon had alles gedaan 
om luister aan het hof bij te zetten eg die 
lutster weerspiegelde zichsin alle kringen, • 
het was een koortsachtig bestaan geweest en 
het leek wel of men uitgeput was, zoo plot-; 
séling kwam men tot rust en kalmte. Het 
geheel° leven verouderde — maatschappij 
stond in het teeleen Van braafheid en roinig-
heid ...., de kleeding ondervond dat-in.- de 
eenste plaats. +t, Was. nit - met onbedekte" 
schouders en armen, zelfs de hals mocht niet 
meer 'gezien- woeden. Die verdween.  demons' 

i een gaine.. van dikke na 
Eis de -benen — Moei! de beenes werden 
weggemoffeld in lange broekspijpen., die onder 
den rok uitkwamen ee tot op de laars neder-
hingen .... meer dan vijftig jaer lang zou 
dit nialgrameuse, onmogelijke kleedingstak het 
kindertoilet bedelven .... Het was als een 
symbool van 'de saaiheid waarin het meisje 
werd opgevoed. Veel geleerd werd er. Met, 
dat MMS nu eenmaal geen mode, maar aan 

schoolwerk ,was gedaan,.rookt men het vaste 
plaatsje op een laag stoeltje bij het meun op 
en dan kwam een handwerkje voor den dag 
of men doorbladerde een album ., , want 
rodr alles moest een meisje zedig en bescheiden 
zijn en niets doen wat in bet oog, zou kunnen 

- 
Kunt ge u zoo'n kind van 1880 voor-

stellen in haar donkere jurk van, zwaar merinos 
met strakgetrokken lijfje en reusachtige egigote  
mouwen,? Geen kwestie meer van golvende 
krullen — het haar is stijf, en plat, a la 
Uitreis°, langs het hoofd gestaeken en niemand 
minder dan George Sand heeft al de akeligheid 
van -dat kapsel—lieschreven. ,TIletihaar-weraT 
net zoo lang omhoog getrokken, mens kamdel -
en borstelde net zoo lang den verkeerden kant 
uit, tot het een loodrechten stand had aange-
nomen; dan -werd het boven-  op de kruin in 
een knoedel gedraaid, zoodat het hoofd een 
langwerpige bal geleek met een kleinere bal er op. 

Acht dagen van vretwelijke pijn enwlapeloos-
heid waren noodig voordat het haar die ge-
dwongen plooi had aangenomen, en men bond 
het e.66 stijf, dat liet vel van het voorhoofd 
gespannen was en de hoeken der oogen omhoog 
werden getrokken zoo als bij de poppetjes op 
Chineesche waaiers.,  

Arme kleinen Gelukkig voor haar duurde 
deze coiffure niet lang, want al spoedig kwam 
het oogenblik waarop hel niet meer welvoegelijk 
werd gevonden de noren te laten zien. Teen 
droegen de kleine meisjes korte krulletjes, die 
langs de ;slapen werden gelegd en op haar 
vijftienden verjaardag kapte men haar met 
stijve, gladde bandeaus, die de noren bedekten 
en die wonderwel pasten bij het stemmige 
,corsage h la viergen. 
_. Maar zulk een strenge ingetogenheid, niet 
waai? is op den duur te saai voor het vrouwelijk 
gemoed I De omstandigheden leidden er toe, 
dat met het tweede Keizerrijk Ook een.men111 
fleurig medeleven opbloeide, waarin het kind 
op waarlijk overdreven wijze deelde. Het droeg, 
ruiechende tijde, glinsterende frenjea, rinkelende 
kralen, hooge hakjes, — het maakte eenige 
malen per dag toilet, het ging mede uit, 
mengde ziek in de conversatie — en was een 
echt onverdragelijk persoontje .... Toen ver-
scheen de crinoline;  

De moeders aarzelden,—het is te begrijpen;— 
moest men, mocht men, de meisjes nu werkelijk 
iedere modegril. toestaan! — Het wam eene 
kwestie van opvoeding! Er waren moeders, 
die vonden, dat de hardgesteven rok voldoende 
was om een •jurk behoorlijk te doen uitstaan, 
— zij bleven standvastig — zoolang het ging; 
maar als uw dochtertje u onder heete tranen 
klaagt, dat de andere kinderen haar uitlachen 
en niet met haar willen spelen omdat zij geen 
crinoline draagt—wat kunt ge dan anders 
doen dan toegeven! 

En aan droegen dan alle kindertjes erino-
lines, totdat ook de crinoline van het tooncel 
verdween en — de pouf tich aanmeldde; 
toen kregen zij allemaal eene kleine paardee- 
haren tournure. - 

De jaren gingen voort, de mode volbracht 
haar cirkelgang, — nn eens langs een lijn 
m -geleidelijkheid dan roes met een nik en  

een stoot... Dan komt opeens van de over-
zijde van het zilte nat de Sport en neemt be-
zit van het vasteland; — eerst maakt hij zich 
meester van de jongens, daarna ook van de 
meisje.; -- di Hygiëne volgt hem op den 
voet, de - twee zijn onafecheidelijk. ,Vrijheid 
van beweging" is hunne leuze, ,Beweging 
in de open lucht" • • 

Na tien wij de wollen jersey velschijnen, 
die tot op aghenpen. _reikt en van geen taille 
bij-ifeine meisjes wil weten de breede 
ceintuur, het korte plooirokje; — het haar 
.golft vrij om ele schouders, het kind leeft een,  
engen, -natuurlijk. Ieren Med Inéefit ten 
slotte, na veel zoeken en mistasten geleerd, 
dat een krodermode niet gekopiëeid maat zijn 
neas-77,  modea-maar—gabeel eorspeonkelij 
blijven, en het is merkwaardig, dat, wat het 
beste voor een kind- is, nok inderdaad het 
beau staat. . 

En met onze bakvischjea is Int even zoo 
gesteld, Voor haar, die, 

Zoover ben ik met mijn schrijven gekdmen, 

atilsen,rednle 
aardigeb 

 in • mijne."'h va   papiertjes j  s geneusdt heviejftf, • 
eren ar -uitroept: a Watt wilt ir nu- 

gaart beweren, dat wij als kleine kinderen 
moeten gekleed zijn en dat Wij buiten de 
mode moeten blijven I".... 

Al mij! - Ik ben' op gevaarlijk terrein aan-
geland en ik zal voorzichtig-  zijn I 

eNeen, lieve kind, dat beweer ik vol-
strekt. niet, -'.ede rijpere jeugd" volgt wel 
degelijk de mode der volwassenen, maar — 
uit de verte, op een afstand. Daarmede bedoel 
ik, dat alle eroentriciteiten wo ongeveer tot 
op *de helft teruggebracht moeten Werden. 
Opengeknipte rokken, drapenes, painers, de-
collete'a d-Mine kansen, hooge bakken —'t is 
alles veroorloofd, mits in 'bescheiden mate. 
Maar geen -zware stoften, geen prasromenten, 
geen' franje% geen kanten: dat heeft de, jeugd 
niet neerlig om er bekoorlijk, uit te zien. De 

.tegenwoordige mode met de dunne, soepele 
stoffen,, de luchtige tunielljae, de vage kimono-
vormen, de fladderende strookjes, is op zich 
zelf al zoo bijzonder jeugdig en ik.  zou niets 
heters voor u koenen wenschen, dan verschei-
dene van deze toiletjes ...e 

.. Zijt ge nu tevreden? 

CORRESPONDENTIE. 
A. v. d.. W. Het is al meer dan eens ge-

zegd, wij kunnen hier geen, namen noemen en 
adressen geven. 

H. te Am er f o or t. Is mij niet bekend, 
— ik zal voor u zoeken. 

M ari e. Ja, ik weet, dat lett luns% kwestie 
zeer goed werk levert.' Zoek ' or het Costrume-
tailleur onder de advertenti van het laatste 
nummer, dan weet n den pn in ook. 

M e vr. V._S. Dat is eek eukenreeept! —
Maar ik beloof het n vrome de lvolgende week. 

Dr. Marja Mout tori:'  
Binnenkort zal deze grdo e Italiaansche 

paedagoge ons land bezoeken en er lezingen 
houden nver haar opvoedingss, em- 

Ootsptonkelijk was ze dokteres, ze is dan ook 
in de geneeskunde gepromoveerd. Haar teak 
kracht haar in aanraking met idioten -en 
achterlijke kinderen. Ze liegen in te zien, dat 
men met opvoedkunde bij deze kinderen vaak 
meer kon bereiken dan met Mekte- en ge,  
iondheidsleer. Zód sterk werd ee doordrongen 
van deze stelling, dat ze opnieuw ging ata-
&eren, thane opvoedkunde en paedologie of 
kinderkennis. 
' Wat ze geleerd had en bevonden, ging ze 
in praktijk brengen jegens idioten en achter-
lijke kinderen. Haar methode ten onderwijzen 
bleek tó6 doeltreffend, dat zij achterlijke 
kinderen In drie jaar' verder bracht in de 
kundigheden van her lager onderwijs, da/1 
een klas normale kolderen van de gewone 
school in . dienzelfden tijd. 

Dr.. Maria Montessori zegt, dat haar 'op-
voedingsmethode lichaam, ziel en geest-van 
het kind op het volledigst ontwikkelt, terwijl 
de gewone schoolmethoden juist de ontwikke-
ling van die drie-eenheid tegengaan. 

Toen z het succes harer methode hij ach=  
Milijkè kmdared-rad gezien, begreep ie, dat  

thans de tijd.  was gekomen om die te beproe-
,ve 'eg' het normale kind. En de neolag was 
verrassend. Italië en Italiaansch Zwitserland 
telt reeds verscheiden bewaarscholen, waar'cle 
meehinde van Montessori is ingevoerd. '. 

Heel eigenaardig zijn de Romeinsche be-
waar.oholen in ..haar geest. Een veroeniging 
heefg in de reusachtige kazernewoningen van 
Rom zulke benuarácholen gesticht aar ke 
huursein - één, in. het buis w 
een geluk voor de arme moeders. Wat bid "a 
Mentiesson met haar methode bereikt, h t 

pgrlinjkti "'bladen°, wwi7ddedel''bb"rijnaliike
.  

tee'Wjaaeter gel'ehdaerr 
een Uitvoerig en uiterst weardeerend artikel 
eau kaar. De Scientifie Ameriran had verleden 
'aar-cen-artikel-over hem ,zot-fotriagvan in;a 

raime zal den Haag binnenkort in staat 
zijn, 1  om van deze merkwaardige vrouw zelf 
te vernamen, hoe ze arbeijlt, tot zoo gropt 
heil van de jeugd. 

Tweede Belgigche .Salon. 
Minder bekend dan de mo d ris de dochter 

-De knappe ~naar-nal van katten: Henriette 
Ronnlir, waarmee vroeger gedweept.ia is na 
een langen tijd van impopulagteit, haarroem 
weer;  aan 't terughalen, met kleinbeetjes, 
met kleinee scheutjes. 

Men 'dweept niet meer met de snoegigheden 
van katjes die met de groote vraagoogen als 
van kinderen de wereld inkijken, onschuldig 
en oabewast coquet, doch men is in de katten. 
schilderijen en kattenteekeningen in al de 
poezen-snoezegineden toch de knappe artieste 
gaan ' ontdekken die zoo weergaloos teekenen 

'kan, wao vernuftig haar lievelingsdieren op te - 
stellen wist tusschen allerlei schoonti antieke 
zaken da een bekoorlijk interieur, De, een - 
inning onrechtmatig, beroemde moedeleeft 
een dochter die eveneens haar knapheid bezit. 

Alice Bonner is- een schilderes- die nog meer 
bezit dan Imapheid. Zij heeft smaak, wij is een • 
colorist° van beteekenis. 

In: Pulebzi zijn op het bogenblik een viertal 
schilderijen van deze kunstenares te tien, De 
rose :pluim, Canna's;. Fezanten en Cineraria's 
zijn de namen van de schilderijen met welke 
zij naar Holland is gekomen. Het is werk, 
't welk wielt aansluit bij dit, dat de heer , 
Teersteeg - in den bekenden kunsthandel op de 
Plaats; een TialiTjaar-geleden heeft laten zien. 
Kleurig werk is het van 'Alice Renner, op en 
top modern in zijn kleuropvattingen en tobt-
Uitstraling. Het lijkt geheel en al om de 
klenienlust begonnen. Zie bijvoorbeeld het 
stilleven Fazanten. Daarin zijn, tegen een groot 
bleue Delftsch .bord waarin 'roede appels en 
blauwe drniven liggen, een paar fazanten als 
kleureontrast-gestelda-met-heerlijk-diep-gloeig. —
endei yee.renpraid. Het. diepe_ smaragd van den,  • - 
fazantenhals is verrukkelijk tegen het bord . 
met de gloeiende sauchtenpracht, 't Gebloemd 
behang, dat achtergrond is van dit werk en 
de veeren van de lijven der dieren zijn in een 

om e aandaeld niet af te brengen van het 
álll, meer sober kleurengamma gebracht, 

brok kleur waarom dit werk werd geschilderd. , 
Dat éen op zichzelf onichilderachtig ding door de 
visie van een kunstenares tot iets zeer schilder-
acht gs:'kan stijgen, bewijst Alice Renner met 
haar gtilleven; de rose pluim. Hier heeft de. 
kunstenares een gewonen kamerhoek 
waar op een tafel eek zwarte flnweelen hoed 
ligt neergegooid. Van de hoed af wuift de rose 
pluim. Alice Routier vond het een mooi ding die 
wit-rose pluim op den zwangen fluweelen hoed. 
De pluim heeft een kleur als van een dier groote 
witte schelpen, die rose zijn diep binnen-in, doch 
zij is week en zacht als een schuimvlok die aan 
't strand na den vloed-ir blijven liggen. 

Al de eigenschapPen van kleur en stof heeft 
de schilderes gevoeld, getast met haar smaak 
en dit blanke . van 'de vogelphnita heeft eij 
rustig als ten precieuse schat Lunchen allerlei 
andere kleuren ingelegd. Een ronde kristallen 
kom staat terg met gele en gelig bruine 

, bloemen erin. En achter derioed is het behangt • 
• gedrukte Perzische Maal.- En op de tafel is ' 
eveneens een sjaal uitgespreid. ' • 

Teere zachte kleuren deze naait het vorstelijke 
witrose van de,  pluim. Ook de Canna's, de • 
Cineraria's zijn stillevens om 'welke inert deze 
schilderes met haar forseh kleurgevoel achten` 
moet. ALBERTINE DE HAAS. 

V'.  

dat 'nip, laatste nacht geslagen is, als ik dat 
ding in mijn mond boud, ; en via deze ietwat 

- vage beeldspraak ',cedent ze haar relatis, om , 
weer een ander het woont te. laten . 

De rnondkundige lotgevallen gingen het 
rijtje langs, liet rime verhaal ges al griezeli-
ger en interessanter dan het andere, en er 
kwam in de atmosfeer iets broeiend., er zette 
onder al de juffrouwen met wuivende pieken 
een algetneene angst op, als naderde er een 
onheil. De .rille ging gaten slaan en mee-
warig volgden de blikken ieder opgeroepene 
door en. vriendelijken dienstkoden=knik. 

deaongen-tmer dee 
eleef ere ilekrer ree boeman wee en de st rl 
een shielithank. 

\\ elkom. afleiding  bracht teen de koetst 
raar een ire,t ielitnjo 'trouw met ',mal. • Men 
nmmerde, nem giste. lamt- ik Ine werkelijk 
begon re vers hm. mon ik die ee een, 1,1, 
mijn gemat !aa  la juffrouw, in een soort 

Was -trete:. 1. hard, timandeettlii k ; 
her an, telg, auag,er; kagniri• tin't t , -• 
hivrk eezie-fitje onder ren mar-kleum muts en  

om de tengere Schoudertjes een mantel, die 
te duidelijk toonde, dat 't een oud, present,  
gegeven exemplaar was. Mijn Irdarroome 
teade* 't. schaap. wee,  roderobtadietetieligs--- 
i n liet angstige smalle toetje naast haar recht-
vaardige geleidster,. die — maar is het won-
der, gitalf hoefde immers niet onder. handen 
— onbewogen blijft bij alle tragische verhalen, 
die nu zachtjes aan weer los komen. Ik tuur 
wat von hier naar daar, weet al precieá, hoe 
iedereen gekleed is en heb gelfe met schrik 
ontdekt, dut ik een gaatje in mijn handschoen 
heb, wat iedereen vist ontdekt heeft. De 
IssUran- giu-kaal-matomandectilida;_herlielmag, 
rén harde !dreg, inaakt je ziek,- eaa gaan je 
<togen ervan dansen, Pst eenzaam hangt er taa, 
enkele plant, die tm niet bepaald artistiek te 
noem. in. Goddank gunt de deur weer eens 
open, aardar DO de trap met luwden wan een 
Minachtte in amitoclit blijkt. Den versrage 
jkilfr011W Uit haar geredene.: ,vast eens Mali° 
tal onder gegiebel' moet edik lid van liet Man-
nelijt geslacht Slib Uitai ,. 'doen, atianip elr 
jinfrotta ,aat zei ik ua klakkeltaa en Oldle- 

antwoord door de -kamer toetert. Hij blijkt 
niet den 'moed te bezitten van de meesten 
zijner soortgenootem want héel verlegen draait 
hij -rond, voor hij de -11atete leegt stoei oia-
dekt en bereikt heeft. 't IS een ongure kantoor-
bediende: inkt aan zijn vingers, die mee-erge 
kiespijn heeft, maar dit — 't valt niet te 
ontkennen — Wel moedig verbergt. De juf-
froniven schijnen nu wat verlegen, durven niet 
meer zoo vrijnit te babbelen en de stilte zou 
bijna harmonisch zijn geworden, indien haar 
karakter dnarvoor niet te pijnlijke granarwor-
dingen wekte. Eindelijk vertolkt een juffrouw,  
dinaniet_lengen  awiigito  kam  Judtralgasseall 
juist de stemming: of we dadelijk niet een 
gil zonden hoores, ze is zoo bang. Ja, lat 
wordt er verwacht zeen reuwenehreenw, die 
je helemaal eng maakt. 't Hoort erbij, 't is 
lieusch onnatuurlijk dat er geen geluiden tot 
ons dimrdringen, die tot Menne griezeligheid 
minleidieg anode» geve». De patiend, die bij 
th dokter ah, blaft zaa lang,  dat min ;wi dut 
oppert- zeken flauwgevallen. Flouw rollen is 
uier:, integendeel, we luchten er door op en  

de monden, de kaken ze gaan zich weer 
bewegen tot nieuwe relazen. De boeman wordt 
not in een ander daglicht genteldi als menseh 
blijkt hij zoo kwaad niet te eijn, maar wie 
dat heulen-vak kan kiezen? ,Mijn. man is 
slager. — zegt er. een — adat dan nog veel 
liever.e Smaken verschillen. Twee jonge meisjes, 

,misschien om den kantoorbediende te behagen, 
galen op hun heldinnen-moed pochen. De eene 
slist vreemdsoortig, 'k weet niet,aof ze daar-
voor tandheelkundigen "raad gaat inwinnen, 
maar ze zegt.  in elk geval verstandige dingen, 
van eclat je er gaan bij moet zijn, zelfs, ja 
zelfs al_ heb_je_geen_pijna. 
wees non niet bang.. - 
- Eindelijk en ten langen laatste komt het 

snerpende schelletje mij verlossen, ik ben ma 
de beurt. En 'op mijn woord ik zucht ron 
verlichting. In tig wachtkamer ton niemand 
dat gelmiel hebben: »iet verstandhouding .  
knikken ze me toe: „dag mevrouw ;ik ben 
ergs Mate ondenielwitling D. moed-
hoor!. Ent er klinkt utivwarigheid in de` 
stemuria.t. • J. zw.urrnmli.m. 
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Geert' van de Schubertliederen die zij zong, . 
behalve dan gAat die Musik vinden vee als 

-succes-liederen liederavond.pro. 
's. Daarvoor liggen to ook te ver uit 

ler bereik t'.met hunne hooge eischen, v7at 
chick • en voordracht betreft. Zoowel 

v or het een: als het ander heeft 48117 -Koenen 
alle capaditeiten.  

Volmaakte heeracheres over de 
beschikt ze bij haar sublieme mik-mist over 
'een expressieve.tlietie, die de namilijksteliederen 
tot hun recht-doet komee. antaeltij is haar 
prachtig_orgaan; een stelden-alt• zouden wè 
hee -kunnen noemen, yan zoo plastische kracht; 
dat reeds 'hierdoor levert• en gleed in het lied. 

• -komt. Een enkele 'maal; kwam liet ons voor, 
dat de grens Van Zillgen tot declanneeen werd 
overschreden,. doch -niet in die maté', dat de • 
muzikale inhoud er bepaald door geschaad 
werd. De dergelijke, serieuse muzikaliteit, 
welke Tilly Koenen eigen is en 'die uit de ' 
keuze van haar prpgramma cao duidelijk naar 
voren treedt, behoede haar ervoor, dien grens 
verder te overschrijden. 

Van Hugo Wolf kregen we'ook twee weinig 
--gessougen-amosterstalejes-re-geeieeen, ongelijk  

bet snaakwili-e-78, torch °Maai., rijn humo- 

MUZIEK. 
Uit het leven van een beroemd 

kunstenáres. 

In dezen tijd, toen ie dus ongeveer acht 
a neger) -jaar was, speelde Clara aT -hier en 
daar in gezelschappen én bij een dezer soirees 
ontmeette-my-mor---Itet-eerst-Selnimann 
nal« Leipzig gekomem_was,_ore zijn. zeolite, 
studie te voltooien; ee,hMr met niet Veel 
animo hiervoor. Zooals men weet, had Sein-.-

' 
 

mann een -hartstochtelijke neiging tot de kunst 
in het algemeen en tot de muziek in het 
bijzonder,. doelt naar den wenech zijner ouders 
zou lij de rechten studeerem Daarnevens 
echter beoefende hij -vlijtig de muziek' zij het 
eik als dilettant en had tevens litteraire 
neigingen. • Eer hij. 'Mar Leipzig kwant, had_ 
hij met een vriend: een reisje door Zuid-
Dultschland gemaakt en bij die gelegenheid 
~schillende zeer begaafde inenschenimieritiet 
sonate o. a. Heine. Zijn verdeling eCor leen 
geul dreef hem op den terugweg tot een 
hemel aan' diens weduwe te Beirenth. Hoofd 
en hart .volvau duizend Indrukken belandde. 

—'hij -áué~ta Leipzig -ért- -het- ie-te'legrijpems 
niet.metweei 

__ijver aan_de..etudie_trok,..dogroetede-
deel van den tijd doorbracht  reek maaiteevee, 
 de kennismaling met -Wi: eek, en nadat hij 

bij Clara's spel .de ,paedagegische talenten 
heers vaders bad leien weideeren nam hij 

• lee • bij dezen, en het damde niet_ lang, of de 
jonge Robert Werd ,e-en- gaarne geziehe gast 
in het. huis vat de familie Wieek. • 

De veehoudinï .iensschen den 13 jarigen 
Schumann en de negenjarige Clara werd een 
zeer -rriendschappelijkes  niemand toch wiet 
tinai ie -mooi .sprookjes-  te, geitigen en raad-
iéiges Op tz geven'ele -lij en enn poëtische 
en romantisehe natuur vond een ierken weer-
klank in het hart' van het rijkbeguide kind. 

Want "-een kind wasshet nog in vele op- 
. zeikten de neg•enjesige klavier-ni-wee, dat.'. 

blijkt wel uit het volgende gimipige,inoident. 
Door de bemoeiingen Van Wieok zou rij op-
treden op een concert in-  het Goemndhatie 
waar zij sick ier- op verheugde. Echter was 
het niet eoozeer het solo spelen, wat haar 
hartje -reeds van te voren deed popelen, als 
edel de_ wetenschep, dat zij feestelijk zod 

-- Werden afgehaald deer de Dante ,Gewand..  
hanskateche'', Amati dat 'vorm de solisten 
gewoonte was. Toen er dan ook op don 

- ~ten avond geroepen werd: 'het rijtuig voor 
. jufftouw. Clara ie voor", ging ij vrengdevol • 

naar beoeden toch baar vreugde verankerde 
in diepe Mleurstelling, toen ze in plaats van de 
mooie glazen koets een doodgewonen janpleizier 
zag waarin zelfs- al eeltige andere meisjes 
zaten. En loet ion nog erger woeden. Inplaats 
van rechtuit naar haai bestemming gereden 
te 'werden, waggelt het gevaarte-  straat in, 
straat uit, houdt hier en daar en overal stil 
om nieuwe feestelijk eitgedosohte meisjes op 
le Wen, om  dan eindelijk in gestrekten draf 
door te rijden, dikter geenszins den weg naar 
het- Gévrandhans. • • • 

Nn wordt het haar toch al te bar en angstig 
vraagt ze; ',Maar, we rijden hellemaal niet 
naar het Gewandhens?. >Naar 't Gewandharte? 

'wel nee, we ,rijden naar Eutritseli,e 
Modelcm art ze nu stilletjes- te huilen, tot, 

dat zw opeens lieert roepen en de vragen,_. 
otilhondt. Iemand tilt Clara til het enen= 

• .'renlijk,,  voertuig-en in de echte. Gee-Milieus,' 
kórte, die al aan komt rijden — en voort gaat 
het, nu gelukkig naar het juiste doel. Wat 

. wan er gebeurd? 
De dochter van den portier, dipp ook Clara 

heette, gang mar tra boerenbruiloft en neut 
nu met al de andere Teeigenootjn te samen 
afgehaald, Verkeerdelijk had °hee Clara ge- 

,-  meend,-dat  .(ij met . bedoeld- 
;spil en tcat un mc onfortuinlijk terecht 
gekomen. Ile teleurwellitig en de angst hadden 
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haar echter zoo van de wijs gebracht, dat zij 
schreiende op het prislium kwam.. Doch heer 
vader, die baar tot eiken prijst wilde kal-
meeren .behield ssijn tegetrwoerdigheid van 
geest en kwam hiel gewoon naar heer toe 
niet eenéittejeWinkergotel terwijl dril achteloos 

00 ja, ,dat heb ik nog heelernaal ver-
geten,. je te eeggen.,_ Clerehen>. dat.jedereen , _ 
die 'veer  het eerst optreedt, tet.-isioia wordt. 

Doch" 'Met dit kinderlijke in Clara op_dezen  
giftijd,nam de eenchaos bilitengewerm vorm 

balein. en leseirla-"Is went geenget,-droeg 
Wieck :bijzonder zorg, haar verteilijning dit 
eaumillir waas niet' te hetett-"VelitieM--11itt 
kwam -teel voor dat hij, liever dan haar het 
hoofd op hol te laten brengert door een of 
ander ijdel of wuft ' gezelichap, Vroegtijdig 

. een soiree verliet, ohade, hggi voor een 
tweede maal te laten spelen, al had ie ook 
den eersten keer een uitbundig sures. be-

-haaldewhi die-gevellemmeetnienwija ijdelheid 
weten te bedwingen. schreef hij bij een der-
gelijk geval in een brief naar huie. 

Hij kon voldoening imelee ever zijn Pao' 
dagogiseh ineicht in deze: Een half uur na-
hun • thuiskomet van een range eeneertteis 
,fond-Clara in de keuken de messenste slijpen. 
En toch was het in deze zelfde reis,- dat ze 

771Z• lemen kennen zo 
ing-fteatidh" vast-de,•,kosit~ciátá` 

Wieckee en emstrisekr..deuiseltelen'tijdviel hoor 
-ontmoeting met Ragnitti .d.e]z koning - der 

violisten. Op alle vier de conrerten, die hij 
in Leipzig gaf,- kon. men Wieek.,en 
dochtertje vinden, adels:J.0( luisterend naar 

, de iyonderviord die" daar-  song; én de-man, 
van wiep het publiek dacht, dit hij een ver-
bond met den duivel had. gegoten, ~mi 
hij een alter infernital meesterschap bid ,te'- 
danken, toonde' zich tegenover het kleine. - 
meisje met de groote gaven neer cenvoinlig 
memsettelijli en alleszins vriendelijk. Ware 
Clara niet uitteraard zoo eenvoudig geweest, 
zij zon' van de -wijn. zijn geraakt - bija de der, 
die hij haar bewées, dier bij zijn afscheid 
eenige maten compositie in haar album te 
"schrijven aal merite aingulare di Madarifigella 
Clara Wiecko, zij Van haar kant, meer aan 
haar gelijken dan aan de groeten Menschen 
denkend, omhelsde Pa nini's zoontje hartelijk 
en schonk hein als haar afscheidsgift een 
blauwe en een witte druif. . 

Wonderlijk bekorende linderfignim, als 't 
ware twee persoonlijkheden bevattend! De 
sDopp,elgengere.histories, waarover Schumann>  
en zij het in dien tijd nogal druk hadden, ") 

sprookjesachtige verhalen ,''waarin een 
dubbel-ik de groots rol speelt, ze konden op 
haarlelf van toepassing zijn. Daar was de be-
roemde virtuese-Clara , die overal stormachtig 
micces oogstte door haar meesterlijk spel, die 
talentvol componeerde, en zich- in dem omgang 

-mëty iv. ons enaers waar,  ig ge roeg. 
En daarnevens bestond de kleine Clara, die 

kindervisite• op haar verjaardag kreeg en die, 
toen ze wat zou spelen pp .de piano, als een .  
heel gewoon klein meisje van 13 jaar gruwelijk 
zat te knoeien en eindelijk heelemaal bleef 
steken. En in niets onderscheidde haar hartje' 
ziek van dat van elk ander kind, toen ze 
schreiende als verontschuldiging zei 

zooveel kleine meisjes die luisteren — 
en dan, op, mijn verjaardag piano te moeten 
spelen I,  — 

Doch de tijd spoedde zich voort en elke 
maand . verschafte Clam de leerstof, die een 
andel- kind misschien in een jear verwerkt. 
Het voortdurend omgaan met groote meest-hen, 
het-conemareften--maken-met-al sie-wlemeue 
onvermijdelijk verbonden moeilijkheden, dat 
alles doet iemand spoedig rijpe». Dit moet 
bij Clara ook wel 't geval geweest zijn, want 
anders ware nebegrijpelijk, hee seluinsaiin huw 
ej, dien leeftijd kon sehreven: .140 deuk,. 
oft an 8t . nnekt wis. der Bender an 'eine 
Sekwester, :ober der Ervend an dsr l'nntnTfin, 

5, tiara rong  ..eerst _ ;eiurn11,d een .13er,.,1 
norellne5, 

Prine Carnaval voor hot emot té den Heug, 
Geld door den Heer Max Mum s mie.. 

Beide 'hm, a, nnr. hm. m-liravonh.ongeen Uloárret 

sondem etwa sin. •Pilgrim 0e das ferne 
Altarbild —. Dit klinkt '.h a as t- te wonderlijk 
van een jongeman van twintig jaar aan een 
dertienjarige. Echter, in dienzelfden brief, 
dien hij rnet.nienwjaar 1832 aan haarschreef,.  
terwijl ze ier Frankfort vertoefde, twinkelt . en, 
schittert het ven echalksheid, waar hij haar 

. vertelt, dat hij deer nieuwen zoorreadaprookjes,." 
oht.i.do.on gtappigo ~adel, ,-teftX,Pgni. ollarreld 

dans:.kruid dia entsetzlich sehtinen Reulter- 
• •clif:C7-2 mul die oom-  treinen Gist 

. 
aan het eind weer, is het ernst of scherts,_ 

Allee gekt' izn. Ende, nu nicht die Reent& 
schaft mit weléher ich bie Preulein C. W's 
wasmeter Vexehrei • • 

lt Schemann.,  

Dit was de eerste: brief, dien 8. aap haar 
schreef,, een. vroolijke, lent,e.achtige Edel, 
rooie hij, er baar vele schreef , in dien tijd en 
die- even geestvol en vreolijk beantwomd wer-
den, hier en- daar kinderlijk plagend, dan wee; 
ernstig haar week besprekend mf hem:moeder,  ' 
lijk, berispend over nalatigheden. ,,Ne,)' 
sin&einaehhner Mensa, lassegar nue 
ira Wagen liegen!. En door alles h 

.heWenWgroatelrei 
-.-- ',elle wilt, wetem-lett. -ik -leef? Dat,  kiant.ge--
,LJoch wel denken I Hoe ken ik nu 'prettig 

alt.gijOnaleelemttl  niebneer beesoelé"ás-t• 
Onderaan krabbelt ze witaklustig plagend 
erbij ',Teen ik • je (Zoo aleeht gesehreven) 
brief ontving, dacht ik, nu Zal, ik ook eens 
lekke, dodelijk schrijven en Bat heb ik gedaan 
ook, zonale  ge merken kunt. 

Doch--  ook door Roberts brieven heen' klinkt 
reeds aio toon van verlangen en vriendschap, 
til meer dan dat, zij het ook nog bijna onbe-
wust. Veel moest er nog gebeuren, om 'hen 
beiden .daidelijk te maken, hoezeer hun zielen 
overeenstemden en hoe innig ze bij elkaar 
behoorden: Wantrede we dan ook de vriend. 
sehapsbetuigingen van Sch. aan Clare  dit  dien 
aarstaan tijd lezen;  elan moeten we dit min gif 
meer schuiven opvde gmooligheid en dweep--
zucht van zijn MenignieCh -hui voor al wat 
schoon, goed en lief ir. Toch klinkt het wel 
als • oen vaag gedroomd verlengen, als een 
lieflijke toekonisewensch, wat hij haar schrijft 
van zijn dankbrief voor een compositie, dia 
ze - aan hem opdroeg: sItsh werde alma die 
Iloffnung auesprechen, dasz die Vereinigung 
unser namen nuf dem Titel, ein ,snoever An-
sichten und Heen fiir, spittere Zeilen seyn 
in3ehte.t 

Eerst later, als zij beiden weten, wat-ze 
in elkaar gevonden hebben en als ze moeten ' 
strijden- met alle hardnekkigheid en moed om 
elkaar te behouden, dan worden er nog andere 
snaren in beider gemoed aangeslagen en klinkt 

toon van --liefde en tronie in bus-  brieven. 
Het is bier nog het ontwaken van,beider geniaal 
wezen, zich ontplooiend gelijk een bloem, 
blad -voor blad, -steeds rriijjker aanblik tonnend, 
tot.. zij in het weinee licht kanter liefde alh 
een heerlijk verkwikkend wonder voor ons staat. 

Dit echter is het kind--meisje Clara 
verdwenen; het kind -met haar sephttiseh-
selimerzlichen Liteheln

' 
 weids Lyset schreef 

in zijn (áltilia van 1033,  ) >Es De-  als wisse 
das Kind eine lange, aas Lust end Schelere 
gewobeue Geschichte ze meiden, aml dennoch 

wee weis. sreik Musik  
Een Illgend maal vertel ik n iets ven. de 

meisjesjaren van Clara Wietk. - 

Tiny Kpenen. • 
(loze -beroemde landgenoote ie CCM te goede 

bekende, ons veel over haar zinigknow eit te 
weiden, En ook laai. keus van Zede en is in , 
ionverre bekend, dat wr er altijd op eau 
knullen viel moois, veel belengrijks eis ook 
veel- nieuws e t rei t • krijgen. -- ot, .  

istisch vertolkt, en het zeer migineele „Die.  
Zigeunerin", met het -eigenaardige refrein, 
dat meesterlijk gesongen werd. 

met de liederen van Arnold Mendelmohn 
Een aangename kennismaking wao ook die . 

,Mennes 'Ehre. en iTaisz enter der Linde,  
waarvan ooral het laatste buitengewoon  
bekoorlijk, was. 

Na eenige liederen van Dangert et Wein-
gartner, zong Tilly Koenen een viertal Strause. 
liederen, waarvan vooral het glorieuse Heims 
fiche hnffordertuig een glanzende vertolking 

bgeranTicoholtitY.  uit -k  erlijni•'•Willielmbau begahelztdr"geen we"  
zeker wel afzonderlijk mogen noemen .om zijn. 
prachtig-  muzikaal 'pianospel. Terecht liet ;de-  -
aangezet- hem ín kaar sneceè  
succes dat we groeier hadden gehoopt door 

-een- meerde. -opkosamt van- het-publiek voor 
een zangeres, daarbij landgenoote, die de 
aandacht zoo ten volle waard mag herten..:  
Eenige .bloemstnkken had ze in ontvangst te 

NGEZONDEN MEDEDMINGEN. 
Prijs :per ."regel - cent. 

151A1501Q~E 
nofflenienneAreat.. 

VERSOME, TRUFFELS. 

e Uen opvoedingsgeboden. 
et opvoedingsblad voor moeders, Ons 

K n d, ontleent aan- het • werk, van C. H. 
S ta, stee Keeper den. Kindesu, de volgende 

- 'ere t e 'getto d. (Rechten van het kind.) 
Stel UW kind 'noch hoogera, noch lager dan 

. uzelf; maar laat het naast n een plaats in-
nemen. en verlies zijne eigenaardigheden. niet 
uit het oog. 

Tweede geb od. (Voorbeeld der ouders.) 
Voed uzelf voor uw kind op, wees hem een 
voorbeeld, en leg zelf de fouten af, die ge 
in hem latziapt. 

Derde gebed: (Waarheid). Leer me kind 
.de leugen verachten:;, weer waar tegen hem 
en' beken ook eigen ongelijk. 

Vier de,  gebod, (Geechtigheid.) Ge moet 
me kind zijn. recht geven en niet het eene 
kind boven het andere voortrekken, het ver-
trouwen van het kind neóit, bese.hamen , en 
hem slechts beloften doen, die ge ook kunt 
nakomen. . ,

Vije gebod. (Prijzen en berispen)' Pi'tje 
• met mate, berisp zelden, sla nooit. Straf niet 

in mee opwinding>  maar eerst watteer ge 
boven uwen toorn staat en leer van na 

e gi ems is. 
. Zesde 'geho'd. (Dankbaarheid) Verlang 

en liefde en dankbaarheid als iets dat van- 
zelf spreekt; want" kinderliefde is niet aan- . 
geboren zonale moederliefde, ,en moet verdiend 
woeden. 

Zevende gebod. (Gezondheid.) Hond uw 
'kind gepild naar lijf en geest; Oef hem 

licht, lucbt en zon, yrnolijkheid, goedheid en 

Achtste gebod(Zin.  voor de natuur.) 
Leer uw kind schoonheid zien in alles wat 
di mime schiep, wek zijn medelijden op en 
oetterdruk zijne vernielzucht. • 

kind. k met d 
Negende 

 • 
gebod. 

den (K  havenar e iu'l,e;C ijk:lijne kindse- id.‘.‘ - 
-lijk!. ‘..o- lang-ge- . 

LIMBURQI-A. 
De •lekende vereertiging sLien. _ 

Imrgia. heeft haar. I.5-jarig beetian 
met bnitengewonen hater gesierd: 
Prins Camavid kwam_ op btftek 
meteen stoey van - teim' Ib eed. 
gelagen,. in• voor dem geleiknheid 
speciaal ontworpen en vervaardigde,' 
eest-innen. De Heer Max Tammerk, 
de organisator van het geheel en ent. 
werper der witurnes> heeft alle eer' 
van zijn 'MA. Ome eerste foto -geeft 
‹;enige personen van dee Pinnen-
stoet,, n.l. in hei midden, Z. K. 11. 
Prins .Aniorado 'Peri-ent° Di Ce-
navalo ; iieke vooraan s ',Vrouwe 
limbhrgia., voorgesteld door Me-
vroom J. 3d. Tummees; rechts een 
der Dyouilos-maagden, vedetten me. 

- 
tweetal  Amor-engelijea „daarachter 
staand, eenige bleemenfeeen. 

Tien dr grbo d. „, Levenettoel.' Ce snoet . 
voor nv kind ren negtrijrer rijn, en geen 
padvinder. 

NIEI•WE It IJ ESE W 'Gelei, V( l()It 
V I WE. I teltar W EN. • 

Ia• 1.0na • yen deze 'dell.. .:1.11tOof in titan,  
yMitlMlitt Oe erheo). rtiafill d. lient01111,1,  
laan, Rotterdam. l)e *ballon der antnliant- 

Trukna,... plechtigheid in erl5tre heg niet 5artgv,t55(51. 
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AMSTERDAM UTRECHT 
Loldsahoshesat 24. Oud Kerkhol 22. 

aan het Lago maggiore 
Eindstation ven den Gottion,dspoorlijn. 

• 6-Aoriatoir Bazel. 

Beste n dichtstbij/We Illuter,, n Voorjaarsunalaals. 
Door alle goneaktatilige autoriteit. atothetoloo. 

GRAND' HOTEL 'LOCARNO. 
Schoonwo- en eonderledieiete verldijt Ben de Italimusehe /meren. Uitgangspunt veer 

014.1beRe uitstapje,. Imposante tuin. Centrale verwenning. 
Buispeinus hmeltrijvieg van den.eneesimer,  Dr. MARM,‹ 

Dr Bederlanderhe Boek- en Steendrukkerij, voorheen I1. . L. SMITS. 

H. van Dooren & C' 
MODES 

5 Hoogstraat. 

Sanogres 
DE KEUKEN DER TOEKOMST. 

koken zonder water 

Draden zonder vet 

Hoofdagenten voor den Haag en omstreken 

AlIt van Brakel & Zoon 
HOELEVERARDIERS 

PIETHEINSTIMATI5 - - hiel 1161 

GEEN FILIALEN.,  • . 

Sanogres"  
Eine Losun0 

àer soziaien Frage! A -Wi 

Brate ohne Feit! 

UICAR 

Chechlatier. 

Glacier. 1. A. MOEIEN. 

ADVERTENTIËN. 

Maison J. BRAND 
Tailleur poer Dames 

Teleph. 5599 

Papestrut 26. 

GROOTS VOORRAAD 

Engelsche. blouses in 

Japansch e waschzjde 

vanaf 5 gulden.  

AJWILS: & Zn. 
FittNSECTIU2-56Te1.2825 

NIEUWSTE IfdbELLEN 

Avond- en - - 
Wandelschoeisel. 

Rijwielfabriek 

en Magazijn 

De Nederlandsche leeuw 

W. C. VAN BEVEREN 
Zoutmanstraat 71 

TELEFOON H.7470. 

BAKflUIS &VAN BEEK 
LANGE BEESTENNARKT14 

TELEF. 3618_ DEN HAAG 

Clichés 

N.V. Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

Telefoon luiere. 4129. 

Costurae tailleur 
naar munt, in blauwe »erge 
of engelsehe fantasie stof 
31antel met rijde gevoerd. 
late klasse ~tape, en uit-
muntende etiireirlizair- 

Fl. 68.-. 

Art Gallery 
LENA VAN DER WAALS, 

Noordeinde 4 tegenoter. de Plaats, 
TELEFOON 4901. ' 

Belangrijke Prijsvermindering.  

DAM ESTASSCH EN 
in alle genreli. 

Mode-Academie J. & G. DE GRAAFF 
Anna Paulownastraat 189, 's-Gravenhage 

Gunstig bekende Ko:utn-Vekschool welke deu Dames een 
degelijke opleiding ar aaybor tee Costumière, hete Coutjuto, 
Directrice en reet 'in het Koetonm, Mantel- en Lueeen'eak. 

k

a
.:, 

 

ee 

De Leerli . ngen, die nen d e vekiehoot word opgeleid, hebben zich 
'dien een goed ti lira Ver; diy.r zij aan, de hoogste ehielien, het 
Xoatenenvelebetreffende, vei en 

4 
 kunnen -,oldn, en sirih als Costumière 

ot. Leereres kamen vestigen. ,  
Proapertua en inlichtingenlveriatrekt rk Directrice G. DE GRAAFF. 

Bahlmann & Co. 
Hoogstraat 35. 

Wij ontvingen reeds 
NOUVEAUTÉS 

in Mantels en Mantelcostumes 
voor het a.s. seizoen. 

Effecten. 
Wanneer gij effecten - bezit, 

abonneert to dan op het 

FINANCIEELE DAGBLAD 

Neerlands Koopkracht, 
prijs per halfjaar f 6 -. 

ELKEN DAG een 
belangrijk hoofdartikel; 
eiken dag de vragen 
van abortne'ti gratis be-
antwoord; eiken dag alle 
berichten, die voor den 
effeétenbezitter van 
belang kunnen worden 
geacht. 

VraagtgwatlapPooltioun. 
MOP. aan het ~mast 

Aiia Polowlintrul 15,_ _  
,s-Gravenhage. r .  

,
I Marie van der Vijver 

Otmoort-zatmoirma 
~Pm. Solasmag. 

Swedinolicah% 
DEN INAAG. 
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E liAAGS HE 
VROUWENKRONIEK 
Geïllustreerd blad voor de ont‘mikkekie Vrouw 

 

Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag. Hoofdrierlaottioe: 
De.abonnementsprijs bedraagt T0.15 per kwartaal, 
b voorintbetahe Afzonderlijke nummers s Mevrouw 8. LUGTEN-Raus. 

Beanse via AnrmrisrLasta-os Renneus: • I PRIJS DER ADVERTENTLEN 
Van 1-8 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20. KNEUTERDIJR 16, 'e-GRAVENHAG E' Groote let teie worden nakr plaatsruimte 

in isrland in gebruik, en dié-  vooral in Frankrijk - Mam de keerrij van de, medaille, is dat men 
volgens vele • schrijvers in verontrustende wijze , • in avondtoilet daar verschijnen moet. In de 

De geschiedenis is een'Verhaal van oorlog, opnieuw in zwang komt. Tooh7 heeft de i V•nallen -en loges zijn de. Me.te dames en bijna 
en dus- van' mannen. Als: we de historische monogainie langen tijd alleen voorde vrouti.  • al de heer. in pontificaal, maar in de loges 
werken over de Vervlogen eeuwen lezen, is beetani. Ontrouw der viouw weed op de wreedste . in men sonder om" en ken men zijn avond- 
wet 

 
of er toen in het geheel geen vrouwen wij. geatraft . daarentegen • als een recht . , ...fel 'aanhouden of een beetje achteruit gaan 

bestonden: We moeten echter viel aannemen, van den man beschouwd. Een opvatting die zitten. Het .Coleeeum is slechte een ehall", 
dat ook in die tijden de mannen•aulke on- nog in onzen tijd poeren heeft achtergelaten. waar men van alles te zien en te hoor. 
misbare wezens als moeders hebben bezeten; Langzamerhand breekt licht door ook in de • krijgt; kunstenmakers, komieke liedjes, Tango- 
genoemd woeden ze echter niet. Uitgezonderd duisternis waarin de vrouw zwoegde en leed, dansen, een prsehtigtlennyeneen »20-min , en 
was de enkele. hoog aanzienlijke vrouwe, die Daartoe werkten twee factoren .  Mee ten den bedrijf' dat wier mij het inufje van den 
als,  vorstin os •den troon gezeten het mennen- eenste de Kerk diè in principe man en vrouw avond'was. • In -8e —greetere nomedingeborriven, 
werk Van strijdvoèren meedeed. > als gelijken naast elkaar stelde en wreede rooide His Majliety's, Criterian, Hap ,market 

De /eden van dit negeeren der vrouwen is mishandeling der vrouw  strafte, en de. Staat, enz. afijn -de  plaatsen nog duurder; de loges 
genmickelijk .te__vindem Ihme_;wile nitstelltsm , die_eterke~den,reehr..-rieldela de pleate....-kosten•-dear-,f2.4sen. men moet in,evondtoilet 
dat -de vrouw' zelf niet. meestreed en als van kracht van den vuist. Daardoor werd de gijn of buiten staan Voor f 3, f 2.80 en f 1.50. 

_ weerloos slachtriffer al de ,gruwelen van  den' positie der vrouw , in de maatiehappij en zeden Voor 80 ets. zit men in de pit (parterre) en 
barbaarselintoollolijla more ondergaan, . neer verbeterd.. Ja, zelfs, zien- we baar in de •-• -op wat bij ons het schellinkje keet. ,Men" 
de groud lag ook in liet 'feit, dat de vrome twaalfde erg terriende eeuw in versobilleede noemt deze buitenstaande echonwburg-bezookere 
vanaf tien oorsprong de/niensaelijke sagen, Linten een onafhankelijker positie inhemen_.,1_ , egitit,ee" en men ziet hen al heel vroeg, vooral 
laving, meer of 'minder door den sterkeren dan ze nu, in de twintigste eeuw heeft kunnen bij eerste vooretellingen, in den nansiddag-voor 
man is onderdrukt, geexpIeiteerd, naar gelang bereiken. In Frankrijk en Engeland bezat ze de schouwburg aanwezig; sommigen gewapend 
van de opvatting omtrent de vrouw bij ver- politieke rechten:en werd alom geeeed. Daarna ' met een boek en : .een klapstoeltje, anderen 
'schillende volksstammen. • . '-. : • ' ie overal, bi, geheel Ruzsige verslechtering van • sans-gins hun ,sandwicheg" Of ',cakes" vel,  

'Wij moeten dus niet in de geschiedboeken, haar reehtstoestend te bespeuren, vooral ook orberend. Naburige theelmieen voorzien velen 
doek, in de oude wetten-geschiedenis van, het door herlevihg• van liet Romeinsehe recht. Van thee. Bij de eerste opvoering van Parsifal 
mourenleven in verrlogen tijden naslaan; een Tot eindelijke weer lichtere en betere tijden waren er queues van af heel vroeg in den 
droef, deerniswaardig beeld vertoont' ziek dan voor haai aangebroken zijnen de zelfstandig- morgen - wat een heldenstuk en dan 'de 
voor snee oog.. . • hakt der vrouw, ook in het huwelijk in vele langdurende opvoering daar boven .op 1 De 

Zelfs bij de':wikken va. Longe b...h...big; hnitenlandijche wetgevingen verbeterd is. i niatinie's zijn wat goeillmoper en men behoeft 
• ais de Grieken en Romeinen, werd de.  vrouw * 'e Is , merkwaardig, hop . de woorden- van : natuurlijk niet hing te zijn zijn laakten-trein 

als', een minderwaardig wezen, dat niet de" Georg Brandes: sde lijn der beschaving loopt 
.van.-.den. 

j te missen. • • 
„.1,,,,hgvjgg,,,,a,l,vraijjaeid. man ,resseht.....alinge, den drand-.van-ten-itelrroefeiswranntom-, , r. , Dit- overkwam,.tseao van -mijne,hinderen 'n. 

deeles , in het doge vrouwenvertrek levenalang paneins zijn . op de plaats, die de vrouw in de opvoering van Tristan. Ze Wilden zuinig 
opgesloten; alt ze tenminste deugdeaem was. den loop .der tijden in de wetten heeft in t zenbetmet een hm doen_,_ en - hadden.. 

tv
r

,(1_____dioet 

 
De enden& daarentegen iti-ï ilifinelterilaRd nomen: -AV ent oik-hreikjkoont de on -.7.- -11-~ te betalen -- --terwiji-eeder-eir 
beloond met vrijheid. Ot ee.8•57snll-gelijk in keling  geen steede• stijgende lijn, integiendee . 'r in , deodelijke ongernetheid den nicht 
liet.. oude - Rome- ltijd onder mannelijk gezag_ -integendeel- vooruit , achteruit,   toch telkens - - door zachten. — - - - 
Van de strenge macht v-dn den vader ging ze . • een stijgend, ,hooger standpunt. innemend. . Natuurlijk is het uitgaan veel gemakkelijker 
over onder het niet minder - absolute gezag We zullen een volgende maal nagaan hoe., voor hen, die in Londen's sEadins. wonen., 
v.an den man. . , • : • de mierik der vrouw was inliet oudste wetboek • en , zij, die het kunnen betalen, gaan graag 

En toch, .haar leven was. nog een lichte dat berend is, nl, van koning HammaMapia. -uit op de volgende ,manere 
tast, vergeleken bij den loodzwaren druk, ''t Is daarbij intressant te zien, hoe ge-- . Eerst ergens dineer. in een restauratie, 

,• waaronder de vroLiweri van de primitieve vollen-. . selriedem's zich- 
de-- 

steeds herhaalt, en ondanks .  • dan '.naar naar een' plaats van samusement e 801119 
.- 

.. gebukt gingen. . • . • ' groote verscheidenheid veel eenheid vertoont. naar twee, als er hier of dier-iets bijzonders 
Want hoe barbaarseher_een volk, hoe grooter ' B. B. N. is te zien - hetzij een danseres van naam, 

, de slavernij der zwikken. Daar werd de won- 'of een Ma-ader .  en dan ne afloop ergens een 
doof den man gis een op den vijand buiige- soupeetjes gebruilien -- en dan naar huis met 
maakte prijs, nee erger nog, els een levenloos een bus of een-' ante. Maar voorhen; die in 

- .-'.eigendom, een stuk reedeloos vee, verdrukt, ENGELSCHE BRIEVEN. de voorsteden wonen, en dnissenden die hun 
en mishendehl, en ee kon áeh niet verdedigen zaken in Londim hebben doen dat, is zulk 
tegen den sterkeren maa, in dien tijd, toen H. uitgaan latritengesloten, 
nog geen Staatsmacht. de .sswakkenbesehermde In demi; brief ml ik beginnen met U wat .. Da decors van.de . .opgevoerle 'stukken zijn 
tegen de overmacht der sterken.' ' te vertellen van ,,Uitgaand Lenden". Natuurlijk ,eenig. Het geld, dat daaraan ten kotste wordt 

En 't was juist de verhevenste taak, die zijn de eomedie-gebouwen, sifusic Helle" en gelegd en de rijke eest-mees van de eerste 
de natuur de vrouw 'opgelegd-  heeft, het s.Kinemetographe" legio, zowel in -West-End mode-megarijnen, voor wie het een advertentie 

• -moederschap, dat haar • lichamelijk verzwakte, Londen als in de voorsteden. ' Toch is het is, , moet verbazend zijn. Toch zag ik 'heden 
hoewel het haar te . gelijk moreel ontwikkelde. bezoeken van goede sch.wbu,rgen, waar de dat het Coleseum tot 100 ti,. uitkeert! • 

- • Door den zorg voor de kinderen werd ze/en beate stukken woeden opgevoerd, niet zoo ge. Tooneelepélen - der Engehem ik kan niet 
. huis gebonden, terwijl de man zijn krachten makkelijk als bij ons. Men moet een goede zeggen, dat ik er erg mee wegloop. Jaren 

sterkte door strijd tegen de elementen, dieren portemonnaie hebben of niet bepaald op zijn geleden zag ik Beer bollen Tree Bie Illysses, 
en eneneehen. gemak gesteld zijn om dat te doen. Men kan en ik dacht telkens wat zon onze Bouwmeester 

Zoo kim zij zich dus niet weren, toen hij namelijk geen plaats bespreken beneden de ddtir heel iets anders van gemaakt hebben. 
. gebruik maak-te van zijn ruwe kracht, om op zes gulden of .  vier grilden vijftig. Voor de Waarschijnlijk komt ,het doordat de. ',gestes. 

• haar. schordere de zwaarste, pijnlijkste lasten andere rangen moet men en queue buiten gaan ontbreken ---! vooral bi de vrouwenrollen valt 
te leden, en' dui van haar, gelijk prof. Le. staan 'en de 'kans afwachten. Wil men vlet dat erg op.' Haar gelaatstrekken zijn koud en 
tonneau zegt 1- zijn eerste slavin, het eerste niet, dan is laat komen het beste wat men onbewegelijk. Zij moeten-allen doen met hun 
lastdier maakte. • te kan doen, maar men loopt dan -gevaar, dat °ogen, kun mond en de intonatie van haar 

-Niett-everel, Su te,: ,Bon tijde- It U5 echter mee eiets meer krijgen kan en dus terug ',rem, Voor iemand die een 111010(1101152 stem 
de dienstbaarheid :der vrouw ,even groot - moet gaan, of in een ander oomedie-gebouw -heeft is dat alles heel wel Mogelijk :.=.-itiner 
deze hangt nauw samen. met den vormvan moet gaan probepren, hf dood-kalm de zes ongelukkig zijn de Veigelsche vronwenatemmen 
huwelijk.- en gezinsleven., Zoo schijnt het gulden moet neerleggen om toch het stuk te lang• niet allen liefelijk of zangelig. De man- 

, tijdperk van het moederrecht, dat als 'kiem zien-dat men ,wensehte. Merkwaardig is het nen-stemmen zijn veel mooier.- sommigen 
,, van:liet . gezinsleven . bij vele volken het pa- zeker, dat. er  altijd enégulden.selte hoekjes zijn hebben - lets Ion zachts, zoo. innigs -zelfs, dat 
• Iriaehmt is .tedárgegaan, reel gulden tijd van waar nog een paar personen kunnen worden zij • dikwijls de menigte diep outroeren. Ile.., 

. vrijheid voosde vrouw geweest te zijn. Hoe ingeschoven. Als men echter zoo iets treft zak" Arthur Bourehier en Violet Vanbrugh in 
fier en frank moet ze zich gevoeld hebben, wanneer men met zijn drieën ie, en per spoor, .,,The Eleventh Hour.. Hij was zon natuurlijk, 

' zij, de moeder van wie de kinderen den naam een half uurtje afstand is gekomen, en een zijn stem gaf de verschillende .denzen ven 
en . alle bezit ontvingen. rijtuig na de voorstelling moet hebben om rijn gevoelen zoo wel weer, dat het een genot 

Het matriachaat ligt zoo diep terug in het niet den laatsten trein te missen, dan blijft was naar hem te luisteren - maar ik kan 
grijze .verleden der beschaafde volken, dat de er van twee " seovereigns" niet veel over. niet zeggen dat Zijd vrome dienelfden indruk 
berichten daaromtrent zonden klinken als, een , Vrienden van me namen, toen ik onlangs, Maakte. Haar/ manier van emoties uitdrukken 
legende

' 
 zoo niet bij vele primitieve volken. in Ronden Was; een ,,box " in het Coleseum. lag in le beireipng van baar beenei-1  eget- 

- •- •ezelfdtwetaat=als-limend-3trewbeeknog werd Zoo'n Jog vet f 13 en moet in zijn geheel stampen, haastig heen en weer loepen • een 
aangetroffen. • . ...genomee woeden. Maar we Waren met ons eigenamelige trillende beweging van de knievén, 

Maar deze betrekkelijk groote vrijheid der • zessen, dus twee stoeTen werden er bij geplaatst die duidelijk zichtbaar waren in het overdreven 
moeder en eridgenoote maakte plaats voor het . niet 3 gulden per stuk betaald. Alleen nauwe, lang eleepende wit zijden kleed dat 
gezinsleven, waarin alleen de vader recht en een familie of een vriendenpartijtje kan zoo zij droeg. Zij gebruikte tevens haar donkere 
macht over norm en kinderen kreeg. iets doen, of anders een rijk Man, die graag gepote smeet, - met goed gevolg, maar dat 

Langen tijd duurde het echter, Van' de alleen rit of het &spleen" heeft, voet-stampen was in mijn 00g erg ongracieus. 
- monogamie ontstond uit de vele lagere vennen Afzonderlijke plaatsen, some niet eens naast Wat knullen zij echter anders doen? Handelde:- 

van huwelijksleven: de polygamie, nog voor- elkaar, kan men, in de stalles krijgen voor .-- Veging is brainch en sehuinsehe blikken werpen 
 eidhij-veli Oost..ivelievolkiti, de lml)  andei f.e, de -,-,dresweirele",-vormite twee of drie elleronbesetullfelotst vuigere. Aan den rum van 

rijen voor t.1,51i, Dem laatste zijn eigenlijk het programma lazen wij, dat Violets japon 
de mooiste plantten vlak tegenover het (ounce!, win ontwerpen en gemeukt bij Lnuille Ltd.  

23, Hanover Square en dat de avond-mantel 
van luipaard-huid wee. 

Er is op het °ogenblik een heel geschrijf..'  
en gedoe,  over sDameged Good s, een bewerking - 
ven &Mui, lee A.varies. Natuurlijk.is  het nog ' 
.maar vertoond bijdo- sdneors Prodneing Society 
en het aal wel nooit woeden opgevoerd voor 
het sgroote publieke, sdat zijn dingen,. zei 
een lid van een der grootste Londensehe aluin, 
'waarover men niet praat in fitFeen j ge-
gezelschap.. De Censors, we.hebben er tegen-
woordig twee, heel mooi gesalarieerde postjes, 
sullen ;vel geen .slicensed gaten. Toch lieten 
zij passeeren s  The Joy-Ilide_Lady,o .eenstuk 
zoo-vol van twijfelachtige -grappen en dubbel- • 
zinnige gezegen, dat in • verscheidene con-. 
ranten-artikelen de acteurs no actrices beklaagd -
worden, hun talent te moeten leenen tot am 
iets. Ex komt een sWidotee club. in voor, 
plus cabinets-particuliers. Me wennetjes' zijn 
allen mooi en jong, ten minste 209 van verre 
gezien, de japonnetjes zijn allen up-to-date en 
erg doarschijnend, met -opgeloripte rokken en 
veel vertoon Van boenen en andere bekoorlijk-  
beden. 

. 

Naar aanleiding win dit stuk en het lot, 
dat Damaged loods trof, schreef iemand: 
De sdramatie critioa die naast mij zat bij de 
uitvoering van sDamaged. Cioodsé zuchtte en 
snoof van belang, en vond het onbehoorlijk 
en pijnlijk en de hemel mag Weten wat neg - - - 
meer, maar hij lachte en applaudisseerde ergeni 

! andere -van barka toen een muriest-artiete heel 
doorschijnende  liedjes long in een nog door-

"' 
, 
eek -siende_._r japon..  

erge  stukken, waarin de wenden der 
'rtaiitseliappij woeden blootgelegd, dat gaat 
niet'- ent de wonden een vuile grap gemaakt ' 
, dat is heel wat andere. Enfin - zoo denkt 
en,  niet alleen in Engeland. . 
Er is op  het *ogenblik ergens in -Engeland 

school gesloten omdat de ouders . er op 
au zijn, dat jonge meisjes van;veertien en 

'jftien jaar door Bene bejaarde endenvijieree 
orden onderricht omtrent-de oorzaak van . .. en eigen lever. -,Schandelnk° roepen zij, 

&be onderwijzeres moet worden afgezet,. en 
zoolmg dat niet is gebeurd, honden zij ban 
onschuldige kinderen thuis. Of dat ontslag 
komen aal? Ik zal er n van op de hoogte 
koude. - 

Met het ontweken van de lente., als de 
vogeltjes weer beginnen te zingen, in de. 
tuintjes in de voorsteden kleurig woeden door 
oremus en narcissen, begint opnieuw het bloed 
der Militante, onrustig te woeden ei zet haar tot 
nieuwe gewelddaden aan- Verleden week heeft 
een militant een ouden heer met een honden-
zweep :een beetje afgeranseld. Zijn vrouw 
kreeg er ook een Foefje van -• en het eind 
is geweest dat er namens de jonge sst-rijdster. 
een excuus is gemaakt, omdat e  zij zich vergist 
had -in den persoon.. Zij had Lord Weardale 
van achter en aangezien voor lam. Awmith. -
Nu lijken de meeste heeren van aohteren vrij - 
wel gelijk, dank zij hun kleeding -- en deze 
twee hebben beiden:grijs haar - en dragen 
beiden bij sommige gelegenheden een hooggin 
hoed. tiet zou in dezen raadzaam zijn, ars de 
heeién der schepping eens meet variatie in de '  
kleur van kun lassen en in den snit van hun 
kleerera gingen brengen, wede men de 

' gelagen van de wolven kon onderscheiden. 
- Een fatsoenlijke man Valt gewoonlijk zijn 
vijanden niet aan van achteren.- daar hadden 
zij, die gelijkstelling niet de mannen vragen, 
wel 'eens aan mogen denken. - Het is zoo 
jammer dat er nog zoo veel vrouwen zijn, die 
door zulke on- vreniwelij-ke en, nog meer on-
mannelijke daden de goede zeek wo veel schade 
don., 

Ze' kraaien van pret, dat hei Gouvernement 
loon niet aandurft, hen van gevangenitestraf 
ontslaat, zoutas zij met Min lionger•etrike 
lastig werden. fit zie er likte hi uni trotsch 
op te zijn ,-.. de houding _der_regeering_is, 
geheel •  soek stakker/ je bent niet 
heelemael toerekenbaar - en het vaderlijk 
landslestutir snoet toezien dat lijn ondeu-
gende kindertjes zich zelf niet kunnen be. 
aceton - - a 

.' Na ak zij nug alleen oliede tm:lieten te 
berokkenen aam dingen die het Gouvernement 
aanmaan, maar DM hij wtiorlisedd een een paar 
hard-werkende Sr0IIIVelt een 21111k Ut VI'lllittlell 

DE VROUW IN VERLEDEN. 

waarbij meerdere broers met nin vrouw wanen 
getrouwd, en de vrije verbintenis, langen tijd 
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W elkt uit de tranen, uit Noord en Zuid-
.1merika, uit Australië C11%. gennporteerd 
worden e.g Iran nl of niet modderig gedijen 
bij -ons hangt grouteildeels at van de juistheid 
waarmee hun liennutskliinziat geïmiteerd wordt. 

liet eerste wat je clan ook doet, ida je nor 
uur 's morgens den tnin komt indreven , 

('t is enk el eens kwart over dl 1,, naar de 
timp .. tori in de :nor je zneit ti;everrrriowde 
lesseo gaan kijken. 'sNnehrs liebbet: 
,tokon nor de verwanningsmachimit  gezorgd, 

-losli - ommezien lantistgemaaide lweren vaak 
aan.de zeer inensolieliike knaal liplen, 
kai: nid altijd zeker van zijn de luioer . 
ouwen-durin ,b' Ir vinden. 

Zoo, reed een.,  gumt kijlien in de Oud- 
Iranowe-kne, lekker is 't hav; zn. odgerrer 
.04.  NO' K vod jr meiert, hij binnen- 

dere kas groeien vemehillentle , grapte, 
mooie Pattleya-soorten, met mooie a:lek-lila 
blnemblinliin • en warm-donker-pnar:m voortlit-
springende lip. 

lets al"s", etherisch hebben deze bloemen, dat 
men stil nooit bij brt ritin ervan. hum 
mai:Instaat groeien deze _planten in de oer-
wouden- van Brarilie, zich met_hun wartels 
stevig hechtende sip bomstammen." - 

\ 'rh on re:lava:ira:gis: of misschien beter 
gezegd onwetenden, beschuldigd:1 de orchidee 
van eiroe woeker-plan fe rijn Dit ie geheel 
onjuist. \1 i•I heelden ze hun' mooie, vlevaige, 
witte ainlefs tint la» llll ,Lun heen doch 
er putten luw vbedeel niet uit dt n 'mimi 
o•lt: le..-1 hrielii•iden ar tevreden tart 
het sinter. dut lang, dr InannetunMe•tr erruottd, 
en han %%netels omdoende ',vochtig« 

Over Orchideeën en over 
Orobideeën-kweeken, als pen 

vak voor vrouwen. . 

tuinbonm lak voor meugjes EIE in .ddn 
laatste jaren rijm-el bekend en uitgeoefend, 
doch het is opmerkelijk hoe weinig de am- 

- -dankt -valtopeerre special,e richting iii dir 
vak, de orohidecënoultim, Toch lijkt me' deze 
cultuur die moveel teedere •zorg vereischt als 
bij uitstek geschikt voor vrouwen. 

ga -U-seis- werkdag in -rin-orchidenEF 
kweekerij beschrijven. . 
• Orchideeën groeien Met maats ik menigmaal 

. heb hoorn veronderstellen, gemoedelijk 'maast 
de aardappeltjes en koolrapen op 't veld, doch 
woeden zorgvuldig in kassen gèkweekts'(Er 
zijn enkele onbeduidende orchideeën welke in 
onze weiden voorkomen.). Het zijn planten 

• 
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tot in de kleiastje hoekjm 
eectendoodend vocht Me. 

Zoo zijn er honderd en zijde groots en 
kleine. werkjes, te veel ons all hier te be 
schrijven; ik hoop echter dat i n hierboven, 
hoe beknopt • ook, eenig begrip :gegeven heb 
van bet werk eens orchideelikweekerij. In 
het volgende artikel vertel ik u iets van de 

• a a a elle a e en van de opleiding tot orchideeá- 
kweekst,er. (Slot volgt). 

tendoodend cider, om te von 
vernielinehrig--lrizenleger-er 
bloemen en plantjes van. dom 

op een hoogte van 0000 voet. Daar warden 
hare taaie, leerachtige bladen op den dag 
'gebrand door eene aonnehitte van 100 of 120° 

en ontvangt ze 'e nachts eene koelte van 
menigmaal_ onder vriespunt. Welnu, dat alles 
geven wij haar hier ook; we plaateten haar 
in eene kas met een dak van afichuif bare 

'ramen. Ja, je voelt het, ze hebben de ver-
eischte kande gehad vannacht, 't wordt nn tijd 

• warmte Rillend 
od'Cjar 

te :gaan 
• 
o 

II
v/0 

 g".  overgang van Java naar een Meni- 
manschen nacht, loop je naai buiten en 
werkt de ramen halverwege dicht. Tegen elf 

"uur meden ze bijna geheel gesloten zijn, om 
12 uur zorg je de boel potdicht - te hebben; 
dan, behoort het daar middelmatig vochtig en 
tge of 110° warm te zijp. - 

--Ls-arlalsli zonnehitte voorbij, dan begin 
je langzaam aan weer open te netten, teneinde 
de planten weer aan de nachtkoude van hun 
Mesidamiseh hoogklimaat bloot te stellen. 

Van Mexico ga je naar Brazilië. Indien_ 
het in deze kas niet BraziliMobtig' aansnelt,. 
zorg je °ogenblikkelijk voor moved mogelijk 
Braziliaanschheid., 

koine»; een ietsje te droog is de atmosfeer. Zoo ga je van -de eene kas - naar de andere 
Deze Phallearimais is van de Westkost van fat alles zijn eerste ter~g gehad heeft, 
Java afkomstig, daar hecht zij .zich:op een je machines in orde' zijn enz. Dan ga je voor 
erladnitzijk-- plekje tegen de rotsen aan en de .planten zelf zorgen. Er moet gegoten 
loet ei hare lange, sierlijke, witte bkiemtrosseii woeden. Dit, is een -weekje dat meer hoofd- 
zachtjes door het zee-vochtige' keeltje wiegen, breken vereischt dan menigáen" wel denken 
Deze plinten staan- hier niet in potten en op zon. 'kliek "kan men niet te werk gaan als in 

• houten, rabatten • opgesteld, duck hangen. in sone kie met gewone plooien gefield, waar 
kleine vierkante mandjes aan ijzerdraad aan men de planten gewoonlijk ,en masse bellen- 
de' kap der kas; ten einde hun roeveel mogelijk ."delf,; en . men dus een broeigieter neemt en 
voel» te geven, dat imgedanipt wordt:: door th ..hink Overheen gaat._ • 
varens. en: vreemde- tropische planten, waarmee Hier pakt men de zaak 'anders aan; bijna 
de:keiig grond der kas beplant is. Het midden- •  iedere • plant is in een Verschillend etadinin 
ppeed.`tussckeà .de rot:mengen en minphintingen van ontwikkeling: en daarmee moet rekening 
duoeis van' groots sintels.. Deze bedekking gehouden; Wordin: Je ire-eint dus. een kleinen, 
ja gekanen. -om,  de- vele Invites van 'uitsla-Ming handigen gieter ra» lange tuit, japleatet een 
Oe gij 'biedt  en leoLIontlegeta-nra-vochLM: kliiii-trapje-voer-hefrabat, somlatje-een-gOesit'. 
-b—be ? ' ' overzicht hebt tot achter: aan toe. 'Dan bekijk 

• Wat warmte betreft' ia heÉ hier dus wel je, plant voor plant, hoe 't met haar. gesteld 
is, en haar 'geheel peremnilijk varlmgen'intitin--
rnerking nemende, giet je voorzichtig toe, 
daarbij:mg aele....tegelen der •kunst in. 't oog 
hándende. Is liet een mor of 10 geworden, 
den ga je weer eens de ronde doen in je 
kansen, 'eens zien, wat de aan mr uitgericht 
heeft...Hier en daar verlengen de planten naar 

in 'orde, Maar" meer vocht is hoogst noodeaké- 
lijk. Met moed gijp je naar

, 
eemgrooje 

gieter, put -water uit de in de "las aanwerige- 
besins, en door-'t-middenpad geiende alinger 
je lustig,, een baks cirkel beschrijvende, den 
gieter om je heem, Moral flink over de ver-

, warmingsbnizen. 
"Het t pin ng van nu 

je heen -dm eet-niet hoe je dat ziet-, 'de2- tbel- 
ar om je op zon'n ruwe manier niet •aam je, hnn verlangen. Voor enkele planten wordt 

Je verdampt, zooveel water tot je door een de. zon onder glas reeds te fel, en , aangezien 
dikke, soek mist. gaat, tot je ziet dat kleine,. :je hm niet de stuivende mimen en seliaduw- 
fijne_ vochtpareltjes Mok op .de mooie; geve' rijke booroen nifirin moederland kunt geven, 
bladen afzetten, tot het ie of het zwaar ge- ga je traar. buiten en rolt de roljaloniiiiin_se- 
danna_heett....je-enhilt-nog, sens -de-atmesfeer deelt:dijk-  af -gehéfirrifiér. Brit je zoo Ongeveer • 
in, kinkt tevreden en gaat verder naar keet • klaar - net gieten, dan .heb je b.v. een partij 
daarnaast liggende kas. Hier zou een leek pas geïmporteerde planten op tee potten. 
'Zeer verwonderd staan liijkenjtene koe milder eene kist, op elkaar gestapeld aio orde 
dak? Wat ie dat no? Wel zie je een dakge- Ionen, hebben ze de-reis vansut-ben moeder-
raamte , doch glas is er niet op. 't Is hier .."land naar hier gedaan, en als je ze uitpakt 

'leefijk kond , moet hier een tropentem,w_atAntr_Aijken ze meer- op- mulostrikkerrherkrlamig 
geimiteerd wonden? teesaleer dan op levende planten. Al spoedig 

Ik zal 11 uit den droem helpen. ' kom je ze te hulp. Je maakt- op een rabat 
Hie wordt_een !cicero:- Isaelia---gekweek -s -een-  lekklif hédjiviiini-obt,-vochtag mos (spag- 

Deze goddelijk mooie, doch- zeer teere Lage voor hen, klaar. Daar leg_ je ze met hun 
is afkomstig uit Meirien.. Daar zoekt, zij haar nitgalroogde wortelstokken op, je •handt ze 
verheven verblijf,'hoog in 't gebergte en wel een week of drie goed vochtig enbeeehadnwd, 

en na dien tijd,  kun je je verheugen in het 
gezicht van kleine, teer-groene wortelpuntjes, • 
die verlangend-:zijn - bet vochtige mos te 
dringen. Dan is de tijd-  voor oppotten daar. 
Die oude uitgedroogde planten zet je 'stevig 
aan een stok gebonden in een pot, gevuld 
met de voor hen gewenschte voedingsbodem, 
aandoende de jonge wortels gelegenheid gevende 

„zielete hechten en bun werk te doen. Niet, 
lang -na- het-oppotten-ziet-men dan ook dat 
de plant Eh of meer jonge  scheuten begint 
M ontwikkelen en dan komt de-rest ook wel. 
. Loopt het tegen den tivont

.
dan bedank:je 

b.v. dat je een paar kassen Mall-be.,spii- 
ting moet geven, een oplossing van een insá-

omen dat een 
t - je --lieve-

at. Je maakt 
emmer, vol van genoemde opl ing, bindt de 
pul als__Cen ransel op je rug links- pont- • 
pende en rechts de lenige sl 'g met -ragfijn 
.verspreidende spuit hanteerende dien je overal 

eetjet het in 

Een Dokters-Dilemma. 

• Het tooneelspel van Sh,aw, , waarvan wij 
hierboven den titel uitschreven en dat thans 
bij de Dagespelere gaat, 'zon ring aan actua-
liteit hebben gewonnen, indien het gedoopt 
was liet Arteenmenopolie. 

Want niettegenstaande verschillende mo-
tieven hier woeden, verwerkt, blijft steeds de 
meest donsirieerende de parodie op de medische 
wereld. Shaw neemt geen halve 'maatregelen. 
Een /elf dozijn' dokters jaagt hij voor' aielt 
uit en. rijgt .55 een voor een aan zijn speer. 

Men herinnert ziek dat juist dezer dagen 
de vraag van het artsen-monopolie bijzonder 
belangwekkend is, na een adres hierover. ons 
'deRcélend door verschillende hanetaande 
j dë-~i-Kamer verzen-den te  
en onlangs in de debatten aan de orde is,  
geweest. • • 

Wij milieu. er, niet verdor op ingaan, maar 
ons heeft toen getroffen . een woord van den• 

L minister 1 Mat- ven•-der --Lindens  slie-zeide-r-mle 
wetenschap is een zeer kleinn,liehtende kring 
in een oneindig groot duister veld". __ 

Deze woorden kwamen ons als -vanzelf in 
da herinnering bij liet défild van Shaw's dokters. 
Inderdaad waren deze exemplaren uit de me-
dische wereld van zeer' geringe lichtsterkte. 
Geestig morden de aan den inedisehen stand 
aangewreven gebreken gedemonstreerd. Ilee • 
Maat liet met hunne nieuwe witvindingen 

__Zithier_12. Wagon. pasa8ii=goweMen-rieral-
me zijn verdienste door de airrinding van een 
sennn tegen de tuberculose. 

I let middel werkt prachtig. Er is echter 
eene 31en moet den patient treilen 
in taell positieve roze. Treft min hem in de 
iiei.,nitieve, dun sterft hij. Over de vraag is:liter 
koe turft de faxen uit elkaar - kan kennen, Iaat 
de uitvinding zult niet uit. 

Es,, soortgelijke geest is IV. Illorizietiehl 
Itoringtour  die strikes lied vernacht van brt 

en hen van-lun inkomsten te'berooven. is - 
dunkt mij niet erg heldhaftig. . • 

lor mode-bericht-geefetet houdt n op de 
hoogte van allerlei nieuwe snufjes voor nw 
Mikt, dus zal ik n maar Met vermoeien Met 
wat Marfair in Londen als ',Ultra -fashionable" 
beschouwt en dut door Whiteehapel als 
deeent"' wordt ,gebrandmerkt, OVer het .»-• 
richten von' uw kamers ken ik u van tijd'tet 
tijd wel eens iets nieuws vertellen 
Engelsclien versteen., da Ihnet-Inaitie huizen' 
erg gezellig en bewoonbaar te niiikin. Ze 
hebben aan zoo van tijd- hit tijd crue 
koor een nieuwtje: No is die ,,Craze»  op 't 
°ogenblik hunne aalpus te menbiteeren in zwart 
en wit omdat de kleurrijke, vreemdsoortige 
japonnen heelemaal niet paesen bij bonte ta-
pilteur en sheratow'rif.eltiggéttelnlifiaénháltjéi.-  

'	 We zien nu b. v. Sen-awatt tapijt iet witte 
hárdkleeden, gordijnen in wit, mei bleek-odee 
bloemen omrand eo benden van zwart glimmend 
s.atijn, De sofa- en stoet-kutisents, die men 
altijd hoepen ziet, overtrokken met wit 
snij» en daarop zwart 

'
oebordnind uf geheel 

n- va zwarte' zijde met zilver reliefliewMkt. 
1Se gastvrouw en haar theedrinkende be-

' zocksters kunná dan niet vloeken met han 
een maar. me 

In al onn 
verschijnen in zwart glimmend satijn of doffe 
smarte zijde. Wel iets voor te zeggen,- want 
men legt hier de rijden dons-deken boven op 
de sprei in plens er onder en lichte 'kleuren 

ia-- -- de altijd min of meer • met 
steenkool-stof beladen, atmosfeer, spádig groe-

Ik zag een morgen-ritkamm in blaast.' en 
wit; de witgelakte stoeltjes overtrokken met 

-blank-mi-wit cretonne, witte linnengordijnen 
geborduurd in drie nuancen met langstelige 
frieten, de spiegel in een gladde -witte lijst, 
een diep blauw vilten tapijt, liet beharigeel 
in wit satijn-moiré, met aquarellen _in wit 

, met zilveren legen , zeegezichtjes of berg.land-
sohapjes. Ik zag dat' alles in het gouden licht 
van een Vroeg« voorjaarszon, dat warm-gouden 
licht uit de heldere, diep-blamve lacht, -waarom 
Noord-Wales beroemd en bemind ie. 

JOHANNA NIEUWERE-EraNsria. 

Mánalaacii phagosyten. Deze moeten aan 
de bacteriën dopden: Elk middel Schijnt daártoe 
geschikt als het een stimulans ie veer de. 
phagosyten. 

Da Ieler vraagt zich af of zooveel medici 
tegelijk niet wat eentonig wordt. Toch niet, 
Shawfs atuk heeft 'vooral deze waarde dat lint 
steeds blijft bálin. Hei is nitneniend verwerkt 
en aal even aangenaam lijn om1E' la- 
om 

 
ag Moren en Mem. 

HM' dilemme.sinarvoor.In. Ridgeon geglea 
wordt, is een adder motief. Veer hem • 
de 'tweestrijd, wie vim °Wee perionen hij redden 
moet als•er maar ka te redden valt. Een oud 
vraagstuk, reeds herhaaldelijk itt delitanitnnr, 
behandeld; ontliet -van' plichMi. man-wil; 
mee, als in een doo109 
waar: eleehte één brandepuit is, op twee plaaltere  
tegelijk brand nitbreett. 

Hier • is echter de neeg' deze: de doktri C. 
kan nog één - patient opnemen. Daarmede is 
zijn-arbeidsvermogen aar het eind. Mij aarzelt 
tasechen twee. De eene is een oude vriend, 
een -goed en arm plattelandegencesheer, de 
andere ...ie een achiler, zeer ' d, met als 
bijkomende aan " ' 
een bekoorlijke_ga. 

Wij-komen hiermede op een derde motief: - 
de ril door de vrouw in dit  stuk gespeeld..  
Wij kunnen 011, daarbij bepalen tot mevrouw 
Dnbednt, de eenige •-smOrenral van beteekenis 
in-  dit stak aan vrouwen arm. In haar geeft 
Shaw het beeld „vende.rining, 
het volkomen begrip van een leven kan om- • 
patten. - 
. Het hooge besef is in.deze fignur geschonken 
van de vrom die, liefhebbend. gelooft. "fin.  
toch, hoe geheel verschillend is deze figuur 
van de vrouwenrol in Shasis ',Vlinder", _ 

Daar ook komt een vrouw voor, wier liefde. 
Mor den svlinder" aan geen twijfel mag On- • 
derbe2ig aso.  Liefde-werd-Wam-den-7-s--- 
Tietrokkene niet ten onrechte een hist; •voor 
den schilder in Shav's tooneelspel teen 
dokters-dilemma", is liet een liefde die stemt • 
en tipheft en.als een lévensterheerlijking en -
vervulling- wordt "voor het, stervende geniet. • • 

De rillen waren bij de Verkade-spelere in 
gnede handen: En-Yerkade zelf en Philippe • 
la Chapelle, Panl de Groot en niet het minst 
Cor Ranja gaven uitnemende creaties -van de 
doktorennj.-  Anton Yeokeijen mag daarbij niet 
worden vergeten- Hij gaf een uitnemende 
typeering van den armen dokter. 

Itevronw »any Vrede was uitmuntend i¢ _ _ _ _ 
liire rol, waarin zij meermalen een treffend 
spel schonk. .11oe moeilijk, immers allicht 
belachelijk woedend, -me haar eptreden, on- 

•' middellijk na' Dubedats atérven, toen zij daiit 
in galatoilet binnentrad. 

De enscenering bleek, al, altijd bij dit 
gezelschap, uitstekend. De aankleeding,_ae 

-.11-elittierling • evenzeer. liet Táeneeltjé van 't 
heerendiner op een -hotel-terra was iets wat 
men niet alken dag op non Hollende& tooneed _ 

-oe-Eenjeten 
• En. nn wacht oua Lebian'a medewerking 
nog in den vervolge. 

AIDERTINE DE HAAS. 

ixonzoNtivx MEDEDEEL/NOEN. 
Pril» per tegel 40 neut. 

Mevrouw Cahier en dé Model 
•Merionw Charles Cahier, de bekende moge res, 

. die" hier gisteravond concert zou geven, doch 
__door  ongostoklhoid verhinderd-=werd, heeft - - - 

in de hlitnoliener Zeitung_haar_ineening 
eengezet over de tegenwoordige mode, in ver- 
band' waarmee zij zelve zich kleedt in di door 

:Isaac verdedigde Marie-Antoinette-dracht. 
Vooral " 

i
takt ze tevelde tegen den onver- 

mgddijken iansven rok; die de dames, dwingt, 
niet  lzYpi. am-em -inppéigas?ea'.Uieb 
stiert te liewegen,..alsof ee op stertgaloripen-
en. die het haar onmogelijk maakt, .men 'trap 
te 'beklimmen of in een rijtuig te stappen. 

'Tij ademt deze mode een ernstige bedreiging 
tegent„die Weiblichkeit", daar ze. Air sierlijke 
beweging onmogelijk maakt rk door het cut-
tiveeren Ten een onnataarlijken en onae.sieti- 
Beheer smaak-zelfs een geheel onjuist schoon- - 

- heidebegrip  doet ontstaan. . _ 
-,-,-Waitireer-: ik tegetiiTnijffli-ig modeblad- 

opneem" nlidus Mevr. -folder, „denk ik altijd , 
een *  verzameling earimitoren Voor Ine 'te zien 
en beschouwt Wel] de levende reproducties 
van die platen, dna wordt deer lticlruk Mig 
meer versterkt. 

nee geheel nulerg echter in de oude zonde-  
.lijmmaa, bijvoorbeeld. bij dir uit den tijd van 
de bt'k'ootlijke mnsehe koningin , dir zon 
ricesolijky leven , .itán lofzang am 
de aciaanidiant,--iiiiiitilida, 
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ADVERTENTIËN. Restaurant C. T. REMY. 
Immo Uitleg Na. £1 
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PERKEO" 

de volmaaktste 

• Reissehrijfmathine 
Ook voor Kantoor en Privégebrunt 

PRIJS t  128. 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 
Zwarte Koadmtraat 

ROTTERDAM*. 
Ponk ;riga op proef trplattal. 

4.17,=== 
Alleenwonende dame biedt 

aan dito een gedeelte van een 
beerenbula  een op goeden 
stand tegen kleine huur. 

Brieven onder nummer A 101 
hereen,. dit blad. 

.1/(HP'' 

111,, 

MANICURE 
Me".  Carnier 
~Dit chez *Oe de 

2h á 5h, Want á 
dendelle 

Seselsnat 
TOLLENSSTR.A AT 11R. 

Talep4.1 3934. 

FAMILIE BIOSCOOP. 
PRINSESTRAAT' 40. 

Telaphoon 7477. a 

Vanaf heden lederen 
middag- en-avond - 

OUD VADIS  
naar de beroemde roman 

- van— 
HENRI SIENKIEWICL 

Versterkt Orkest 

„tIOLLANDIA 
ENSEMBLE." 

Expltratie e 

ANDRE DE JONG. 
plengt. 

Bespreekt ware isiseebb.ess. 

• 

Direetear Louis 13oujorneed•r 
Wagmetraat 79, Nef. %laag a719. 

2runsdoi 

ler .1g9Pd>" 

‘f8' 47: 

 

::Z0 voorstellingen: 

De Verzegelde -
Minnaar. 

Zondaymfdd, 8 Maart; 
2 t..  

Mntinée. • 
Groot succes 

De Kleine Lord. 
Olnadag,10 Maart en 

volg. avonden 

kil Más Naga 
b.„,„„ to trilhm Met 

Madame ca ene. 

- een-tooverkracht gaat er nitr-van dezen naeur-F-
Doemen met dien naam niet voor onzen geest 

. op de schitterende feesten in liet prat 
es-isf-k-112t—verrnakelijke, oor 

Mevrouw Cahier vraagt zich et, qf zulke 
feesten denkbaar waren met onze tegenwoordige 
mode en is dan overtuigd ven niet.  

Onze mode zou den vroorijken eleganten 

PARIA'S 
Uren lang, dag aan dag, lagen zij naast 

elkaar in de tuintent. 's Zomers brandde de 
zon, op.let_lichtegroen-generfde huisje, in 't 
najaar.  gierde de herfstwind, ale trachtte hij 
liet nietig hutje omver te blazen, en in 't 
voorjaar kwamen de vogels en tuurden naar 
binnen, ah verwonderden zij zich over het 
feit, dat de beide bewoners van dit zonderling 
nestje nog aanwezig waren. 

leder! in het dorp !wiet, dat de beide jonge 
memehee, die hier kg aan dag. doorbrachten 
op hunne ruststoelen, longpatiënten waren, 

. broer en zuster, die, lang geleden uit de na-
burige stad naar buiten waren gekomen, ren 
-ter-trachten in de zuivere batch- en heilit 
hunne verloren gezondheid terug te winnen. 

In. de tent was juist plaats voor twee 
ziekenstoelen, weartaseken een tafeltje stond 
met een en ander — een glas melk, een 
leesboek, een kooresmeter. Niets verbrak de .• 
eentonigheid van de lange, eindeloeze neen 
en dagen, die zich aaneenregen tot weken, 
maanden, tot jaren Sores sprak de een 
een paar woorden, waar de ander treag, 
moeizaam.;`antwoord gaf. Soms, wanneer uit 
een der Imerenhoisjes eerst !oude ironie trad, 
die in ae handen khpte-, richtte eldi der ge, 
stelten zich np en mompelde „De vrome 
roept voer de chocola, of voor de thee," 
al naar 't me tras den dag. Dan ging de 
jongen, zich uitrekkende, met loomen tred 
het studie paadje tusschen de bloeinde aard-
appelvelden door, om liet blaadje met de.twee 
bekers te halen een keerde even daarna terug, 
voorzichtig belanceerend , reet angstvallige 
zorgvuldigheid het schothinelen der melk 
betrachtend. . 

Alles deden zij rustig; als kalm en met 
weinig bewegen, het.- niets-doen was toni een 
tweede natuur gewordense; had een stempel.van 
afgemetenheid op han gezocht wegen gedrukt.  

.9 zon in het ~area van die kaavdraohe eo 
niet een gevaar annailen .von r een ouniforroiereode 
Schablonen, waartegen de geachte aohrijfsto zoo 
waareckuwt? 

Eo ia de huidige mode wel zoo „uniteraderend", 
eli Mevr. C.i.< meent? 

En toch waren zij nog zoo jong, nog geen 
dertig jaar. Soms, eens enkele maat, bruiste 
de levenslust en de hoop nog even in hen 
op, maat.'t duurde meestal bitter kort. 

De tijden vere-oproar,•-van-tegenworstelen, 
van wenhopend,..maghteloos strijden tegen den 
onverbiddelijien vijand-, waren voorbij, althans 
zij spraken er niet meer over, maar het bleef 
woelen en deinen in die jonge harten, als eb 
en vloed op 't strand i_de zekerheid, nooit, 
nooit te zullen herstellen, en de rhoop, toch 
nog eenmaal iets in de maatschappij te kunnen 

..zijn,..de doffe_berusting, altijd adé le moeten 
voortvegeteeren, en de onwil, de grenzeloeze 
wanhoop;  de bittere wrevel tegen 't dood-eed-

- niets-doen, 't 1:ante-nig luieren in de tent,- 
Soms heetten Zij7dWtent. 'e, Morgens vanuit 

bun bed zegen zij het lichtgroene dek, dat 
heng spottend, scheen te wenken! 

Dan bezielde den jongen soms een woeste 
afkeer van het kuren, het temperaturen, het 
stil-liggen garen, en wal hij eich_op, onder 
't aankleeden, bealnitend,,,ik doe het vandaag 
nl et, ik ga eerst wat wandelen, of fotogra- 
feeren, of wacht kuier het dorp eens in". 
Langzaam, met tnkeehenpobsen, van rusten 
met momenten van kort, droog-kuchend, hoes-
ten, vordert onde-rtueschen zijn toilet. 

En gaandeweg zakt zijn overmoed, doet de 
Wekende pijn, daarboven, links in de borst, 
dicht bij,  den schouder, hem als ineen ijzeren 
greep, gevat, hijgend neerzitten. 

En de plannen -' zijn ah weer uit. — Met 
langzame, onzekere, afgemeten passen gaat hij 
de steile zoldertrap af, naar de kleine huis-
lemk waar, zijne zuster hem reeds aan 't 
ontbijt wacht. ,- 

Dameten. zij. En 't is verbazing-wekkend., 
wat er in die twee zieke lichamen verdwijnt 
en verwerkt wordt, minder isénig resultaat op 
te leveren. Niets zegt hij meer van zijne 
plannen, kauwt mokkend voort. ' 

'Beiden nemen hunne dekens en gaan naar  

de' tent. -Het smalle voetpad wordt slechts door 
her beiden betreden; hoogst zelden komt een 
kennis, 'een oude vriend, ben opzoeken. Och! 
ieder heeft zijn bezigheden , en dat ze 
zijn al zoo lang ziek, reen weet niet meer, 
wat voos zeggen moet, waarover men spreken.  

In de tent gekomen, plooien zij,! netjes en 
zeigvuldig, de dekens, op Imam stoelen en 
strekken ziek,- gemakkelijk, op de kussens uit- 

En ze kuren, -ku.ren streng:  en accuraat, 
met-ty.tsche.poiff", Yan vrat evereandsatten 
-of teniperittnien. Zij wisselen MMS éenige - 
woorM, en brengen verder den ganschen dag-. 
deortmet lialf-dOinidelend-in- - verte - 
inmat en wachten wachten ... , 

God alleen weet, wat deir na' woelt en 
steildt achter die gesleten oogleden, dat strakke!, 
blanke voorhoofd, -!.. Ze wachten .... op 
den .Dgod, die  hen verlossen zal van een 
Leven, dat geen leven ie. C. L. 

INGEZONDEN MEDEDEELINOEN. 
Prijs per regel 40,! cent 

ERZSOIE 
NneNez.BRo. 

rooneme 140. 
TIV.F29.11 8195 

Tweede Belgische Salon. 
Runner is de eenige mare marde 

exposeerende Belgen. Den aard van haar werk 
vinden we terug bij den arbeid van Willem 
Pserels. Poch over 't algemeen zijn de Bel-
gische sehild een_ meer_ 
nminrsttseheli áttildertrant.  
-- Lichte kleur, daglichten emineschijn vindt 

ge bij-,Emile Claus, den voorganger der jongere 
Belgitiehé schilderschool- Het open, blije van 
een helderen Junidag heeft -hij' trachten -weer 
te geven in zijn minde riviergezidhts-  Ook 
Charlet gebruikt dit palet. Het drukke ge-
wemel van een wedrenbaan met! al de kleuren 
welke, een mondain publiek daar vertoont, 
heeft Frans Charlet in een vollen zomerdag 
op 't doek gebracht en tot een zeer knap en 
aantrekkelijk schilderij verwerkt. 

Tegenover dit wer 'Me kleine -zaal van 
Pnlehri, hangt de arbeid van Ilippolyte Daeye. 
Eerste Communie, is de naam van het eene 
stemmingsechilderij van dezen kunstenaar. 

Intimiteit, heet het beeld, waar een moeder 
met kindje op schoot zit. Het haard 'e 
ie achter de vrouw en een zacht lich !zeeft 
door de schemer. In een erittigen nevel "e het 
geheele interieur gehuld. Merk-  EirelSW op, 
hoe volkomen toch het gelaat van'de re der 
met den zachten lieven gliralsch leeft in deze 
schemerkamer. De schilder Léon-F 
hier vertegenwoordigd met twee schild. jen. 
Zijn Slapende Vrouw, koud van kleur, is et- 
temin zeer zuivere arbeid. In volle pl, p- 
held geeft.hij! de werkende vrouw weer bi 
zij afgemat van den arbeid op de stoel 
agenhhic rust na 't middagmaal. In de ze 
ongemakkelijke stoel ie de venae in $ 
gevallen. Naïef als een kind za zij daar, 
Forsch° werkkracht alleen gelijkend, mittwelnks 
naar den geest een-vol menteb. Mooie land-
scheppen heeft de schilder Frans Bene bier. 
Zijn Vlitemsche Hoeve, zijn. Poel; Het Zee-
gezicht, .het zij:atmosferische indrukken van 
het landschap, zooals wij ze ron onze llol-
landsche schilders zelden zien. Zoo is het met 
-veel van het Belgische werk. Het schijnt alsof 
de Belgische kunstenaarsaard getrokken wordt 
naar het Noorden met zijn stemmingskunst, 
naar het Zuiden, weer (andere idealen), ,en 
ander streven heerschee. 

Uit !het nauwer verband met de kunst van 
Frankrijk is waarschijnlijk de drang der. Bel-
giele schilders naar het benjamin te-ver-

. klaren. Doch temidden der moderne invloeden 
zien wij toch in deze Belgische kunst behalve 

-een ineliéen met de internationale Innetlie-
' weging, een verwantschap met werken der  

groote Viaamsehe voorgangers. En de uitspreek 
waarmede de eerste Belgische aalos in /Den 
Hakig- wad ingeleid, wordt mini uw in deze ie 
verzameling werken gestaafd. ',G durende drie 
kwart eeuw, zijn de, Belgische kunstenaars, 
Welke ook hun, nitienloopendef  en soms lijn- • • 
recht tegenover elkaar staande temperamenten • 
en tendeneen waren, de heroën geweest, de 
zeggers, de niet zelden-geniale uitbeelden va 
het tastbare ideaal van hun :ras, waarvan Zij 
de verruiveide essentie hebben uitgedrukte 

En evenzeer 'aju de thans gesproken 'woorden 
geldig dat men regelmatig twee fnndaeseirteele 

_ eignsehapne_nformintlen lamin...al-dit-Bel- -- — 
--gliZhe werk; welke 'de ware kenteekenen zijn 
'van de verwantschap der werken. Zij zijn de !! 
eerlijkheid in .de realistische weergave der 
natunl en de verineOchap * in, de kleur. 

Wanneer het oog van den Hollandeehen 
.bezoeker over deze wanden• glijdt, zal narij 
vankelijk- deze zelfde kleur, welke ons, 1161-
leaders, koel voorkomt, van gulle bewondering. 
ternghouden. - 

Een langere vestromedheid, een grooter ge-
meenzaamheid reet deze kunstuitingen brengt 

waar ring. 
ALBER'OLNE DE HAAS. 

'Berichten. 
Mej Mien-Bnymaer ven- Twist -mi- met het 

nieuwe 'seizoen het Rotterdaniscb Tooneei- 
geeelschap verlatea en overgaan in Verkade's 
gezelschap de klaghesperers. Zij komt dos 
naar den Haag- le Nieuwe—Botter-dammer  
wijdt eenige sympathieke en waardeereode 
woorden aan. haar en'vertelt meteen, boe 't 
komt, dat Verkade haar voorstellen deed om 
voortaan deel uit te maken  van  rIjn_gezel-
-ft-kap.-1W lied -Waar spel-  in sliet sprookje 

van den molfe eimeeer bewonderd. Tegelijk 
met haar gaat de heer Cof van der Legt 
Meleert over naar de Ilagheepelere. Een groot 
verlies voor Rotterdam een goote aan- 
Winet voor den Haag! 

MARYA pzunD MARC HENRY. 
Bet kunstenaarepaar Marya Delvard en 

Mare Henry heeft voor zijne matinee, Zondag 
8 dezer in. Deligentia, hun assige optreden 
hier in dit seizoen, een even belangwekkend 
ale artistiek programma samengesteld, duetten 
niet begeleiding van fluit en gitaar sChan-
som du temps de la Revolution., sLa Chan-
son. rosse a Montmartree, eChansone enfan- - 
tinese

' 
eVieilles Chansons de France. (L'ente ' 

'de illagoton, Lat 211e du radrechal de France 
etc.), sAlte deutsche Liedar zur Lente"; ver-
der 'moderne Duitsehe liederen; Seenes van 
den genialen Weenschen dichter Peter Alten-
berg enz. De kunstenaars treden eerder op in 
hoogst karakteristieke costunme, door beroemde , 
schilders ontwapen. 

Marie Antoinette, niet alleen koningin van 
Frankrijk, doek meer nog koningin van het -
eeuwig frissehe, schoone ancien regime v- welk 

e 

toon, die daar heersehte, onmogelijk tot zijn 
recht ktusnen laten komen, alleen al, doordat 
ze in haar, wezen ongraciem is, 

Zij onderdrukt als 't ware de 
vrouwelijke eanvallighèid , .en mist 

• de -vleeiender lijnen die de draag-.  
ster zulk een_ verriddrelijker gratie 
verleenen. • e 

Mevrouw Cahier nu wil geen plot. 
selinge'omkeer in de garf:tette- mode, 
doch- _aller oog Op"' de". tekort. 
kommgen der huidige made vestigen 
en vooral in di concert- ofiSalistal 
en in het theater de ware sierlijkheid,  
en natuurlijkheid ie de -kleeding 
terugbrengen' opdat ook de ortnatuur 
en gewrengenheiti nat het gezelschaps-
leven met de onaestetieche mode ver- 

In de mode van Marie Antoinette'm 
tijd vindt rij oozae individualiteit; 
welke de. tegenwoordige-raist in haar 
„uniformiermuleu Schabione". Ee sen 
ander en heter die er toe bijdrneg, 
dé aronW ent dien.: d een bi zondere 

e PI te ver eenes. vindt $ij  
in witte pruil, die een oneer- 

.- gelijkelijk charme abn de gezichten 
gaf waardoor de verschijningen 
van fronwlen -uit dien. tijd iets aas 
specifiek Vronwelijki en jongs had- 

, Mev2,--CaMer eindigt haat etui 
met een 'opwekking aan de vrouwen, 
om met te-werken tot het doen her-
leven van een meer natuurlijke. en 

-bekoorlijke- .dracht en geetk zélrlief 
voorbeeld, door zich op baar con- 

certen salons met de -MarleAntoinette- 
drecht te &teaden. 

ILONA DURIGO. 
De gevierde Hongaareehe zangeres Ileem 

Pezige kimt binnenkort Weder eenige con-
certen in ons land geven. Maandag 10 dezer 
treedt zij met het Utreehtseh Stedelijk Orkest 
op in' de Maateehappij voor-Toonkunst te . 
Leiden; vader zij nog lieder-avonden 
geven, met -:Evert Cornelis als begeleider, 
17 Maart te 'e GeavenInge,-18 te Amsterdam, 
21 te Hilvermun en tl Meert te Utrecht. 

MADAME CILIALES CAHIER. 
Madame Cahier kalt wegens een abces in 

den mond beet voorgenomen liedereeavond 
heden niet geven, welke avond daarom wordt 
uitgesteld tot Zaterdag 1-1. Maart 

Genomen pinatelétripen blijven voer dien 
avond geldig. 

Madame Cahier woont ijs Hotel des Inden 
eu ie, onder liehandeling_ van Dr: Mertens. 

De eerste liederen:wreed Van 'le tournee 
yen Marbime Cithier zal dus zijn 10 Meert 
ns. in Ainsterdimi. 
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Koninklijke Nederlandsche Mandenfahrlek 

W. F. VAN VLIET 
Magazijn alleen gevestigd: 

PRINSEGRACHT 12 
TELEFOON 1995 

Serre Menheien - Hall Meubelen -  
volgens eigen ontwerp en naar 

teekening van Neeren Architecten, 

--1,10TE-1 20-MONA-. — 
SMITS EN FELS  

Architecten 13- N. 
 ilarEL CENT-RAL.  

MUTTERS DAMMERMAN 
- Architecten Et. N A -- .  

rebijah°" 23". ANNA PALILOWNASTRAAT 31 
j  AganteèSeki - - - -- 

GEZOOOT voor den Verritofp imam datvelijk.a,  
ttlesetten en Onthirgood, roer Dames en 
KIntteren, tegen 'praatal.. .  

+ Brieven onder No. .A.,111e bareen -nop_ dis blad.  

A~v„n—HORST 
MODES.. KAPSELS. 

Ontvangen de nieuwste Voorjaarshoeden, 
~ALOM VOOR DAMES EN wono:REN, 

GRANII0P110 
Munt uit boven ALLE merken doem 

Soliditeit. Geen bijgeluid,- -.---- 
Zoiverheld van toon. Uitgebreid repertoire. 
Otturanarrikettl. Orde Kiev  Kuce,enettre• 
Artistieke weergave op Voedsel en instrumertaal 

-.De:biste-en -meest beroemde statisten -verschijnen 
alleen én uitsluitend onzen catalogus. 

De nieuwe catniogus verschijnt binnen enkele' 
Wijtenden U deze op aanvraag. 

Tha—Grantophon0'  Cy (Agency) 

• 25 Pagestraat. - Den Raai. Tel, 7211. • 
12 Re 'ere 

g.: MAISON 

lialliENKAMP-VAM—DOOREN 
Tailleur he Tienne poer »amen 

LA 
HAVE 

 Anna 
n
PaulownastraM 69 

0N1530. B. 1357. 

Ouverture-de la Saloon - 
_11TOCVEAUT-k6-E~59--ET- 1301EBIEM  
POER COSTWEES-T~Ellit ET MORES. 
Olegies. .a..1 Jupon.. 

VADERLANI1SCO113111 
VOOR 

IELASIE WAAIDEN 

's-CRAVENHACE 

Laan van Moorclerroort 23 

Geplaatst Kapitaal 

t MILLIOEN GULDEN. 

HET JAARVERSLAG 
WORDT OP AAN- 

VRAGE TOEGEZONDEN 

Geeft uit. 

5 pet. OBLIGATIEN 
A dooi', pet. 

Chocolatier.- I  

;loeier. 1 A. MODEM -Cuisinier. 

Een roep!!! 

NS.1Waisou PFAFF 
PLAATS 24. 

Telefoon latere.' 411a5. 

gaat er uit eau PROBATEE's werkzaamheden. 
Wij repareren, stopper onzichtbaar, reinigen krimpvrij entree 
Wij moderniseer. onmoderne Meeding verreksend. 4o 
Wij vermaken slecht passende kleeding.onberiapelijk. 
Wij keeren dames- en hserenkleeding eis 
Wij halen en bezorgen de goederen franco.. 
Wij geven prijsopgave vooraf: 
Ons  

„Maison .PROBATUM" 
EERSTE/1*T 44. TELPHOON 6023. 

Malser] d Fouture „Aux Elégantes" 
77 HOORPEINPE - - LA tlAYE. 

Mise en veste a prix très réaltelto 
den modèlew ete. de la Maison. 

van-Dopren & C' 
MODES 

S Hoog:Wast.  
Apie113110Ale UTRECHT 

Asidaeiveatneat 34. Maf Resnizkot 22. 

Afilliiïin LAUSBERG 
TAILLEUR PEUR DAMES, i FOURIIIIREEL 

Ex-ler Cotrpeur à Ia Matsen de Paris. La Haye. 

Nautes Neuveauti's. Iransises et anglaises. 
Van Safieenstreat  

M BLOM JANSEN 
MODES. 

LA NAAIE. 

COUPE. 
Door bekwaam Dames-

Coupeur (eigen, zaak -drij-
vend) wordt aan Dames 
grondig onderricht ge, 
geven. Condities billijk. 
Brieven onder Ko. A. 102 
bureau van dit blad. 

I _J. /BRAND_  
Papestr. 26 

TELER" 5591 

1 
, SOIGEGIGYEO 34. 

Tel. 7333. 

De bledoriserkwite 'look- as smodnatos, voc kneu ti. L. 

TAILLEUR ,7".. • ,.1js per halfjaar 1' 6 

DA ES'. 

powi 

eiken dag de vragen 
belangrijk hoofdartikel; 

ELiCEN DAC n 

ven abonné'e gratis he-
eorcl; eiken dag-alle  

berichten, die voor den 
effectenbezitter van 
belang kunnen worden 
geacht. 

Vpaositreadiapearrnom. 
ment aan krt burenes 

Pallenntreat 16, 
'N.G1ravenhage. 

na. 

Marie van der Vijver 
Oeneertattangertat 

Leerarea Solonataga 
Sweelincksb% 137 

• DES MAAG, 

Effecten. 
Warmoer gij effecten bezit, 

abonneert u- dan op het.  

FINANCIEng 'DAGBLAD 

Neerlands Kenkracht 

COStttrnt tam'  — 
eaiar maat, in blauwe enne 
of cogelleche fnatasie stof 
Mantel met rijde gevoerd. 
late klam. coupe en uit-
muntende afwerking. 

F1 68.-. 
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TELEFOON sus. 

— ,   - - 
Dit blad verschijnt tederen Wrieuseag en Zaterdag: 
De abounementeprije bedraagt f 035 perkvetetaal, 
- onderl81  

• PRIJS DER ADVERTENSTEN: 
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DE BAAGSgt1E' 
VROUWENKRONIEK 

éïilustreerd -.01,ad voor de ontwikkelde Vropw 

lenen?,  »en onversierde zaal ,'en dan overal 
die stapels wit goed, en elles wat de vrouwen 
toentertijd' voor een aalmoes, een hongerloon 
verria -- ttbn en dat eamengebonden door 

Wilt ge geldoven, • dat die zaal,' in zijn 
soberheid, in zijn doodeenvoudige wijle van' 
~tomen hoe erg, hoe bar — me meer in

j-M de ziel heeft gegrepen dan het Irmeedsheek 
op de Ameterdemsche Tentoonstelling. 

Jukt dok, Ijs soberheid. 
• Werkelijk waar, als  ik thans niet beesjk 
voer een. spe-koopje:, niet tot lompen overga 
door een hongerloon, dan .is 't omdat ik 
plotseling op 't goed. zie de rouwst-rikken, van 

Nu — die Tentoonstelling is permanent 'ge-
worden in het Nationele Bureau, voor Vrouwen-
arbeid. Wat ge op de tentoonstelling te weten 
kwam, kont ge thans altijd door te weten komen. 

Evenals de. Tentoonstelling in onelerefdeelin-
-grif Tfuhriekeir Vies verdeeld, evenzoo telt het__ 

Nationale Bureau deze zelfde rubrieken. 
Voor elke rubriek woeden alle gegevens om-
trent vakopleiding, arbeidsvoorwaarden, voor-
uitrichten.; 'het aantal der vrouwen werkzaam 
in verschillende' -  beroepen enz. verzameld en 
gerangschikt. Ten einde die gegevens uit alle 
oorden des. lande te bekomen, werden een 
groot aantal plaatselijke comité's en corres-
pondentschappen opgericht, wier taak het is, 
bij workonientle gelegenheden in qpdraoht,.van 

plaateelijle onderweldligen M te 
stellen. 

• Het Bureau bezit een schat van gegevens 
omtrent vrouwenarbeid in binnen-enbuitenland, 

• en al deze gegevens worden bijgehouden door 
let letten, mi het' uitknippen van wat dienen 
kan uit plee minus 85 bladen! 

Hier hebt ge een onderdeel van den om-
vangrijken arbeid, daar in de van der Doesetraat 

De Uitkomsten der verechill ende onder. 
wekingen , ingesteld door het Burenli;. Vit,  
schenen in den vorm van kleine brerekdesi. 
Ik noem er u enkele van, resultaten vanuit,- 
gebreide en grondige onderzoekingen:.  

Vrouwenarbeid in de steenfabricage; 
besteding .ven. weezen door burgerlijke Arm-
best-neen; De ontwikkeling der Meisjesvakop-
leiding in Kaderland. Wat doet 'Nederland 
voor zijn arbridatereekmemvronwen? 

Zat ons. 
Niet alleen in brochures, maar ook in 

couranten- en tijdschrifbartikelen legden de 
ijverige werksters van het Bureau de resultaten 
harer ondereoekingen neer. 

Zoo verscheen in ',het Vaderlende indertijd 
een artikel ,,Vrouwen als wetenechappelijke 
onderzoeksters.. In áVragen des Tijde. een 
opstel over Vrouwenarbeid en rechtsche 

Ene- enz. 
Een zeer voornaam werkstuk van het Bureau 

ie het Vromvenjaarboekje. Daar weet ge nu 
alles van. Het Vrouvrenjaarhoekie is het Na-
tionaal Bureau zelf, in het klein — 't weet 
alles, 't zegt u alles— of zoo 't u niet 

den weg, om geholpen te worden. • 
Een ander, geregeld teragkeerend werkstuk 

van het Bureau zijn de Mededeeliegen, gratie 
aan de leden der Vereeniging verzonden. Door 
deze kleine blaadjes worden de leden geregeld 
op de hoogte gehouden van het werk, dat 
het Bureau heeft verricht ,  of denkt te ver,  
richten. 

Een Enen blaadje Mededeelingen herinner 
ik ree nog zeer goed.. 

. 't 1Vas , toen de voorbereiding vnor de 'keu- 
toonstelling de Vrouw 1813-1913 aanving. 

Anna Polak verklaarde, dat het Nationaal 
Bureau niet zon medewerken aan de Ten: 
tednatelling—Ileldlmeate, vermenen-g-mediae-Ti-
Tentormstelling uit het Inhuldigingejaar,  
weigerde zijn medewerking kan die uit het 
Jubeljaar. 

Ge kunt 't tt voorstellen — zoo in eerste 
instantie werkte dit als een kourmater-straal 
op actueel gloeiende geestdrift, — Daarom 
zeker • herinner ik me die klededechngen zoo 
goed. In haar kalm-zakelijken, glashelderen 
stijl zette Alma Polak in die Metletleelingen 
uitend, induwt het linnen kul besloten, ziek 
van medewerking. te tinthouden. 

BERICHT. 
Wie zich vanaf heden op 

De Haagsche Vrouwenkroniek 

abonhïe.Tt diïtnc7n,qt de tot I ./Jprii 
a.s. verschijnende nummers gratis': 

De Directie. 

De nationale Vereetirging voor Vrouwen-
_ --arbeid-en-haar-stichting-Het-Nationaal 

Bureau voor. Vrouwenarbeid. 
Onlangs had ik gelegenheid. te wijzen op 

het Vronwenjaarboeleje, dat me zoolang al tot 
Trouwen gids ,in geweest, wowel mijn 
',beroep .en bedrijf' als in mij. huishouding. 

In een eorrespondentte mowt ik toen vee-
n ie I d .n waar dat boekje te krijgen is, namelijk 
a tak wast de deurrjecebeen-der Dowstreat 88:-
Het kost 50 cent plus portokosten, en het ja.  
onbetaalbaar. Doe echter de ijverige vrouwen 
tot de Jacqb van der Dowstraat niet den last
aan het voor onbetaalbaar te houden -- dan 
moeten zes maar achterna zitten met manende 
postquitantiee, waarlijk; ze hebben meer 
en beter: te doen. —'Wat dat hoop. ik - 
in dit artikel duidelijk te maken:- - 

Zoo ge te ver van de jacob-'rin der Does-
lraat• woont, eend den de kosten per.poet-
s-keel-  tegelijkeariet yre tinnuagt'en In gei__ 
-er vlak bij woont, geut álf h contant halen. 
Neem me .niet kwalijk, dat ik tic wan bedil, 
meer vrouwen mogen wo nu en dan wel eens 

• een lesje hebben om een beetje preoieser te 

• Ik ben :berig gegevens te verzamelen om- 
trent dit haar zier groote gebrek en kont' 
daar naderhand op terug, 
• De Nationale Vereenigieg voor- Vrouwen-

arbeid is opgericht den tweeden September 
1900;  Thans is de Presidente Mej. Marie van 
Dijk, van Speykstraat 38, en de Secretareme 
Mevrouw Coope—Broese van Groeneu, van 
Lennepweg 34, den Haag. . • 

De 'Verzenging stelt ziek ten 'doel, in. 
Nederland en tjee-  Koloniën de• uitbreiding 
van den werkkring der vrouw _te bevorderen 

- en haar arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 
De eereeniging tracht haar doel te bereiken, 

Door het oprichten van 'een arbeidsbureau 
voor vrouwen, welk bureau met daaraan te 
verbinden bibliotheek ral zijn een verzamel-.

. plaats w uitgangspunt van alles, wat tot 
navraag, onderzoek, voorlichting 
en hulp kan strekken bt de uitbreiding en 
de verbetering van den werkkring der vrouw. 

Den eersten November 1901_ werd het 
Bureau geopend. En thans kom ik een beroep 
doen op uw geheugen. 

Herinnert ge u oog die eerste - Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid, in het jaar der 
Inhuldiging van w on •  Koningin, 1898,, gehou-
.den ? Weet ge 't nog? De Stadhouderalaan 
was pas doorgeslagen tot Promenade,. de ex- 

• •cavateurs:  hadden gulzig het heerlijk mooie. 
ontzaglijk hooge duin verslonden, dat daar 
zon trotsch verrees achter het het,geboomte 
van den Lagen Scherbitingseheri Wek., 

En toen kwe'm 'daar' de Tentoonstelling van 
Vrauwenerlrid. -Of, r.00als ieder toenmaals 

Elf maanden'voorbereiding was een-te korte 
tijd, om te leerde. overzien een gansohe eeuw 
vrouwenwerk. ',Men wil in:beeld gaan brengen,  
vrat men niet  kent., min iniddelet. 
Ik-Mee ir..1—g—en. Daaraan zou het Sureen zelf'  
niet meedoen. Mocht men echter gebruik willen 
komen maken van de gegevens, opgezateeld 
in de Jacob van der Doesettaat -- daartoe 
zou steeda de gelegenheid open staan. 

kleeft de uitkomst Anna Polak in 't gelijk 

_Yen mij.milt ge 't anfroord op die ffitag 
niet boren. Laat ieder die voor, zichzelf be-
antwoorden. 

Wanneer ge om inlichtingen komt tot het 
Bureau van Vrouwenarbeid, dan brengt men 
n -daar een zeker bedrag voor in rekening. 
Ik hoop, dat ge dit van zelf sprekend zult 
vinden. Weee echter niet bang, dat het vel 
n over de oeren wordt gehaald. Er zijn vier 
tarieven en zelf kunt ge naar uw eigen draag-
kracht. bepalen, in welke klasse ge onder-
gebracht wenseht te woeden. 

De eerste klasse betaalt 8 maal zetmeel als 
de vierde, en zelfs van die eerste klasse hoeft 
nog niemand te selTrikkon. Geheel onvermogen--
den werden gratis geholpen. Van eerate-
Idassees echter wordt gaarne een surplua in 
ontvangst genomen. Leden dar VereenigIng 

'hebben 15 pCt. korting. 

Laat ik n vooral apart noemen de Leid 
draden voor Beroepskeuze van meisjes; ' 

Reeds verecheen de Amateedameche Leid-
draad.. De Rotterdamsebe is gedeeltelijk pers-
klaar en de 1:raapolie omgewerkte lersOltijitt - 
binnenkort Over dien Leiddraad schrijf ik' 
aledan nog dat is een heel rmakkelijk en 
nuttig ding. - 

"liet Nationaal Bureau heeft ook nog een 
Bibliotheek. ' - 

Die bevat tal ran belangrijke werken; 
speciaal op het gebied der statistiek, zoowel 

`vit hanen,  als buitenland. Dearrievena tal 
van binnen- en buitenlandatibe werken, lie-
' trekking hebbend op toet vrouwenvraagstuk. 

Ieengeld ia 10 cent per deel plus portcc  

Het Bureau is open van 9-L-19 en van 
Het adres weet ge nu. 

Hoe zou ik kunnen eindigen met dit mijn 
artikel over het Nationaal %reen zonder 'n 
van Marie lengtes te hebben gesproken? 

Bij mijn ophalen Van herinneringen aan de 
Tentoonstelling de Vrouw 1898 hebben twee 
namen it voor den geest gezweefd Marie 
jungins en 'Mevrouw C. de lOng van Beek 
en Donk, de schrijfster van Hilda van %ijlen-
burg. Deze twee vrouwen inzakten het plan 
voor de rentoonakIling 1898 •— Mocht dan al 
het 'denkbeeld niet van haar uitgegaan zijn. 

En Mario .Jungius alleen was het, die nk 
het welslagen dar Tentoonstelling dezelve 
permanent deed woeden in het Nationaal, 
Bureau voor Vrouwenarbeid: - • 

e vroeg wer aria Sraiglus ontnomen 
aan de  raak  der vrouwen. Toen de Tentoon-
stelling de 'Vrouw 1813-1918 geopend werd, 
zal haar naair met -weemoed ins veter geeet 
geklonken hebben; reeds vijf jaar lang ruw 
ze in het graf. • 

Doch haar kerk ie gebleven. S. fr.—It. 

Over Orehgebè'n en over 
Orehldeeéri-kweeken,. als een 

vak voor.vrouwen. 

(810). 
-DiTinarlkas is een van die plaatseu in de 

orchideakweekerij, weer teder rechtgertard 
kWeekeraltart eerst rwht open gaat. 

De kinderkamer von de kweekml het, 
waar alles even troetel-klein eo lief en friech 
is. De kinderkamei, evenveel zorg te liefde 
vereiseitende als de kinderkamer uit de men-
selteneereld. Het is bier smoorheet, een kr, 
allen ie kmakeindelijk en tInor de groot.. orde 
die hier kweelt, voelt mee dadelijk dat hier 
geen enkel-  klein plantenleven over het hoofd 
kan raden gezien. On de rabatten. heeg  

onder 't glas aangebracht, ziet -men men als ' 
Biedt in 't oog loopend, de moederplanten 
met hun tot beesten, toe rijpe raadhuizen 

_staan; -Onder-de raadhuis- is-een-  rag kietel:rol-  ---
in pot geplaatit,, met het doel het zaad op 
natuurlijke wijze van de moederplant te ont-
vangen. Moederplant en kiembol zijn te zamen 

_gl 
vrees dat door 't opengaan van een deur of 
door eerre kleine opening ergens in 't glas-
dak een onwharneembaar windzuchtje het 
kostlsaar, poedertijne zaad doelloos verspreiden ' 
zal. Men moet goed zorgen voor dat moedertje, 
haar huisje. rein honden en op temperatuur, 
en de kiembol moet steeds itt gereedheid zijn -
de zaadjes te ontvangen. 

Verder, ziet men de kiembollen met reeds 
ontkiemde zaden. Natie-lijkt te bespeuren zijn 
de jonge .plantjes, slechts ali men er tegen 
bet licht vlak overheen kijkt, ziet men de 
oppervlakte' der bol zacht-groen getint. Dit 
zijn de jonge planten, die zes, of zeven jaW. 
later misschien de roem van den kweekei 
zullen uitmaken en de netelt]. een nog niet 
gekend se.hoon zullen achertiten, want alleen 
zeer bijzondere plenten, planten welke uit-
blinken door kleur en vorm, werden gekruist 
en door' zaad voortgeplant Namelijks hebben 
deze plantjes_ de groots eenar speldeknop-
bereikt, of men gaat aan 't,  re rspene 

Lieve deugd;. dat is een geduldwerlije. Met 
een dun,- platgaslepen houtje, -externen - mun 
de - punt telkena bevochtigt, vischt men de 

',plantjes op om-ze met kun onnoembaar kleine, 
wrerteltjes in een voor hen voedeaker bodem 
in keurige room-,telehen bakjes over te Wan-

, netjes met ren e.M, tusselknruimte zet 
e ze neer, als soldaatjes In 't gelid, Die 

bakjes staan heel dicht ouder 't glas, en ook 
weer met nog een apart glit, eb overheen. 
iAllerlei kleine zorgen eiseht zoo'n" bakje 
bakjes. Met een heel fijn ejmitje weten ad 
bespelen, b,elioorlijk •en .geschermd 

orden, enz. In -precies dewlfde - vierkante 
akjes ziet men,lete heel koddig,.;Potje aan 

Potje, ingegraven': iii vochtig moa, ziet men 
daar Pleetjes, die de eliardiglieid hebben 
verkregen, alleen zelfstandig in een potje' te 

• leven, in ren :potje, niet grootet dan een 
vingerhoed. • 
, De planten zelf hebben de. angstwekkende 
groette van een bakerepeldenknon, met.een 
blaadje als een nauggenvleugel er aan, bereikt. 

Zoo ziet men heek reeksen van kleine planten 
in verschillende stadia van ontwikkeling 

.11 die jonge, teers plantenleventjes heeft 
men te besehermen'„tegen de vel e gevaren die 
hen dreigen en-te, vertroetelen en te koesteren. 

Ik vraag u, is dit geen vrouwenwerk:'
, 
 

De -opleiding is wel eenvoudig, doch ven 
tamelijk langen duur. Vooral voor meisjes 
lijkt het mij bijzonder geschikt,. tien Of twee 
jaar eerre tninkawsehoel te bezoeken. Mem 
krijgt vandaar-uit 'een goede basis mee, een 
verder op te bouwen, eene ede theoretische 

ea-oves 
leven in 't rdgerneen. Dan echter moet mee • 
de praktijk in. 

Hetzij dat de directeur der tuinbouwschool 
of eeuige ,anderé relatie u eerre goede plaa 
bezorgt, hetzij ge u %elf 'eenvoudig bij. renen 
kereeker rialoineldt, in ieder geval, ge zoekt 
een flinke handels-orrmideeënkweekaij op en • 
werkt daar een jaar b.v; als volontaire. Dan 
kijkt men maar Hink uit de omen, riet goede 
vrienden te werden met den chef van 't zaakje 
en met een ieder die wat weet.. -Men vraagt 
veel, zorgt er hij te zijn telkens als

- 
 er, iets 

nieuws gebeurt of te werken valt' en teekeitt 
Teeveel mogelijk op in een of - ander boekje 

eaen-Ritijd--..rao bij zich te -Rebben-In- 
dien ge u werkelijk voor het vak intrésneert,. 
zult ge binnen een niet te lang tijdverlooplit 
staat zijn zelfstandfg te Werken. Te beren 
zal er altijd blijven, al werkt ge- vijftig jaar ' 
In de orchideeën. 

I Ine het mij ook spijt er koeren rail  zen 
cant paar ernstige hezwanei vrit, 't hart. 

1". Tentij go- zelf hare ren k evekerij kunt 
twginaten, zult gtL.  n tani t rijk 
tuittliontivelt ; rrót zijn - goede p...,aj" 
oveldlieeenkatek+Ne linerila, t enne,en • 

kortweg, km e de Vrouwententoonstelling. 
- Zon rk Tentoonstelling de Vrouw 1813—
. 1913 Amsterdam waard zijn geweeet, wat 

onze Tentoonstelling o e* toen was? 
• Ik was nog maar heel jong, doch mijn 

toekomstplannen stonden reeds alle op een 
rijtje klaar ik rekende me geheel tot 

• degenen, door wie de Tentoonstelling was tot 
stand gekomen. Mijn liaagsche tijdgenoote,n 

- en vriendinnen -- weet ge 't nog, dien  heer.  
- lijken 'tentoonstel -~,'We leefden slechts 
- op de Tentoonstelling .— als 't kon , hadden 

we er willen slapen, rep onze tentoonstelling. 
• Wel bracht onze leeftijd nog niet mee, dat 

we iets andere konden doen dan meezingen 
in de cantate van Cathrina van ]tenues,
meespelen in tal Van halepelen, meelmaren in 
een lintendans — maar wat gif dat? Fine
zouden we ook al het werk doen, dat bier 
werd tent.ingesteld.  

Herinnert ge .1' nog die aftleeling álitingers 
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, CORRESPONDENTIE. 

Mttj. B. Mij totaal onbekend. 

Meer. fi. Die oornetten zijn van zij-
den tricot., neer soepel en uiterst licht, 
doordat er OM zoo te roggen geen baleinen 
in zijn.. Wanneer IS de moeite neemt om de 
eerste nummers een de Ilaagsche Vrouwen-
kroniek door te bladeren,. dan zult 15 den 

,naam ontmoeten van ier corsetiere alhier, die 
in de perfectie maakt. 

• S. I,. Eerlijk gezegd, geloof ik dat alle 
haar-kleur-middeltjes nut den beo. zijn; maar 
als 15 vast besloten zijt om geen grijze haren . 
te dulden (weerom toch' probeer dan l'Oréal 
ilenné, dat droog wordt aangewend. 

Meet. v. S. Ziehier het gevraagde en be-
loofde recept van de 

Gateau Mon.eline. 
Bewerk 310 gr. poedersuiker, een weinig 

vanille-poeder, 8 eierdooiers en 1 geheel ei 
tot een gelijke mama. Roer er vervolgens 155 
gr. bleem en 125 gr, aardappelmeel door heen, 
daarna 125 gd: boter en ten laatste het tot 
stijf sehuini geklopte rit van 6 eieren. 

Doe dit mengsel in een met boter en bloem:, 
bestreken vorm en bak het in een matigen 
oven. Hij het opdoen met een weinig vanille-
suiker bestrooien. Deze geteau moet met een 
zeer luelatige hand behandeld worden. V. S. 

BRIEVEN UIT PARIJS. 

— en dan een guimpe .met een hooge boord 
van geefeeen betast, een klein zware fluweel 
strikje, .... herient ge liw japon? — 

W8$ uur lijf iets ruimer geweest, dan hardt 
ge de open geknipte stof ook als loshangende 
revers kannen benutten en de vrij gekregen 
ruimte aanvullen door emie lingerie --- onder-
blouse. Onderstaande figunne geeft een idee 

ron wat ik bedoel. lie breeal.. omgeslagen 
kraag b.. a n gehord wied wit batist, even els 
dr ondernionwen , remo ook kan is ijziger 
ser re i-ren driekwart...sun tnede re ver- 
lengen. 

lbo kaii nier enden: zeggers (lee (lid de 
iloer I1,rl u,r:uitdoet., ror• te laren , 

ze.nier tree', askt :air cri, 'Kk.htllikt Wikt 

doch over het 'Ilioneen genomen wordt liet 
boverigenoende vak selecht betaald. Dikwijls 
komt het voor dat men gelijk met de arbeiders 
opwerkt en een salaris ontvangt van een 
t 7110 en minder. 

• "2..: Wegwis, ik ese op te evijeen-dater door 
-rek ouders en nol door .doktoten, die een 
nop geschikt'mogelijk vak voor hun - kind of 
patiënt trachten te vinden, mak een ereare 
fout pilt gemaakt door liet kiezen van biet  
terolsonwrok2 , 

mijn . werk - heb ik meermalen jolige 
lieden ontmoet welke om gezendheideredenen 
af door een zekere echtetlijkllOd -"P'hikt  
voor eenig ander vak zijnde, van hun dekt,. 
den rand-hadden outvaitgen ie liet tuinboon-vak. 
te gaan. Welnu, dar was liet meest verkeerde 
wat ij • ooit hadden kunnen doen. - In het 
tuinbouwenken zeer zeker in de orchideeën, 
meltuar, zijn 'lichaamskracht; helderheid van 
geest en -.1*g:tad, en onvermoeide energie 

' de eerste voorwaarden, voer de kalm van-
slagen. Deerne voeg ik even Mijn persoonlijke 
ondervinding Idee tueseken. • 

'Een -zeer zwak kind zijnde, overlegden mijn 
voogden met. den dokter, winintior ik opge- 
leid .011 Woeden. Ikzelf eeetenthoneinst zijnde  
:coke tuinbousrvak, stelde den dokter met 

. mijn verlangen, in dat vak te gaan, ib kennis:. 
De man was er al even opgewonden over als 
ikzelf en vond het e eerlijk het beste, wat er • 
voor mij te kiezen was. lk werkte 3 jaar met 
snee., rem na dien korten, tijd mijn werk 

-neer- te-  leggen-e ik -11.1-mij-overnerkis en wel- 
sjdd, drit ik mijn vak voor goed vaarwel zeg  
gen moest. 

Met nadruk zeg ik u doe nogmaals: het 
.. tuinbouwvak ie al leen veer flinke gezonde,  
energieke mensehen, en voor hen ig het een 
he e el ij k bedrijf. 

Ik denk dat de heeren doktoren welke hun 
_ _paenten-een-zoo-sleèhten raad gevee,-es  

geen idée van hebben nat het vak is, wel-
licht veronderstellen zij dat er niets te doen. 

-relt "dan :hm de bloemetjes te ruiken en in 
. • de lucht te turen. 

.Nog even sij vermeld dat er hier te lende 
- geen -of "althane geen-  iroote-orehidee'enkwee- 

kerijen zijn. Wil .men erkelijk het bedrijf 
grondig keren, wil men wat ei en-  op dat 
gebied, dan moet men hot buitenland in. 
België en Engeland.presteeren wel liet meeste 
in de orchideeëdcultunr. - 

FLORA JOCHEkIS. 

DE> MODE.. 
• . 

-	 gii uw- garde-robe van het vorigejaar 
, nl eens nagekeken, lezeressen? en hebt> gij de 

treurige ervaring weder opgedaan, dat tent 
- - men - aan -het -einde van een seizoen in de 

tast bergt er altijd-nog veel beter nitriet dan 
wanneer men liet er na verloop van zooveel 
ii'ilranden uit kaalt? 

,,Runt roest.' — zegt 't spreekwoord en dat 
ie ook hier maar al te waar. -• . 

Ach,-  en-  japonnetje zag er nog wo frisch 
art toen ge het de laatste maal droogt en 
het stond TI zoo goed terwijl Int! — o 
bittere teleurstelling, nu is het niets 
"meer.... Ge begint er sterk over te denken 
om het maar zonder verderen vorm van proces 
op te ruimen, want ge zoudt bet toch maar 
met tegenzin dragen; - 't is een schadepost, 
ja 

:Ik rood U bepaald ai, om zulke krasse 
maatregelen te nemen, — weg is weg! en 
wie weet hoe ge daar later nog eens spijt 
van hebt. — Laten we veel liever het arme 

. ding. samen eens gaan bekijken .... natuurlijk, 
het is een beetje verouderd; -- al schijnt 
het, dat de mode in den loop van een jaar 
niet verandert, al blijven ook de groots lijnen 
hetzelfde, daar zijn toch altijd van die kleinig-
heden, die — op onbarmhartige wijze den 
leeftijd van een toilet verraden. 

Maar dat is best te verhelpen. Laten we 
eene handig zijn en veile het opfrissebings-
werk onderhemen. 

Fluks een schaar en aan het tornen, want 
de rok van uw caehemire japon was van on-
deren licht gedrapeerd en dat moet veranderd, 
— en die sluiting ven voren onder Een rij 
knoopjes moet ook vervallen ; -- wij maken 
er. dus een gladden ronden rok van , die ook 
lie, rep mij is peng , — daarover  
nu een schotsen tuniekje, waervaur de ertond 
toon ijl evereenstemeling filmt zijn mei lat 
geren tier japon. 

"De groote ningazijnen zijn erjrl meel voorzien, 
dat er geen kwestie eau is rif ge zult aria 
iet.« vinden. • 

- En is de beert aa» hert lijf dat is veel 
te glad ; wij knippen van voren zdd veel 
stof weg , dal r het eiel naar heide kanten kim 
verwijden en overlilonsen , en bedekken (le 
ledige pluate mrt een breed Ie:legsel van het-
zelfde rselmrseb , slat dro, drie zwart-lleweelen 
knoopen geeluren wordt, 1.11 met een vuige-

..elagee kreeg is gegarneerd, lie „moliwirii 
leveren , ze si d. ii lhno:ros-Moe rijn, 
Hilr wel eens mr(eielijklarden vroeger 
lieten rij- gee ,•11 aug (1., 

1.0V00 brenrn! kbeir 
der di um. no d t! r lang 'lin i zeil iii• 

• rimpelen en er da» een li,sa, nanWelnibuile 
zetel!. 

- boer er-li rei:dam . snij drink, sari 
zijden Ina e dar n, een gaa nerinkje
edl ‘..erzirro , ur dit gesel,

,
eer: l est je 

se•re, earr 1 ruiune Van hei rorer te..11' tekrrii:  

een — nieuw gewaad: te maken. — Eet zou 
dan ook dwaasheid,•eijn om daarvan niet te 

Niets cenvendiger bv. dan om dat aardige 
foulard japonnetje, waarvan ge den vorigere 
romer etinveel.genoegen bobt gehad, te -moderne-
Weren. Het was immers een blauwe grond 
met witte -moeien? De rok was rond en nog 
al ruim en -ging voor, een groot gedeelte 
schuil onder lange-  panierit van elfen libetty. 
Welnu, die paniers moeten -  inkrimp?n tot een 
teniekje, dat van achteren rond neerhangt,-
maar waetron de miteinden van voren over 
elkaar gaan; diarroor warden zij naar het 

• -middel opgetrokken -_:. dee geeft genoeg  ruimte 
• om eenige pierden te, voimen,.die een geheel' 

nieuw aanzien aan liet geheel :verleeneu. De  
kanten kraag, • die het lijf , gerneerde, ren. 
verdwijnen; -- de hels wordt in een V uit- 
geknipt en met eet omgeslagen ejaalleraag.  
van effen hiberty afgemaakt, wanneer gij ten 
minste de . voorzorg hebt gehad, daarvan een 
snippertje over te houden! . b dat niet het 
geval, dan moet er batist gebruikt. Wat de 
ceintuur, betreft, daarvoor moét, ge maar eens 
royaal zijn en nenige toeters . eima kwaliteit 

rel lee  om de,_  
taille legt en in een groeten japenschen strik 
laat eindigen. • • 

Ook om later de meer gekleede zomer-
toiletjes op te -frisselien heeft de mode allerlei 
mooie• en praktische nouveauté in petto; 
effen en geplisseerde -  talie in soorten, om 
klelefenrehlifies te maken", lid" van -kef milder 
irf in een punt halverwege het corsage ome 
digen — of om als fieku gedrapeerd te 
woeden en. voor ondermouwen dienst te doen. 
Verder easaques -van witte ealretas,-geheel en 
ar open gebordeurd niet een lange gekleurde 
ceintuur, die tot aan den ondereand van den 
rak reikt... maan daarvoor hebben wij nog 
tijd genoeg als de wereld een groen-tintje 
begint te krijgen, — voorloopig kunnen re 
volsta1n met de vroege voorjaarskleeding, en, 

`wij hebben met onze opknapping al een heden 
stap gedaan.  

Laat ik u nn meteen. maan•even vragen of 
gij 8r.024..nog in de diepten ven kasten en 
laden een- érellarpe hebt- liggen,. emaals men 
een . paar jaar-  geleden droeg en die nu weer 
voor nee poesje zijn verdwenen? 

Een écharpe is een heerlijk bezit, .To- 
sépRine de Beauhárnais verdient den dank 
ook • van latere geslachten, dat zij die heeft • 
ingevoerd, gij weet toch, 'dat de dames 
van het Keizersijk ede jen de l' 
verkozen boven vele  jeu de 1' éventail., omdat 
de waaier te royalistisch wars, te- veel aan de 
salons van bet koningschap herinnerde? . . 
Daarom ie het ook een onvergeeflijk anachro-
nisme om, zooals ik het dooreendr hollandsche 
dame heb _zien. doen, ziek tegel'!,akertijd met 
toharpe en- waaier -te tooien, -j.- die twee 
behooren nooit bij ende:idee ' eh ja, dat 
zijn zoo van die kleinigheidjes ... 

Maar ik zon dan de lof der éch endgen; 
... 't is eigenlijk ohneedig, want ader onzer 
weet, welke practisch nut zij hee en-  profi- 
teerde daarvan.; maar buitendien wijst zij 

. nog zulke goede dieneten als haar rijk feite-
lijk uit is en dat wilde ik' n laten reit)). 

Zij hebben niets noodig, dan e ti &kerne . 
van 2.50 M. lengte, benevens dei spelden, 
— twee groots en een kleinere. 

Lated wij aannemen, dat ' de uien van 
sitiamgdgroene voile is met een zwart gitten 
franje aan de beide uiteinden. Die franje is 
pen snoekaarde, zonder heer valt dnéeliarpe 
niet zweer genoeg naar beneden. 

Zoo, — nu oemen we het midden van de 
stof en- spelden de eelfkant van voren lir c,M. 
boven de taille vast; vervolgens leiden wij 
de deliaree onder de armen door naar Inhuren 
kruisel haar daar e» brengen haar over de 
schenders naar voren toni, waar de intendeer 
Onder de ceintuur (door haar zelve gevotend) 
wordt. iloorgebnald. Nji Moet zij roe ver 
mogelijk over-thm schoei], wreden getrokken-
Ofir de kimono te maken, en eek de plooien . 
dan op bevallige wijze zijn mee:luikt, :leken 
We 00 twee groet, speldeni, ,weerekanten 
in de erdistunr. Deer ken indinirlijk meer of 
minder emmert:1 ron bet middel WOr'5"kell ge-
heel, maar het is naara rem ha. r Wat vaag 
er laten, — 1 r geheel gi-efs dan den indriik 
van ik ylWraijillith, OV 110r 100010Or. 
.11 :mee zijn. 

Heeft mee eldnimal den slag beer, ren de 

écharpe .goed te drapeeren, dia maakt dit 
-arrangement een allerliefst effect. Het is bij-
zonder geschikt. om, op een kanten" of tulle 
blouse gedragen te worden, die dan als door 
een. toeverslag:  veranderd ie I 

Willen we ani meteen de hoeden maar eens - 

Daaraan is gewoonlijk niet veel eer te 
: behalen., "milt gij misschien denken. 
... eifee stroo• is verbleekt,.  (sronfler 

" onze. echaarsehe:zon dat nog klim 'eelt!), ..- 
het lint ie ihkrenkeld, de bloemen verfomfaaid, 
de talie vergaan, -- doe nu eens iets met, 
al die haveloome fraaiigheid !e - 
• 'Toch wel, neem nn dat kleine marine- 
tilanwe kiepke, kujet nou een" demi-saison 
modelletje, dat naziel een, ere Meiler- 
eche bui te dooretaan zal hebben; • er 
al het lint, af., itrijk dat op een vochtigen 
doek flink uit en leg de goede stukken, die 
niet verkleurd zijn,- apart. Borstel nu het strop 
net zoo lang, tot dat er geen stofje meer in-
zit en .begin dan de bol te bedekken met liet 

• lint;.'. dat ge langs de zelfkanten aan elkaar 
hebt genaaid en dat ode geplooid snoet wer-
den, dat die naden' niet te zien zijn. Op deze 

tol .ijaa___  
en de rand stroo is, en die dus geheel be-
antwoordt aan het idee, dat de voorloopers 
van het seizoen kenmerkt. richt ge nu nog ge-
noeg lint om eertig hoog-opstaand garneersel 

. maken, dan doen we rdat, •-•-- een enkele 
Ins, op stevig beton gezet, Is al voldoende; — 
is --di voorraad uitgeput, fa, gin moet ge u' 
iets' nieuwe ~schaften, een van de.tallooze 
fantaieies, die ge overal en overal kunt krijgen 
in goed, beter, best en die .66 op ns-hoofd-
deksel moeten geplant woeden, dat zij regel-
recht naar den hemel wijzen . 

Sis "een. nieuwe voilette, — want die doet 
wenderen Maar vooral een, die geen aan- 
.Pieken op singulariteit maalt,---dathewriart- 
ge voor een -eiirabolanten nieuwen hoed! En 
v000ral niet de masker-voilette, de Onetersche, 
die alleen over het onderste gedeelte van het 
gelaat wordt gedragen en de gogen vrij laat — 
het vran de:caprice van een °ogenblik,. die al 
lang weder voorbij is -- maar die wij 
hier in one goede landje misschien nog krijgen! 

V. S. 

VL 
Al, ik alleen vertelde van wat rneeelve 

naast aan mijn hart ligt,. dan nam ik weer 
de schilderkunst te pakken. De Salon des.  
Indépendants, die haar Glorie-jaren vrijwel 
begint te overleven, -werd reeds geopend, dat 
is het begin van de reeks voorjaarstentoon-
stellingen! Dan is er de grapte Salon des 
Orientalistes, waar machtig veel te den is, 
onder meer werk MUI twee Ieders der nri. alom' • 
bekend geleerden vorstelijke familie Tagore.  
Maar it. &dwing meeerve tut angst, het ver  
Wijt van te groote eenzijdigheid naar mijn on-
schuldig hoofd gegooid te krijgen.. Misschien 
'wordt 

.htig
h

.
et me een andere keer teek wel te 

't Zou ook betamelijk zijn, ik beken het, 
over mode en allerlei, nieuwe snufjes te praten. 
Maar als n ,wist, 'hoe..ireinig. ik daar eigenlijk 
van op. de hoogte ben, dan zoudt u toen geen 
groot vertrouwen in mijn beriehecii hebben. 
Eens andere Medewerkster 9811 :her blad, zorgt 
trouwens al uitstekend voor dit deel van mi 
edteratie en zij is erker ineen • verheelt-d niet 
de Mode dan ik. Al itdon-  ik hier. een Puin .  
jaar: het gaat buiten me om. Alleen hoeder, 

__daar kan ik  ipr wel  eens werm-eiverinaken 
Wet zwierig ren leuk hoedje op je hoofd, rei 
je lumen nier te liagijutjee-imhtig, dat maakt 
een leeelerliner! goed, waeneer voer de met het 
geld tekort oliet, le Drillend 108, een ander 
memmen print het scheeiel. 
bmnel ! ---/ het genokt wo vanzelf ,  dait je 
mideedenen er behoorlijk Orrati011, dar ik me 

renei omreis meer k r.t II-  u ii krui-
tetijn Wrokte , de nulrern op straat, mijn krakt 

.ntrithlinisje„ alle! tript dIlerlenker mi vlug pp 

rens
StrikeOut



hinderlijk schouderschokken in La',Fanchette, 
dat vrijwel-haar eeltige beweging daarin n as — 

hooge hakjes. Dus dat ,punt kan en mag hij 
bezuinigingen nooit meetellen, dat zon te har 
zijn!-- Goddank, dat ik veel in mijn werk-
schort loop, dat hoort bij me en dat bezorgt 
des te minder '‘lastn Met de mode. Daar voel - 
ik mia-érik -d-ë •lange inediVen, de groote-  
zakken, de vuile. smeren en het olie-lechtje, 

• ik zon ai niet buiten-kennen, het is één met 
:mijn heerlijk „Montparnasse-dorp. Als de'drigen .   
ril  tal meergaan lengen, maken tri' naavean- 

i, delingetje aoo ongegeneerd Miigelijk, 
soms wel met Mat. Beboet In blootshoofds ---
en dan hoeft tank 's Morgens de lange mantel 
'iet meer-te, beeelintiele Ma tee 3.• de pauze 
val .011e atelier'even den boulevard overwip-
pen, om-op 1(.1i ouderwetanh, kreste—gezellig— 

,_.-holtandschaanlcopje.;-iMinejteholen-in-be 
eeceote café Alan den overdata Klokslag elf 
uur zijn ere weer binnen, ,. hebben dan met 

• allerlei bekenden een babbeltje gehonden;een 
echten 111PIg611-k011t .-..- 'en ons allen te zamen 
gevoeld .als -goddelijk vrije tremt., die zich 
bekommeren no om stand, noch om hoe 
et hoort, noch om niets eigenlijk ,(prachtige 
stijl! maar ik zet het toch, het druktnoo goede.  
mijn bedoeling uit..j 

FT--Tij,  ta veel oadarwerpan„--ora 
begnmenl Hebben de kranten al verteld, dat 
de colleges -ven pre-kaam Bergeon, den mo-
dernen filosoof der , filosefan ju het huidige 
Frankrijk, onrastlireneldwordeo! Hij spreekt 
in het Dollège de France, dat voor iedereen 
toegankelijk is, helaas,.  Portret kifipl ip.te_ 
Fánina van Maart -een 'prachtige fantasie van, 

.wat tal te zwierig geteekendj vroeger hebben 
de tijdschriften al eens meer dat belachelijke 
modetje van Dergson-looperij aangestookt, en 
sin is.--de- teeltening-weer hoofdzakelijk-g licle 
poeierende. dames geconcentreerd,.cheer heele- 

. ,•inard. niet -ernstig a diepzinnig nitráen, zelfs 
het air er niet van aannemen. • 

Ik hcb areeger-Bergson-ein tijdje galaapen, 
Amndat zijn persoonlijkheid me interesseerde, 

maar ik heb het al long
, 
 opgegeven, en ben 

ook niet van plan, er mij nog eens.aan te wagen. 
Collhge de Flaneer  bezit geen groote-

lokaliMiten, hot zaaltje is 11M-n. Je bent ge-
noodattakt Minstens een mie van te voren te 
komen. bei:  op de kale banken nog een klein 
plaatiije veroveren, en dan zit, je z116 
koepep tueschen • menschen-klompen,  dat je-- 
eer slot - niet meei tiloscifisch_ 'vermoogt te 

enken als groote man eindelijk begint te 
- spreken. 

Het zaaltje, dat aan twee kanten ingangen 
beeft, blijkt int te, linden sindsBergson 
acadenakien te geworden. Dame, hebben. al-op 
ladders voor :de ramen allerlei gunchnIlIne.ren 
geprobeerd. Daar dat kan niet veel uitgehaald 
hebben, daar elk goed-geaarde Franschman 
in den Winner eendood-schrik van ieder windje 
Wf tooi tie lieeft llergaon's lessen_ 
te - volgen, en de rijen ea

.  
u's met buigende 

lidrei avetrdta, in da ene dm Ecolets steeds 
dikker. >Ik ontzeg me dit mondacne genot, 
omdat ik het gaarne anderen gun. . 

Dan ie er van de eigenaardige plechtigheid 
te vertellen, die de

' 
 ouvriérea uit' het volt: ' 

Gustave . Cherpenfier hebben bereid in het 
reusachtige. amPhitheMter -van de Sorbonne, 
waar.  het groote fresco van puvi, de ChavanneS 
zoo roerloos en schoon aal) al a die feesten 
schijnt deel te nemen. Met elkaar hhbbeir zij 
'hem, den men van Louise, hij, die Min leven 

• zoo eigenaardig heeft nitgebecld, eeren. • 
Mit hun ~kleven. :werden zij plots een kort 
moment . als mezen. °In d.en dichter heenge-
schaard" en op hun "eigen, eenvntalige wijze 
hebben' ze liet- ,Dielter veema-nar lente op- 
nieuw doen begrijpen!, , 

_rocialeo11,.,  • T V,nu.e..ncrni1,1.. 
Ler...amen./ mita cc rmaenluek.Mo..lin 

Die werkmeisjes, vit Parijs met al hun 
luchtigheid en hun ellende -- iet zijn merk-
waardige typetjes, waar• heel wat psychologie 
ruit. En bewijst  het niet-  van kan groote 
eenheid en tevens.  van een.zekere fijnheid 
Vak geest, dat ze i  op zoo 'n idee kwamen? - 

De Fransche vrouw lijkt ind niets 'op ons, 
maar interwant is 2C. .19.« weer die hindige 
manier, waarop ze haar verlangen Raar. ITCf-
telijke.gehjkstelling met den- man. heeft - doen 
kennen.' De. beweging Me •Zoodanig :liéteekent 
hier veel minder dan in andere landen 
Eronsolie vrouwen .hebben niet dat eigenaar-
digs kalent, dat er voor organimeren tot 'het 
vereettignagsweaen noodje is. Ze rijn te veel' 
ziohzelve -- te veel indiaiducel té teel 

un ergeà rkop d 
e stellen,-hun eigen leven volgens hun eigen • 

speciale. idealen in te richten. Zie beschouwd . 
zijn de meesten zéér vrij, storen ze riek aan , 
weinig, vat al te bindend of' belenunerend 
ton kunnen werken. &mals inde, 1.11.C.A.C. 
in Italie do vrije -  vrouw, de, ontwikkelde, 
kunstzinnige courtisane, vaak ida dichteres, 
een grage rol heeft, gespeeld, zoo is ook in 
bet Frankrijk dat uit deze cultuur was ent. 

--sproten,--ele,amose-in--cleamvortn-wentnaitreasse-
zeer. onafhankelijk geweest. En dat ie zij vrij-
wel gebleven. Maar deze houding is een heel 
andere dan..dih dekvrouw uit het Noorden. 
Zij, wellicht meer , in conventie gevangen, 
heeft zich. in het linitste tiental jaren uit-  
vetstandelijke__oteraegie:ma mee heat mieters-
aaneengesloten om, vond:Oen& een _macht te ' 
vormen, die haar, goed recht op wettelijke 
gelijkstelling met den man lal kunnen ver-
werven, zoo haar dei kans 'op een moment 
gonstig wordt. Het spreekt-  vanzelf, dam 'd 
dergelijke beweging., hoewel noinder belangrijk 
dan. elders;. ook hier is ontstaan. Onder eenige 
groepen van werkende vrouwen, die verder 

- denken, dan hun 'neus lang IM'En-wathehhen: 
zij na gedaan! Iets heel eenvoudigs., dat toch 

_sear__kenmerkend is...-ne fransche wet kent 
reu kiesrecht_ voor. vrouwen in dien tin, dat 

- er geen woord over 'gekikt wordt. 
Op het, moment nn, dat in Parijs in de 

arrondissementen kiezerslijsten opgM.  
maakt werden, hebben zij ziek als aspirant,  • 
kiezers zonder lawaai aangemeld. 
d.In de, meeste errondissementen hun dit • 

niet gelokt, maUt een paar ',inairesa hebben.'-  
geen termen gevonden, deze poging to beletten. 
Daadwerkelijk beteekende het ook niets, Wan 
de lijsten gaan emir verschillende ,00re- 
missioni de re,visiOne, en daar zijn .vriorloopig 
hun kiemen wier net zoo gauw, geeelmapt als 
ze er op gezet waren'. Natuurlijk-kinese groep 
van vrouwen veel te verstandig, om van deze 
eerete poging 'dadelijk praktisch resultaat vel. 
wacht te hebben, maar de bal is na in elk 

„geval_aanhet rallen gebracht, enyemchillende 
processen -:zijn • er . op dit moment het` eerste 
gevolg van, door' een paar ven de te licht 

-bevonden ingescluevenen er nu de commissie 
van beacholdigen, niet precies volgens dteret 
gehandeld te hebben. Een ,naar•edvocillen 

:pleiten met vuur voor de rechten van. hunne 
cliënten'-de uitkomsten Wen voo rawaa-s, 
avel in 'het duister , blijven!  Maar  
ontkent, dat hun politieke zet /eren wakker 

• Een volgende keer iets meer over vrouwen 
en . hare opvattingen, die hemelsbreed eer-
schillen van de :onze, - waar het betreft een 
houding aannemen tegenover dit ingewikkelde., 

-moeilijke leven, Waar de moderne' vrouw nog 
zoo onzeker en halfelaohng in staat, al willen 
we ook niet meer da hoop op beter toekomst 
opgevenl JO LAJOOST. . • 

1111.10 11:41,1", bin•Kratil, 
adelde: 'rib,.  

waar het toch ook mede om begonnen is —
een tentoonstelling van poesjes te organiseeren. 
'Voor honderden bij honderden ia de residentie 
nu eenmaal slechts een stad om uit te• gaan 

.ten-  elke gelegenheid:_ om zinnen té vee- 
' zettin" wordt gretig aangegrepen. Waar neg 

bij. kimt, dat de kat een vooral door vrouwen 
geliefd viervoetertje 'is, dat dikwijls meer :ge-. 
koestond en. vertroeteld wordt dan mengkind. 

Dè cataliagits vermeldde'etn lange rij.  van:  
. bekende' exemplaren efi deed iets .inderdiad 

interessants verwachten. En wie der tentoon- -
stelling lidtocht „heeft, la er' orgelogen • ever, 
lona-cel moois er bileengebraEht waa. 

;Ons' blad is geen blad 'aan sport gwijd, en 
'allerminst;.e.eir voor katten-.  of hondenepOrt, 

--wijActinnen7 daarom aan deze tentoonstelling 
niet veel woorden wijden. Maar. 'wij vonden 

Speciaal elle/ad voor omblad. Pht4oliaagte11111.0 en Perebnronu 
15. Leplp . Mr. a r d Jong, lo 

d 

¢oec,eloprye In do klams 
13  
sasuemaia '

mamm   veeo 
e. Teddy .B 

Idenn.  
nar, vnn gra

9.
. IC Lopez 

1.91, le .podja .clekl.en gare ,-Rapeton, 
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. .113 ot* unkeoinsche klasse 

hot niet onaardig, van-  enkele der mooiste 
ingezonden esemplaren hier een kiekje te 
geven, wat\ traimens [amor de kenners meer 
zegt dan een long Verhaal en wat voor de 
leeken vermoedelijk meer attractie heeft dan 
eene opsomming van de araspunten" op katten- 

• -.de fokkers en de:keurmeesters 
Taal-Mia. Punten toch worden bij de keuring 
gegeven voor' den _vorm van den kop, voor 
den stand, de kleur en de grootte der oogen, 
voor den. rug, voor de porden, Voor de dicht-
heid, de - lengte .en de /deer Van he.hilar, 
voor den staart, voor de ',conditie", d. i. het 
algemeen voorkomen, enz. ene. ' 

En voor verschillende soorten gelden ook 
verschillende tentoonstellings-eisam,  En dan 
eija de soorten-  nog weee in klassen verdeeld 
en werden in de onderscheiden klassen wederom 
onderscheiden „eischenergnateld. -Vandaar ook, 
dat er vele eerste" .prijzen kunnen werden 
behaald 'en dat één exemplaar meerdere Malen 
han werden bekroond. Vandaar eveneens het 
streven van vele inzenders • om bij di keur-
meesters in een gond blaadje te komen en hen 

=gunstig; voor ace ingezonden dieren te stemmen. 
liet was aanrent maar goed, slat de eigenaren 
der, tentoongestelde katten hij de keuring niet 
tegenwocirdig mochten 4ijn. 

Dat de kattensport door sommige vrouwen.  
met ,eree hartstochtelijkheid wordt beoefend, 
een bétére zaak waardig, bleek uit eene 
advertentie door' Mis..!, W. Western, ;eene 
der. exposanten, de Haagache bladen ge- 
plaatst,  ovaarin aij  reedealseM, dat tiaar mede 
301S prijzen zen toegekend- la -diezelfde 
advertentie bood zij aan ' onze Ilollahd.eche 
liefhebbers ',Cats and Eittens of lverv colotoe, 
Longlaiir and.  Shorthair, ad nioderaM prieel" 
te koop aam Men adat 'het: 'de kattenfokkerij 
en liet liet tentoonstellen van katten is niet alleen 

MUZIEK. 
- Marya Delvard-Marc Henry. 

net progranima beloofde veel, vooral met 
deze leunen reisij r 1.111 .141/111/fl 1111` 
llelvaul_en liter Henry droegen. as ariamirtm- 
dek vil, seinden' olieml Me, welke ze 
bij hun I te limit-aha I teder aar !mime 
aan hadden. 

th-, vn andere onintner> Van krt ilánsTaluitut 
meiden verdliv.relijl door iwidt.11 tgn1  grhunrr 

DE KATTENITENTOCINSTELLING. gemaakt moest word. OM binnen ti komen. 
'En geen wonder Wattententoonstellingen zijn 

Op-Zaterdag- 7 en Zondag &Maart 1.1. werd in ons land nog niet, ramde in. Engehtncl, 
hier een tentoonstelling van katten gehouden, aan de orde van den, dag en dee ... er ie  

die eve MiaitnIe nimmeladanassa tot ,silo trek. j men :nul die ei zich lader rm. bent :OM 111113, 
adel r.ele4 lab er sep the li,h0g1;11 Wak a nVia. ,k ps opsmadds ,dhk ho  aikancimd 

s e ve reanit.atd,eh - jr.Lareed,„„eszatke_m  
ging sin Maner Morgenmsn'pe, waar 

air de ,sausende A zte volledig illustreerde, 
wat echter aan het geheel geen diatinctie gaf. 
Het beste vonden we haar in de snedige alpha - 
riemen van den geestigen Weener Peter Alten- 
leere,, die ze met  mooie intottatieeo ce...juiste - 
verhoing van humor-en ironie wist te zeggen. 

Er ween heel aardige onder, vooral die, 
waarbij ,de Vrouwe ter sprake kwam en ik 
zou u vooral deze gaarne oververtellen, maar 
door da Lacht alt aphorismen gelegen is 011 
kortheid en scherpe omlijning,- zon ik het 
woordelijk moeten doen, en ik moet bekennen, 

"daartoe niet in staat ,  te zijn:. Het zijn van die 
kleine vernuftvonkjes, die na_ even voor n ge- . -
sprankeld te hebben in dartelen overmoed, 
verdwijnen. De getrouwe lezers van Simplicia-
sinus zullen zich kannen vomstellen, dat de 
droge, sakelijk toegelichte scènetje van Peter 
Altenberg, wanneer ze goed gezegd worden, 
een gaarne te 'savourneren delicatesse-vormen. 

Wat we in' de gezongen nummers van 
Marya D. tezeer Misten bood ons Henry in 
ruimere mate. Zijn gelaat-expreege is -buiten-
gewoon levendig en de pittige dictie, onder-
lijnd door een raak,,  haagt vinnig gebaar, 
illustreerde de aardige chansons routes le Efont-
martre uitstekend. 

Trots het vele goede echter toch geen 
voltaan gevoel:. Het programma werd brok- .  
stukkerig, met veel wijzigingen en unnatnnelijk 
lange pauzes uitgevoerd. Beiden waren slecht 

I gedisponeerd, Wat niet te verwonderen was, 
I" daar zij regelrecht uit Weenen kwamen, 

I•  waardoor de matinee ook  veel te laat negen.  
' tair • heers.te een .7bepiidd nervause stemming 

lip het podium, die zich uitte in het vergeten 
yin een aangekondigd lied, een enkele inpons 
emorial enz. -en • het scheen,  of de niet gebelde 
mate overeenstemming van luit en gummi 
eh had meegedeeld aan hare bezitters. Mis- 
ohien deed ook 'de meer dan, aleeht -bezette 
aal er het hare toe. Het aanwezige. publiek 

`ras echter hartelijk Cpt wriardeetend .gestemd. 
Moge. een vragend maal de afweiigheid van,  

1 deze ongunstige bijkomstigheden ertoe bi-  
ogen hun talenten gunstiger •te doen Mta 

komen en beiden een" meer succesvol optreden 

MARTA DELVARD en MARC HENRY. 

of een geforceerd krachtige, uitbeelding, die'in 
omgekeerde evenredigheid stond tot liet eng- 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prija per tegel '40 cent. 

VERSCHE TRUFFELS.. 

Ingezonden. 
Den Ilaeg, 9 Maart 1914. • 

kditi de liedactie 
,de Haagsche Vromvenkroineke 

klevrenwl 
Allijkens liet opachrift van blad is liet 

bestemd voos de ontwikkelde vrouw, gelijk liet 
spore, most ook wel ,degelek een middel to - evenzeer door deze Wordt samengessold. ' 
make maner. - • Ik koop echter dat n er geen bezwaar teemt 

hebt, cao het ook door dein man wordt gelezen, 
en ik noem de vrijheid eend te probeert.n, ook 
mijn, duit in 't ankje de -gooien. 

lk Vind daartoe aanleidingIjl nw artikel 
Il ,ijvcrelieriste voor de vroon e in 't norniner 

van na ldad dezer. 1-  ereli daarin den 
spijker op den kop vol,' J -omme /1/1111C11 C' n 
vrij war ver nuttig — en vonnIcalig — be- 
staan ktluner: I uLn, k‘ %I' 111,1' ciltrriletl 
h1C14,4,1ipet1 corl.rtice 1. Dil geldt . 
editte .niet alleen voor ilantes, dl,' geheel, 

m M saen los =eng ten mimer el Set, 11,1. lat. 
senelcide, maar nieseral 

Mein, uti.44, ne. v.ontl hij Mata En Int 111.'1 mij . cao 't ham, dar de, mt. 
le•Ivatii, m cem bic ',el Uni:" tol, 

Miti  driLkkulc.,doicd hcp.Rlidt• haar 111111/1,1 l tec utcer rascri oir toom, kl louw 
,CAT,iCT mek,' Wc i,02.• i, I . lieeldnealkoliik mem. n mei den . - du-1 r,21uorbectd tte6 ,serkto 11,1 koct. n. • hem. 1. nut 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



N.V. Maison PFAFF 
PLAATS 24. 

Dannaes:  
F. BARTELS, Dames-tailleur, 
TOLLENSSTRAAT 128. -- • TeL 5892. 

v.h. Coupeur MAISON PFAFF. 

Bericht ontvangst nieuwe . 
stalenoolleetle's en modellen. 

Toilet. Made vanaf 60 gld. 

Eené Jonge Dame, 

COUPE. 
Door bekwaam Dames-

Coupeur (eigen zaak drij-
vend) wordt 8,611 Dames 
grondig onderricht ge-
geven. Condities' billijk. 
Brieven onder No. A 102 
bureau Val] dit blad. 

Costurce tailleur 

Ilillmer&Cg 
NOdRDONCeEsanued 

Engelsche Jassen 
vanaf t 21. 

thans menige dame 't voorbeeld gevels:, .met 
vooroordeej breken en een trapje afgaan. Ze 
krijgt dadelijk navolgsters,   waardoor de door 
haar g,16, va hemglaeid-erkend wordt, en nier 

• mand het meer in 't hoofd zal krijgen er een 
ander op aan te. zien,  

""	 Drie dingen zijn in hoofdzaak nodig: Voor- 
eerst absolute geschiktheid voor de functie, 
vervolgens behoorlijke organisatie ebodat er 
een zekere prij,standaard komt en tenslotte 

. • 

De Fagálie Bioscoop. 
• .Q170 VADISa 

Wie kent het boeiende werk .Qua Vadies„ 
vin H. Sfenkieuicz niet! 

De Familie Bioscoop, heeft thans de, kunst-
film, door . de Societe Daliana /IC-firma. te 
Rome aan dit werk ontleend. 

De film.is met zorg -  samengesteld 'en ver-
plaatst- ons geheet lir den. -wreed? tijd van- 

den lager geplaatste. In uien ons die hoe-
danigheid veel minder opvalt dan 't feit dat 
hij _een wittig lid der .tuenleving is, die ons 
NEW .of bestendig goede diensten bewijst, _ 
Daarentegen geloof ik dat de vronve --naar 

'(k 'kan mij vergissen « in ,dat opzicht vrij 
wat :neer eritisch en Minder barmhartig ia, 
juist s nar hare eigene seksegennoteri. 

Heel enkele • beroepen rijn toegelaten, en 
die, rijn weer klassen verdeeld. Zoo ie bott  
geoorloofd oio. pleegt-Uk-ter te zijn; freule 
decaan'. hetzelfde kleed en. verricht, dmelfde". 

..werkzatimheden als' de vrouw uit-eden kleinen . 
burgerstand. Zoo mag nok eene jiredikants: 
weduwe ofxdfleiesdrichiCr een theedepot hebben, 

'doch ik kali mij met indenken dat diezelfde 
• .dmine- gezien zou blij:ten; wanneer.ze naaister 

werd. Het zal 'aan mij liggen, 'maar ik 
ken het giadneel oerschil niet imsien'tniZenhen 

sliet eme of 't andere werk — als mén 't maar 
goeds doet. Ik gevoel voor eene dienstbode 

. • ex-mixed achting als vont de juffrouw van ge- 
. "welsrluiji of de vrouw des, huize,. Daar echter 
• de maatschappij er -andere over denkt, en het 

op dist duur de sterkste moet verdrieten, tel-
kens het nederige der positie te gevoelen, ligt 
het voor de bond dat ieder tracht de z.g. 
honger, sport te .herefirèn, Vandaar -zooveel 

---wieilliMirfl-ee-,erePi/Rwir-"tr-treede-1  • 
die- elders zoo nuttig zonden kunnen werden 

publiciteit. De vrouw' die geldverdieneu wil 
moet zich niet echameu voor een' naamplaat 
aan de deur, eene advertentie in de oorvont 
of insehribing bij een bureau. 

baat ik een voorbeeld mogeu_geven:-  al ja-
. ren lang liensch ik uit de hand gebreid wellen 
'ondergoed te ,beíitten. Ik het echter niet 
• bekomen: nergens ie /mij oen adres bekend 
went ik dot gedaan kat, krijgen. lk heb zelfs 

_ vernomen, dat Sin weeshuizen en 'zg. gestichten 
2.91, iets nier meer gedzian,wordt j de,veipleeg-
den gaan allen. honger Pp.' Toch wil ik er 
g,f.ag Voor betalen, en ik verzeker "hij voor-
baat de dame of de vroon. die het doen nali - 
dot-  ik haar met-`alle - onderscheiding cal be- 
handelen. , • 

Is er ieM„,tesen dat cone dame hoeden of 
costumes gaat Ineke»? Dat zij op familiefeest-
jee musiceert of voordraagt? Dat zij vreemde-
jingen begelèidt? Dat zij .sen magazijn of 
winkel houdt van typische danieelgnoodigd-
heden of een, atelier voor reparatiewerk, opent? 
Dat zij .eendwaarlijk. zindelijke waschinrinkting 
of een echt goed eethuis exploiteert? 

Van .,beven af moet het goede voorbeeld  

Louie Bouw. -Meester Theather. 

DRIE Xoort VROUWTJES. 
liet ie geen wonder, dat de Parijsche pers 

dit blijspel nitbunclig toegejuicht heeft. 
Er zit veel meer in, dan wij van vele 

Fransche kluchten gewoon zijn. Hier en deer 
helt het zelfs naar den tragischen kant over, 
o. a. in de slot-scène. 

Het stuk wordt, kocials we dat gewoon zijn  

in Het Bouwmeester Theather, Mtmtintend 
gespeeld. Vooral',de heer Rietfik Brouwer 
speeldi zijn rol schitterend_ Ook Mevx.1.1canr. 
mee-ster e,n de heer A, D. Verwijl hebben het 
hunne ér toe bijgedragen, dat het 911~9 
reeds den eersten avond groot was. 

Wij gingen in een nog prettiger stemming 
heen, dan anders na de meer luchtige Stukken. 

De rollen zaten er:voor een p 
zeer -yeet 

, . 
BELGISCH VROUWENWERK.. • - 

Te Haarlem zul in, de tweede, helft van 
•Maart geopend -woeden een Tentoonstelling'  
ven .-werken 'der -decoiatieve en toegepaste-
kunst der Belgische Vrouw. Het Musennt van . 
,Konetnijverheid geniet :de.  eer 'dezer -tentoon-
:stelling. Mej. n. Bosch°,. Brussel, zelf n' „ee 
!zeer góeden naam bezittend als artiste rij, 
decoratief gebied, aal de keuze. maken uit de 
'toegezonden 1:bomer-pen.  

Dr. MARIA MONTESSORI,  
In aansluiting bij ona bericht over Do. Maria 

'Montessori vermelden .win, dat deze beroemde 
Italtaansche paedagoge. V 13 Maart in 

tS lal .Y 
Meerdervoort een lezing zal houden overhaar- 

- orendingsaysteem yen :idiote kinderen. 

V1101.1"11.1 KA.OENG. 
_Zald_ nonnt_de_ Soendanees -den-Palmboom. 

C. M. ,Pleyte schrijft daarover in zijn eDe 
Iiilandsche Nijverheid in WestaJava als 
Socisial-ethnologrech verschijnsels: Een ontel-
bare menigte gebruiken zijn ia zwang bij het 
kweeken van den palmboom en het winnen 
van zijn voortbrengselen. Elke vei-richting, hij 
hef kweeken en exploiteeren van _den palm-
boom vereischt, gaat met ceremonieel gepaard. 
Zoo moet do' talmer op plechtige wijze in het 
huwelijk treden met den boom en meg daarna 
niets niets doen wat den boom con kannen ontstem-
men. Ion mag hij ziek b.v. niet parfinneeren. 

ieder die wij minder, achten met Jij en jou 
aan te spreken, zouden -We een heel eind ver- 
der gevorderd zijn in onderlinge weardéering: • 

Uw dw. • 
J. FRANCK. 

e mee. :eir-nitbreen-ren-le'r-linicrtuRielirif~l"n 
opheft. Dan komt het ware ,ontzag,- niet gaat geleidelijk, coodat wij niet met de oogen • 
voor de dame, maar voor de vrouw., Thans behoeven te knippen. " 

Ik hou  dar umeatrkkel de engen Van velen onteiet  ieder, heeR leeg gelileatat• de-  pleeg-- De Ramilie-Bioecoop heeft met de opvoering 

Lal hebben geopend en 't begin zal gijn' ven zuster: ]bet -mocht eens een dame zijn, terwijl van eQuo Vaas,  werkelijk een groot succes 

een tijdperk waarin-  - onde 911fettingen werden de dienstbode'  deor inevintrw_nit _de _hoogte__ in at Verdient_dlt- ten_trollea- 

gehrildi-J. e t. -den weg gewezen: laat bWitandeld wordt en 't-zich.moet laten - • •  
gevallen dat de bakkersknecht familiair tegen 
haar doet. 

Wanneer we dan nog eens konden besluiten 
tot afschaffing van ene- lelijk taaleigen om 

Met behulp vair wetenechappelijke en artis-
tieke middelen fan allerlei aard heeft mei 
het oude:Rome en zijn omgeving met zijn 
bogen •.en, pilaren, de getuigen van antieke 
schoonheid, voor ons doen herleven. - • 
' • De verschillende .mnisanen hebben ruim een 
jaar in beslag genomen.- • 

De film. is in zachte kleuren en niet ver-
moeiend . voor de negen. De . projectie ie 
scherper, 'dan wij dat vroeger wel eens. in de 
Familie•Bioscoop (gezien,. hebben. 'Ook 'de 
explicatie van den heer André de-Jong, Was 
duidelijker dan gewoonlijk .(wij -• hebben hem 
wel eens bijna ,onverfitacurboar meegemaakt). 

komen. ikle. de dames aanpakken, volgen allen Wi1 iniree nog  eren iets opmerken over 
-- echte of vermeende — rangen co standen. • de inrichting van de zaal var De temperatuur 
Dat is de etende den r is er a 

• A_ D VERTEN TIE 

GESC1-IER & KEMPER, 
1fiamingstraat 22, 

étaieeren 

TAPIJTEN, 
onovertroffen collectie. 

groot, wet goed slank figuur, kan in 
onze. zaak direct geplaatst werden. 

zich persoonlijk voor te stellen 's avonds tus: 
schen 7 en 8 uur bij 

Keyzer Willaey 
IS LANGE VIJVERBERC. 

J. BRAND 
ro.pestï.: 26 

IREPH 5599 <L0‘ 

TAILLEUR 
POUR 

DAMES 

Nieuwe Zending. 
lintmingeneen prachteolleene_  

PERZISCHE TAPIJTEN, 
waarbij enkelre Oude Klinketten., zeer geschikt voor 

Antieke Kamers. . 

Kulosar's Perálsch Importhuis. 
11 NOORDEINDE 11, Bea Haag. 

Geen Minato'. 7 

(Houdt Braef Stant) 

is de naam van het nieuwe, hoogst elegante, 

bijzonder lichtloopende 

DAMES-RIJWIEL, 
dat ik dit seizoen in den handel breng. 

lOUTMANSTRAAT .11. W1 C.. DEYEREN 
' 

Wanneer gij ef6scten bezit, 
abonneert u dan op het 

FINANCIEELE DAGBLAD 

prijs per halfjaar f 6 -. 

• ELKEN DAG een 
belangrijk hoofdartikel; 
eiken dag de 
van abonnes graZaTel-
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effectenbezitter 'van 
belang kunnen worden 
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43 DE RUIJTERSTRAAT. 
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for .aassou ,weer ave, 
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Telefoon Latere. 4129. 

naar maat, in blauwe serge 
of engebwhe anima" Mof ' 
Inantérinet zijde gevoerd. 
late klanee coupe en alt-
wantende afwerking. 
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Dit blad Verschijnt tenen Woensdag en Zaterdag. Hoofdredactrice: 
De abonnementsprijs bedraagt f 0 75 per kwertard, 

Mevrouw S. LUGTEN-lbste. bij vooruitbetaling, Afzonderlijke nummers cent •  

Braad vore 4Dannamtaxis me Rammen " 
NEUTERDLIR 16, 'a-G1tAVENELAG12. 

PRIJS DER ADVERTENTEON: 
Van 1-6 regels f 1.26. Elke regel meer f 0.20. 

-betekead-Bij-abenneerent-  trelangrilke-kort 

BERICHT, 
Wie zich vanaf heden op 

De Haageehe Vrouwenkreniek_ 
abonneert., ontvangt de tot I rgpril 
a.s.' verschijnende nummers grafdi: 

• De Directie. 

DE VROUW IN 'T VERLEDEN. 

Bijzonder sympatiek is de wijze , waarop 
Jean Malaria zijn proefschrift over „Depositie 
der vrouw en het wetboek Van ilammourapis 
en • her wetboek van "Moses" bij de lezers 
inleidt. De schrijver verklaart, dat hij: de 
ontwikkeling'Ven het feminisine, „deze tiobele.  
en edelmoedige evolutie naar sneer licht, liefde 
en rechtvaardigheid" heeft willen nagaan in 
de eerste eenwen der menschheid. Hij heeft 
daarom de positie der vrouw in hete oudst 
bekende wetboek, pit de • 23.. _eeuw védr 
Christus, n. L in het wetboek ven:: korting 
Hammonrapis opgespoord era daarnain den 
bijbel de evolutie van het (cri:duitene brugartem 
maar zeker te zien voortschrijden neer meer 
reditealerdigheid.  

De Man had bij de Chalderns onbeperkte 
macht over mouw en kinderen. hij loon ze 
zilfs «voor eon scheld aan vreemden efearm. 
Damdoor was ook 't huwelijk geen vrije over-

,••-trertkomst -Manken-eer ldid• -kr "énti-Wriinir-dei.  
samen het leven door te gaart; doch een koop. 
Zonder dat de bruidegom' de koopsom „tir • 

• han" betaald had, bestond. er  geen wettig 
hunelijk, doch slechts een lease verbintenis. 
Van haat kant bracht net meisje een bruid,-
gift mee, de ,seriktu", die, naar gelang van 
de maatschappelijke positie van den vader 

• bestond wit een palmbosch is akker, buis, daver; 

Van het contract werden drie exemplaren 
op-won geschreven, een bleef bij den magistraat, 
terwijl ook de eeoteacteerende partijen elk een 
exemplaar kregen. loodt& de overeenkomst 
vernegeld • was, vereenigde een -der aanwezige 
vrije mannen de handen aan het jonge paar, 
en de bruidegom sprak dan de sacramenteele 
woorden:.  

„Ik ben de zoon van een prins; zilver en 
goud adieu uw schoot vallen. Gij milt mijn 
vrouw zijn; ep ik uw man- Zoo talrijk als de 

• vruchetn in den boomgaard, zoo groot zal de 
overvloed ;  zijn, dien ik over deze vrouw_ zal 
verspreiden." Doch deze overvloed bestond 
veelal in arbeid en zorgen, want in het huwelijk 
Waren. alle 'wegen voor ''t gezin voor haat; 
en baar Iven was zonder verpooring één 
arbeid voor man en kinderen.. 

Ze 'werkte hard, maar bewoog zich vrij in 
de straten. De rijke Chaldee.sehe echter, die 
slaven had om zich te bedienen, was niet zon 
vrij. Zij moest in den harem blijven, omringd 
«door groen wedde.. En. wanneer ze uitging, 

s-ze-gesluierd-en mg- ren door-mm.131nm: 
Hoe voornamer, hos meer gebonden Was ne; 
zoo leefden de -vrouwen van den vorst in den 
harem als in een :gevangenis. 

De. :onbeperkte macht, die de. man over 
-rijn • vronw bezat, eindigde 'sleéhts door den 
dood of de scheiding. Deze laatste was voor 
baar een straf,.geen recht. De man zond haar 
weg op den dag, dat zij hem niet meer be-
haagde en gaf haar een som mee, gelijkstaande 
met de waarde van haar henideigift. Hij sprak 
daarbij de woorden: „Gij zijt mijn vrouw niet 

Maar wee, als zij in toorn zei- „gij zijt 
'mijn-,mor niet", want dan werd ze in den 
_ritioonl geworpen, of half naakt op straat 
gent En n_kmiliden-Inwelijkstrouw-verbrak,-  

'—an wachtte de dood haar als straf. 
Doelt het meest vernederende voor haar 

was, dat elke vrouw in Babylou geboren, 
gedwongen was één keer in haar leven in den 
tempel van Myletta omgang met een vreem-
deling te hebben. 

bearbeid was een eerste plicht voor 
haar; indien ie geen kinderen had, beschermde 
men hoor als vervloekt mi_jneg kust,  weg. 

Hard, zeer hard was dus het lot der vrouw, 
me moest alle vernederingen venlrogrn zonder  

ooit te klagen; ze had slechts plichten, maar 
-geen rechten..' - 

Koning Hameiannipis, de stichter van het 
eerste Cheldneche  rijk die ruim / 200 pro/1 
voor ome jaartelling leefde, gaf aan zijn volk 
een .wetboek, en begon daarin de emancipatie 
der Wanlava 

Dit Merkwaardig stuk oude wetgeving werd 
in 1002 in Perzië ontdekt, het wee op een 
zuil geschreven en bevatte 282 .artikelen, 
burgerlijk en pemalrecht door elkaar heen 
geschreven. 

In dit wetboek werd in , principe de mono-
gamie erkend, niemand« -moest -meer-dan één-
wettige vrouw bezitten. Zonder huwelijkscon-
tract was geen huwelijk geldig, Doch dit kon 
ontkenden worden door den taan all de vrouw 
onvruchtbaar bleef. Hij' moest haar dan de 
kieken en de amati meegeven; doch lij kon 
ook een concubine nemen of deze uit de 
handen zijner vrouw ontvangen; gelijk. Abraham 
Uit Sara's handen Agar ontving. 

Ook als de vrouw giek werd, kon de man - 
een andere vrouw nemen, maar dan- moest 
hij zijn, eerste vrouw ondernonden. 

Ze kon dan blijven als dienstmaagd, of 
mocht met haar briddsohat heengaan. Strenge 
straf dreigde haar als ze geen goede hniavrouw 
sla,, of haar won verwaarloosde: ze werd in 
het water geworpen. Doch indien ze onschuldig 
door den man verstopten werd, behield ze 
haar kinderen,, Ze kreeg den een kindsportie 
ven de goederen' van den man, enken iniwen 
met wier ze wilde. Vvd,Lerts dit vetbadbad 

.-riUk . devronw recht haar man te verstoeten, 
doch in, viel beperkter mate dan hij. Want 

-Ingt-sse- -zelf sehuld-"» :ln-werd -weer de oude 
straf op haar toegepast ze werd in 't water 
geworpen. - Maar daarin is deze verbetering 
voor haar, dit niet meer als vtiér dien tijd', 
de man absolute rechter zonder eenige controle 
over haar was -- het gerechb deed in dezen 
uitspraak. • - • 

Merkwaardig is het, dat we in dit cella.en- .  
oude wetboek , de erdalien der middeneenwen 
terugvinden. Wanneer er slechte geruchten' 
omtrent een vrouw liepen, werd ze in 't water 
geworpen en aan hetegndoonrded onderworpen« 
Bleef ze door een toeval drijven, dan was ze 
onschuldig; .doch als ze zoek-, was ze schuldig. 

De lnwelijkagift, ..die de vrouw Meekreeg, 
had het doel de weduwe een bestaan te be- 
zorgen. Wanneer haar man stierf, had ze -er 
dus recht op en -op een kindsdeel van lijn 
roerende goederen; ook mocht ze blijven, in 
het. huis van den overledene. En ie het niet 
treffend, dat reeds in de 28.. eense vddr 
Qhristus de weduwe de voogdij over de minder-
jarige kinderen kreeg. Wanneer ze hertrouwde, 
moest ze toestemming van den rechter vragen 
en werd er. een beschrijving opgemaakt van 
het kindermogen, dit niet vervreemd mocht 
woeden. 

Wanneer een -vrij meisje trouwde mbt een 
slaaf, waren haar kinderen vrij en bleef haar 
huwelijksgift haar eigendom. Bij den dood van 
kaar man -kreeg ze de helft van de winst e-
&Mende het-  uwe e verworven, e andere 
helft behoorde aai> den meester van den deal. 

'Merkwaardig is in het Rabylonische recht 
dier dagen de gelijkstelling van de priesteres 
met de, prosititué: ze werden op één voet be-
handeld, beide waren • voor dien tijd zeer on-
afhankelijk, en de publieke vrouw, die „snater 
van een God" heette, werd heter beschermd 
dan de gehuwde vrouw. 

Daaruit lesren we, hoe betrekkelijk alles 
op deze wereld ie- zelfs de waardeering 
van deugd en ondeugd; hetgeen nee heden een 
zonde .noemen, was das in die ende tijden 
een 'deugd, een openbare functie. _ 

Een enkele trek uit het veel meer bekende 
--Ilebreenwsche ewht, -die-de--Tditate d-er vrouw 

kenmerkt, willen we hier uit het werk vlo 
Almere meededen. 

In het oude testament vinden -we de vrouw 
ongeveer gelijk behandeld ah bij de Chaldens. 
't Is nu eenmaal zoo, *mals ik reeds schreef, 
de resehiedo 'e 1e 
de Itehreenwers kreeg de schoouvader reel 
kruimen, ede morhar" van den limirlegour, eis 
breekt de bruid een huwelijksgift mee „de 
mattarn". En ook hier bad de toto; eloolute 
macht ever de vrouw, en kon hij haar ten 

recht beschermd haar kleed was niet vatbaar 
-amor Inslag en de aohter gelaten vruchten op 
bet veld waren voor haar. En is het ook-niet 
opvallend, dat .in het oude testament ve.rklaard 
Wordt, dat de verbintenis eener vrouw rechts- - 
gsrdig was, indien -de man deze kende, un er 
zul niet tegen verzet had. Zij was dna niet 
gelijk , de Nederlandooho VTOUR bijna veertig 
CSM,' later volgen» de wet onbekwaam tot 
rechtshandelingen. ; 

Te recht sehrijft dan ook Altaar-ic „Die 
oude wetten, ze zijn niet zoo inferieur aan de 
onze, . dat ri.e trotsch kruinen zijn op den 
vooruitgang van veertig eeuwen beschaving. 
Integendeel het echijnt of de menschheid,r, 
telkens na verdwijning van een der machtige Ir 
beschavingen , die de wereld belreerseht hebben, 
alles opnieuw moet leeren, eri pijnlijk alle 
pogingen moet overdoen, die se vijftig of 
zestig_ eeuwen- reeds-vriseger Imeft-gedmarnnee 
kunnen, deze oude wetten beachonwee als 
norloopers van de actneele beweging, si 
hebben den weg gebaand, waar langs irij gaan. 
En wanneer we nate» over de moeielijklieden. 
van het pad, laten we dan denken aan de 
eneindig grooter reoeitjkheden die zij. hadden 
te overwinnen, CD Igen. we moedig trachten 
hen na te volgen." - - 

'k Geloof niet den schrijver , dat 'niets ene 
vrouv.en van het heden 7.0Q sterk en volhar-
dend kan maken, als deze vluchtige blik op 
het verleden, waardoor we leeren dat, al is 
ook de. naam Jemininief en de organniatie 
onzer beweging nieuw, 'de ank zelve zeer oud 
is, zoo oud d» de. mensehheid. Want haar 
oorzaak lag in hot eerste 'onrecht de TrOOW 
aangedaan. 

• 

allen tijde verstomen. Doek in de wetten van-
Mozes Jonde men reeds de bescherming van 
het verleide meisje; want de verleider moest 
haar_inuren-mX-moolit-haltemiet- vereteeteni 
onderzoek naar het vaderschap tras toegestaan, 
hetgeen nog heden ten dage in Frankrijk is 
verboden, en bijl one nog slechts sedert enkele 
jaren ie toegestaan. 

Almaric schrijft, dat de wetgever met effi,  
moed, dien wij niet kannen begrijpen, doch 
slechts bewonderen, de moeder naast den vader 
heeft erkend. Ten opzichte van de kinderen 
bezat zij dezelfde rechten. 'En de weduwe 
werd--alfa -herti' dan m` herlikdsiolb dclë 

PLAATSELIJKE KEUZE. 
In het jaar 1868 werd door den Engelschen" 

staatsman Gleastone de uitdrukking cLoeal 
Options waarschijnlijk voor het eerst gebruikt. 
De orrand old mans zal zelf wel met ver-
moed hebben, dat die uitdrukking nog jaren 
na zijn dood in versoldllende landen een 
strijdleuze zou worden, waaronder drankbe-
strijders Van alle staatkundige en politieke 
richtingen zenden trachten te komen tot een 
drankvrije eamenleving. 

' De beteekenin van almee]. Option. wordt 
door de woordelijke vertaling aplaatrelijke- 
keuze. uitsteke d ir • not-cle-Duit- 
sche uitdrukking ,Gerneinde-Beitirmetungs,  
recht,'  zegt duidelijk, iaat er mee bedoeld 
-wordt. Het. wil eenvoudig dit zeisen, dat de 
bevolking 'zelve beoliet, of in haar midden 
al dan niet alkoholische dranken verkrijgbaar 
zullen 'rijm- 

Voor velen heeft .die noch iets schrikwek-
kende, iets vremaanjagends, kets revolutionair 
zelfs. Dit komt, omdat heel veel inenschet - 
zich nog/ niet kunnen ontworstelen aan het 
jok van vroegere meerlingen en opvattiegen 
die voor den tijd van hun ontstaan heel ge-
schikt waren, maarde nu echte struikelblokken 
zijn op den weg van den vooruitgang. III het verleden waren er in rits_ 
damt sreibts MrWle ••pertainen die, onder het 
onbeperkte oppergezag van één , reet te zeggen 
hadden , mi voor alle andere mensehen wes 
blindelings gehoorzamen de boodschap-Binnen 
de grens van engere gemeen:trimmer. in den 
schoot van' het gezin b. r., groeten ze wol 

van hoven inishrolltten de mantiptert van 
die kleinere geureenehappen en di. hoofden 
der gezinnen Op hun beurt lamt macht en 
vorderden van ieder ni: ruin kring gehoor- 
zaamheid ear lenverping. _  

Heel langzaam en geleidelijk kwam er ver-
andering in dezen staat-van , zaken; de geheele 
ontwikkeling der maatschappij leidde er toe, 

- dat -boe-  langer-hoe Trieer 
overleg de plaats innam van het onbeperkte 
gezag, en daarmee ging natuurlijk namen het 
ontwaken van belangstelling voor het welzijn 
en den bloei van het geheel bij een steeds 
grootse aantal leden. 

Deze ontwikkeling gaat nog steeds voort; 
ieder, die slechts een dozijn jaren den gang  
van anken met opmerkzamen blik heeft gade- 
geslegen, zal moeten erkennen„ aai er __ --- 
-groote berangstelIing aan den dag wordt gelegd 
voor de uiteenloopendete zaken; dat zeer velen 
eendrang voelen-  dm kennis te vdigaren en 
inzicht te krijgen; dat tal. van menschen zich-
een oortriel trachten te vormen • over al--
lerlei dingen. Schier allen voelen, sommigen 
bewast, de meesten nog onbewust, dat de 
menschheid, hoewel bestemde wit verschillende 

. gemeenschappen, organisaties, maatschappijen 
en staten, hoezeer ook behoorende tot ver-
schillende rassen, hoezeer ook staande op 
verschillende ontwiládings- en beschaviegs-
trappen , een eenheid is, waarin een druk, 
op het, eene deel uitgeoefend, zich voortplant 
tot in de verst verwijderde. deelco. 

•De meeste menschen begrijpen dan ook zeer 
goed, dat wij wel degelijk belang hebben bij« 
hetgeen er in China gebeurt;'.  dat de pest, 
die aan 't andere eind van de wereld wiedt, 
ook .00r ons gevaar oplevert; 'dat de stnerig-,_ 

, held- -van dr. astitwitaturtSii -Mb-t-ziriten 
1 bedreigt; de de onzedelijkheid ons gehate 

ras in genar brengt; dat het drankgebruik 
in allerlei riehtingeti uiterst noodlottig werkt. 

Al sedert een vrij lange reeks van jaren 
heeft de wetenschap zich .bezig gehouden niet 
onderzoekingen aangaande de werking van den 

.alkohol op mensa, ,Inensehheid en x:rs, en 

I
lal mogen de resultaten in sommige onderdeel. 
kenig verschil °gevaren , ze-zijn in 't algemeen 
inch van dien Beid, dat twijfel aan den »ooit-
lolligen invloed van den all:oho] op het 
organisme van elk levend wezen onmogelijk 
is. Dat blijkt teonwens duidelijk genoeg uit 
het feit, dat het alkoholgebraik tot het maat-
schappelijk verschijnsel: alkoholisme beeft 
geleid- - 

Het alkoholisme is een graafgevaar, dat ' 
iedereen bedreigt, ook zelfs hen, die per-
soonlijk zieh er buiten houden; ook han, die 
in geen persoonlijke of familiebetrekking tot 
eengen gebruiká- -slaan, Iedereen is talmers - 
voortdurend betrokken bij den arbeid van tal 
van andere personen, en elke arbeid wordt 
in sterke mate beïnvloed door de -levenswijze 
van den arbeidenden persoon. Dat alkohol-
gebrnik een origunstigen invloed. 'heeft op de 
moreele en verstandelijke kracht ven den 
mensch, ontkent . niemand' meer, en al mogen 
sommigen in theorie een bepaalde hoeveelheid 
onder bepaalde omstandigheden als onschadelijk 
beschouwen, in de praktijk houdt niemand 
zich aan die theoretische maat en bekommert 

--niemand-ziek. -om al--de *met behoorende 
beperkende factoren en komt gebruik dus neer 
up het moedwillig scheppen van een,  gevaar-
lijken toestand. De herinnering aan rampen 
als de schipbreuk der Titanic, het spoorweg 
órigeiel bij Mnblhansen, tel van arrtmouge-
lakk.en , enz. doen tevens duidelijk-ntkomen, 
hoeveel mensehenlevens verloren kunnen geen 
door het gemis van verantwoordelijkheidsbesef 
in zake alkoholgebruik bij enkelen. : 

&Mra anderen betrokken zijn :bij onze.  
handelingen -• en dot is altijd het gevel, 
want geen daad blijft bepaald lat. den dader 
alleen - zijn wij verplicht rektiling te honden 
met die anderen indien de hele maatschappij 
er bij betrekken is be-'I  
houden snel de bede mantselinpriij, ra reven,  
beeft in zeik ego gevel de mantsdrappij recht 
haar lede» reknsehart te vragen en hoon leo 
pliehting,eu 01X te leggen 

Iler alkoltolisme als mmitteluippelijk ver-
schijnsel en het drank [wrik als penutoblijIn.  

ttlIC -baant th wel degelijk ,rat;  mant- 
ieliappij elk aam: iedereen heeft er 
belang hij. Het. is ieder,  reek en plicha te 
zorgen. rlat onze enneitteiing zoo rein rit 
eerlijk el, reelnehlrepert mogelijk zij. Al heugt. . 
niet alle» na de omgeving., ,111 har 
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gelijk; veranderingen heel geleidelijk, zbodat 
er tijd genoeg is, dat de maatschappij ziek zal 
kannen aanpassen aan de veranderde omstan-
digheden 

Een bloeiende industrie is ontegenzeggelijk 
een_aegen voor .een streek; maei.we mogen 

.niet -_uit het 'oog verliezen, dat de industrie 
er is ;oor de inetischen en niet de inenseten 

rijn ter wille ron de índuattie. Bij veranderd 
. inricht kan dus aè eens industrie gaan kwijnen, 
terwijl tegelijker: tijd een andere 'een hoog. 
_vlucht neemt. Uitvindiegen,„verbeteringen.  ín 
de. -techniek, nieuwe behoeften scheppen voort-
durend nieuwe industrieën en veroorzaken het 
dPhonden Van andere. Dezer dagen is de 

...laatste meegeef. verkocht; • de meekrap. als' 
-.kleurstof heeft afgedaan ',en pfants -moeten 
.maken voor de anilineverven; trekschuiten en 
:diligences als verkeeramdelelen zijn zoo goed 
als verdwenen. Geleidelijk hebben de mansogen, 
'die daarbij werk' vonden, 'oudere kast-win- 
ning gezocht, terwijl natuurlijk de toevloed 

werkkrachten eerst' vermindeide 
en -toen geheel' geat-atild werd. Waarin». zon 
het da& op den - duit. met de alkoholinlistrie 
anders gaan? En afgescheiden nog .,vno het 

af, de invloed, die er van uitgaat, is toch • 
verbazend groot. Dat ie nog onlangs zeer 
overtuigend in 't licht gesteld door den heer 
Mr. Q. T. J. de Jaangh, reekter te .Amsterdam. 
Hij zei onder meer- Breng het kind in een 
andere omgeving; haal het uit het krot en 
Pleet. het in ein reine, frI.eliea'tmosfeer.,  
En verder de reelassenring van obtelagen ge-
vangenen besprekendy besluit hij e  Wijzig het 
millete, wij Vinden '4o' i-gder -t4/us 
dlts toen de'Man het Ploegde, deetl hl 
dat onder den drang der -onastendigheder.e 

Ar 'redeneert ook Mr. de Jongh den invloed • ..  
van den :aard., de; riet-uur, den aanleg, liet 

• koele. wezen vare het individu natuurlijk niet 
. weg, . liet beleog-"..v.an, ' omgeving_ in Mek 

zeer,gamt, omdat die vehrtderend Op den 
manseb inwerkt. Daar nu onze geheele peulen-

' beving onder ilen itirlóéd staat van de drink-
gewoonten 'én va.n alles wat daarmee samen-
hangt' en die invloed hoogst noodlottig is, 

' ligt liet voor -  de hand;- dat iedereen, wien het 
--belang van allen ter harte 'gaat, en dir niet 
blind is' voor de feiten, het een zegen zon 
;aten, wanneer de alkohol uit de samenleving 
kon werden verbannen,:  

Naar de  overtnigin van de meest c• 
drankbes  

• -del daartoe• zoo geschikt -els liet stelsel van de 
.Plaatselijke Keuze. Het werkt heel geleidelijk 
eh legt zoo 'weinig nitigélijk "'dwang Cp. Het 
schept juist ae gelegenhég,.; dat de verschil,  
lende geuleenten op het punt van den drank- 

-handel-den makelij-ken -. 
overeenstemming kuitiiln brengen met cie over-
tuiging van de zeer groote meerderheid ver,- 
kaar bewonen• en benb1imters. Men stelt holt 
namelijk vdor, dat een verandering in den 
bestaanden toestand sieeht,s bewerkstelligd mag 

_werden, indien blijkt, slat ininstens drie vierden 
van alle mennen en vrouwen, die aan de 
stemming, deel nemen, zich daarvódr verklaren. 

Daar nu de meeningen over den drank-
handel, de alkoliolindustrie, het gebruik en 
het-misbruik zeer niteenloopen, kan ieder wel 
liegrijpen, dat. het invoeren van het gebel 
van Plaatselijke jienee volstrekt niet ten ge-
volge heeft,: dat als bij tooverslag alle, alkohol-
industrie en alle alkoholhandel met alles wat 
daarmede, in verband staat van den aardbodem 
wordt weggevaagd. In den regek.gaan derge- 

BLOEMEN 
IN EN OM .a„-.GRAVENHAGE. 

Door de Nederlandsche „Natanrhistorische 
Vereeniging, Afdeelines-Oravenhage, is een 
werkje uitgegeven, dat de bijzondere aandacht 
verdient van allen, die voor de flora van de 
omgeving onzer stad iets gevoelen. liet draagt- 
den titel, dien wij, hierboven plaatsten en is 
gesohreven door den heer F. -Demon  
den secretaris der afdeeling, 

Doel van het geschriftje is een opwekking 
om de wildmodende planten_te_sparenenhet 
beschadigen of vernielen van kruiden, heesters 
of boomes tegen te gaan. 

Om dat doel te bereiken, heeft de schrijvera 
MMS iliZienc.  den leisten weg ingislagen • blij 

e; uitgegaan — al zegt hij dat ook niet — 
ven deze waarheid: kennis wekt beien g-

belengstelling vekt liefde. 
I lij zegt dat niet; integeedeel, hij .begint zijn 

broehun niet de woorden, ...hielde yber de 
Idanten is-  den inenseli .  ali 'liet' ware Ming,. 

31aur als 1151 bet geval was, zoo rfe-ltt 
elan, overbodig zijn geweest, En hel 
Van stelling warde Mat ook, naar 'to 

las.lemaal Met' gag ert.e door de 
orden tal, den ,bivliet. eeg., 

In een mink:Wig dril,  of ,ierjarig muur 
ler eelt gra,,d11 I{ fr en er de greint,  gele 

OM Ze tnn een oog, 
ktorgeld twwitielijr te .re.igesi... 

II ij ,' 1 u,. ctat Iltypeirlell plukken. die!,  

andere dan een bevrediging van het kind om 
te hebben, wat' het mooi vindt, wat door 
kleur haar aantrekt. Was daar bij het kleine 
ding al lief de voor de planten, dan zanden 
de bloemen 'bekeken, beroken, misschien ge-
aaid worden, maar niet;afgerukt om weldra te 
Verwelken en te sterven. Neen, de jeugd Is 
integendeel wreed en elf zuchtig meestal. 
En die eigenschanpen verdwijnen h6leas niet 

ijl--naarmate.--tle-jaren-klimmen. 
de geachte schrijver ook wonder wel. Immers 
op bladzijde vier, bij de behandeling der 
snemovIrlokjes ;- lezen- wij t . • 

eln het wild treffen wij de sneeawklokjes, 
jammer genoeg; niet veel aan. Wel groeiden 
rij bij duizenden op Ilontrust, toen dit nog 
als ede bosehjes van Poot,  niet voor iedereen 

toegankelijk- was...Maar helaas 
zijn de sneenwklokjes daar zien-
deroogen ulaan:tig geworden 
door de drkmijla verregaande: 
ruwheid, Waarinéde Zij werden, 

_Geplukt of uitgegraven: Waar de, 
menielen vrij kunnen windelén, 
is er thans op Houtrust geen: 
sneenwklokje mees te zien. Waren 
de sneenwklokjes niet uitga-beid, 
dan konden wij er ieder jaar van 
genieten en wie de, lieve voor-
jaarsbloem*. in zijn kamer of 
tuin wil hebben, kan immers 
in een bloemenwinkel of bij een 
ballenhandelaar terecht. Geluk-
kig is er een plekje op Hout-
rust, waar de meemeklokjes nog 
groeien, maar dat is omgeven 
door een ijzeren hek. De bosch. 
wachters zullen natuurlijk op-
letten, dat brutale, hebzuchtige 
mansapen er niet over klimmen , 
maar het heek terrein kan niet 

.overzien gorden. Laten wij ho-
pen, dat ook wandelaars dat 
mooie ,  plekje, ons genmensehap-
pelijk eigendom, onder hunne 
hoede villen nemen.  

. Op een drietal plaatsen in de 
. Seheveningsche boaohjes enlangs 

de Carnegielaan zijn duizenden 
sneeuwklokjes en andere boliuf 
knolgewassen, als w in te ra eo- °F. r. n:. nwi, nieten en narcissen, geplant. 

Maar men heeft die plekjes met stevige palen 
en prikkeldraad moeten omrasteren, uit vrees 
voor vernieling. 

belt, er zijn in de boschj. van Poot be-
halve eneeun.klokjes nog verschillende andere 
planten 1 oor altijd vernietigd. liet welriekende 

list' e d • date k  
s"rn .".j11-11  or, helaas het as' 04 goed'  

alla nitgeriwitl. Lu do, dim fj mei, aren is 
idem ;neer te zien. Ua rtsehe v i Do tjes 
pi. or oog, maar . betwrkt tot het omheind.- 

Van een ',aangeboren liefde" voor le 
planten tzetitigt deze passage sielligalleriniest, 
of liet tam' rijn vao een apen liefde , vlet 

attr.7' 

Hebben de aneftwklakjes alzoo niet bepaald 
redenen om met de aangeboren liefde der 
mensehen bijzonder in ham schik te zijn, ook 
de anemonen *Inden, volgens den geachten 
schrijver wervel als volgens ons, een minder 
mooi boekje over den mensch open doen, als 
ze spreken konden. Ze zonden dan zegge°, 
wat ,de hier van Iterson zoo terecht zelf dok 

;Eigenlijk sorden. de anemonen We goed 
als -noeit-ufgeplukte, vierel .wanneer .eg door 
kinderhanden werden !'verzameld; gorden. de 
• Maldréardsehe deden der ',planten raerlegetrok-
keu. riet gevolg is, dat op meerdere plekken 
in -het. Daagse& Bosch de anemonen veel 
minder veorkomen dan. vrbegft. Datirlaij.iomt 
nog, -dat de laatsteiaren bij het verwijderen 
van door stormen enig, e; pen beuren in liet 
planten van taan- 
we, degrond moeit 
gorden enige,.  

werkt. Dit had ten 
gevolge, dat wor- • 

telstokken van 
anemonen te diep 
in de aasde keu- 

• egaan- 
waardoor het aan-
tal 

 
der prachtige 

sterbloemen ook 
at is '•iermindenl. 
Daar.ora iè.pr voor 
een_y„ars,„,  OM_ - .anemonen niet 
te plekken, alles- 
zins reden. Een 
enkelézel natuur-
lijk niet, .ohaden, 
Maar. dat brengt 
andere wandelaars 
ook tot plukken, 
Wat dan vaak op 
nrinderbeseheiden 
Wijze geschiedt en daar kunnen de planten 
heusch niet tegen. Laten veigieverail het moge-
lijke doen, om een van de, liefste en Sehoonete 
planten in onze omgeving te behouden; laten 
wij zorgen, dat nog in lengte van dagen de 
anemonen• in' het voorjaar die wonderlijke 
bekoring aan het Haagsein Bosch geven, 

ivoeevsn-W --indut nog icet vree at -hetiban~ 
te kunnen genieten.. 

In 't algemeen kunnen we ook al weer 
zeggen, dat de anemonen de menschen en 
vooral de kleine innaaien liever zien gaan 
dah komen. Natuurlijk zijn. er  uitzonderingen 
die den regel beveístigen, maar deze zijn helaas 
nog altijd sehaarsch. Daarvan ge nigt, het 
volgende, dat de heet v. ItersonIs o gevallen, 
dat hem -daardrsor in 't, geheugen is gebleven 
en dat hij dan ook in zijne larochur. vertelt ; 

,,Doot ieder kan in dit opzicht I eens 
e,o•1 --wordeu-gellíewn,  

ik eens op een wandeling in het Bos . Een, 
misschien tienjarige jongen zag, dat eeuige 
onderen- op ruwe-'wijze wiel:honen tikten,. 
natuurlijk werden de wertelsinkken m de int 
getrdkken. Het jonge naensch stapte op de--
kinderen toe en weetrir. hen wetende ijlt en, 
hoe zij de planten aan het uitroeien waren. 
Spoedig kwara_cle Vader van de kind reu er 
bij, die , aanvankelijk wat verwender was, 

, maar toen de anemonenbeschermer hem PPei 

In n 

te •woord stond, gaarne toegaf, dat de jongen 
gelijk bode 

De korte inhoud van deze laatstehanhaling 
is slechts deze: e en i g e. kinderen tegen- 
over de anemonen; leb jongen vol liefde 
voor die plintjes; een volwassene aanvankelijk 
op de hand van •de ruwe plukkers, doch door 
den jongen, later bekeerd. 

En zoo zonden-we maar door -kunnen gaan 
niet uit schrijvers woorden aan te rennen, dut 
de ware liefde voor /onze flora sr nog mar, 

 deattaijea-cp-ait-N d, rn,.....,icsait 
\Yii uitten dat echter niet doen Ilet werkje 
heeft veel te veel onze volle sympathie om 
den geachte» eelirijver, die tintelt vaas gevoel 
voor het idioom. in de entlow (niet alleen -
voor de dom, er een verwijt Valk ie willen 
Within, dat hij Vent` verkeerde a Eg.ontlerstelling 
aangaande 's inetetelten aangeboren neiging 
xonrollizatii h Ie 11 tnemen ted kieser ban, 
dat tal golkenteet beiryst ts- von 'tgerei er 
dan dir ilfriginti eng hdpèn dat- bijduet  

opzet is Uitgegaan van een ,,aangeboren 
liefde' bij »den mensch voor dé plant, om 
dien 'modaal bij het hart te•  pakken en strak. 
te-  scherper *te kunnen' doen uitkomen, koe 
jammer bet is, dat die liefde bij zoo talloos 
velen als in een ijskast van ,l.ecsall en heen 
is opgesloten en daar onder nul weidt 

Gaan _wij liever Mei den heen v. ite o 
"eens de duinen in! thuis, rat ver- _ 

e eren tal u rlin as er voor ons eed gids 
. uit duizenden;' e, hét _meteen,' 
'blijken, dat zijne liefde' ved' de natuur zich 
niet enkel tot de plant bepaelt. • • • 

Wij-geven cleg, heer v: IteMon -het woord t - 
Er -is in- "dna, land misschien geen land-; 

dat; wat -deo plu tengioei betreft, 
.e ;tv i‘sehng , biedt, stof rijk aan kleuren .' 

en tinten ia, als het duin. Vooral in Jnli en 
begin Anglist. gaat 'van het, dninlandfthen 
een. cuagetireenamtle, bekoring . uit. Wie heeft 
het niet ondervonden, als hij te midden van 
bloeiende en geurende kruiden een dninpaadje 
volgde, over liet ruwe krakende mostapijt liep 
of op een_van de meet uitte. duintoppen min.-, 
den Zeekant was- gekldnionen, em ven een 
uitzicht te genieten. .Ja , wij hebben bat lief 
dat. Holland-sela -duin, zooals het dhar - ligt 
onder de diepblauwe lucht, waarin.  scherp 
omlijnde, witte wolken langzaam voorbij drijven. 
Telkens klinkt ons het blij gefluit  en gepiep. 
der vogels in de oeren, terwijl wij de witte, • 
gele, blauwe of veelkleurige vlinders in hun. 
vroelijk leventje van fladderen en honig zuigen - 
knellen bespieden. Bij de nadering van den. 
wandelaar schieten hagediesen snel en behendig 
weg " en konijntjes zitten het el even panty 
-Op een loepen. -Waar vool- a -.1s heide-b-Semeo-

weelde die ons trekt. In het voorjaar al 
bloeien er in het duin enkele laagblijvende • 
phintjes7 daarna volgenkrel pwi n e lge n in 
Mei ' ;.genieten wij van de tallooze dm e kl eu-
rige, viooltjes, • van frisch witte hoorn-

- hl-vemen, blauwe eereprije en sierlijke 
salomontizegels. 

B.ehalvé " de rozen, die :wij. als.,stroiken af 
hoogstammen 'kweekgin, zijn er nog andere, 
lelie veel mInder bekenden- toch zoo tonder- 

schoon zijn. Ons zonnig duin is al Weer hunne .-- 
geoeipatsíltelan; zijn vibletozer-dinTe dour - 
verschillende oorzakener-aantal verminderd, 
maar mie in, Juni de uitgestrekte duinenreeks 
van Texel doorwandelt, ziet daar heele henna- 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel "V) rent. 

—Perry Co. 
20 loopgraaf 

Regenmantels. 

Sneourikiakjes, Plat 

benoodigde kapitaal het'minste voordeel 
op voor den- werkman. , 

Dok bet voordeel voor den Staat- wordt 
verre overtroffen ader het nadeel, terwijl liet 

. bovendien onzedelijk dat de Staat belang 
1ft-ft -bn emrileate gewoonte van zijn deel-

. genoten. 
Iedereen rooit winnen bij het verhangen van 

den alkohol als genotmiddel, de heftle wereld 
is letterlijk vergiftigd door den alkohol. Het 
gebel -van Plaatselijke Ke111¢ is de eerste-stap 
die heel geleidelijk kan voeren tot de ent-
glfriging en daardoor tot een betere, reinere" 
sanaenleving. • • 

Hoe meer mannen en vrouwen het Volks-
Petitionnement tot de invoering von Plaatselijke 
Keuze teekenen, hoe grooter is natuurlijk 'di 
kans, dat de regeering het in' ernstige over-
weging zal nemen. Ieder, die zijn belang en 
het belang Van allen gold begrijpt, kan het 
doen; Verscheidene kaateleins en tappers zelfs 
hebben reeds geteekend. 
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»doodkalmer kan een 

Pfalf-naalmaehine 
ontvangt gedurende deze maand naast de 
nieuwste apparaten ook nog extra een 

Pfaff stof-apparaat 
~eau, waarmede men de mooiste stopwerken 
kan verrichten. „- 

Lovering met 5 Jaar garantie, 10 pCt voor 
contant en ONDERRICHT . VRIJ In het magazijn van 
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gen, ener tusechen. het 'bruingeel-mos talrijke 
duinroosjes met witte Of:geelachtig witte 

`bloemen prijken. -In onze omgeving, met name 
in de duinen...bij. den Pompstationweg en in de 

Westduinen, komt dat mooie diduroode nog 
wel  oar.,-mtaz heil-wduirr. Laten RyWadi n 
het -er te behouden door niet te plukken, want 
in een vaasje binnenskamers blijven duinronjes 
toch niet goed.. 

-	 Wat.zouden wij -gaarne nog veel meer hier 
overnemen! Maar oost ruimte gedoogt het 
niet. Wij bepalen er ons daarom nee, onzent/ 
lezers den  raad te geven, toch .vooral 
meesterlijk geschreven werkje van S's door te' 
leng; wij brengen onzen warmen dank aan 
den' schrijver, aat hij ons de °Eches uit wijn 
hoekje voor dit artikel wel heeft willen af-
staan en eindigen metde woorden yen den 
heer v.  Ilerroil: : 

„Het ware vooral te .enschen, dat bij de 
jeugd. meer liefde Ion de natril., liefde voor-
planten oh dieren werd opgewekt. Dit zou 

INGEZONDEN 3IEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 90 cent. 

later een bron van rein genot, voor die jonge 
DIELISCII¢n zijn. No nemen jongens en meisjes 
vaak bonen planten mede en voordat de stad 
bereikt is, wordt kim wellicht door vader of 

'moeder,:die de rommel• niet in huis wil 
e gr-de anten, die inmiddels oek 

reeds l'eelijk verflenst zijn, weg te werpen. Men 
moet- zich tot regel stellen geen planten te 
plukken vóór het einde van de Wandeling en 
dan op beecheiden wijze. Een enkele bouquet, 
een paar takjes of bloemen voor het knoopsgat 
van mantel of jas ral het bonkt of .hot duin 
niet merkbaar vernomen. 

Werden de wildgroeieade planten gespaard, 
.wordt er tegen beschadigen of vernielen vim 
kruiden, heesters of bonnen gewaakt, dan 
eerst toont de natuur zich in al han wonder- 
lijke pacht. • . - 

Moge de 'lezing van dit geschrift een op-. 
trekking zijn om alles te doen, wet kan bij-. 
dragen tot het behoud van het natuurschoon - 
om 's-Gravenhage.. " N. V. 

die er met het samenwerken -toen is ontstaan, 
in dit. tijdschrift trachten vast te leggen, en 
is vol goeden moed. Zij wil 'allerlei wel-Ver--
zorgde artikelen plaatsen, die aan zullen 
toones wat de vrom, vermag op verschillend 
gebied. Maar ook van het mannelijk geslacht 
zal zij interessante dingen niet versmaden! 
Zij wil: )/bij het vele, ,  slat zich thans ip soms 
overweldigende verscheidenheid aan onze aan 
dicht opdringt, naar de mate harer krachten 
ook bee_pieselen, ten gids zijn  lichting geven, 
verklaren, waar Zetmeel inderdaad eens toe-
lichtende verklaring behoeft, waarschuwen zoo 
Bondig ook tegen wat schijn voor wezen biedt.• 

hiEnS dus --en waarlijk geen lichte Mail 
Wij wenichen van harte succes aan deze 

ondernemende vrouwen. Het eerste nummer 
,ziet er beet uit. Johanna Nalier begint een 
studie over uDe gedenkschriften van Elisa- 
beth Kemper.. _ 

Een ding is ons slechts matig bevallen --
- ja, eigenlijk is bet .ons erg tegengevallen: de 
reproductie van het portret, dat Thérèse van 
Duyl-Sehwarze van Dr. Mia Boissevain in 
pastel heeft gemaakt. Helaas blijkt onze 
begaafde landgenoote, die Therese v. D.-S. 
Poen zonder twijfel fe; al meer de eisehen 
van een goede portretku.nst te vergeten, om 
zich tevreelen'te stellen-niet een ontmtVlekkiji., 
aangename imergaare, zich nooit. boven het 
'handige verheft. Dit ie niet Mia Boftsevain, 
Shoah we ah, mr.  spreekt, dit is • haar kennen  
slechts een mooie pop., 
- Maar het tijdschrift in zijn geheel maakt 
niettemin een egoeden. eersten indruk. 

  ZWARTENTTETE...— 

INGEZONDEN HEDEDEELINGEN. 
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BRIEVEN UIT PARIJS. 
• ! (Naschrift). 
Nu is juist inijn brief nar Holland weg! 

Datl, ie enen, de Journal van Maandag ie net 
zool aardig en ik vind liet jammer, de stof 
tot :over 14 daag .te bewaren- Daarom verzend 

- ik een naschrift naar den Haag. Ten 
eerrde .dicht Raoul Ponston er een scheien vers 
osTet de cours van' Eergson, waaruit ik u een 
paat coupletten geef, die inderdaad knak-
terijakiek zijn: 

pon/ sa première leeon, 
Irlotre-philosopbe Bergs= 
;Se fut Manille dans sa chairs, 
!Près de la carafe et du verre, 
]11 montra platte ampele 

iD'avoir peur imule-client0le-----  —
.Des dames et des demoiselles, 
,Laquelle, d'ailletirs, vaat een prix. 
En effet, m très petit nombre 
D'honuan, en ce temple égarés 
Parrili ces Stres ithérés 
iY faisaient quelques taches Bombres, .  

10r,--dana- oei trop-petit-local7---- 
J1 régnilit un air tropical, • 
Tellement la foule était drae,-

débevdeit jnsql'en la rite. 
Ce qui fait qu'an milieu du emirs, 
,On eet orier secenrs! 
Plasieurs tombèrent en syncope • 
Qui n'y ponvaient plus résister. 
11 fallut mime en ereporter 
'D'aucanes chez le phermacope.  

,Oh! oh! se dit notre Bergnon, 
Cela nest-pas,  dans le programme. , 
led, je ne veux pas de drame. 
Amen, ma préchaine leeen, 
Je la ferai de meilleure heure, 
Heure du th6 comme dn beurre, . 
Midi, par ezemple Coreptant • 
Que de .1a sorte, empietant 
Sur la moment réfectoire, 
Il .rédnireit -son auditoire. 

• sb tromeit. -B vit, enere 
Pies nottitanuse • In fois duinante • 
Lette mime.  fiere Vivante. „ . 
uPar sous les disbles!- C'est nop fort! 
• lr.ltais-cesTdernoisellai----;-.- 

quelle heure done dinent-allee?.  
• dansenf,elles leur tango? . • 
Leur:hirlane, leur. fandango ?. 

lin, vraagt:e dichter verderf  

Qu'apprend-il á ces criatures 
Toutes eharmantes, pen nou prooi — 
Est-ce Part d'aimet, de plaire os 
Vrat de -faiie des confiares? 

Het antwoord, dat hij erop vindt is dit:- 
uc'est éthique de Spinoza.. Dat had men 
misschien niet kunnen vermoeden, drit vrouwen 
over dit onlerWerp soli gesteld blijken te zijd. 

Verder' heeft de Jonnal — die er voort- 
Z0d nieuws te-vinden  dat 

liet publiek• kan trekken -- een idee, dat 
ditmaal buitengemeen oorspronkelijk is en 
leerivekkend kan «orden. Gustave Ten leidt 
hef plan in, de Journal zelf zal verder voer 
de uitvoering TE-gen, wat heel wat besognes 
kan meebrengen. 

De groen vraag is alt de vrouwen stem-
den, wat zou er dan gebeuren, welke partij 
zou sterker worden, en knevelen zouden tonnen 
dat in) van hun kiesrecht werkelijk gebruik 
wenschen te maken? 

Welnu, zegt Téry, met de aanstaande ver-
kiezingen zullen we eens een groots repetitie 
houden. Op den dag, dat de mannen naar de 
stembus-  gaan, zullen ook de. Vrouwen overal 
hun stem kunnen uitbrengen. De Journal zal 
de uitkomsten verzamelen en tellen, en dan 
zállen we- eens zien wat voor resultaten we 
krijgen. 

Is het niet goed bedacht? Alleen waar ik 
voor vrees ia dit, dat vele vrouwen van de 
-gtleke-aeld-geeli gebruik sullen maken, ohitlat-

het niet. echt is, omdat ze wel weten, dat 
ze zoo ver nog niet zijn, en dus wat laksch, 
zooals dat zoo dikwijls gaat, de beteekenis 
van deze proef misschien: piet, ten „volle 
begrijpen Maar dit bewijs, dat er meonehen 
zijn, die ken willen helpen als ze maar hun 

duidelijk  Jannen, -s...schoon -op Mohaelf.- 
. JO LAGOOST. 

. Parijs, Maandagavond. 9411 a. 

Correspondentie. 

Mevr. W. -W. Uw artikel moet wegens 
plaatsgebrek tot a.s. Woensdag blij ven, liggen. 

Ecu. 

gEN NIEUW TIJDSCHRIFT. 
Er is 1 Maart een Piede:rlandsche Vrouwen- 

- gids verschenen, die twnernal per maand zal "- 
+ uitkomen. en een uitvloeisel is van de ten-

toonstelling oDe Vrouw., verleden jaar ter 
gelegenheid van de onalhankelijklettisfenten 
in. Amsterdam gehouden, zooals -het opsnings-

_ woord vertelt. De redalitie_ wil de eenheid, • 

Hoornbloemen. Photo 0, 

De ontwikkelde Vrouw 
betaalt geen honderd golden, 
voor iets wat zij even goed, 
zoo . niet-.beter, -voor: vijftig 
golden han koop». 

- Dat is de reden.  waarom wij 
zoo vals ontwikkelde dames 
onder onze °ti batète .261,1en, 

Mm raadplege steede onze 
advertenties,verschijneride tra 
de ...ivondpast", Vader- 

land% ede Nieuwe Ceuranin 
en-„de Haagsake Courant% 

-~reit-wii,~e‘rzet aap 

..411r- 103-105-107 
Groot Hertoginnelaan 
(dagelOka geopend San 1Me nar). 

ROBES ET MANTEAUX. 

Maison 

Willems-Janssens 
de Bruxelles. 

43 DE RUIJTERSTRAAT. 

PARIJS. 

Een bexchaable Holt Dame, 
89 jam te Parijs verblijf houdende , 
oen mooie  Viga -  met Tm s min. 
speren& won 't centrum bewonende , 
zou gaarne eenige betalende 
Loglis ontvangen , Wam kort oe 
leng verblijf. Aangename converatie 
en gezellig telndo. Beste naak.). 

levers., is zeer oude, hoogst gun-
stig bekend staande:, 

Fabriek- en Detail-zaak, 
in een der hoofdplaatsen, met 
vaste Ctientnien TE HOOP, 
of Mek met Employe's, in 't bezit 
van kapitaal, daar werkzaam te 
associeocen. AeconntVeralag,over 
laatste jaren Kapitaal absoluut 
zekeren tOpet.Dividend.Brieven 
onder N..A 105 bureau v. dit blad. 

MANICURE 
M•1" Carnier 
pesoit chez elle de 

2h l Sh. Viest 
doelden* 

119 liane Mal:trut 

ADVERTENTIEN, 

Hillmer&Cg 
NOORDEINDESS.TEL.166; 

Engelsche Jassen 
vanaf t 21.-. 

ge neren onder A HM 
op demo. verbanwing'cleartij von  dit blad. 

keien B rnr.EXGE ;rook  
Let.,11; genoteerd. ' Door dat Eigenaar stil wil gaan 

'motie 

7- -vr:-h:-VEIDNLOOP11111193; 
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pAfter Theater Tarief, Supper" Zaterdag 14 rad,rt 
GRAND HOTEL CENTRAL. -- DEN HAAR — Van 11-2 uur.  

De RUIMER OV GAIIDLE LIGHT. -mg 
OFICHaSTREPALT..., Chansonnier Mr.,13ARPER. 

Afechei&van het dans...paar nest FREDDY '14EttIOZP en mhuïTOE11Na. 
vanaf 18 Maart gil geengageerd. 

4101°' CHIETTA & PARTNER (Socletydanoersl, 
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Aanbevelend: A. SASSEN. 
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fantasie Mof. liinntel met zijde ge Berd.'..  
le klasse eoupe.tte uitmuntende atweSIting 
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N , SS.... 
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FAMILIE-BIOSCOOP 
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gebouw voor K. ei f . 
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Prijaen gewoon.. ' 
Plaatsbespreking vanaf Zater-

dag 114 /gaart, 12i nor. 

- - ZAAL" OlLIGENTIA, 
oene ag aar na 

ne 
MJUL1PALER. 

Olympia-
Theater, 

Deze week van 13-19 Meart 

Be Gebochelde (le-Basso).: - 
Volgende week 1,n 20-26 
Maart Vervolg van „de Geh. 
eindde" 

-De Zoon van 
Henri de Lagardère 

Prins Hendrikplein. 
T510.• 6295. - - 

Schitterend.  Secoes-Propernma 
13-19 Maart. 

De Hveletlaudee9e Beek- en Slesedniikert voortteelt 11 11311Td. 
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butes Houveaute's frarmaises et adios. 
Van Swietenstraat 45. 

Keurige bewerking. 

lederen dag verzending en ontvangst der goederen. 

stoonvowniugmisce. 
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MOEDERTJE. DENK ER OM, 
HET IS ZONDAG DAN KRIJGEN 

WU TOCH EEN KOPJE 

THLIERE 'S THEE 

ÏP-ERKE-Cr 
de 'vegmaaidate 

Reisschrenachine-.- 

Muo Vadis
Il  

van Henri Sienkivrice. 

VEFtSTERKT_ORKEST 

Nellandia Ensemble. 
Explicatie: 

ANDRÉ DE JONG. 

Gebroae• Alathrde-
Areasir.Pez" 

me- Meedong :4CE-7 nct. 1PQ 

DRIE 
MOOIE 

VROUWTJES. 
,ozvang ACIE' nor, 

Zondagneldd. IS Maart 
2 uur 

Matinée. 
Graat succes 

De Kleine Lord. 
Dinkdezg en Vrè:/dqrz niet 

peuken. 

Lea Grarals Pihns Anistigues 
. .1'9.tatietr 

Gebochelde' 
(Le Bassu). 

Groot Ridderdrama 
in 3 .acten. 

naar het bekende boek van 
Paul Ploot, voor do Cinema. 
tograph bewerkt door een der 
grooleteFranschaF 

eurs 

ilmthbrioken. 
Vertolkt door bekebab ~- 

eche Aet, e.e. llfina RAyET 
van de Co liga .1"ranealae, 
Aivv. BERTHA BOT( ven de 
Co dia Prandeise, ene ma. 
Schitterealte Mise en scènes. 
Dle re GOattraes eik Theatre 

Sarah Bernarda 

-NEVADA yibu 

HET TROMPET-SIGNAAL. 
Dramatische Bah ta rat den 

Amerikaanselien VrijheiOmerloe. 

Bezoek aan een Plantengein. 
Color Opname • 
LIIIMNT.-  

BI iásante-buingossireek 
yen Baut-de-lan.  

IIET klAYERild vgl YIN. 
ENZ. ENZ END, 

Pleatabeepreken 
aanbevolen. 

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut

rens
StrikeOut



Eerste jaargang. 

DE HAAGSCHE 
WOUWENKRONIEN 
Geïllustreerd blad voor de'  ontwikkelde Vrouw 

 

DR blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag:, 
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BERICHT. 
Wie zich vanaf heden op 

De Haagsche Vrouwenkroniek 
abonneer4" ontvangt de tot I .ffpril 
as verschijnende nummers grafi& 

De Directie  

liet tegenWoordig standpunt der politieke 
— — partijen ten opzichte van het 

vrouwenkiesrecht. 

11. 
DE LINKERZIJDE. 

Verschijnt het doek der terbeelding.... 
<le ruiker. der Concentratie naar }le Zijde 
van het vrouwenkiesrecht ia klemwn t  theereo., 

- — rose rozerood wa 
<le klaproos der Sociaal-Demostaten. • 

Alweer: voor ik den ruiker,.als geheel, 
demonstreer, eerst iets over elke bloem op 

De'llend van Veije. Liberalen. 
In zijn Beginsel.Ptogram spreekt de Bond 

zich uit voor een kiesrecht.aan de In au n el ijke 
Nederlanders reien de geschiktheid toe 
oefentag niet op grond van person Rijke 
lioedenigheden„,ef emstandigheden moet wswden 
_ent/1ga, P.11-aan .de  -e re n cv elij k e Nederlan-
ders, welke aan bepaalde vereischten 
beantwoorden. . 

Dns wel een soort blanco artikel, ten 
opzichte van de vrouw; omdat, volgens, de 
foeliehting, shet vraagstuk in onzen ikr7ia. -
zich nog in een stadium van overgang en 
studie bevindt..... maar, wel degelijk: een 
positief blanco artikel! He't vrouwen-
kiertreebt geëiseht , en als beginsel in de 
Grondwet neergelegd., terwijl-dan een kieswet 
de bepaalde categorie», die zullen woeden 
toegelaten, - nader zal aanwijzen. 

Oeh, had de Coneentr etje dien wensch 
"van de minste der broederen in liefde voor 
het vrouwenkiesrecht, ten minste nog maar 
gehandhaafd! 

Onmiddelijk echter aansluitend aan dezen 
eisch sprak het Beginsel-Program van de Vrij-
Liberalen' uit sgebrek aan stoffelijke onafhan-
kelijkheid en het niet voldoen van verschuldigde 
belastingen ....e zijn redenen om het kiesrecht 
te o n t zeggen zamel aan mannen als aan.  
vrouwen. 

De veelgenoemde Welstandgreu e. 
Welke categoriën van vrouwen zonden dan 

nl de toekomst door de kieswet tilt het kies-
recht mogen woeden toegelaten? 

In de jaren 1905-1910 zijn telkens pogen- 
. • gen gedaan door védraanstaande leden van 

1'. L. Bond, om die eategori•ën uit te vinden, 
e» aan te geven: 

• • Jhr. Mr. de Beaufort voelde veel voor een 
examen- en diploma-kiesrecht. 
' Jhr. Smieeaext voor een cap a ei t e i hin- 
kt eer echt ,. aangevuld meidag voor ,ron-
lrelijke hoofden van gezinnen. 

Professor Visser van IJmndoom wilde met-
een beperkt vrouwenkiesrecht beginnen, en 
daarin zeker opnemen de gehuwde vrouwen, 
omdat hij -- althans volgens het .conrenten-
eérslagt — „bij gehuwde isronwen meer gezond 
verstand /had gevonden dan bij ongehutede..: 

N»; ah reactie tegen een andere po 
partij, die nu juist de ongekende vrou 
begunsti,gen wilde, heeft deze persoonlijke 
meemug zeker haar, eigenaardige waarde. 

En Mr. Sam van Houten, onze groote, 
-oude pioenier en wegbereider, (al is in eigen 

- politieke partij zijn liefde voor het vrouwen-
- kiesrecht meer geduld dan gedeeld!) gaat 

-singere-air--vetele e g , »wittre 
te roepen, in vergaderingen, in Open Brieven', 
in 11'. eu f Kamer, stlat onze G ïomlwet 
1,ét, groot gebrek heeft, weer ze de Vrouw 
nateler(, en dat liet Parlemetit zo kmoedig 
mogelijk aan die uitsluiting Crill eind Moet 
maken.. 1 

ludertuesehe» mi,» de A Igemeene Vergeel, 
ring. con dra V, I.. itomi. in Mei 19159 
Itet ,M de mummelde ,erkiesiugetis 1,41 
nadert Verklaring non 

',Een . grondwetsherziening, uitsluitend of-
in . hoofdzaak ten' doel hebbende de invoering 
van algemeen kiesrecht mogelijk te maken 
begeeren wij ui et.. 
—Itaat-n -niet var de  wijs bMkettl aig e-
meen kie sr e eh t, zonder nadere bepaling, 
heteekent in het Vrij.liberele spraakgebruik: 
salgemeen mannenkiesrecht., aan de vrom 
werd in-dit -verband zelfs niet gedacht?  

Maar ook dat algemeen kiesteoht dan werd 
niet begeerd. met uitsluitende liefde; ego- • 

wenecht achten wij een herrienjng van wijdere 
strekking  die. o.m. beoogt aan  de Eerste 
Kamer; een grooteren invloed op de 
wetgeving te verzekeren; en di&evenredige - 
vertegenwoordiging, alsmede, het kiesrecht 
roer vrouwen mogelijk maakt. 

In twee oialiten 'ie hier-verandering bij 
het Beginsel-Program 

De eisch ten. opslokte van de Eerste Kamer, 
die het Beg.-Program niet noemt; 

' ' mogelijk 
mekene, als verzwakking van wat dat Program 

• wel noemt: ehet kiesrecht geven aan 'Vrouwe-
lijke Nederlanders, die aan bepaalde vereischten 

Het positievablance-grondwetsartikel is hier 
tot een negatief omgezet, dat al tevreden zen 
zijn met een simpel wegnemen van het woord 
',mannelijke uit de Grondwet. 

De stroom van- hit leven ging intusschen 
rustig verder, en .... sleepte mee • 

•De Algemeens-Vergaderingvan 1911 'spaakt- 
als haar gevoelen, uit ; • . 

sdat voorstellen tot vervanging van de be-
staande kieerechtregeling enz..... niet 
behoeven M woeden afgewezen.,  
. Ze blijkt eisehen sveriterking der Eerste 
Kamer., maar als een golf, die aanspoelt en 
weer wegtrekt, volgt op de entte aanloop 
het aazoelend terugtrekken: 

',Een gezamenlijke stembas-actie van de 
vrijzinnige groepen, ent ml NIET. tot ver- 
betering.  van den politieke» toestand leiden, 
en verdient derhalve geen aanbeveling.. 

In November 1912 echter — eleept,liet 
Leven niet snel mee? — besluit een nieuwe • 
Algemeen Vergadering met,  algemeene stemmen 
en onder donderend applaus tot samenwer-
king met de beide andere vrijeinnige groepen 
ter verkrijging van een beperkte grondwets-
herziening; ten opzichte van het Vrouwen-
kiesrecht ml men --- ondanks de hartelijke 
aanbeveling" van. Mr. Plemp van Duivelend — 
op zijn . splatonisch standpunt blijven staan.. 

Moet er worden toegegeven aan anderer 
verder gaande .eisehen, ze zullen niet in deze 
lijn liggen .... integendeel! 

De tweede bloem: de Liberale Unie. 
ln 1904 bracht' het HooMbe.struir der Unie 

aan haar Vereeniging een Rapport uit, waarbij 
bet voorstelt artikel 80 ven de Grondwet te 
lezen als volgt: . 

leden• der Tweede Kamer woeden 
rechtstreeks gekozen, door de kiezers, 
welke de wet anneijst, 

Het :meed mannelijk.--ie- verdwenen, ! 
Breve, ',mannelijk. gehandeld. 
Tot aan.? enkele bladzijden verder, het 

RapPort, — na een theoretische aanprijzing 
• van medezeggingschap voor de vrouw --

vertelt : 
sTeekenniug van de kiesbevoegdheid aan 

alle vrouwen zouden wij vooralsnog geenszins# 
weasehelijk achten. Vooreerst villen wij die 
onthouden aan de gehuwde vrouwen. - 

Maar ook ann alle ongehuwde vrouwen 
kan zij evenmin gegeven werden. 

En <kweet»; eis, rij voet overtuigd dat ,le 
tijd voor het verbenen der kiesbevoegdheid 
aan de erom, in Nederland .... nog niet 
ie aangebroken.• 

plmiisent woontlianne-
.... weer in de kieswet!! 

.ha, dna i. gebenrd. 
Gek, ik lag deer zoo mooi, 
Tue,then twee ,ehelven hooi! 

1Vel 11111gt.11 we niet vergeten, dat zelfs dit 
rapsten een stap voorga, non eija gerwen 
voor het vrouwenkiesrecht. omdat de 'kieswet 

. gemakkelijker t•n soepeler te veranderen is 
dun de Grondwet: meur n SIIDEEltd tinee!. 
netsberdetriett op de we Cti ti PVi.  

toelichting zone toch allicht .giet in staat ge-
weest zijn de 'kiezers-mama iii enthousiasme 
te doen •ontvlantatien, en hen, in heilig willen, 
ten strijde te voeren! 

De 13egnis-él,Terklaring ven 1910 ziet er al 
heel wat meer gewoon.mensehelijk uit. Zij wil 
de verkiesbaarheid• en da kiesbevoegdheid toe,' 
kennen aan vrouwen, snaar 'r eg elen door 

• de": wet  te stelle°, terwijl de moge- 
lijkheid van:geleidelijke uitbreiding 
tot aan de grenzen die voor mannen 
gelden, verzekerd behoord te zijn... 

Prachtig, hè'? met een . sprong oder let 
heek} van de Vrij Liberalen.: heengekomen! 

Met welkt .eategorien van trouwen zal de 
wet dan beginnen? • 

sMet alle vrouwelijke ongehuwd e Neder 
landera, die ingezetenen zijn en den leeftijd 
van 25 jaar hebben bereikt, voor zoover zij 
niet door dé wet van het stemrecht zijn uit, 
gesloten., • 

Ziedaar het antwoord van een .Algemeen 
Vergadering. 

Er is om dot sjuffrouwenkiesrecht. veel 
"gelachen; nu ja, laohen, )n gezond l maar 
ondertueschen : moeilijkheden frijn' heel 
vele -- we zullen ze nog zien groeien, — 
als een eerlijke. •en niet onmogelijke poging 
behoudt deze oplossing haar waarde. 

De aanvankelijke bewering 'van eppiaal-
democratischen kant, dat bij stak een zegeling.  

. - de vrouw uit het volk — die  jonger IP de
vburgerliPrea -vrouw liiiiet--"J-7-1,1-2a-vee zou 
worden achtergesteld, bleek later niet eed 
meer houdbaar,, toen werd uitgemaakt, dat 
ook wednwen en gescheiden vrouwen ' de 
:ongehuwde! .{zouden gerekend werden, Des- . 
twen eategoriijn, heleaes-onder de volkser° en 
het sterkst voorkomen. 

Aanhoudend ook deed de Unie, door' id-
del ven haar afdeelingen, pogingen om de 
aangenomen leeftijdsgrens te verlagen, tot 
28 jaar. 

De heer Roodbuyzen trok- de lijn lfs 
-verder door, en wilde het kiesreoht wel ge en 
maan de ongehuwde vrouw, maar et 
haar bij huwelijk niet doen verliezen. Door 
deze bijvoeging zou 'het aantal . Iriearechtloose 
gehuwde ,Totkpon  jaarlijks verminderen en 

.gspoedig uitsterven. . 
Jammer- maar, slat deze propagandist weer 

een ander,, beperkend stokpaardje bereed: het 
vrouwenkiesrecht goed, maar eerst ingevoerd 
n a algemeen mannenkiesrecht, vanwege de 
ahistorische lijn.; weet n! 

Volliardender nog' dan 'voorverlaging van-
de leeftijdsgrens werd in Unie-kringen ge-
streden voor het ook toelaten tot• het kies-. 
recht van gehuwde vrouwen; telkens namen 
afdeelingen motie's ten gunste van deze uit-
breiding aan; op een vraag van de afdecling 
Kampen antwoordde de Algemeene Voorzitter 
dan ook: adat het de bedoeling niet meer is 
streng. vast te houden aan het maar met één 
stem meerderheid genomen besluit, om de 
.gehuwde vrouw uit te sluiten.. 

Dus al heel dicht tot het algerfieeti veen-
wetslereemeht-  ge-naderd, niet-weer? totdat . . . 

Rent de derde bloem: de Vr ij ai ne i g- _ 
Democraten' (Wordt vervolgd). 

• W. VAN ITALLIE cnv EIIRDEN. 

DE MODE.. 
lk heb een beetje een mal tignin gemaekt!... 

'k Had liet u rent niet Willen vertellen, maar 
wel !beschouwd,-.  WEB bat 'ERE wille van n, 
lezereseen, e» ge hebt, dusrecht , het te ver- 
nemen. 

't Gebeente op de Katten tentoonstelling 
waarvan n in dit blad reeds kiekjes zijn aan- 

0,e_zijt ge er niet geween omdat  
ge »iet ven katten houdt? — Nu, ik ka» ook 
niet zeggen, <lat eo mij bizender aantrekken, 
inent - uien mort persoonlijke gevoelens op ' 
zijde weten te Meld —; ik heng et heen 
°indut ik Wist. In er een superbe exemplaar 
van ere groem.  ë tael.. poes DEE, el. dat 
stort, waarvan uwe zegt, dat her al boe langer 
hoe sellaarseher begint worden, etiket de 
vellen z.i., te -waarde 411 
de Paris selin.ef elitiattgs nog, dat El1 I VE,Ii• 

omstreken EED de fratisT19,19totosta.11,11, searre 

.kat tegenwoordig eenezeldzaamheid is geworden.' 
Die poes nu wilde ik intervienwen. lk moest . 

eens weten, hoe zij, afstammelieg van een uit-,  
•elereende femilie,__aver..de-bennuode-decht . 
• of die' inderdaad van zulle eele ingrijpende 
beteekenia voor de katten-maatschappij was... 

Toen , ik dan• bij  haar kwam, zat ze heel 
bedaard de menschen op te nemen, die door  
de zaal drentelden om de inzendingen te be-
kijken; ik groette haar heel beleefd en ofschoon 
zij daar weinig notitie van scheen te nemen, 
vroeg ik of ze mij een .00genblik te woord 
wilde stak». • 

slk ben de mode-ridaetrioe van de Haagsche 
Vronwenkaroniek., reide ik, sen ik zou n • 
gaarne willen vragen .... maar :  wier dat ik 
mijne introductie, ten einde kon brengen kwam 
er kort en kattig: smet mode heb ik niets 
te maken! — dat interesseert me volstrekt 
niet., en toen ER dat gezegd had begon ze 
met veel vertoon haar prachtige robe glad 
te strijken ... • , • 

't .}Vos niet aanmoedigend„ maar in ODE 
vak ken men zich niet laten intimideeren; •• ' 
ik ging dus voort: 

sJa maar, u weet toch, dat in de laatste 
jaren de vraag naar-bont • zocrentzeggelijk is 
toegenomen en dat ook uwe pelzen 

Ten tweede mak sneed zij .snij zonder 
complimenten het woord af:. sWat ik weet? 
... dat ik de mensehen flauwe, kerekterlowee " 
wezens vind - • - h zektrá_r... jullie _draagt _ 
onze pelzen, : als wij die hebben afgelegd: 
(dit laatste ging van een stoeienden glimlach 
vergezeld)... enfin, dat is tot daar eed toe 
en dat moet ieder voor zich weten — maar 

:dat'.jullie daar niet -voor uit durft 'komen, 
dat je ons elleadei mooie namen geeft van 
andere beesten, zie, je dat ia mini Dat is net 
zoo min als dat je ene in de soep stopt en 
dan zegt: s't is een konijntje - Ik heb 
een afschuw van valechheid, -- een kat is 
een kat en da-alom 

Juist, juist• besomde ik, blij weder eet. 
aanknoopingspunt te hebben, ',juist, volkomen 
waar, dat heeft Boileau precies zoo gezegd:  
,,J'appelle un ehat un (Mat,. én u hebt .... 

',En daarom,. herhaalde zij, zonder in het 
minst naar mij te luisteren, sen daarom ben 
ik niet van zins verdere praatjes aan te hoeren 
... maar één ding wil ik nog neggen, (en 
een onbeschrijfelijke uitdrukking van nijdige 
epot kwam daarbij over haar sneetje) wij hebben 
de grootste pret, dat men jullie DEZE pelzen 
met goud Iaat -  hetalen hensek, dat zijn 
ze' niet waard !.;:• 

En toen rolde zij zich behagelijk in elkaar, 
kneep haar fonkelende' oogen stijf dicht en 
ik kou gaan. 

Nog odoit Wijn leven ben ik op deze 
wijze afgescheept geworden! 

sJou verwaand kattebeest!. kwam er on-
willekeurig' over mijne lippen, mant toen 
mijne eerste ergernis wat gezakt was, beproefde 
ik mij in hare gevoelt,ns ie te deuken. (Zich 
bij verschil van opvatting op het standpien 
der tegenpartij ,  hechten te ulearsen,_m tnij-
altijd gen probaat middel gebleken out elkilf-
ders inzichten te leiren, waardeeren!) Nu, eh 
toen kon ik toch wel begrijpen dat zij dacht. 
s  wij wenIti hier 9, kijk gezet, en bewonderd 
door allerlei mooie dames, die gepote krátren 
en-  bteg-  en mollen 7tragen; waar, ooe wij de 
,vellen hebben geleverd, herkennen die • 
retourlijk, al zijn ze geverfa,- . CD Mij, mogen 
geen woord, van pretest laten hoeren, als zij 
het over haar kostbaren EEIDDIEC110-VOS, over 
haar glogniéniveu Opeen,» hebben -e 

Anne .poes'. 't ie wel nm nedeligheul  re 
leercm En te denken, der het eenniaal andere 
is geweest, -- dat eer en imuzien ook halde t» 
deel is gevallen... 'Vertelt niet de gesehiedenis, 
dat-de- profeet-  Mattnnett,-reren zijn gelief Exis6 
kal - binero: eens was Ellgedninmeld op de. 
Mouw ,an rijn klerk), di,,rsneed, 
niet tcakker t.• maken bij het epstam, .11 de 
plaps zijner overdenkingen . 4 dm, 
kot eau heizaan Zoe, de Ine., lau onstantije 
S., die nier :tilder don uit gouden schalmt 
mocht eten ; — om hi..E te spreken ten 'd,. 
katten ia,' kiehelien, DEO Wit' Ita dool 
Uil tr-,DE.,11,11 rem. Imirrnto 

set.-1,1,1 nurvo DrEeD 'WE.] 
.11.• gt ene; (weert,-. ere , 
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Percy & 
pestraat 

e 

MUZIEK. 

ithoorlijk za eo eiR-1, h'egtEle71.airilige 
nok het antwoord klaar: milt de katten neemt. 
de kweeker ook-  de ratten 'ter hand, en met. 
de ratten voedt hij de katten. De ratten ver-. • 

viermaal zoo snel-m.1S de 
'katten, dna belioeft nooit .gebrek- te. Zijn 

vraagt gij misschien,. wat krijgen die Dood•.  
eenvoudig de afgetrokken kattenkadavere !-
't (iaat als in -een motentje rond !...  

4,.----Mear-inet-~enpreiitié ben-ik een keel,- 
eind van ons. gewone chapitre afga 
dwaaldl Ik neem de onveranderlijke zwarte robe 
van mijne tentoonstellingspoes te baat Ons': 
verder in het eoede spoor te komen, én vertel 
n, wat ik -zoo juist in een gewoonlijk zeer 
goed.-op de hoogte--monde madekroniek - 
f. 1. dat ook voor ons de Zearte japon weder 
in aantocht is. L'n wel, de zwart- zijden japon, 

bescheiden wezentje: Lucifer, mrt als git, - • 
verder Ladoïskii,,-Pyrume, Thisbd, Spamise, eer 
eindelijk • Eileen en Perrnene, zoo gedoopt 
omdat zij geboren waren in de pruik van dien 

• Wanneer men zulke" glorieuce v.noevaderen 
heeft gehad, is het hard »ui tot handelsartikel 
verlaagd; te -word ' dat ' 1 'ed trie  en,— za crue - 
geven. 'En men moet alweifr „Amerikaan n 
om- op den inrol te komen, dat men 
de kattenteelt zonder veel moeite een mtlhpentje  

.kan, vemehaffen. Iedere kat, zoo berekent hij, 
heeft ongeveer twaalf jont en in het jear.Soor 
witte ka-Cent-elk» belijn t 'de groothandelaar 
tin ets:, 'in voor-  zwarte ft. 8.75, - vair ieder 
Iel gemiddeld fr. 1.7 0.-1-leeftzulk eeue katten-
kwiekerij,een millioen dieren bijeen, dan pro- 
dneee-rt jan./lijft, een millioen vellen met 
ten dagelijk,mh inkomen- 30.00e fes. Daar 

. een 'man Zeer goed- voor' 10 fes: vijftig vb1.113 
kan aftrekken en Imegelie,ele bedrijf aan enge-,  
veer 1000 mini werk zou-verschaffen, zon men 
na aftrek van verdere onkosten ep een , dage 
leksehe netto-winst van 30.15011 frs. mogen 
rekenen. t/m plaats, voor snik eeue onder- ,,hoe. schremiweng, _koe brutaal Ie, - want 
neming behoeft meli alt Amerika niet verlegen dat is volstrekt niet zoo. - 

• Wet-weefsel 

Met de Westersehe, beschaving heeft de 
Westerling den Indischen broeder het voordeel 
tillen- bijbrengen dat er voor hein gelegen 
is in het geregeld arbeiden voor een of andere 
ininstnliverheid4ak )leiza-mee r overtuirgirf. 
konden roze landft,enooren den Indisehen in-
boorling Overhalen tot dezen arbeid, dnar zij 
'v oefen een algemeen kunstbelang te dienen, 
tegelijk met het welzijn van den Inlander. 

_ Immers  de lediselinkumanijvheid-mortkreng-
selen zijn me ren veelal zeer oorspronkelijke 
opvatting rn Ven eenr vin teehnisolie volmaking, 
dat zij en de IV estersche markt gebracht, hun 
liefhebbers vanzelf vinden. Misschien is het 
lintel koperwerk liet meest trekend geraakt 
hij 11117e leleig,e1100tell; toch = het zeer mooie 
ende werk uitgezonderd -- behoort dit nier 
tot die lin- veer-artikelen, welke als kunst-
produet het 1.0,t kunnen worden gestel& 

weer-ml, roI,er  v leelftemek laglin- 
zije rel airs belbegtijkste smorttiMmenden van 
kiinsrilijverlienlmard. Bij alle le.atSTe lle211.0k 

k, bie, el] bijvoorbeeld eimige 
doeken aangetrffen, welkt,  engem ijfeld onder 
liet zeer bijvulden,  lielmoren von wat In,hr aan 
kun, prie geert. liet zijn de iklit-wedaal 
meIk e Kweten thans vermag te toinien. Op 
de Mto gene» rij ree aftwelditig v n dit 
ui, vs. rk. le. huorntrus ,ut de 
deck is cri, ilie e. liriounehtig moei, ile 

Wat ie dat /atm geleden, dat iedereen er 
uoir'n zwart sijilje op na hield? 

7,Det dienstpluirdc , werd het wel eens 
spottend genoemd. 't lion heel wat verduren 
en .het dunrde. lang, - na snijveel jaren 
begon het een- beetje te glimmen, maar slijten 

Pat -was in 'den tijd toen de zijde-
worm. nog aansprakelijk voor hun werk 
warm, - tegenwoordig, nu we nok zijde. 
van houtvezels. anderszins . gefabriceerd 
krijger< is dat 'anders geworden'. ... • 

Maar hoe dan, ook, de ,tidiot., spook mop 
op zijti hultnndsinh, geloof' moet raggen,- 
de taliet neenit wen'r plaats onder de, voor-

_jnarestollen ; niet uitsluitend in zwart, maar, 
ook in vele andere donkere tieren voor s  over-
dag« en' in een oneindige gamma van ftissehe, 
levendige Ideuren robe avondtoilet. Want laat 

.ik ir dit maar Zoo in 't voerbijgarm even 
:zeggen, al die fletse, toere, zoelte, halve 
nitimem hebben , afgedaan,• spreEend kersrood, 
malakiet,groen.,• ambergeel, as daarvoor in de 
plaats Hoep tin niet terstond, 

a a „niets 
niet -liet.  vroegere gemeen, het is soepel en 
week aal leent zich bizonden voor de tegen-
woordige mode, waarin draperies, paniem, 

-geplooide latisques, Volants en woelen suilt een, 
grente-  rol spelek, En dan zijn die voor 
avondtoilet bestemde kleuren zelden elfen, 
maar meestal gestré-Ept, wit en , wit 
en reed, - ook h mille mies; zdoals •reen 
dat noemt, verder fleurige bommetjes op 
Witten ' gerond.: .. Al deze Heniige ding-Area 
zijn als opzettelijk geinatikt voor linze. jonge 
meijas slenk raij..aaarbij -een goden- - peelde , van voren gekruiete -fichu raat een 
smal ,pliseelije van dezelfde stof gegarneerd, 
waardoor soo'n janonnetje nok als, gekleed 

'roirldagtoilet, b.v. voor een tuinfeest, dienst 
- zon- Vtinutll dil  

Een hoed zoeken wij er later bij, --- vd6r 
we dien noodig hebben, :moet-er neg menig 
regenbuitje valleul -V. S. 

tieren zijn .er niet scherp ingesteld, doch 
hebben een 'weifeling; het aantrekkelijke van 
dere .-ornementatie. ligt ''more een niet gering 
deel in dit onnanwkeurige,, dit vrije van -een 
toch - nauwlettend--patroon. De verf heeft in 
ongelijke mate gepakt, hier wat te veel, daar 

weinig; hij. het opifietrw soberen, bet eseeer 
opspannen van de ketting na het verven, zijn 

• 'de draden iets verschoven, niet pree in a 
komen te zitten als .bij den aanvang, toen het 
ombinden dei draden begon. Dit geeft ten 
slottedn artisticiteit aan deze sierdoelen, welke 

_ Je ikiftWeekels-zijeb 
Voor. iedere kleur heeft de ikatster een 

andere Manier van binden, semiet zij naald-
delijk zien kan, welt na iedere verving om-
Wenden moei wordeni Dit il eelt .noodzake-
dijkheid: daar de draden geverfd worden kleur 
op itlein'f 'het eerst gaan al-de draden in de 
kuip met -de donkerste kleur, dan neemt men 
de bindsels af voor een lichtere partij: en 
dumpeli het kettingaraden-geheel in een knip 
met lichtere kleur; deze kleur _legt zich nu 
moreel , op de reeds aanwezige donkere klenr.  

labs op de pos ontbloote witte draden. Zoo 
gaat men voort - totdat het laatst, nadat 't 
verven afgeloopen b is, Ook' de bitidaele der 

meedans. 

Noire» word.. die witbeiblOrell 
je_blijibm. dradeit werden simmael 
voorhu an, dier Vee bet XerVell, 011111..11'11. 
meer telkele, sinir Kij bi een andere klem,  

kuip kernen, neemt men een andere groep 
bintlsels weg: Aldni gaat het verven bij het 
ikatten op • afdalende wijzer-van donker naar 
licht. De gloed in dove doeken is builen,  
gewoon en ofschoon het materiaal ven 't 
allereenvoudigste is, een stevig soepel katoen,. 
verkrijgt men ten, 'slotte het afreet 'ras, een 
of andere zware matte zijden stof. Zoo er ooit 
van versieringskunst sprake is; is het dus 
wel hier, 

-VY"'Itmeee ,-wij hier de -vele schoone weefsels 
ter sprake wilden brengen, welke Boeatan kan 
taken ziek, waren -
wlivoorloopigniet 
uitgepraat. 

Vestigen we 
daarom -mv. aan-
dacht slecht.s op 
de • slendang, die 
de hoc/kil...me 
geel met zwart 
toont, kleuren 

welke op ons kiek-
je natuurlijk niet 
zijn te zien, W at 
wel te onderschei-
den-valt-ia de e 
vendige °roemen-
tatie Van grillige 
florale onderwer-
Pee ed even gril=  
lige dieemetnen. 

T,en__slettes is- 
het nog :het-inte-
rieur von het Boe. 
aten-bedrijf in,het.' 
Ilebbkmatie eelt, vies mammie ne 

- oo enblik uw aandacht gev'estigd willen houden.. 
De kast op, den achtergrond in ditinteneur 

is gevuld met het belende Indische koperwerk. 
Een Balisch weefsel hangt boven de kast, 
een sierlijk gevlochten Dajakhoed bit Borneo 
.hangt-er-tersijdo var.- --

Opengewerkte matten zijn eveneens terzijde 
opgehangen; -zij hoeren mede tot het, aller-
ephoonste walhier is te zien en zijn een be- 
kijken van dialkij overwaard. - 

Op den voorgrond .van de foto treft ons 
een sa,loristoeltje, lorter voor export gemaakt 
en beklbed met een .rood en wit weefsel, uit de 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijd-ner regel 40 cent. 

Uit het leVen van e n beroemd 
kunstenar s. • 

Iu all' and jeder Zeit 

Bleibt froMm in Lust'oud seid 
Dam Leid mit mut liereit. 

• (Bob; Sellumann).•  

De meisjesjaren van Clara Wieak Vormen 
den tijd, waarin pit de edele grondstof het 
beeld gevormd werd van de vrouw-callgirl., die 
later aller bewondering en sjinpatlue moest 
winnen door haar buitengewone karakter-
kwaliteiten, welke in zoo ruime mate op den 
voorgrond zijn getreden in de ZWAM en snaar-
telijke.uren, die het leven heer zou brengen. 

Het waren Mak schier te forsohe dagen, 
waarmee het beeld werd uitgehouwen en liet 
lot gaf -de teelere meisjesziel dikwerf ten 
bijna te snaren last te dragen, doch Clara's 
aStahlfedernature, regels Litzinann het zoo 
tereebt noemt, behoedde haar ervoor, neer 
P'...siPSen en moedig &mestend ze Ook_ da 
zwaarste tijden om gelouterd en gerijpt git 
die reocilij)te periode te -voorschijn te treden_ 

De grootste strijd, dien Clara te:voeren 
-was efitstaan door hare verhouding tot 

Do -vrtendschapnelijke omgang -tussehen het 
twaalf- of veertienjarig kind en de jengellokert 
ins ongemerkt in een -diepere genegenheid 
overgegaan. liet vele temmenzijn, bon ge-
meenschappelijke idealen, beider liefde voor 
eld' kunst, -dit alles had een band tuwehen 
hen gelegd, die nauwer was, dan zij het 
zielizelve bewust maakten. We bedoelen hier 
b e ve n s t in de Volste beteekenis van het woord, 
want dat zij een - Ahnung luidden ven hun 
innerlijke-gevoelens -teri-opirehte-van- , 
daaraan valt niet te twijfelen. We hebben dit 
trouwens ook al in brieven uit dien tijd van 
Schuwen aan haar kunnen bemerken. ' 

En wet zijzelf misschien nog mier durfden 
uitspreken; dat deden epileren. 

Was liet Roberts moeder niet, die de 
dertienjarige Chtm , teen deze eem bij haar 
logeerde, naar zich toetrok es eer. ij luoieg 
Inter maar niet inijir Koken [maren." 

Hee hei echter tij, (la--ros vader , ilie  

luisteren naar. eigen smaakgevoel en traditie 
dan naar het voor kern Meer belangrilke 
vraagstuk van zijn verdienste. WIl is. et-
sreven van Ilocatan, den exportzin in slechte 
heteekinis tegen te 'gaan, doch het feit dringt 
ziek op, -d-at de loop des tule niet is fe-k-e-eren 
en dat deze kop meebrengt een beeoging van 
persoonlijk 'voordeel,- -iem. tgeld voor grooter 
wordende' behoeften. - 

Zelfs in Boeatanewijat menig stuk den reeds 
vertroebelden smaak van den inlander uit. 
En dat is jammer. 

eekeo een scherper blik bad dan zij beiden, 
vond het blijkbaar voorzichtiger, zijn dochter 
cenig-en - tijd uit de nabijheid van Robert te 
zenden, en zoo ging Clara naar Decaden, om 
daar haar theoretische studie.-veert - te zotten. 

Het bezwaar, dat .IVieek tegen een even-
tonele verbintenis vwo zijn dochter met &hu 
maner' had, was geen onder,..dan een zeer 
egoistisch en bekrompen. b-lij was namelijk 
bevreesd, dat zijn jarenlange ophfihring 
volharding roet betrekking tot Clara'. rat-
-wikkeling zon blijken, voor hem voor niets 
te zij. gemeeeti wanneer rij bil-leut.- vee Met 
haar coneertreisen Iltieak aanzien en geld te 
bezorgen, ging trouwen, en hein dus ver- 

liet mokt kon hij dit overmachten, doeh dit 
was geen reden om tegenover hen op, te treden 
op de kleinzielige, minderwaardige manier, 
als hij gedaan heeft, een Optreden, een man 
van eer onwaardig. 

Bet denkbeeld, Clara aan Schumann te 
ontriikken, werd hein' langsanierhand 

een idee fixe , hetwelk hem tot de leelijkste 
handelingen:inápireerde, words het nitstrooien 

smaadschriften over dengene, die hij trek had 
lesren kennen als een talentvollen leerling, 
een trouwen vriend en" een nobel mensch, 
bezield met de meest grooisehe plannen en 

Welk een indrukr dit alles op.  Clara moest 
maken en welke folteringen haar ziel heeft 

, doorstaan,-ia licht te begrijpen en met recht 
.mag gezegd morden, dat zij haar geluk met 
kan, hartebloed heeft gekocht. 

Kon het anders., den dat de band,, die 
steeds dreigde verscheurd te worden, nauwer 
en minner toegehaald werd en dat, juist <le 
'handelingen, bedoeld eim hen van elkaar -te 
vervreemden, een tegengestelde uitwerking 
badden f - 

En nog kwam er iets bij, dat hen de dagen 
vormt  deed_ opengaan- voor- de-.diepte 
hunner sedersijdsche gevoelens. 

In April-1834 lezen - we, in kaar dagboek, 
dat haar vriendin Ernesline von tlicken btj 
haar . in Leipzig kwam, om klavietonderrieht 
bij kaar eader te nemen, Pit jonge, meisie  

.geboortig uit Ascii uit Bohemen, had niet 
Clara kennis _gemaakt .op een,- concert, dat 
deze in Plauen-had gegeven en Wiiár Ernestine 
met haar vader, den riddergoedeliesitter Erei-
herr von Frit:ken heen was gekomen. 

Al spbeclig werd bèsloten, dat Ernestine 
tiaar Leipzig zou komen en aldus geschiedde. 

lieer aanvallig voárkomen en allerliefste 
aard waren' oorzaak, slat -sij al gen* veel 
vriend. Maakte en mok Sehumenif , de dage- 

heer bekuMitg en raakte ie Vuur en vlam'ever 
, haar s.elmoulteid en lieftalligheid, 

(leen twijfel, of het jonge meisje gevoelde 
een wederkeerige genegenheid voor den talent-
vollen huisvriend mi liet duurde niet lang, 
of hall vcrliontling veeel een- zeer vertrouwelijke. 
Ika de • veel joligere Clara , die daarenboven 
al jaren lang cm; zesterlijk vneudametje. van 
Sdlinsuaini grime: Inkt eh VIM wier omgang-
de -ta-kering floridetivvIreid of we,. ne den 

koffovezef 'gemaakt. Op het tafeltje in 't midden 
ligt een gebatikt tafelkleedje in steenrood- ' 
klebrig katoen. Korfjes voor den koffiepluk, 
in -eenvoudig vleektweri uitgevoerd,. zijn op ' 
edu ander tafeltje ta bespeuren. 

Dook liet is de lezeres reeds duidelijk.- ge- 
wolden dat Boesian veel, voorel vrouwen, 
aantrekkelijks bezit. Voor de keerzi'de van de • 
bevordering der Indische kunstuijr • ogen 
wij echter de °ogen niet al ten. - En deze 
keerzijde Lestint, is gelegen in bet fel -  dat ' 

- de Inlander minder nauwjettend begin - te 

60EATAN. 
De Vereeniging ,,Oost en 1.5- ts heeft vveL 

goed , genieti,: te trachten in ons land een 
damde,  te vinden voor de voortbrengselen 

• van de -Indische knestnijváheid. Haar klejne:... 
markt is gekgen,--in 't Heul:item* in den. 
Haag en heet I 130batan. 

Menigeeu zal den winkel hebben opgemarktr, 
waar in de vitrine de, gedenipt-gekleurde 
Indischb doeken en voorwerpen liggen. 

isman is aa rgalatraat re 0-GfeeeliNge, 

rens
StrikeOut

rens
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ongeboren lammeren afkomstig zijn, doch het 
ie een sprookje, dat ter verkrijging dezer vellen 
het moederdier geofferd of door kwelling tot-
vroegtijdige geboorte gedwongen wordt. Dit 
sprookje is even oud vele dat, volgens hetwelk 
het PersignerteLzijumanie-gedrongenekrul-zou- - 
verkrijgen door liet 'in zakken naaien .van de 
jonge 'lamineren. 

Buchare, het. vaderland dezer velsoorten, 
was tot het midden der vorige eeuw een on-
toegankelijk land. Onbekendheid der daar be-
staande toestanden kon het voortleven van 
dergelijke sprookjes verontschuldigen, doch 
sedertRuelandCentraal.Azie onderworpen heeft, 

soja er-in .die gebieden geen geheimen meer. 
Jaarlijks zenden de Leipziger velleiihandelaars 

hun i•ertegenweandig,em ten _inkom, _naar de 
steppen van Buchara en Turkestan en uit pee-
soonlijke ervaring en als ooggetuige' kan ik 
verzekeren, dat ter verkrijging van Breit. 
sehemigvellen 'nauwelijks een enkel llvenver-
eischt wordt, liet natte weer, ijzel, ingewand. 
ziekten of andere oorzaken verhinderen menig 
moederschaap een voldragen lammetje ter 
wereld te brengen. Jaarlijks worden van, lee 
tot 9.00.009 lammeren te vroeg geboren, het-
geen overeenkomt met 5 tot le ,pCt. van de 
totale prodnotie. Derhalve alechto doodgelsoren 

dammeren wonden van het vel ontdaan, modat 
wel geen andere boetseert langs zoo vreed-
samen weg verkregen wordt, els juist het 
Breitschwanzvel: De Modegodin "moest men 
derhalve dankbaar zijn voor de milde stemming 

-waarmede zij deze bontsoort de voorkeur geeft. 
Breitschwanz en. Persianer stemmen van Iset _ • 

• de moedenlier — namelijk van het Kara- 
• schaal,. Met ,le eer,te benaming. wordt het - 
to kroeg geboren lam, reet de laatste het -sui 
sla en ,,lem aangeduid. 

'onrieer os een mantel van fireitsehrwanz 
e kelijk duurder is dan een mantel va. Per- 

. sin er, aan is het prijsverschil minder te zoeken, 
in eenheidsprijzen der vellen, dan in de om- 
sta 'gkeid dat van de Breieliwanzvellen 
zo el meer inateriaarnoOdig its..ln werkelijk- • 
hei zen de , prezen van- Breitschwanzvellen 
en ; Persianeevellen tamelijk gelijk. Goede 
Breitschwanzvellen zijn echter sehaarsch, daar 
in de meeste gevallen het te vroeg geboren 
lanunetje te weinig ontwikkeld is om een 

kram-logevme,...temming------ • 
hiermede spreekt het dan ook vanzelf dat een 
eigenaar ven groots kudde schepen niet het 
prachtige fokdier zal offeren om een Breit-
eclat.. el te 'verkrijgen, dat slechte in het 
gunstigste geval een gelijke wanorde heeft als 
een Persianervel , dathij korten tijd later toch, 
en solider eettig offer, zal verkrijgen. 

Hoogachtend 
w. g, hommeezienrat Tholer. , 

Bestuurslid der Vereemging van 
Leipziger Vellenhandelaren. 

Met bovenstaande- is tevens de herkomst der 
Breitschwanzvellen verklaard, zoodat ook het 
desbetreffende sprookje thans weg gerekend 
werden tot het verleden te behooren. 

Onder dankzegging voor de plaatsing 
Hoogachtend. 

Mevr. Ci W. B-ARNA 

Met genoegen plajasen we het bovenstaande. 
Ile feuilleton van Willem Schtirtnatin had min 
za hl diep getroffen, dat waarlijk het genoegen 
in nile0i bont zien dragen en relt dragen, 
itoulorven wria. Nu metro. Warnara mdinlijke 
inlichtingen voelen we ene voetlicht als het 
kind, dat onder de ban van een sprookje 
zuchtte, en bevrijd gordt -door een liet is 
immers maar een sprookje ! 

We meenden onzeleeressen tle, verluchting, 
niet te mogen onthouden. 

Dr. Maria Montessori. 

(le lult lin. 4-1,41-111'13 VrijtIng kunnen 
tinoren in de aula rins ons gymnasiale, leiar, 
de Ilerneinde painIngiige. Zij, die 
mhiteel emir het Italie: st:Ik:kind is, e. 
weed tOtettteoligett door een hor van tolk:-
kinderen nut de school ,as: Jan ligthart. 
Ilijnelf kon er Mei hij cal, 

Want wande Inch eer hutten de grenzen 
van_dtab leo, cer 'Wi noord aa,' 
Dr. klare' Monteeeort , zeesol Meis kaar  

achtergrond geraakte, spreekt heest vanzelf. 
Naast het volwassen, achttienjarige meisje, 

dat bovendien haar vereering en hartstochte-
lijke toegenegenheid. voor Schtunann niet 
verborg, verbleekte in 'zijn herinnering de 
eenvoudige, kinderlijke en verteouwdbekende 
persoonlijkheid -van Clara 'en in hetstralende 
licht mijner nieuwe'vriendschap leek hem zijn 
verhouding tot Clara niets meer dan een zeer 
geWoon kameraadschappelijke. 

Wel moest hij vele ervaringen opdoen, 
aleefslij begreep, dat zijn oordeel hierin niet 

Wat Clara betreft, deze hechtte inheb eerst 
geen diepett -beteekeliie-oene ',lin gevoelens-:--  
veor, Ernestine ep seliord bet grootendeels 
daarop, dat - aar vriendin ottarx was Sen tij 
en dus een -meer gehjkwearelige kameraad., 
Toch smartte • hek 't vijftienjarige meisje.; 
als &beet' sieli overal en steeds met Ernestine 
bezighield, 'om slechts zoo no -do dan eins 
eert grap met haar, te maken. Toen dateren-
boven « haar vader haar naar Dieselen zond; 
gevoelde zijeicliheffileinaal_diep terneercesl:e  agen., 
en hepelom•nensaanai Vlijtig' ging ze een het 
werk • en trachtte te - vergeten, doch  _Mt 
neven van ten 3 ons het.ver engen 

en de °Must tegen, deels in overmoedig 
Schertsende, deels in stil hartelijke woorden 
aan hem„ die haar liefde ,zoo'n slag-  had -toe-
isehmeht. Zij, meer dan Sehumann, gevoelde 
dus reeds in dien tijde  dat een andere, dan 
een gewone vriendschapsband hen verbant- ee 
deed de smartelijke ontdekking, dat haar 
warme, gevoelens klaarblijkelijk Met beent-
woord werden. Heel veel later beschreef 
Clara nog eens aan baar, verloofde dien on-
gelukkigen tijd, waarin haar jong, doch reeds 

; zoo diep liefhebbend hart ZOO'll schok kreeg 
en bewees hiermee welk een diepen indruk 
dit' op haar' jeugrlige-zieLgernaakt_had„._ 

Went Clara's angstige reorgeme.lens bleken 
jaist te zijn, wat RobertsLerliondingten opzichte 
van :fflrnestiiiii betrof. Bij eeg luchtig bezoek 
aan buis hoorde eij, dat ze verloofd weren en 

-bovendien- soos Ernestine, smals. Clara later 
schreef; heel kleingeestig en onaardig tegen 
haar. Dit laatste nu is natuurlijk: zeer wel 
mogelijk daar een.zekere rivaliteit hier haar 
invloed wel zal hebben doen gelden; evenwel 
oordeelde, Clara misschien emanaties bitter, 
onverdiend hard in haar zeer verklaarbare 
prikkelbaarheid dier dagen. Het dient gezegd, 
dat de houding van Ernestine tegenover,  Clara 
en. Schumann altijd zeer nobel en :goedgezind 
is gebleven, ook nadat hoer verhouding met 
Schumann verbroken war en deze zich met 
Clara verloofd' had. Ja zelfs heeft ze in -des 
strijd tegen Wieek altijd aan de. zijde des- 

,. verloofden gestaan en nimmer erin toegestemd, 
een werktuig van Wieek's haat tegenover hen 
te worden. Een minder ruimdenkend meisje,  
zou allicht anders gehandeld hebben ten op. 
ziekte van hem, die toch niet geheel van 
schuld was vrij te pleiten . tegenover haar. 

Dit laatste -heeft Sehmnarni zelf-  ook wel 
gevoeld; Clara en hij hebben Ernestine yeti 
Erieken steeds met onderscheiding behandeld 
en getracht haar :aangenaam te zijn; een 
vriendelijke hulde bracht Schumann haar na 
rijn huwelijk, door haar ,,Drei fiesiinge opus 
31" op te dragen.. 

Dat Dat Clara's oordeel over. Ernestine met 
heelemail ongegrond was, mogen we wel aan-, 
nemen, daar ook eieek zelf een minder 
gunstig getuigenis "aflegt omtrent - Ernestine 
gedurende den laatsten tijd Tan haar verbift  
te zinent..  

Na haar vertrek schreef hij in zijn dagboek, 
dat zij in het geheel geen leegte naliet in 
zijn-"hult, omdat ze den laatsten tijd toch 
niets aardig meer was; bovendien was ze in 
de laatste zes weken weer alles verleerd, wat 
hij haar met moreel moeite had bijgebracht. 
Hij" vergelijkt haar daar met een plant, die 
zoolmg zij goed verzorgd wordt, tiert en 
bloeit, doch die, wanneer ze verplaatst wordt 
en niet de gewone zorg geniet, verstrikt en 
afsterft: ',die Sonate brannte zu scharf auf 
wie,, d. h. Herr Schumann." 

&heen het eerst alsof na haar terugkeer 
-lange Aech 'de band tusschen hen nog omver 

werd' en de afstand hnn liefde verdubbelde, 
langzaraerband ontwaakte Robert uit zijn droom 
om te bemerken, dat hetgeen hij voor een 

--alles omvattende liefde had- gebonden; slechte 
een plotseling oplaaiende passie was geweest 
en-dat het allerliefste, doch Middelmaftg be-
gaafde meisje here-  »immer op den duur zou 
kunnen blijven boeien. Zijn fantasie had hem 

—d• .51-i-010,inititl. 0.nen zien den  seinden:laad 
Waren; zoefde in meer gevallen uR dien tijd 

-verwisselde Schumann idealen met werkelijkheid. 
Toen hem echter de vergissing ten volle 

duidelijk was geworden, werd de band al 
slapper en shopper, Daarbij kwam, dat Er-
nestine een ongelukkige familie-verwikkeling —
zij bleek slechte 'een aangenomen kind van 
Freiherr root k'. te zijn voor hem geheim 
had geremden, wat hij haar knalijk" nam en 
waardoor hij zich- nog meer in haar teleurge-

-steld-vochl . 
Hoeren we daarenboven nog. dat Ernestine  in 

haar correspondentie — haar oenigen omgang 
met :lammen in'de dagen na haar terug-
keer naar Asell — ziel. een neer middelmatig, 

, • niet re neggett-onyoldoend ontwikkeld meisje 
toonde time brieven die Met bepaald nis. 
namaten door centert of talent, wemelden 
<harentwege van tuut- en schrijthintetil dan be-
grijpen we, dat Schimmen wel duidelijk moest 
itreieel het ;grote vraeltil iteselieu leem ais 

de andere meisjesfiguur in zijn leven. Clara's 
brieven, geestig en klaar, getuigend van een 
kloek verstand en een vaardige pen, staken 
huizenhoog beven die van, Ernestine uit en 
Clara zelf -- Wel; we kunnen den indenk, 

, dien zij bij een hernieuwd wederzien, na haar 
eenzamen tijd • eau, -endriet en verlangen in 
Dresden; op hem maakte, niet beter. Mal-
deren dan met • zijn eigen woorden, welke hij 
haar later aanrader sahreef schienst 
mie Likure fremelaniger — Dij,-warst kain 

' Kind meis.; . mit dem iel harte "iele» and 
-lachen magen -- Du spierbat .so; verstandig 
land in. deinen kagen sah ieh ritten heimlich 
tiefeh .Streldvon yL-iebe." • - - 

Hoe • hii daarbij ̀ Isilli_Clasa_rils.imestenares: 
dacht, liet hij op verscheidene manieren blijken" 
en we hebben maar oenige manen aan ie 
halen uit' tijdeehrift-artikelen of brieven van 
hem, om te zien, dat zijn bewondering geen 
geringe is. •• •  

'Benige dagen s-ddr een concert van Clara 
schrijft hij in het Leipriger Tageblaft ) onder 

_meer i.'„Die jeune Meisterin gebikt- su item 
Wettigen, welche" jonk hakere. Spreebo' der 

• o en,' ' 
vertelt hij, nog tijdens zijn verbintenis• met 
Ernestine: „Clara 'iet in Dresden end cd-
wichelt sikl immer genialer." — Zijn vriend 
Nauenburg in 'Halle 5), schrijft hij onder aan 
een taken-brief nog gauw even; „Clara wird 
Malich, ja innerlioh wie atisserlinli 
reizenden" en in een anderen brief aan De. 'Eken 
(evenals de vorige een latere medewerker aan 
zijn tijdschrift) „Ueber Clara werden Sic ge, 
lezen Inben; denken Sie Sich das Vollentlete, 
imd ich mderschreibe es." " 

Het kon niet andere, of eenweder voortdurend 
bij elkaar zijn moest Voeren tob een ve.chenrett 
zijner banden. met Ernestine, om een verbinte-
nis_aen  te galart,-die-meet overeenstemde-met-
hetgeen eija ziel behoefde. Gemakkelijk dis 
hem dit niet gevallen  en »lenigen  keer zin. 
speelt hij erop, lood hij in dien tijd geleden, 
heeft door den twijfel, of hij goed handelde, 
of zijn, liefde veer Clara wel de echte zou 
zijn "en of ee wel zou kennen bloeien, zoo 
kort na een ondervinding zijns harten, die 
hijzelf noemt „ein Sommerronian, der wobl, 
der merkwanligste seines lebens ser." Door 
al dien twijfel heen drong echter etdeds weer 
de overtuiging, dat de liefde voor Ernestine 
was geweest een tijdelijke dwaling en dat in 
werkelijkheid geen andere dan Clara ook- zijn 
hart had vervuld:. Du Clara bist noeine elteate 
Liebe. Ernestine. mniszte kommen, damit wie 
vereist warden." 

Ten laatste kwam liet dan ook tot een 
ontknoping: we lezen in lijn dagboek de• 
korte aanteekening: „Nov. 1885. Der erste 
Kus. hu November!" De verklaring, tassehen 
hen achijnt al . plaats gevonden te hebben, 
nog aleer de band met Erae,stine geheel ver-
broken leas; dit geschiedde eerst itt het begin 
van het volgend jaar. Zooah gezegd werd, 
bleven de betrekkingen seer vriendschappelijk, 
en mooist Ernestine ook eenigszins het offer zijn 
geweest zijner jeugdige onbezennenheid, dan 
heeft Schumann toch gedaan wat hij kon, 
om haar te sparen. Eenigen tijd -daarna huwde 
zij met graaf Zedtwitz. 

ij Schema.. Gmammolto Schrift., von Ta.. 
R. SCI211.11.1%1 nyiale von Jane.. ' 

Residentie orkest. 

et : et concert van Zondag is de serie der 
middageoneerten afgeleopen. Met de -keuze 
van soliste en van werken is men gelukkig 
geweest. De jonge. Beatrice Harrison is, evenals 
baar begaafde zuster May, hier geen onbekende 
meer. Men herinnert zich nog wel beider op-
treden op een matinee van het vorig tiMzoen. 

De ontvangst .was dan ook terecht hartelijk. 
Ze speelde aschwung,volle en desniettemin 
met gratie en fijne muzikaliteit het violoncel-
concert van d'Albert en oogstte daarmee, even-
als met de .Variations van Tiiihaikowoki een 
zeer verdiend succes. _ 

Het orkest, beginnende met Brahms 
Symphonie, ontwikkelde ook in de verdere 
orkestwerken. een -mooien klank en was in Le 
Roi d'Ys van Lalo wel op zijn best. Van 
Isterdael was, als steeds, se.perienr in de 
solotrekjes. -  

Een mooie serie concerten met een succesvol 
slot. -  

weidingen te treden; haar vorig optreden in 
dit seizoen behoort nog te kort tot het ver-
leden. 

Toch naoge`nog eens herhaald worden, 'hoe 
prachtig haar orgaan en hoe superieur haar 
dictie is; te gaarne ook veervijlen we in Berin-
nering nog eetns bij alle schoone momenten, 
welke de kunstenares ons deed doorleven-lir 

• Handel en Searlatte"ileetrae sas het liel conto. 
en haar technisch kunnen bewonderen, ih 
Braam_ trof ze ons dooi haar dramatiek, en 
van hoe .pittige kraeht was ader Schmieda. 

Dat er een geistdriftig ereraming bij het 
publiek heersehte, bewees het voortdurend 

o aster epplaes en het aanhouden om 
e-mitgeres-tmee--liedereri-deed- 

herhalen en edas . toegeven, , het
laatste: ontroerend mooi gezongen. 

Selunitzler deelde herhaaldelijk in liet succes. 
De'esaal was zeer, goed bezet, veel en veel 

beter dan de vorige maal bet.  geval wao en
,  

daaraan terugdenkend, komt onwillekeurig de 
gedachte hij ons op, dat, moge di aestetische 
uitwerking van mevr. Cahier's oosten,. ook 
gering - zijn geweest, deze in 'andere opzichten 

TOONEEL. 
Jubileum-avond van Mevrouw 

_S a blairolles— 

Mevronw Sehlairolles als moeder. %aula in 
de Vijf' Frankfortera ), ziedaar c.i, rol, ge-
knipt voor een serre-avond. Al haar vriende- 

eenvoudige en zoo waardige kwaliteiten
hadden gelegenheid uit - te komen en met 
bijzondere," aandachtige sympathie volgde_ het 
publiek haar in de drie bedrijven van het" • 
alleraardigste blijspel. 
--De-zaal maa -niet-vol- te noemen. hetgeen 

wel jammer was, doelt waar het hier slechts 
'-een-plaatsetijke-hultligenrgeld-C-het -rsrodté 

feest in Amsterdam reeds plaats vond", had 
de juldlareese toch niet te klagen over - het 
aantal speciaal Haagsche vrienden, dat- kaar 
kwam toejuichen. 

Reeds bij haar eerste -binnentreden vond zij 
een hartelijk welkorst-applaus, 'dat telkens 
gedurende den 'avond zich herhaalde en dat 
aan 't slot, bij de :huldiging, culmineerde. 

De Heer - Rooyaards herhaalde nat hij ook 
in Rotterdam bad gezegd n.l. dat, waar. de 
groots huldiging, namens het geheele land, 
reeds' te Amsterdam had plaats gehad, deze 
slechts emi aanvullend karakter zou hebben. 
Namens Haagde!e vrienden wenschte hij haar 
in de komende jaren een even groot succes
en satisfactie, als zulks in de laatste jaren 
het geval was en bood boe daarbij de ver-
schillende bloemstukken am, die verochillende 
vrienden hadden gebonden.

Er waren er van het Tooneelverbond, .af- 
deeling dee Haag, van de directie van het 
Gebouw, van den impresario den Heer de 
Haan en van eenige particuliere vrienden. 
Daarbij had de Heer Rooyaards nog- eeltige: 
takken seriogen• in de hand, die ,een gdede, 
vriendin haar met een envellopp; had ge 

tiet geheel -droeg een vriendelijk, onopge-
smukt karakter, waar. bovenuit Sablairolles , 
naar or hopen, met genoegen aan terug zal ,  
deuken. 

e la ona • blad van 25 Febr. gaven we er» foto 
lto._ 4i 

11 INGEZONDEN 1tEDEDEEISNGEN. 
Prija per regel 40 cent, 
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VERSCHE TRUFFELS. 

Ingezonden. 

Aan de Redactie der 
e Haagsche Vroussenkronieke 

; Zeer geacht« Redactie! 
bt de H. V. Ns: g komt onder -deRnbriek 

',Medea het volgende voor:  
.lieb het Persianer verkregen wordt heeft 

',Willem Schumann in zijn schoon feuilleton 
,,van het ochtendblad dec E. 11, C. van laatst. 

leden. Zondag verteld. Daar ginds in het land 
„van pogroms en nihilisten, plegen de fokkers 
',pasgeboren schapen stijf in;  linnen verband 

" ets wikkelen en door deze be- of ie het niet 
',juister miehandeling liet haar op de vachten 

„exast-gekruld-te krijgen. D. Lesten nturieti,--- 
',maar het tienen rekt niet en liet haar drukt 
"plat tegen clan onvernettelijken windselwand. 

En tol de II. V. wel niet het roste en ook 
niet het laatst' blad zijn, dat door pnbliciteit 
te geven aan niet de werkelijkheid in strijd 
zijnde feiten, er toe bijdraagt ottomordeeleit 
tegen zekere Inintneorten op te respee- 
tieveltik te doen voortduren. 

Weer in uw had ,,her' geen dementi 
eeednn.n, meen ik ile gelegeeheid Met voorbij 

Iiiiigett labels gaan liet volgende, deern that 

Madame- Charles Cahier. 

Zoo is dr,ii mevrouw Cahier hersteld van 
haar zoo te onpas komende ziekte en gaf ze 
Zaterdag haar uitgestelde liederavond. 

De lezeressen hebben haar verleden week 
reeds kunnen bewonderen in, haar Marie 
Antoinette-costuum en hebben torn tevens 
kennis kunnen nemen van de motieven, welke 
haar hebben geleid , bij het kiezen van haar 
eigeniurdig toilet. We kunnen dus thans volstaan 
met de mededeeling, dat air Zaterdag  in Ceel.  

ranse nosteum optrad. De charme en de 
illusie, die daar venuitgingen, hadden grooter 
kuMen rijn in eenmeer passende omgeving. 
Hetgeen harmonieert met de gratie en de 
weelde van Ver:mille of St. ('lord, etiket :'rij
nuehter aandoend in de Diligentiamial anno 
lul t. Het geheel deed bepaald onhurmonisch, 
hemen, in strijd mortleurden genekt met de 
opeuttialLzen min mevrouw l'altier oultreet 
schoonheid,  

Over leen- kunst- beheeven we lint in uk- 

Aan de Redactie van het • 
dearlorither•Tagehlatte, Karisruhe • 

Zeer geachte Redactie! 
. In hit dagelijkse). ConVersabfe-bijbled van 

uw zondeval/1=er van' 8 . Febr. komt onder 
het opschrift' ',Ruwe 'wijze van Breitsckwane-
verkrijging. een -artikel- voor dat dringende 

uorteetiu_iiehoeft,--claar-iiet-er zich -toe-leent; 
niet alleen de bontindustrie en den vellen-
hmdel schade te veroorzaken, doch levens om 
de dames, die zich in 't bezit van een Breit-
achwanzmantel bevinden, de vreugde reverzoo'n 
bezit weg te nemen. ,Liet • zijn derhalve ge- - 
rechtvaardigde belangen, waarop ik mij beroep 
indien ik U zoowel als de couranten, welke 
nw artikel overgenomen hebben, om opname 
van het' hiervolgende outs oord verzoek: 

Hee; • Theodor Thorer, Kfinigl Sachs. Kom-
, mersienrat te Leipzig gegeven antwoord op 

een dergelijk in het Karlsraher Tageblatt 
verschenen artikel te Publiceerem • 

Dit antwoord luidt als volgt: 
. ' • 

• Leipzig 14 Februari 1914, 

rens
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MODES. 

EXPOSITIE. 
SCHENKWEG 34. 

Toi. 7333. 
LA Ham 

MAISON PFAFF. 
Plaats 24. 

V. 
Teloph. interc. 4129. 

Costuma tailleur 
naar maat, in tilaurm Serge of Engelschc 

fantasie stof. Mantel met zijde sgewaad.,

1 

te klasse coupe en uitmuntende aftintrking 

MAGAZIJNEN 

H-. MACK, 
Lange Poten 31-33. Hoogstraat 3. 

EXPOSITIE DER MORE» EN NOUYEABTit 

(Houdt Braef Stant) 

Is-  de-haai-n van het nieuwe, hoogst elegante, 

bijzonder lichfloopende 

--- DAME S-R ki WIEL 
dat ik dit seizoen in .den handel breng. 

1OUTMAIIMAIT-11— : : W.' C 1,11EYEREN. 

weten wil, hoe men kinderen lal opvoeden — 
oois men ver buiten onze grenzen begeerig 

naW. de woorden van den Nederlandsehen 
- .paedagoog, die van zijn daden tot heil van 

., 
'' 

het kind verhalen. - '. 
. Op-  vomerende Iiirnoodigiug :vertoeft Jon 
lágthart thans in Noorwegen en houdt daar 
lezingen. • : ,:, . 

liet alle aandacht werd Dr. 3IOntesoori's- 
bogradit, gevolei,,rIe nette uiteen, 110 ze 

door ' aorgvuldigeSwabuseining sta "elk Iiiid: 
- sizonderlijk,, het gaat. béhamlelen -elk naar 

zijn ..11211d' -zoklát +111,` Wat . P.I.-i.r1 ._het kind 
steektaan rneltig„, Missisbiaii Naulaan talent, 
af erin -.geur, tot bloei. en' volle ontwikkeling 

• komt.. Ze-toonde oen;: hoe de tegenwookdige, 
' -schalks oetling de persoonlijkheid vair*. het . 

kind te ' eter breidelt, te deer con banden 
legt „-.-hoe daardoor het gemier ontstaat van . 
-temiejiging VRIJ vele eigenschappen, die 'het 

: kind plo Menoch . zenden kunnen -sieren ini •• 
de Maatschappij -dienen- 

. 
. . 

Ze verhaalde ven de scholen, in heler geest 
'opgericht in Reine,. daarbuiten ier Malie, ie 
Zwitserland en in Amerika. ' . -; . 

Ze toonde, geheel'te zijd de wijz.C ., medley', 
lijke Vrouw, die., zooals haar ilangsehe weg• 

. 
. De. Engetsche kiesrechturouwen;_ 

. - 
Onke medewerkster in Engeland merkte het 

reeds, en zon terecht op -- de lente schijnt 
het bloed der  Engelsche.kié.srechtvroum weer 
tnidlenw -onrustig te hebben gemaaltt . 

Misschien hebt ge reeds meermalen in onze 
kolommen gezocht, of ge niets mees rondt over 
de Engelsche Idesrechtvronwen, die Mali weer - ... 
moveel nethalen—. Ging ons den de ver- 

4.  meldemeldeVF43.48. -fli aan 't: hart of het lot tier 
.. Vroinrmi, die zeeveel -etenden "%nar ,paraons 
. dem:postten, of • de vechtpertij timschen  minra- dat 
' getteS en . politie ,te "Glasgow. ''• • . • .i.. 

We' 'nebben opgehouden u . van Let steeds 
;'heftiger optreden-  der suffragettes te vertap., 

okk*.al, omdat 't _zoo eentonig, _wordt Dit 
vernield .—'dat vernield Hier brand gesticht, 
dmr een boen gsbrorpen. Deze guvangen,se- 
nomen —,•gene weetlosgelaten na een "honger- 
staking. -- t . 

Daalt, 't Was niet de eentonigheid alleen, 
die 'ons af houdt van ee te ,berichten, wat 

 vrouwen,     daar ie Engeland doen. • , 
Eet wordt ons te droevig au het alles op 

te scinijven teneinde' uw belangstelling te be- 
vredigen. Te droevig, altijd opnieuw weet te 

, . . . 
moeten ze . voort -- haat verderf te gameet. 
Is het niet vreeselijk ! Och, .dat er iemand 
kwam, die een middel., was Meeaten haar 
en de onwrikbare regeering. Te veel energie - 
wordt nee 'toch vempild, te veel kostbare. 

'krachten gebroken. , . 
, • " • . ..- . • • 

. . 
eens - naar hartehmt willen dansen ere dan 
zoon avond • eliet afhankelijk zijn van de 
grillen en vakkenvan de hemen der Schepping, 
waaronder er 'zoo vele zijn, die of. Iseelennial 
in de rookfoyer blijven, of slechts . -Willen 
dansen met enkele liennes. ,... - . . . . .. .. 

• 
' -' ,.'Erainesbal. 
' •  

• We •zoutlen ons niet lommen voorstallen ‘ 
een iial, als in denvatkeetild•garegbld te . 

Berlijn gegeven weidt, hier opgang aan kan 
wen Maken. We bedoelen liet hak dei knuste- 
naressen in Vriendinnen . der K11.1114.. Het is 

-een. der bekendstelndeaskersie bals van Berlijn. 
Hoeren werden eensioudig niet toegelaten. • 
De bePa.lingen, hieromtrent zijn zeer streng. 
Toch zou liet ons een goede grap lijken, ah 

.een man het oom werkelijk waagde, doende 
controle heen te sliPpen. . - . « 

.' Echter zon het bal hem geen anderen aan- 
blik opleveren dan geit ander bal. Niet eenddoel, 
zon het lem de ongewende eentonigheid-  VIP 
louter , damestoiletten bieden, Zeer vele, deel- 
neemsters toch kiezen iaat, in jaar wit .emi 

, 
.1"teevlupht voor,2y  

, Ge herinnert ee  ir„,„„,„ 'ire,,,b,„,i-,:e, , d  
wel ov_ei de stookjong vánliovenstaan in,  
echtrag. in a.,-.3breoiiistsiaat? . - . . 

-Onze. ' Onze. geachte medewerkster ..maalite toen 
ook kenbaar. het .verlangers:naar nitbrettling. 
..Thans heeft' men de hand aar de ploeg 
geslagen om tot do ecoreet gewen.se.hte e.n 

. cao noodssak5iij'ke 'uitbreiding over te gaan. 
,Eas .,goed- .vriend der vereeniging heeft f 10.0.00 
beloofd, zon de •overige f 80.00'0 bij elkaar 

` zullen kombn. "  
In October wil men een lancy-fair geven 

en een loterij houden alles voor het goede 
• '. •  

We hopen n ven een en'ander en de hoogte 
te heelden. • 

Mom,* ..,•••• slsgen I Dan zal ook-  a 
sehijielijk-  Ira -wordendst—&--gm- g....sorgd 

----trell'ésTrtiliffirEste; Zinspelend 'op wat re reeds 
voor het achterlijke en het iiliote 'kind had 
gedaan —,',kwam ,om te zoeken en zalig te 
maken, wat verloren ee as.a 

ems impaases hebber gewerkt. "Ze zijn te trotsch. 
cm terug te gaan—dalivoor zijn ee den ta* 
Gok waarlijk• met te veel hoop en vertrouwen 
begonnen! Sti staan kennen ze niet'— duo 

Een bal zonder haaien — een bal zonder 
muurbloetizpjes. od• strenge `balmeedere I • En 
misschien zijn daarom de dames doel op het 
idee 'Van een damesbal gekomen — 'ze zullen 

legenheid komt, vaar «enige meeders, OM een 
poesje bij haar kindje te -blijven? 

De Itotterdamenhe Toevlucht kan vier zulke 
gelukkigen maken! 

-0-1+.-tc  E-N 

M. BLOM JANSEN 
Darnesi  

F. BARTELS, Darnes-tailleur. 
TOLLE1V8STRAAT 128. - Tel,. 8892. 

v.h. Coupeur MAISON PFAFF. 

Bericht ontvangst nieuwe 
staleneolleetitee en neodellen. 

Teller made vanaf CO gld. 

H. van Dooren 8i- 
MODES 

5 Hoogstraat. 

AMSTERDAM UTRECHT 

Leidschestraat 24. Oud Kerkhof 22. 

Effecten. 
Warmoer gij effecten bezit, 

abonneert a. den op hee 

passosp.g.DAGBLAD 

.Koriekracht 
prijs per halfjaar f 7.50. 

EL.KEN DAB een 
belangtijk' hoofdartikel; 
eiken dag de vragen 
van 'abonnée gratis be- 

  ardwasrd ;.—alken dag alle 
• berichten, die voor den 

effeetenbecitter. van 
belang, kunnen warden 
geacht. 
Vrangtgratiaproofnuin. 
mors aan hef bureau: 

Alla Paulownastrait IR, 
's-Gr avenhage: 

Den Haag, 

Groennoarld-Eilifenhof. 

1)1.297SON DE RONNErEt1 
Telephoon 100. elen'ilaag, 18 Atari:1-1M. 

lor Kennisgeving. 
De Tentoonstelling der Nouveautés :boor Voorjaar en Zomer blijft geopend 

tot en met Donderdag 19 Maalt - 
geleefd noodigen wij de Dames uit, deze Tentbonstelling, ook van Mantels,,  

Mantelcostames, Japonnen enz. geheel vrij  zonder oenige verplichting tot hoepen, 
te P0121017 bezichtigen. 1 .  

liaison de .  23onnekteie. ,- '..  

-RDBES-1714ANTEAUX. 

Maison 

Willems-Janssens 
de Bruxelles. 

43 DE -RDILITERSTRAAT. 

Door 
leven, is zeer oude, hoogst gun- 
stig bekend' etsende 

Fabriek- en Detailzaak 
in een der hoofdplaatsen, met 
vaste Glienteelen TE ROOT,• 
of ziele met Employe's, in 't bezit 
van kapitaal, daar werkzaam te 
associecren. AcconntVeralteg over 
laateSs jaren, Kapitaal absoluut 
zeker en 1.ffiet. Dividend. 

Brieven onder A 105 bureau 
cursist blad 

aan het Lago Maggiore 
indstation van dan Gotthardspooelljn. 

6 uur van Bazel. 

 BOSIg en-=bithee teat 
D) ooi yonerslatodirk aotoriteiten minbetrofro. 

GRAND' HOTEL LOCARNO...  
Svhoe,11,41P on comfortabelste verblijf aan de Italiattneche meren. Illfgangspout voor 

niterapjes. hemmende tuin. Centrale Serwarnung. 
Ilromtnes en besSheljeing vee den geneesheer. Or umtpg, sendt AALLI Ei 

he Boek- sa Stsendrukkeeij, voorneem 11. L. 
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-DE HAAGSCHE' 
VROUWENKRONIEK 
Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw 

Eerste jaargang. Zaterdag 21 Maart 1914. No 

Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag. 
De'abeneementserijs bedraagt r0.76 Per leWartmell 
bij voorraitheteline.. Afzonderlijke »voelers iateeits 

lloofdredaotrice: 
Mevrouw Fl LIIdTEN---Rsue. 

- Bureau ven Anianneraerte oe Remmen 
KNIMITERDIJIC 16, 's•GBAVHNHAGE. 

PRIJS DER A_DVRIITINCEP:mr 
Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meeel 0.20. 
Groots letter woeden  naar plaatsruimte----
:berekend. Bij abonnement belatgriike korting. 

BERICHT. 
Wie zich vanaf heden op 

De. Haggschw Vrouveenkroniek 
abonneert, Ontvangt de tot 1 Jpril 
a.s. verschijnende nummers gratis. 

- De Directie. 

Het tegenwoordig-standpunt der politieke 
partijen ten opzichte van het - 

vrouwenkiesrecht  

het vijfentwintigste is,. en duts eigeniijk een 
jubileum viert? 

Arm land-,- waarin, in nog geen 05 jaar, 
vijf-en-twintig maal de nageerende machten 

-werden oragegoeid-  enewe-ggelregtht evath-t-ent,-  
dere, met tegenovergestelde ideeën vervangen. to 
het wonder, dat snee wetgevende macIdne 
zoo. moeizaam loopt en zee weinig maalt? 

Alleen evenredige vertegenwoordiging, 
die de hartstochten dempt, en de gele krach-
ten regelmatiger naar een richting duwt, ook 
door ongezonde partij-forniatiez te >reken kan 
ons hierin, dunkt me helpen. - 

-Maar onze Vrijs-Dernocraten? 
In 1909 reardigden zij een Manifest uit. 

In het Ontwerp was deze weneoh te eindebt 
rklgemeen (mannen)kieereclif ingandweta-

herziening, die dit waarborgen zal,- en do 
mogelijkheid voor vrouwenkiesrecht openen.

In het goedgekeurde Manifest beidde de- 
zelfde wensch . 

eAlgymeen (mannen)tiesrecht en grond-
wetsherziening, die hiervoor, ee voor vronwer, 
kiesrecht een waarborg zal opleveren." 

Een kleine woord-omzetting maar, lièv voelt 
n loet enorme verschil in uitwerking ten gunste 
van het vrouwenkiesrecht in de goedgekeurde 

In het j.«: de mogelijkheid openen, 
in het, 2..; bet recht gewaarborgd door  

welwillend ontving en het adres eigenhandig 
aannam;.(een andere behandeling dan minister 
Heemskerk het cloo machtige adres van de 
8. D. A. P. meende te moeten aandoen T)_ 
--IU--Ug-elèidé-di-de---iède van den voorzitter 
speelt het vit: adat de invoering van alge-
meen kiesrecht veeleer een daad van staats-
beh oud dan ver4staatsverevalrldng is, en 
dit, omdat slechts door aan het geheel e 
volk te schenken vertrouwen, zelfb e - 
schikking. maar dus ook verentwoo.rder 
lijkheid, een vreedzame ontwikkeling 
van het staatsleven --bereikt kan 

tegen 

Et niet 
Want ere: wat het Concentratieeprogram 

vraagt--ten opzichte van het kiesrecht voor 
de vrouw ede gelegenheid openstellen., 
ie zelfs min der dan het Beginselprogram als 
eijoch stelt van de minste der broederen, de 
Vrij-Liberalen: ehet kiesrecht verleenen aan 
die vrouwelijke Nederlanders, welke aan te 

'bepalen Meehen beantwoorden! I. - 
Ik sta ron boel graag op de Sebeveningsche 

pier, als het erg rustig is, en tuur en tuur 
naar de golven: kijk, hoe machtig-gmpierd 

het ' strand, en hei ver overstroornen! 

buigt da ar één om, en schudt haar overvloedig 
schuim uit, hoe keeinklijInsterknel-zelre 

En del,  nog een, even machtig, even wils-sterk. 
Maar daar trásohen in, wat een vreemd 

gedoe; zoo'n -:weifelende lijn ven brokkelig 
water; van gescheurd en verstoven schuim !'t 
• nietmee, 't trekt achteruit, een tegenstroom 
duwt op, plagend zand verspert. 

Wet doen mijn machtige golven? Rollen se 
aan in 'volle banning? - 

Neen,.. ze steken allebei-een arm Uit, en 
verbinden die achter de zwakke om; te nemen 
haar mee op sleeptouw. Ze bereiken alle drie, 
gelijk en in goeiige regelmaat het strand. Ze 
k taan en heel- weinig meer eenheid, taaar 
-metegebrokee kracht! 

Misschien is het :beter eon?, misschien ie 
het noodzakelijk? misschien doet nes oproerig 
gemoed het wijste, zeek neer te leggen in 
berusting...? 

Ook bij dat ande re compromis! Er moest 
worden opgeofferd van heide zijden: de Vrij-
liberalen offerden Versterking der Eerste 
Kamer, en welstandsgrens, de twee 
andere partijen H-et verde re stad in ar van 
het- -V-rerrre-entiemlv41-, watnog welfk maar 
een deel van de Vrij-liberalen veenachten 
tegen te houden. 

In het Coneeirtratie.Comite, enurengeeteld 
uit lloofdhostuareleden der drie genoemde 
partijen, zaten uitstekende democraten tot 
de tanden gewapend in efweer van wel-
standsgrens en redding van valkee(leee rammen) 
invloed._. er ontbroken in vrouwen, of 
zelf» maar erna. vrouw! 
• En ,luiruns te meer, hen ik dame» romitj- 

zoo dankbaar dat het rond-uit en zonder 
tegenstaibbelen, de beletselen tegen de v e r-
k] esb aar h eid der vrouw - uit de Grondnet 

at sneer. 
W. VAN ITALLIE—,C, Evenas. - 

Iets over 'de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken ten opzichte -van de Vrouw. 
Vroeger hete ik in dit blad eens geschreven, 

dat 'de ongehuwde vrouw langzamerhad in het 
burgerlijke recht gelijk gesteld is nen den mare 
en de pijnlijke athterstellieg in het eivielrecht 
vooral de vrouw treft, die in het huwelijk 
treedt. 7e meet dan met berooving vardvelert, 
lei rechten haar misdaad boeten kaar leveu te 
verbinden aan dat van een man. -""- 

Toch zijn er nog 'enkele punten, waarin 
ook de ongetrouwde vrouw bemerkt, dat pus 
burgerlijk wethoekalleen door-meepen -ie wanpre 
maakt. Latere wetten; Koninklijke besluiten, 
en ook gemeentelijke verordeningen dragen 
verder het hunne er toe bij om nek haar geen 
°ogenblik te doen vergeten, dat" zij van allen 
direkteu invloed op de wetgeving is verstoken. 
Ze leoren haar dus ,,drme_ en  lesvan  

NcTirwvTjk onderwije de waarde van liet 
stembiljet. • 

Op een paar van den' "achtereellingen, die 
evenzeer de ongehuwde als de gehuwde Vl011,e 
betreffen, wil ik hier wijzen. \ooral dr VNO- 
wee, die in een kromp ene heide' of nijver- . 

werkkaam Zij». VII bar aantel bedraagt 
eils (Mimeden,. en wast nog jatirlijke, zullen 

deze uitsluiting al, tentamentje en grievend 
moeten reden. 

Dat giro ,111. 11C getuige uilig eijn hij liet 

,„ • 
Na de jaarvegadering ran 1901; waarin 

de Liberale Unie de urgentie van het Algemeen 
(mennen)kiesrecht niet wilde erkennen, scheidde 
eieb een groep van eniger democraten af en 
richtte den Vrijzinnig-Democratiothen Dood op. 

In Januari.'1908 verscheen hun Beginsel-
program dat w m. bevat: streven .naar gelijk-
stelling zowel in kiesbevoegdheid als ver-
kiesbaarheid voor de vertegenwoordigende 
lichamen van mannen en vrouwen.. Op het 
-woord s tr e v e n moet • in ; dezen zin den nadruk 
vallen, want hetOetwerp Grondwetsherziening 
en datzelfde jaar ingediend door de Vrije. 
Dein. kamerleden, vraagt mast algemeen man-
nenkie.srecht, in de grondwet neergelegd- ,;het 
kiesrecht voor vrouwelijke inge.zetenen, tevens 
Nederlanders, die volgens de bepalingen. 

-- —de r--ki e lee et-kleo bev ce-g "é --- - 
Een gepote vooruitgang zeker bij al het 

vage, onbestemde, waarin, in de praktische 
politiek toen nog die vreagstak rondnevelde. 
Ook het vooretel tot grondwetsherziening der 
Sociaaldemoeratisehe kamerleden b.v. verscheen 
eerst mem een half jaar na dat der Vrijs-Dete. 
We hebben hier dus alweer een blanco-artikel: 
de Grondwet laat n I. de kieswet vrij in het 
aanwijzen der entag eri ë n van kiesbevoegde 
vrouwen maar... zij ei s c ht het vrouwen- -

',kiereeht De toelichting tot • het Rapport deel 
duidelijk' uitkomen, waarom deze gebiedende-
oiseh-Mor de Grondwet moest woeden gesteld. 

Op één punt gingen deze voorstellen ver- 
Vrijz.eDem. -echter niet ver genoeg t 

bij de vrijlating der kieswet ten opzichte van 
de kiesbevoegd-teeverklaren vrenwen was niet 

• genoemd, dat nooit een welstandegrens die 
bevoegdheid bepalen pielt. De angst voor het 
edameskiesrecht" kreeg de democraten te pak- 

• iren en talrijk mullen de pogingen zijn OIO die 
welstandsgrens met name uit te sluiten, wat 
gemakkelijk gelukte, omdat ook de oorspron-
kelijke ontwerpers haat allerminst beminden 
inch begeerden. • 

In dezen tijd, had het in 1905 aan de 
regeering gekomen vrijzinnige ministerie:-  de 
Meester,-  van een door hem ingestelde Staats-
commiesie een ,Rapport ontvangen Geer de 
traag: ewelke andere wijzigingen dan die 
wan de artikelen 80, 197 en- 140 in de 
Grondwet dienden te- werden aangebracht. 

_ regeling hei:warnet _ki e abaci-oe-fe-a- 
h ei d was dus aan deze commissie onttenkken, 
maar wel sprak zij zich zich uit-nrer do ver-
,ki e eb aa r hei d,_-en wilde daarvoor met 6 van 
haar 7 stemmen, alleen als algemeen steek 
stellen te zijn: Ne de r 1 and er, en niet man. • 
De-vrouw' lid van een der Verteleenwoordi-

' gende Lichamen wensehte zij dus mogelijk te 
maken. , • 

Toen meende ook de Vereeniging voor 
Vrouwenldeerecht deer uitbrenging van een 
rapport den oplrlarenden toestand nog 6 kun-

- nen verduidelijken, en zij vroeg: 
le de toevoeging bij artikel 5: elle Neder, 

landert wordt hier en in de volgende artikelen 
- bedoeld zoowel Trotiw als man.. 

Eenmirt overbodige »Ramt,' ei, • ;  
V.: be leden der Tweede Kramer (enz.) 

worden rechtstreeks gekozen door de ingezete-
nen, matinee en vrouwen, tevens Neder-
landers, die ..... 

Een niet overbodige precizeming! Wat deed 
bet ministerie de Meestee?... het viel in 
1908 (over de oorlogabegrooting) als het drie 
eis twintigste in de reeks sedert 1840. 

Zou het eert goed teeken zijn, dat het 
legenwomdige ministerie, toet van der Lieden, 

de. Grondwet,;. • Ter Algemeene Vergadering, waar dit punt 
behandeld werd, bleek duidelijk, dat het 
Hoofdbestuur oruniddelijk te vinden was voor 

-tweede-lezlner---en-ffl, e ge-Keil overnam  
het had eenvoudig bij het samenstellen het 
versaag niedgevoeld.—  

-Z-eer begrijpelijk, als men heel veel te 
regelen heeft! 

Wie ded,en het 't verschil voelen? Vrouwen, 
ter. Algemeene Vergadering aanwezig, 'die op 
de mogelijkheid van omzetting ewezen, en .de 
gunstiger houding voor het vronwenkiesreeld 
aanprezen. 

Daarom vertel ik n dit detail, om et te 
laten voelen de kracht der vertegenwoor- 
diging nu in een vergadering, en later  

Br moet eens even een pluimpje, afsteken 
aan het adres _van de Vrije:Democraten: Zij  
rijn de -stenige politieke partij, bij wier, nn- 

- • van de oprichting, af, en tot dezen 
dag toe een Verruw in het llooMbe..stuur zit-
ting heeft. 

Op het Manifest volgde, nadat pogingen 
tot samenwerking met andere partijen in deze 
mislukt waren .... een eigen Adres van de 
Vrije: Dem., waarbij zij handte.ekeningeo vree-

enkelvoudig, door geen zoogenaamde 
h bl chksh 

▪  rrectieven ,verewakt algemeen bosrecht . 
voor mannen en vrouwen in de' Grondwet te 
hijgen-.  

',Door geen e.g. correctieven verzwakt• met 
andere woorden; weg met de welstandsgrens, 
weg met de machtsuitbreiding der Eerste 
Kamer. Tegen-:deze beide eiaeben van de.  
Vrij-Liberalen gaat het Adres vierkant in. 

Het verwierf 86.619 handteekeningen , 
-waaronder 9.322 van vrouwen. 

te Ook toen al, om nog zwijgen van op 
dit °ogenblik, was de sympatie voor de ver-
krijging van de wentelen in het Adres uit-
gedrukt ouder de z.g. ',burgerlijke. kies- 
reitibeireging, veel grootvr, dan door de, 
toch • eerwaardige, cijfers wordt uitgedrukt; 
maar het adres had met groote moeilijkheden 
te kampen: 1". werden de vak vereenigingen, 
ala zoodanig, niet uitgenoedigd hunne krachten 
voor het adres in te spannen, omdat de 
Vrij..-Dem. meeeen dat de vakvereeniging 
wijzer doet zich terwille van haar groei buiten 
den eigenlijker politieken strijd te houden; 
ten 2.e. W. juist het groote, Soc.-Dem. I'e-

-tielenement- -verseheeenrearep-ve 
enden geteekend hadden, omdat- de beweer-
dingen van dit Petitionement ben dat mogelijk ,  
maakten, en ten bleek de hulp alt andere 
democratische kringen gegeven, meer dan 
gering ode redenen , die zij zelf duidelijker 
begrepen en veelden dan dat dit deadreeteerende 
zuetetpartij mogelijk was! 

liet adres, met 'ie vijf smart deekn hemd-
teekening werd deur het II. 11. een de 
Koningin aangeboden, die een afvaardiging 

en, om ',t ee egin/te van re tstree c en g 

Och, tot nu toe spuit de fontein zoo mooi 
in de hoogte;  al voller en al kleuriger stralen 
seldeten de lucht in, en .buigen er gracieus 
in een regenbogendee glans. 

Welke hand draaide de kraan terug en 
liet de fontein maar ter halve hoogte, en in 
de schaduw,' een mager straaltje opatuwen? 

De nieuwe verkiezingen kwamen ia 
slok t; de kans eek reactionaire regeering te 
doen verdwijnen, deed zoeken naar samen-
werking:de Concentratie kwam tot stand. 

Ten epeichte van het kiesrecht luidde de 
eischa ',algemeen kiesrecht voor mannen moet 
worden ingevoerd, zonder dat aan die her-
vorming .als voorwaarde wordt verbonden liet 
vereen van maatregelen tot verzwakking van 
den volksinvloed. 

De gelegenheid moet neneelmagenne.n 
aan de vrouw kiesrecht te verbreken., 
zonder dat daarbij eischen van maat-
s cha pp elij ke ree wel stand -ne ogen "worden 
gesteld. De beletselen tegen verkiesbaarheid 
der vrouw moeten worden weggegomen.. 

Ik herhaal 'mijn raadsel, opgegeven bij..: het 
overzicht van de Rechter-politieke partijen:  

',Meug drie bekende politieke ingrediënten 
door cldn,. en zeg me welk nieuw product er 
uit komt. 

Weet 'e 'de 'oplossing? 

Had-het ten opzichte van haar kiesbevoegd-
hekl niet meer willen doen? 

Ia het vage egelmeenheld "openstellee., dat 
vertaald kan werden met ',het woordminne- . 
lijk wegnemen. en dat verder Ment hoeft te 
doen ... niet eerder 'een ongelukkige, onklare 
gedaehtetnitdrukking dan wel opzet? 

Het lijkt wel zoo! want én de heer Drucker - 
en de heeren Roodhuyeen, de Meester, de 
Beaufort, de Kanter' — en meerdere --.-: ver-
klaarden, bij verschillende gelegenheden in 
tamelijk in.ln-kleldende-  woorden i-edatigt-Wer - 
niet anders sal kunnen, dan dat in de Grond-
wet een positieve eisop tot regeling van het 
vrouwenkiesrecht zal woIden neergelegd, dat 
men wel onzaiddelijk tot invoering van dat 
recht in één of anderen vorm zal dienen te 
besluiten.. 

Dea te meer jammer, dát de formule negatief 
uitviel! • .. 

Want --- wie weet het niet? — de ge h ee 1 e 
linkerzijde, daar6e opgeroepen door de Koningin 
na de verkiezingen, was niet in staat een 
Ministerie te vormen, omdat dat deel der 
Linkerzijde, dat met hen de-meerderheid 

, vormde — de Sociaabdenmertitee -"--- meende 
' de aangeboden -ministerportefenilles te moeten . 

j Het ',Ministerie Gort van der Linden. b 
. !gevormd -hoven-en -leiter -de -partijene-het-------- 

'gevoelt zich slechts geroepen den volkswil 
int te voeren, .zoo als .die zich bij-  de alge- 

eetre verkiezingen uitte : in de woorden van 
het Coneentratie-marrifest; in h erkiezingsuren 

k zelfs door de Socriaal-Demoeraten als noch 
Igereepen. 

 

' Toen op 17 September 1913 dan ook de 
mee Ve-mluerePoelmen en Drucker tijde,. 

et onderhoud met Minister Gort v. d. Linden 
.E. verklaarden, weerom de vrouwen niet 
et in de Troonrede toegezegde niet tevreden:  

kenden, mochten zijn; toen zij er Z. E. aan 
herinnerden, dat bij 'n wijziging zooale de 
Troonrede die 'aangeeft -in zake het kiesitcht 
voor de vrouw., de wetgever haar dat recht 
kan geven, doch dit niet b eh oe ft te doen , 
terwijl mede zijn op:elger het éereartel toege- 
kende weer.  entnemen kan, luidde het antwoord 
van Z. E. zondèr einige tereghánding t 

;Daar hebben de dame, gelijk in.. 

• *ss*  
' ffè , ik moet eens even uitrusten! a ook.? 

een volgend keer zult a hemel, de beloofde 
zien _ prij en en nog ee 
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de vrouwen niet uitdrukkelijk-uitgesloten; doch 
schijnen ook rij, die aan de -  verutrehten vol-
deden, geen gebruik gemaakt te hebben van 
haar. Triesreet. Ook zonde zij, wanneer ze 
dat getracht hadden, .  =kar afgewezen rijn.-  

Elke gemeentes  die dit wenschelijk achtte, 
kon overgaan tot oprichten van een Kamer, 
en moest daarvoor en bedrag ver de be-
noodigde keten, 1.1.v. voor. een beeldigdert - 
secretaris op de beginping brengen., , ' 

'In de beeigellacden werd, geen verandering 
gebracht; de Kamers bleven slechte  
lieer  ent- - 

. • .. 

lid bleven zij-  eelfs nog in 1890,:toen door 
het- 'wegvallen van de patentbelasting, -de 
'grondsleg eer de kiesbevoegdheid voor leden 
der' Kamers—weggevallegesteat-,-en esn---Meuw 

opmaken van een acte van burgerlijke stand, 
dal b. V. een mister geen getuige kan zijn bij 

..het huwelijk van haar broer) et dat evénmin 
een vrouw getuige ,  mag zijn bij het opmaken 

-hij een- notarieele acte, b, v. dé verpleegster 
geen getdige mag zijn_ bij het maken van het 
testament vid haar patient, makt niet alleen, 
ge vemteen.in _dein bandhl af nijverheid Dank 
alle 'vrouwe, gehuwd of ongehtind nokten 

..door, dere ine het. reetripel,Wan 
• onbetrousecreheid 'gemerkt. Ik ticiem--.1Mt hier 

nleehts volledigheidshalve. Maar het feit,. dat 
geen ,'enkele -venae: die aan lieh-hoofd ‘seliat- 

• van een handelsmok; een bfoeienden winkel 
beatusitt, zelfstandig of met een medebestuurder 
een fabriek • beheert kiesrecht bezit. voor de 

. kam et's ve lcerPhandol-enFalicieken, noch 
verkiesbaar daarvoor is, raakt haar sneer direkt 
.dan. alle:  andere vninten.', Ook• dat zij,'door . 
de,  wet zijn uitgesloten zitting te' nemen in 

, een arbitragecommissie, roomt, in- den 
handel, dikwijls het werk der "rechtelijke 
leges bij geschillen over:treint omdat haar merk 
teel minder omslachtig en kostbaar ie dan van 
onze.zeer ,  langzaam werkende rechtsorganen, 

Daar voortdurend in bevoegde kringen op 
nisatie van de verte neroordi 

n e ,en nijver eid wordt aangedrongen, en 
zeik bij de voorstellen tot herziening, die 
uitgegaan zijn cap, de Kamen= van koophandel • 

• en Fabrieken - -zelve in 1098 in. een schema 
neergelegd, opnieuw alle vrouwen van het 
kiesrecht en de. kiesbevoegdheid werden uit- • 

eten, Wil-ik het Instelde' de-vrouwen "-  
in handel eg nijverheid werkzaam op het be- . 
leng deer Me-tellingen wijzen. Ze hebben heb 
dan zelve in haar macht, bij de betreffende 

door b.v. een adres, getekend 'door vrouwen 
aan het hoofd van een handelszaak of fabriek, 
of daarin Werkzaam aan den minister van 
landbouw, . handel en nijverheid, en "ook aan 
de  beste ..aide Kamera_ te. richten...Laten rij liet... 
toch niet aan eigen laksheid of onverschillig-
heid te wijten hebben, dat bij een ev 
reorganisatie opnieuw over haar belangen be-
slist wordt, doch zonder det zij zelve eed 
recht • van meespreken daarin verkrijgen. - 

De Kamers van Koophandel' ,en fahriekén 
zijn instellingen van zeer ouden .  datum, niet 
alleen in ons land, doch vooral in herbuiten-
land. In Frankrijk is dé oorsprong rat ...1520.  
na te gaan. Wel bestonden er ook vilde dien 
tijd vereenigingen van kooplui om eigen he-

. langen teheyorderni, doch in dat jaar kwamen 
't eerst:oenige handelslui in 't gemeente-

heig te Marseille bijeen, en keen vier hunner 
• om -slok met de algemeene belangen van den 

_ handel:bezig te houden. 
Dit kleine begin. entnikkelde zich, zoodrit 

ook in andere steden door de overheid Kamere 
van Koop/windel werden epgerieht, die later 
grootere macht kregen op aangelegenheden 
van -financieel-  en zafs van politiek gebied. 

. Deze corpbratiën beraadslaagden, - hetzij afren-
derlijk , hetzij ook met elkaar, der de middelen 
den handel in binnen- en buitenland te be-
vorderen, en. gaven -de regering advies in alle 
zaken den handel betreffende, - 

Doch de revolutie, die er naar streefde al 
het bestaande als met een spons uit te wie-
echen , maakte ook een einde aan deze bloeiende 
handelsvertegenwoordiging. 

- Een besluit ven 1791 hief de Kamera van 
Koophandel op. Doch niet heel laag miste 
men in Frankrijk de officieele vertegenwoor-
diging van handel en nijverheid, want reeds 

• in. 1802 en' 1803 (22 terminal XI) werden 
opnieuw Kamers van Koophandel, en daarnaast 

- Chembrav Comeltatives -manufeetteres;--th,  
- briones , ark et metiers ingesteld. 

Uit den Fransehen tijd stamt ook bij ons 
het instituut .der-Kamera van Koophandel; - 
nadat ons land in 1810 hij Frankrijk was 
ingelijfd, werdairdeté-  in de voornaamste steden 
van ons land opgericht. Ook -  een ons laad 
eigen onafhankelijkheid herkregen had, bleven 
deze Kamers bestaan, die echter hier niet 

igescheiden -werden in een afzonderlijke ver-
tegenwoordiging voor handel en nijverheid. 

Deze instellingen waren voornamelijk bedoeld 
aan . aan de regeertag advies te geven in zaken 
deze takken • van -welvaart betreffende, dna 
slechts als raadgevende lichamen. Op de sam'en-
_etellinghadden de belanghebbenden zelve Weinig 
invloed, wort de leden werden verbeen door 

• , den,  Koning een-drietal door de. Kamer 
• opgemaakt. Tot in 1.8-Pl liet demomatische, 
• beginsel in ofte staatsrecht doordrong, dat 

- ...degene, die belang bij de vertegenwoordiging 
hebben, zelve hun vertegenwoordigers behooren 
te verkiezen. - 

!Natuurlijk moeten ere de vrouwen van dit 
beginsel razendere ; ie vele ansichten weden 
zij, en werden zij nog heden der de mach 

ie 
t- 

hebbers niet als nnecken met eigen behoeften 
en Ingangen' beschouwd). 

"lil 1351 werd onder den toeninaligee mi- 
nister van binnenlandser: Zaken, Mr. Thor- 
becke , bij K Oninklijk een regleneet 
ver.  de Korner, '4'411 R0(411411111.1 mi Fabrieken 
ditgevaanligd , dat hoewel het later op tal 
snelt--àeldengl..1bikte--1111~1 in gewijzigd.; nog 

' 
helen den wroncidag veent Van de bevongd-
heden dr, Knalerg. 

In dit reglement werd viairminclijk het 
kiesrecht veranderd: de Eden 111.r kamers 
werden trekt-en doorNederlander, »Neder-
jnies,  ingertelion th.r icineviden , die rour 
cpn b, drijf no e handl ef nijs erheid in  het 
pc.tentrvelit naren minge.herei imr een 
!malde -min. /11t:11 eirt . 

reglement . deze mgankeaties regelde. Da. dat, . 
niettegenstaande deze Kamers zelve en ook 
buitenstaanders herhaaldelijk gewezen hadden 
op de bezwaren dezer regelingnza - 

Vergeleken rekt h bloeiende- -laandele'ver-
tegenwoordiging in ''t buitenland, b. v. in 
Frankrijk en Penissen, 'en ook in Engeland, 
waar de vrije verenigingen van den handel 

. gepote macht en invloed verkregen hadden 

m. i. te recht, dat de in ons land bedoende 
organienties • geenszins geschikt waren om te 
rekken aan hun tweeërlei bestemming -- n.l. 
de regenring van advies te. dienen "voor nimf-
regelen den algemenen handel en de nijverheid 
betreffende- en evenmin om in waarheid 

Tilé-terMigen -Beter beide WlangrijIce -bronnen 
van welvaart. te behartigen en te bevorderen. 

Voor het eerde doel konden de KarneM 
niet 'dienen, omdat elk 'dezer organisatiea 

langen heeft, en meest slechts totale interessen 
voorstaat. Daarbij plegen de Kamers geen 
gemeenschappelijk overleg, en er is gebrek 
aan eenheid, in de werkwijze, en ook bij vele 
dezer corporaties gebrek -aan middelen aa a een 
grondig onderzoek; in. te stellen voor het 

Kaaimeer de  
vraagt. Daarenboven. k het ontmoedigend, dat 
het -resultaat • dezer bemoeiingen meest zoo 
weinig den aandacht trekt., terwijl het aan 
den anderen kant ook voor de Regeering 
moeilijk is een conclusie te trekken uit de 
ruim 70 adviezen, dikwijls volkomen.nret 
elkaar in strijd zijn. 

Om daarin verbetering te treffen is reeds 
voorgesteld een Centrale» Raad uit de Kamers 
te vormen; of ook,. zwak in het schema voor 
reorganisatie, dat in 1898 dode de commissie 
uit een groot deel der Kamers gezamenlijk 
benoemd, werd samengesteld, om distries-
kamera op te richten, die de regeeing over 
zaken van algemeen belang advies konden geven; 
daarnaast zouden dan de Locale Kamen blijven 
bestaan om de plaatselijke belangen voor te 

Om aan het tweede bezwaar te ontkomen 
van de tegenwoordige regeling—dat de Kamers 
niet in .staat zijn om in waarheid de belangen 
van handel en nijverheid te vertegenwoordigen 
en te bevorderen, wenechte men deze meerdere 
bevoegdheden-toe te kennen eh het kiesrecht 
anders te regelen. 

De commissie en. het °vergrooft deel der 
Kamers wilden deze Organisaties als rechts-
personen erkend zien, waardoor deze in de 
gelegenheid gesteld zenden Weiden, vermogen 
te bezitten en verbintenis:lek aan te gaan. 

Doch in een circulaire van minister Veegeus 
in 1902 werd gezegd dat daartoe (thans) nog -
niet kan warden overgegaan. Men wilde verder 
de Kamers de bevoegdheid geven, Wooals reeds 
lang met vrucht in het buitenland 'geschiedt; 
inrichtingen in 't belang van den handel en 
nijverheid, b.v, vakscholen, weegtoestellen; 
handelsmusea etc. op te richten en te be- 
heeres. En men meende dat het nuttig zon 
zijn, abt deze colleges, bestaande uit dekun-
digen en belanghebbenden ,. geboord moesten 
warden over alle maatregelen, die handel en 
nijverheid betreft. Mi. is ook de wenseh der 
Kamers billijk en juist, dat zij de bevoegdheid 
begeeren te bezitten te beslissen over aard en 
bestaan van handelagehniken, zeek telkens 
bij handelsgeschillen moet warden uitgeziekt. 

Verder zijn er nok tal. van inrichtingen, 
k v, beurzen van koophandel, waarvan de 
overheid het beheer zou kannen overdragen 
aan deze Kantéis. Zeker geloof ook ik', dat 
deze meerdere bevoegdheden de handelen, 
tegenwoordiging in staat zouden stellen velerlei 
maatregelen te treffen in het belang van handel 
en nijverheid — die nu nagelaten • egden 
of door minder bevoegden worden -verricht 

We moeten niet vergeten dat eens Neder-
land ,groot was juist door zijn hendel en het' 
daardoor een eerste plaats in de rij der naties 
innam, 't Gaat werkelijk niet aan, de officie-elft 

'organen dezer belangrijke takken van bestaan, 
werven moreel afhangt voor den bloei van 
't geheele volk, langer als bijzaken te behan-
delen. Ze missen daardoor de eo noiadige 
belangstelling van de handelaren en nijver.. 
zelve, zemels blijkt. uit de geringe opkomst 
der kiezers; en zij niezen nok liet han toe-

-komende prentiger--Manr eer heide te .ktaftWfi.-
verk rijgen , is-  noodzakelijk, dat het. gehele 
kiemtelsel gewijaigil work. 

Zonuls dit tegenwoordig is, mdE.rt 
'Lul riem niet spreken e e een goede vvrtegen-
woonligiug van bedel- en nijverheidsbelang m. 
Niet alleen,. omdat sleilits in de gmnet•Eden 
waar de lied het n emeltr lijk aria, Kannen,  

..dar de groodnd.drii,n, die ntrest 
eik h,a Harte klei/ tood:nukrit, uurdal (laar  

terrein en werkkrachten goedkooper zijn —
niet vertegenwoordigd worden -- doch ook 
door de eielie die aan den kiezer gesteld 
eerden. Men moet n.l. behalve gedurende een 
jaar bestuurder of,medebestuurder van een 
bedrijf geweest te gijn, kierer zijn van den Read 
der gemeente, waar de Kamer ie-  gevestigd., 

Deze samenkoppeling van de K esbevoegd-
heid...ww den. Raad, en de Kamer .van IC. en 

-heeft, tweeirlei bezwaren. Ten eerste zijn 
-daardoor alle stromen' uitgesloten. Zij zijh 
evenniirc verkiel-nar, pmdat.elactermiuit~ 
kelijk geeisaht wordt dat men mannelijk 
Nederlander •'moet zijn. Zou er dén goede 

- grond bestaan, waarop bij - deze veeti nwoor-
digang van belangen haar nitaluiting_gebasaerd 
Is:e-Me -kan met zeggen, dat het de vrouwen 
daarvoor aan het moedige inzicht of-verstand. 
ontbreekt of dat haar werkkring thuis is., 
Juist doordat ze aan 't hoofd staan van' een 
onderneming, bewijzen. ze -het tegendeel. Dat 
heft de wetgever ook ingezien bij de Kamers 
van arbeid, waarin erè1 vrouwen kunnen zitten. 
Een wonderlijk argument voert de commissie 
van het Samna van 1898, aan voor de rit,' 
sluiting der vrouwen, die ook zij bestendigd 

moeilijk is; -Alsof 'ooit een-  terecht gemaks 
halve bestendigd, gracht worelen.. Met dank-
baarheid moet hier vermeld worden, dat Idr. 
E. Fokker, de trouwe verdediger der vrouwe-
belangen, die lid dezer commissie, was, in 
een afeonderkhe makt wijst op_heterdrin_zijn, 
oog onrecht aan de vrouwen. En deze uit-
sluiting der vrouwen, bestuurders af mede-
be.stuarelere van bedrijven wordt in het Schema 
nog grievender, omdat daarin voorgesteld 

res—redlit voer te geven wan haar-
procuratiehouders. Vrouwen kannen volgens 
de bestaande regeling 'wel eecretaris zijn van 
een Kamer, omdat . deze beambte geen lid 
daarvan mag zijn. Dat tot nu nooit een vrouw 
daartoe benoemd werd, bewijst niets voor de 
toekomst, nu ze langzamerheid in alle beroepen 

Museum van Kunstnijverheid: 
TENTOONSTELLING VAN WERKEN 

DER BELGISCHE VROUW. 

Mode --- ook in de handiverken, en in de 
kunatnijveheidl 

Paars, overal paars
' 
 met sterk geel soms 

afgezet, of• gecombineerd met het klare lichte 
lente-groen. . 

Vanuit Brussel, het klein-Parijs, zijn al die 
heel more handwerken gekomen, welke op 
dit °ogenblik en nog tot het midden Van de 
volgende maand zijn te zien in het Museum 

• van Knetniiverheid te  

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel 40 Sent 

- • - 
gering • waarmee de7theekleedtst, de kagePgke.Z" 
kens, de sChoorateenlatipen door heel Nederland - 
• woeden versierd, is de verteringdie wij de zodra- 
gelijk vervelende zouden willensioemen.-  De Bel-. - 
giSche vrouw' is en andere dan de Nederlandsche,. 
de Bruselsehe vooral. 'Parijs ligt in haar ver-
beelding nog dichter bij dan .-op de kaart: Lij- 
wil 

 
élégarre,e ,  vddr al. -Her smaak mist rust 

doop ie zeer vol • van' bewegelijkheid en ver 
langen naar klem, - diepe kleuren die scherp 
tegen elkaar Staan. Zoo merken. wij hier • 
schitterend blauw paarse en rood paarse kussens • 
op; met gefronaeld earte-  zijde afgewerkt en •• 
met een ingevuld ovaal' aan den boVenkant ' 
Van kussen dat met eiereteken in 'zware 

- zijde -of 'dikke wol is ingevidd. De' houten 
--kralen .hebben-hansitatrede gedaanittrleluind ---v 

werkkunst ; zij  zijn, in • groepjes, als velling 
- in het vlechtwerk eangebracht en -zijn in de 

'afmakende randen der 'kitsen. Deze kralen 
zijn nauwlettend in dezelfde kleuren van de 
satijnen stoft-Mi gekozen, Paars en rood, blauw 
en. groen,'' geel :en purper en blauW uit 
harmonieën van dissonnanten• is het werk der 

. • Belgische vrouw samengesteld. • • 
- • • ..Niets .• is • peuterig of kneuterig; het is vrij 
werk; .pesoonlijkj• frisch en vol kracht. . 
-••• We,  hebben,  ter.  reproductie. in dit --blad 
ven een der kneeus een • fotografie laten 

.maken, ,t welk zich tot reprodneeeren nog het -. 
beste leende. Van dit kanapé-kaszen is de fond 
nalitirel-kleurig • linnen,. het Middenweg: is in 
zwaar groen nn. lichtgroen, geel en .swart, 
liet meerendeel der schone handwerken is in 
donkere. :kleuren uitgevoerd. Een donkerrood. 
kaden:in des langen-,..sm.allen eine geliefden 

' erin; _komt . ons • in gedachten, • dat • in een 
-.'elikelnetief . met verschillende • rede kleren 
ia, bewerkt.' Dna er is rotived dat de Holland-
salie • "new, verknoei aan • de handwerken 
wee het 'steken en draden tellen' hbofdeak • 

, hij • is, treffen .zal, dat wij, nichten.. genoeg • 
- kunnen aanmoedigen et • een.beeek aan 'deze, 
Veel nieuwe brengende tentoonstelling. En wel 

• . . 

naar gelang van haar capaciteiten doordringt. 
Een ander bezwaar van de samenkoppeling 

met bet gemeentelijk Meewilt is, dat daar-
door allen, die buiten de gemeente wonen, 
waarin zij hun zaak hebben gevestigd, dus alle - 
forensen, nitgealoten zijn. Zeer ten Onrechte; 
omdat het hier een belangenvertegenwoordi- 
ging der bedrijven,  van handel' 'd 
geldt 

dit korte overzicht van en voer 
.. der Kamera van Koophandel en Fabn 

gal hlijkén ,. dat: roolang bevoegdhalle eá 
macht Van deze .oi,ganitaties zoo beperkt 
blijven als heden, de uitsluiting van- kiesrecht 
en- verki;sherheirlimer vrouwen in dewhandel 
en nijverheid_ werkzaam,, niet:. zoo..gewichtig  
ie, Toch beheren. zij- met klem en overtuiging 
'op verandering aan -, te dringen, want haar 
Uitsluiting zal veel nadeeliger en Merkbaarder 
voor knar woeden, als eindelijk -,aan deze -  
oflieitiele vertegenwoordiging van handel en 
nijverheid de plaats' wordt gegeven, die zij 
reeds laag met veel weed in het buitenland 
inneemt, en die zij nodig heeft om, deze 
nationale belangen op goede én waardige 
wijze te bevorderen en te behartigea..  

. - 

Perry & Co. 
20 iloogstraat. - 

Reggamantels. 

deooahun Mandje al groen met green kraaier.h. 

SPe.alo clkhé voor ao Hanna* vre,weldcroniet.. 
Pa. 3. Zwaan, ElavrIam. 

348(161110iSellE BOSehé, leerarea  aan een Bene-
se/sche knnstnijverheidszchool heeft met ge-
rechtigde fierheid en met veel toewijding werk 
ván haar leerlingen, en. voorts werk van aller-
lei Belgische vrouwen samengebracht. Er'is 
zeer mooi vlechtwerk van med. Ronner, (een 
achter der. bekende schilderes), er 
zijn allerlei stalen van boekversiering, 
van bindwerk en oorspronkelijke 
ontwerpen van banden, er Min prach-
tige kant-ontwerpen en uitgevoerde 
kanten. 

Een kameschernahoort bij de meer 
omvangrijke stukken. Het is uit een 
haalbare houtsoort samengesteld en de 
met zijde ingevulde slakken zijn met 
schilderwerk opgeluiste.rd. En niet 
naleen is dit scherm, weevan Wij een 
prentje kunnen toones, sierlijk en 
ojevatting en kleurensenon, doch het 
k uitnemend ab geheel uitgevoerd 
en --een gaaf - handwerkatuk alsof 
het een meubeltje ven Nieuwenhuis 

De eerste indruk, welken men van 
deze tentoonstelling krijgt is in dezen 
zin gevat, waarmee wc daar juist 
.begonnen: 11e mode la in de heer-
-scheert --hntirltrerkklinsi. 

Len menigte ku..n, min hier tea' 
tordigestrid: mate mooi zijn ze en voor 
allerlei doeleinden c lange kanapi‹. of 
rustbarikkessem, verba:wens enz. Ile. 
lielf,drudte vrouw bezit ia waarheid meeteldera ojcwr
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de Inive om smeek te temen nok e' ,  '''''''''" ''' !'"'' '''' '''''" " ' ' " '''''''''' ""-"!`''' ' 
in de niet bescheiden kleurverlaindiegen. klier . onwerkelijk is liet dat de eensere werkprovven 

'is ee ou n de-m.11.d Mr d d t r h 
I 

anduerkkmed dir die stijf 'zijn. nel degelijk Mies-ent deh 
Nederlandsche ,rouw. Ik. kinkje*-an reitra-v er- arm aan lakinisie, iltwir een peer 1 lolllindsehr 
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KenapiS-xuseen. • 
Speelde tlua!'sver va. Ma, Fe 

brandschoon hnis, lichten. de stedekens - af en 
vegen het beetje neergezonken stof -weg. 

vind de 'schoonmaak- niets naar, Ik her-
er me vele dagen doorgebracht in de ont- 
elde kamers waar- de ideizon en de Keiwind 

reel doorspeelt. 't Is een genot om te 
men: Irde de bedden daar liggen tej zonnen. 
't Is een . genot om  te zien, hoe veilig,:rder 
't allepaasehbeate .scied geborsteld eri nitge-

. hangen kan woeden. 4d zijn er scharen werk-
xolk en huis, die allemaal de deur open laten 

geen' harde_slag,  geen geluid van scherven" 
volgt en verbittert de hernemen. — En 't werk-
volk brengt geen -vuile voeten mee. Verbeel&d;-. 
de schoorsteenvegera-in huissop een Maartschen 
aneeutvdag! De mannen von de goten in httiel 

,Jan werpt. ge  me toe. 'Doch -ah dan 
Menoa en Meiwind *,*e...* ie, bit kan ik lekker - 
gaan wandelen en gij moet nog sChoonmaken. 

Als een inenech dat zoo hoort, dan zou je 
denken, dat de huisvrouwen wandelaarsters 
zijn van de andere wereld. Kom, hoevelen van  
haar, die me deze tegenwerping maken, Wan-
delen er non hard op, los! Een huistrouw 
heeft nog al tijd om te wandelen ! En ze 

ee noga n -orn te wan en I En 't hoeft 
niet ook' --- ...behalve and Woensdags ':.en 
terdags Met de kinderen en. Zondags'met de 

• heele familie..tEn je hebt er vaak geen moed 
toe ook, want je.Tegt je benoodigrie hoeveel. 
held mijlen toch al wel af, -en met nog een 
aardig ittAa-hnis-én.-10.0,-4.--wegan 
naar je boodschnppen en kennissen. toe. Kom 
me dus niet met dat wandelen en boord! 
Dat is maar beelernaal fietief. 'Doch wat niet 

otief ie .dat is het leder van e 
a . oonmaa  inde Meimaand, en als 't moet, 
in de eerste Juni-weken. Hensel, drie kwart 
van de narigheid valt , weg en de plezieren 
ervan wogen uitermate verhoogd. 
»Waarlijk, de oud heer .ffnits" had nooit 
zijn bekende boutade Lentewee geschreven 

'erentiada over -dera-selmonnattak, dien hij ---- - 
liefst noemt een voorjaarsbezetenheid der Heil. 
landsche vrouwen — els zijn eega in Mei en 
als 't moest, -.begin had Sehoongenmakt, 

I n 

INGEZONDEN MEDED,EELINGEN. 
Prijs pee regèl 40 rent. 
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, Bericht. 
Di  :OLGA.  KTITTYER_ 

De Akademie van Wetenschappen t4 Berlijn 
aft een vrouw, dr. Olga Kuttner, een krediet 
n am M. toegestaan, teneinde biologie* 

erv.oekingen te doen op Java- 

Een huishoudelijk praatje. 
Wat bedelt. de Helitindsehe vrouwen wel 

dit jnar?- 
Teen.-ik vats de week boodschapper deed-

in do. stad, werd ik van alle kanten, op elk 
gebied, met vragen bestormd ,,Niets voor de 
schoonmaak noodlijk Ik zet keel verwonderd: 
;,Schonnimak, daar doe ik vondoopig nog niet 

, aan". En dan kreeg ik stelvast ten.antwated. 
, ...,Voraletopig„..ang-niet,-mevranwn. 0, er 

wordt dit jaarla eer vroeg- sehotingemeakr. 
Daar dit overeenkwam met wat ik zelf innam 

• .vriendenkring. eer in de buurt had opgemerkt, 

wijd ik thans dere rtgelen aan de sohnonmank. 
Ge zijt in de war,, huisvrouwen!  
't Is nog geen schoonmsaktijd 
Zouden de kinderen zich ook wel eens 

vergimen met bun ,hgepellijd, met den tijd 
voelt hun springtouw én hun tollen? Thans 
vergist gij tr in den tijd ven uw seemelappen 
en reagboenders. Paschen is zoo Iaat van. 't 
jaar -- en 13 April — en gij zijt eind 
Februari al den schoonmaak begonnen° 

van de week een leng Vronwije 
vroeg, Wat haar bedelde om nu al., in deze 
gum-dageerwan-deu-schoomnank te beginnen 
— berr open ramen kachels mt soms geen 

     

v-Fourren in Brussel woonachtig, zijn i n- 

Van het decoratieve schilderwerk Is inte-
meent wat mej. G. Denkraam instuurde. 
Haar driezijdige theewarmer werd door 
anzet..fatograaf_genoraen. -De_foto doet 
eenigszins zien denn eigenaardigen vorm 
van dezen theemuts. De sprookjes-aetige 
teere kleuren gelui 'voor h. te loor doelt 
de sierlijke danseres is mij _goed te zien, 
rooide Ze haar crindlinerok. aan 1TreeS-
zijtkelk --spreidt...Cent crinolinedame doch 
geheel en al een moderne -  sier-verschij-
ning 1 De kunstenares beschikt over een 

innige teekentrant ën.de grilligevormen-
rijkéam waarmee ze een kussen met 
bijuren valt zonale. ge ook den 
decoreerde, brengt iets vat ook -ier de 

• teelteningen van ouden de-  Herrie tot 
13abberich schuilt„ naar voren. 

Opmerkelijk is :  de Beigisqhe' vrouw 
minder in' de metaalbewerking dan wel Tee-coay met hee 
in de„leet, zen. peikamentbewirking. In sp.ed cl ic,' snor ,ns 

.arde viaighen. 
• nolo & ,Lleaars, Snede. 

Ilkodes.  
A ncienne Maison. 

aai 

perkament en'marokijn uitgevoerd is de 
hoekband van mej. Leren. 

ZOn er gen tentoonatellMg van hand-
werken uit Brussá mogelijk zijn milder 
Brussehche kant? Er .is' .betrekkelijk 
weinig van der.e ~soort; Intrmohen, , 

-sairg.de schit- 
terende Br rmsche lantewiaiere. Binohe 
kant, nisiddkant,. Venatiaanache kant is 
bij deze -prachtige inzending. " 
• Inderdaad, wanneer wij erepet gansche 
beeld van deze tentoonsfaing voor 
oogen stellen, wordt het ons begrijpelijk, 
dat de direeteur -van het Knnstnijvcr-
lieidsmusertin te liaarlein, tom deze op 
-de—e-éreIdteidetenstelling te Gent'-het 
werk der Belgische -vrouw Zag, • lust 
gevoelde in het museum --.dat hij be-
heert, te tonnen Wat aan kunst-nijver-
heid bij  onze znidelijke naturen wordt 
gepraeoteerd- - 

Deze tentoomrelling ie de moeite 

A. DE B. 

SGEZONDEN MEDEDEELINGEN. 
Prijs per regel, 40 cent, 

SPORT REIS it 
te-WANDEL COST. 

rast Mb., VAN, 
EC1GE 1120 LER LODEN km..  ENGEttialEtwatisto r 

(WAZA011 ecwrneva, - • 

HET JAGERSHUIS 
DEN HAAG  NOORDEIN0 2 202. 
AN1$TER-DAM -SINGEL na,. 

000,[01, zie SN. GAILME OMAN 
LEALELE LIAAN ANIINNA 

warmoeten — toen zei ze: „Ile, dan ben ik 
gauw .van al die narigheid af.- dan hen dr 
vroeg schoon". . 

Ja, Maar mijn lieve mevrouwtje, wie vroeg 
schoon is, is vroeg weer vuil. Wie na den 
schoonmaak nog zijn kachels wel moet aanmaken, 

e a Mal 
nutrensep gordijnen mee, zoodat de najaars. 
uithaal zink al weer vroeg in den zomer laat 
woerhen: . 

Doch; mogen de dames dit jeet al in den 
war zijn, ik'Yincl, dat ze altijd te vroeg 

Onlangs n greot gezelschap, een tafel; 
is er op mij..getoost als op —de eenigever-
standige vrouw te het. gezelschap. Door een 
'dokter, omdat ik neg van mijn leven niet 

o e e oongema • - plas me 
glantl..de vonrdeelén.Yan deze laten schoonmaak
verdedigd, -won -liet echter niet, van aát 
onverzettelijke: „Ja, maar dan zijn we vraag 
van -al tin neigheirl *.f». - 

11 eens wat zeggen? Door laat schooi 
te raakeli, valt• er  driekwart Van narigheid_ 

narigheid zit 'm _ia de ramen, die 
open' moeten, en de sneeuw en hagel komt 
naar binnen. De narigheid zit 'rnin de tocht 
doorwaaide gangen en trappen, in de oor- en - 
keelpijn daarbij opgedaan. De narigheid zit 
m in al de teleuretellntgen en den omslag,- 

- die hen Maarts-nhe en. Aprilweer da schoon- 
maaksters veroorzaakt. De .beddenzijn net 
naar puiten.. — daar goal 't regenen'-- naar 
binnen weer —En bij 't eerste *ego kruitje , 

' weer gaar buiten. — De matten moeten geklopt 
worde— geen weer En dim ie de -kamer 
klaar jen moet wachtti--op de Oog altijd niet 

Me den schoonmaak waoht ik altijd ,tot 
bigist of hall Mal, ei naar 't met OM 
reisje uitkomt, dat dan dadelijk op den 
schoonmaalr Moet, volpn. Teo in 't  lieelernel 
verrukkelijk hele all-e-  4ie hard 
gewerkt en dan gaan we alle drie met vaeantitn- 

meisjes, naar halo nu ik .et wiju heer-et 
gemaal mee. Za dim komen ..tvé acute een.- . 

Vera American .A.n-vxri,,TN IE 

Made by 

Rica :& 
Boston, Mins. LI.SA. 

„PARIS TOUJOURS" 
CliAPEAUX 

DE 
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itseii PARISIENNE 

Ouverture des Salons tin du. mois 
Modèles Exclusives 

1100GSTRAAT 30" - HAVE. 
spélávhone 4019. " 

EEN  RQEefii  

SHOE.  
Per stoomschip Noordam 

uit Amerika ontvangen: 

2000 paar Nieuwe Modellan 

Vera Schoenen 
heden Expositie 

ALLEEN 
' VERKRIJGBAAR 

BIJ DE 

Firma PAANAKKER 
Veenestraat 48 

DEN HAAG. 

Effecten; 
Wanneer gij -effecten bezit', 
. abonneert tt dan op hét 

FINANCIEELE DAGBLAD:. 

Neeriands Koopkrag 
prijs per halfjaar f 7.504 

ELKEN DAC erf.2i 
belangrijk hoofdartikel 
eiken dag -de vragen 
van abonne's gratis be-,  
antwoord; elken, dag alle 
berfchten, die voor den 
effectenbezitter van 
belang kunnen worden 
geacht. 
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Anna Paulownastraat IB, 
's-Graverilaage. 0' 

_ _gaat nit van-PROBATIDAI's werkzaamheden 

Wij ~roeren, eiopper onsichtbaar,reinigen krimprij correct. 
Wij modernisearen onraoderne kleeding werrnesend. 
Wij ~en erecut passende kleding onberispelijk. 
W4 kenen &DMA- en heerankleeding als nieuw. 
-Wij halen en bezorgen-de goederen franco. 
Wij geven prijsopgave vooraf, 
Ons adres iet 

„Maison Probatum3 s 
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Med ome hl: Mr7ISONPIERRA`-a7LLET_ 
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La Haye Lange Vijverherg 13. 

La Maison 

Keyzer Willaey 
invite les dames à v nir voir 

La Mod 
qu'elle lance pour la saison 

d' Eté. 
1 

SONERKWEG 34. • LA HAVE. 
Tel. 7333. 

le .L.LENSSTRA AT 118. 
Teleph. 3235. — 

I

M. BLOM JANSEN 
MODES. 

EXPOSITIE. 

1 

Maised de Cumuls „Aux Elégantes" 
77 Noordeinde La Haye. 

SPÉCIALITÉ DE CORSETS 

t-UUHRURES — ROBES DU SOIR.  

Costumes Tantum. 

- faits sar nsesure zie partir de 5. 05.— 

ZONDER ALCOHOL. 
511428"n APPELWIJN. 

Phaff's Witte besieuxida. 

Phatire-  Kerseawijo. 

Onder eentrede van do 
~ie-aandacht, Vegeta,iérabond, 

Til ir-an ossonsa, alcustor, salicyl. 
Dodelijke astraal/oor Oe CODE, 

voor holm oc mout, .. 
Door zebra artsco aanacyolco. 

té-  aa— (n ai a egan re. 
anno PenclotorMstroot 30"d-dem:ni Tgingeeeteaat 38. 

Egposition c l'intddoer. d'une grande 

et riche collodion do cliciPoong modelle. 

francolsos ei honig. nouametés pan:.  
&traas ot tomoísellos. 

Cnoison fonao 18 2.. 1849. 

VOOR DE SCHOONMAAK. 
Kastpapie, kdei, blus en bnim, 

20, 00, 40 en 50 • k, p,  , 
Kastpapier persrol. 

Kastranden wa. gepleard'en_:gs Molen 
• Kastpapier met zoel !'t? vel ta ' 

1?,11:=Prigi1frtit g' ie 1'4  .1,  image. 
Punalualt, ei% ntuul un kola,  -- Touw. 

Rollen Crèpe papier in diverse kleuren en geba,emd 
.Bordpapier. - Bloempotranden. 

BOEK. EN KANTOORBOEKHANDEL 

• E. VAN ANDEL 
Webniar,traat 16a hij de Suea.kade. 

TAILLEUR POUR DAMES. FOURRURES. 

Ex,Isr Coupeur á la MalsOn de Paris. -- La liaye. 

Houtes Nom eauté's frans aises et anglaises. 
Van Swietenstraat 45. 

1 

m—  M. G. van der Leeuw-Menoud-dit-Gendre 

Toussaintkade Ika 

Maison de Couture franeaise. 

«NaPhone 2022. 

Glacier. J. A. MÜNCHEN. Cuisinier. 

Maison Hm LAUSBERG 

r;a•-,tua.. 

fen- 
Ihreeteur Lauda lioutonue.ter 
l5'a,rnseniat19. 7kler,Higag 6719. 

Manoof 

Oir 

Zaterdag 21 taart en volgendé 
- aroaden:  

Echte Perzische 
KARPETTEN in alle afmetingen, 
Serre- Vestibule- en 

Divankleeden 
tegen zeer voordeelige prijzen, 

In het 

PERS1AN PALACE  
PLEIN 28 olh. 

firma ISTRUEINN, knetter 

Verkrijgbaar bijt 

J. A. van 't Hooft 
Binnensingel 7 

DEN HAAG. 

MANICURE 
M"e Carnier 
recoit chez elle de 

2h á 55. Dient á 
doedelde • 

109 tentet  Sc Do a . 

GEVRAAGD 

Stille al werkende-bonnetten) 
mar groet kapiteal afte_attea_ 
oude gunat4 balende zaak met 
talrgke clientèle, anocluntants-
verslag over laatste jaren, alle - 

dikerheid Voor kapitaal en hoog 
vidend. 
Brieven onder ne A105 beren, 

van dit blad. 

15 

Reisschrijfmachine. 
Speciaal geschikt voor 

Dames-gebruik. 

Licht en Elegant. 
PRIJS 

J. Timmermans' 
Kantoorboekhandel. 

ROTTERDAM. 

Hordt gratis op proef geplaatst.  

./ad""' rhi ji()1/. 

•57,1,01, 
.1Ig,ayt• 

nv, 

HET 
KAMER- 

KATJE. 
'tinne:de surreskludit van hel 
Theatre des lkontrantés ie Parijs 

Zondagmbid.zi Staart 
`` 2 uur 
Ma tiné e . 

De Kleine Lord. 

PERKEO" 

Dinsdag niet 

MANTELMACAZIJN 

Retour de Paris. 

MAISON 

HEHENKAMP—VAN DOOREN 
Tailleur de Tiener peur Danue4. 

ANNA PAULOWNASTRAAT 69 
LA HAVE . Tel. Int. H.1357 

Coatumes-Tailleur a partir de fl. 70.— 
ROBES .— BLOUSES — JUPONS 

N. V. MAISON PFAFF. 
Plaats 24. Teleph. interc. 4129. 

Costume tailleur 
naar maat, in blauwe Serge of Engelsche 

fantasie stof. Mantel met rilde gevoerd. 

le klasse coupe on uitmuntende afwerking 

H. Mi-. 

La maison nouvelle 
FLUWEELEN BURGWAL 8., 

bericht de ontvangst der nouveautés van 

voorjaar en zomer. 

Bella Broekhuijsen & Co., 

nodes Plein 14 

e_9c-o/z/tWid 

%positie Moaellioeden. 

H. van Dooren &C' 
MODES 

5 Hoogstraat. 

AMSTERDAM UTRECHT 
Ettidenheatraat 24. Oud iforkil01 22. 

AX1VA T. d. HORST 
Atina Paulownastrsat 31. Telephoon 3371. 

.. Bericht hare terugkomst uit 
Parijs mot cone fraaie collectie 

,Modelhoeden, 

KAPSAL-ON VOOR DAMES EN KINDEREN. 

MIEP 

Geopend:  

LIET DAMES HOEDEN-MAGAZIJN 

A. T. VAN DER RUNT. 
Zoutmanstraat :: Tel. 3581. 

Bij het Prins riendrikplein. 

Voorheen 1° verkoopster hij 11. C. M. DE HAAS. 

GESCHER & KEMPER 
VLAMINGSTRAAT. 22 

ETALEEREN — - 

LINOLEUMS 
Vraagt onze Stialluaken.-
Time:roos wem 7300 - 

r 
De Nederlandse/ie Boek- on Steendrukkerij. voorheen B. 1. 85119. 
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PRIJS DER ADVERTENTIEN: Balein vee Ammaerassm Beuren: 
Van 1-0 regels f 125. Elke regel mier f 0.20. 

'ICNBEITERDIJK 10 's-G.RAV NIt -̀fe-en-treo-rwwell-rn—asknitea-naar~t 
12-2e2L-7-- berekend., B abonnement belangrijke korting. 

Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag. 
abonnementsprijs bedraagt f0.16 par kwartaal, 

autbete ' e 

Eerste -jaargang. Woensdag 25 Maart 1914. 

DE HAAGSCHE 
-VROUWENKRONIEK-  

Geïllustmerd blad voor de ontwikkelde•Vrouw 

DE MOPE. 
• liet uitzat . . gewichtig woord ie een 

vrouwenleven! Zet hebt ge het niet uitge- 
sproken o( het geeft u visioenen van een  
blanke-  likeringheul, glanige linnens 
en sneeuwwit damast > van fijne, deer- 

' tachijnende inliet en kostelijke kanten; --- ge 
ziet dat  alles keurig gerangschikt iu mooie 
buderweische kasten, waaruit een zachte geur 
van laVendel tegenkeint en ge denkt-on. 
willekeurig taak aan vroeger tijden, toen de 
lonen meisje. ialtemlang_m_skapinkameasman-
ket ' in orde brengen van haar uitzet mee-
werkten- 

Vroégeirvroegeil ' —  
. . . Toen Galeswinths, de doelster van 

den koning van ?bestel; ap. eell tweewielige, 
• met • zes witte-essen bespannen kar de Fyreneën • 

overtrok om te Ronaan met koning Hilperick 
in den echt te treden, volgde haar eed.'utoet 
van zes ledige wagens, benevens zeshonderd 
gothimlae reuzen. Op het marktplein van iedere 
gepote stad werd halt gehouden en defileerden 
de autoriteiten voor de 'aanstaande koningin 
om haar hunne bijdrage in haar uitzet aan 
te bieden, Langzamerhand vulden ,x,ieá. dan 
de hobbelende gevaarten met lijnwaad, Met 
kanten, met laken en garen stoffen, metiest 
Imre versierse,len, en ook zont, maie,,ierst 
en rogge werden tot hoogt witteen- gele 
bergen opgeladee. 

Op .dannalag-wati het huwelijk -legde 
-•""! eeen--straohaltri op den ieffoinle:i zijner 

breid, terwijl hij met luider stem de namen 
dei vijf steden afriep, die bij haar als built:Ier 
geschenk vereerde. Den volgenden   morgen 
voegde hij -daar als ,snorgeugift" nog vijf 
andere steden bij, en — twee jaar later het 
hij Mille dierbare Galeswintha vermoorden. om 
alleen van al hare rijkdommen te kunnen 

Door alle eeuwen heen is het ',uitzet« een 
ding- van beteekenis geweest; niet maar zoo 
eerre bijkomende zaak, maar iets waarmede 
wel degelijk rekening werd gehouden, — wat 
door de belanghebbende partijen besproken en 
geregeld 'werd. . - 

Vooral in den -rieldertijd was dat uitzet 
al een uiterst gewichtig ,punt. Ent klijkt a a. 
uit het avontuur van zekeren ridder Léonnoia, 
die, tere hij op een met wijn, honig, rogge 
en. goud gevuld schip naar den graaf de Conny 

' voer om diens dochter Blanchellenr ten huwe- 
lijk te vragen, over zijn rijk geborduurd 
purperen gewaad eek kemelhuid had gehangen. 
Hij wilde daardoor voorkomen, dat de vader 
zich zon genoodzaakt voelen een al te duur 
uitzet mede te geven; -eene zeker zeldzame 
bescheidenheid, die onze tegenwoordige jonge-
lui al heel belachelijk moeten vinden! 

De' • list, hoe goed ook bedoeld, mislukte 
evenwel en vader Coney sprak den pretendent 
zijner dochter aldus toe ',Bekoom ridde, 
dierbare vriend, uw edele list heeft mij groote 
vreugde verschaft,  mar  indien_Illanebsfienr-- 
eenas- ongehuwd bleef

a 
 dan moest ik immers 

tot atm haar donel voor haar zorgen Er Mag 
Mis niets veranderd werden. Blanchefieur heeft 
kostbare jnweelen, purperen kimden, theasali- • 

. eche tapijten, waarin al de dieren van het avond 
en van de zee zijn geweven, en des zal zij 
rok een waardig uitzet mede ten heerel,ijk 
-brdwgell". 

En Blancitefleni bracht inderdaad. twee-
honderd-zestig--groote koffers ineciewearin 
twee-dnizend ellen 'van allerlei kostbare stoffen, 
en leder voor 'schoenen lagen; verder. zeven. 
tot aan den: deksel met edeliteenen gevulde 
bijouterie-kastjes, terwijl hare stro u se se 
(vandaar het woord trousseau) bestonden uit 
negen-en-dertig dienstplichtigen, een kapelaan 
en een sterrenkundige. 

Tot ongeveer in, de achttiende eeuw was de 
groote trousseau, het buitensporig kostbare 
huwelijksuitzet eigenlijk uitsluitend het voor-
recht (als men ::'Eist zoo rnoemen mag!) van 
den adel geweest, maar en begon vooral' in 
Frankrijk ook de burgerstand daaraan mede 
te doen en die behoefte aan gelijkheid in over- 

-  

dreven weelde is raker niet eek van de minste 
voorteekenen der revolutie. 

Wilt ge een staaltje van een uitzet dat 
vijftigduizend pond kostte? Het werd in bij-

--zonderheden-- door-vereehillende-sohrijvcra--Mt 
dien tijd aan de vergetelheid ontrukt; een met 
brillanten ingelegd horloge; een geciseleerd 
met parelen versierd etui; een kriatallen tshaks-
' doos met - diamanten; een gouden doos voor 

de ,mouisheasi twee messen, waarvan de heften 
met saffieren waren bewerkt; het eens 
voor het vleesch, het andere voor vruchten;. 
— een comagegarnitum int -diamaiten tij dep 
vorm van een kruis; zevend armbanden, vele 

=-tingen, negen paar-kostbare schoen- ett Mat 
ceintuurgespen. Verder drie galajaponnen waar-
séen de eerste veertig pond de el kostte; en de 
beide andere dertig; een beone met tvieehonderd 
Louis; honderd-twintig hemden met kant ge-
garneerd, zestig onderrokken 'en honderd-zee-

' en-dertig paar zijden komen] 
Maar om luxe en overdaad te zien behoeven 

• wij waarlijk niet buiten de•  grenzen van .ons 
landje te gaan 1 Een rijk>  onderwetach luister-
damsch uitzet had ook nog al iets te beteekenen. 

Bij.  voorbeeld, anno 16E15 
Honderd servetten met aminelekens; honderd 

lakens; vijftig lluieijnen; vijftig halseeusdoeken, 
mckneusdoeken, honderd vijftig' hemden en 
onderkemdem . . 

Zoover wat het fijne linnengoed betreft.. 
Tot het ',wellen goot. behoorden: stroocken, 
lobbekens van fijne kant, point d'Aleneen; 
benticken van goud- en silverlaeekén dan 
netruche- zijde: groen, geellibarantlie s den 
nog zwarte ferendine tabberts met eenneerstic 
met kant geboord, waartoe ferandine rokken met 
zware kanten, vier hoog; wit satijnen tabberts 
met amaranthe dubbele taf gemonsterd; japon-
coke nachttabberts van feuillednoste grond en 
daarop 'amera blommen, van binnen met watten 

. gevuld en 't ceuemale met bleumerante taffetas 
gevoerd; rocken met gouden blommen, huyekeu, 
vlyegera, borstlappen, abram,- geeemeaelotte 
man*Itea enz. enz. enz. ,-Eren sulime kasleen 
met cap-benoodichheden”, ontbrak gewoonlijk 
ook niet, evenmin als seáige kedde,i 
wel zee) van awanendous met hem behoorden. -
: 't Kon mimi«, zou ik tod 

Of el dit -fraais werd tentoongesteld om 
door de vriendinnen te worden' bewonderd en 
gecritiseerd, weet ik niet. Wel werd er toen 
ook receptie gehouden; men noemde dat de 
bruid in stee toi e. Na den ondertiroilw" 
gingen de op geparfumeerd papier met gouden 
randen gesármen brieven rond, om de familie-
leden daarvan te verwittigen. Het jonge paar 
zat dan op twee van groen en bloemen ver-
vaardigde tronen (in later tijd onder een met 
groen versierden spiegel) waar achter een 

kostbaas, bruidslaken was opgebotgen; 
daad nam het de geschenken in ontvangst, - 

 Een "kwam aanbieden.. N-iemand- 
verscheen met leege handen. Wilde men 
geen. meubelstuk, geen huisraad, geen 
keukengerei geven, dan schonk men cee-
vondig ,,een potstuk, een pistolet of een 

_toeliet:ier.. In het midden van ele kwistig . 
groen gemaakte pronkkamer prijkte de 
tafel met ;Mimiset' schalen vol gebak en 
feestelijk getooide hypocraskannen. De 
bruid, die omringd was van hare staatsie-
juffers,' droeg den niet bier trouw-maar 
haar - bruidstabbát, beter gezegd %ie van 
hare bruidstabberden, want de dochters 
uit vermogende gezinnen hadden voor 
dien feesttijd keus van toiletten. Het was 
en weelde van amaranthe, van inearnate, 
van purper, van violet-zijden en gond, 
leekensche toeken en even kostbare ziel. 
tjes. (borststukken). Aan den hals schit-
terde de diamanten boot, aan de oeren 
klagen lange orliettes, met paarlen of 
diamanten bezet, en baschen gouden 
ketent' pf zilveren parelsnoeren fonkelde 
op knar borst- een juweel van groote 
waarde; en het haa,r was kunstig ge-

- vlochten -en met geurige olie gebalsemd. 

Zoon bruidje uit vorige eeuwen zon 
sekte • bare oogen niet geboven -  als zij 

Feuilleton. 

AMSTERDAM-- DIE GROOTE STAD. 
Sin raag nu van Amsterdam zeggen wat 

men wil, het Groet-Mok-tm noemen, het alle 
aanspraak op den Mala wereldstad onthouden, 
ik ben er toch t maar • dolgraag 'en" krijg er 
altijd een zeer'goed gelijkeed wereldatadgevoel. 
Dat komt misschien wel, omdat ik een pro- 

 winaiale-bed;-maar- -ken Perije .toth 
denk -  niet te min over me, 

tiet feestelijke gevoel, dat Parijs je geeft, 
vel, ik heb ei in Amsterdam de rudimen-
ten van. 

Als ik zoo aankom, en het prachtige station 
uitstap.— wat een pravinciale ben ik toch, 

imn dat aangevochten station, op- zijn- aange-
vochten plaats Mooi te vinden — dan kijk  ik 
L« DEntrak — dat helle eind, waar ik 

ii-minetene-een ,;jeuig-voor-scorneme 
• En dan is 't of e lefton in mijn beenes 

komt. Ik word een stuk grooter — heuach 
waar. En ongewoon kwiek stap ik het Damtak 
af, zou niet in een rijtuig willen. Ik wou, 
-dat mijn- mats *e eega in Amsterdam tegen 
kwam. 

Lepels dat lokt en noodt, dat Dame* I 
knel/ je-er wel doka langs moet stappen, 
het hart der lieve, oude stad, in. • 

Ditmaal ee zou veel hieuw* YOur mie ta 
• - I  

kijken. — De Bijenkorf — Ik ben -wel een 
heel erge provinciale om dat gebouw volstrekt 
niet leelijker dan iets anders te vinden. —. 
Integendeel, ik vind 't zelf, zeer ooglijk. • ' 

De mensehen, die 't hardst op de Bijenkorf 
schelden, vinden de Beurs prachtig, •". -- 

Die Beurs! Ik doe er altijd mijn oogen bij 
toe op gevaar af om op het trottoir tegen 
iemand aan te bonzen. Die Beurel Hebt ge 
wel 1.135 een broodmagere, grauubleeke naakte 
vrouw gezien onder een grijzen Novemberhemel 

'iriet—matregen ook niet — maar teek moet 
ik altijd aan zoon schepsel ouder zulke om-
standigheden denken, als ik langs de Beurs 
kom. Zoo kil, zoo huiverachtig, zoo unheimisch 
als dat eerste geval, je aan zou doen, zoo kil, 
kond, ongedekt, onbewoonbaar en weer eens 
kil, koud, guur -- doet de Beurs inc steeds 
aan. Werkelijk — bij -de Bijenkorf -heb i k 
herademd! Wel; wel, wat een rommel op dien 
Demi Maar alles ral reg kom, en 
k weer eens-Ejleu , als het erg is. — Ik 

ben er benieuwd naar. 
De Ralverstbat in -, natuurlijk! En nu 

maar genietin van het zij is. — Ik ben in 
de Kalveretraatt Ik loop in de Kalveretniatl 
'Winkel. kijken natuurlijk — Ju, ik *tobt wel, 
dat de mode curieus zou zijn. 'Wat een lap-
lappenboel smis , zoon japon. — Wet staan 
er veel zwarte japonnen — era diegijn bijna 
eender uitzondering meed* — Wat een gad-
delijk kintlergeed ligt er. Veel geruit — le  

brutale, ongewone combinaties — Een zwarte 
blouse b.v. met geeken-zwart geruite rok. 
Gerzon en -de Bonnetterie hebben een etalage 
om niet van weg te komen. . 

Doeh weg moet * wel, want ik heb maar , 
-den nomiddag-tet mijn kesbliikldiig! ëi - 

ik moet mud Kirsch toe! Isid provinciaal wil . 
ik niet blijven, dat ik Ilirseit niet zon gezien 

, hebben. . 
Eerstens om al de herrie, die daar gemaakt : 

is :over de bebvplanneu weet nog. wel -- 
dat" 't niet oarspronkelitk was -- Lieve tijd, 
wat doet er dat nu toe! Lakt het Op wat 
anders' lijken , als 't maar- op iets moois is! 
Goethe zelf heeft al gezegd: ,Dat Gesekeite 
ist schon einmal gedatht--- man solt es ion 
noch einmal denken --a als dan het.  
mooie al eens gemaakt is, laten we het dan 
aug eens unikeu en er quine van genieten. 

Tegen half.' vier kom ik 't ',jambe Plein 

En daar staat dan Ifirsels.. 
't le prachtig. 

I 't Is magnifiek. 
Wat een gebouw! 
Doe rijk is het geheel. 
Een lachende wortel rijst in ure.  op. 
0, dist wits dim niet mooi genoeg. — Neen, 

we hadden erker een }Snack moeten hebben 
als de Beurs —.1 ha, gij moderne dwarsdrijven, 
en dwepen, Het staat er nii roek thit 

leslijk en efirezaagil eo upgraniukt als gij  

het vindt! Wat zult ge woedend zijn, aha ge 
er langs komt. Het staat er nu toch en 
verrukt aller — o pardon, seer veter oog! 
Het staat er nu toch, en trekt aan wiet een 
magnetische bekoring, en Jokt om binnen te 

-de lieve toiletjes
' 
 die lange de 

,groote etalages 'wandelen,  krijgen er een 
waardigen achtergrond door. En zoo hun 
draagsters strakjes de verzoeking niet weerstaan  
kunnen, en de majestueus, hoefdingang aan 
de „rijde van den Wetenngs.clians binnen  
gaan, vormt het gebouw ,'een haar passende 
omgeving- - 

Vele aardige gastalten, elegant gekleed, 
drentelen lange de ramen van Dieselt en ver-
dwijnms in het gebotte. Want het wordt tijd 
voor de namiddagthee de vrouwtje, hebben 
zich moe_geleopen: -ia de stat] en- kornets-ne- -- - 
uitrusten in. Dirsah' theeealon. , 

Dat is mijn' einddoel ook, treilt  nis b 
ik mijn hereen Hide! te vee en- Alleen eerst 
de, etalages nog zien. 
. ( ) daar zijn ze, de gekleurde kapsels! 

Nee maar — dat is afselbwelijk ! ]lat  is 
onmensehelijk, gruwbaar leelijk. Ik dacht 
natuurlijk wel, dat 't leslijk was, maar aai 
't Ie een nachtmerrie, waarlijk: Ilegrijpt 
me — de etalagepoppen zijn gekleurd gekapt, 
elk br dr kleur 11111 haar toilet: lhit gras-
groene toilet. niet die grasgtoche lokkenen 
ilee.IMetil Pat- vasibe---- 
krulletjes. 0 gij mensehelijke ilitaiialieid! Dier 
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redenen te yobliceeren om dearinede op oneer- Ik ken haar al lang, la petite BertIse, ver 
name wijae nijn profijt te doen ; de vrouw Inren schaapje in Parijs -- telkens daagt ze 
-van dezen Minister, die ontzenuwd en wan... zoo eens op en dan: nemen we haar maar 
hopiá, haar koele berekening ten/uitvoer brengt, weer .een weekje. Dezen keer heeft ze liet ki- 
ent zij als een verlossing beschouwt;:oio dezen 
roman heen is sommel geweven, wat pf vod.  
of 'onbegrijpelijk aandoet en heel het politieke 
leven met rijn rotten ondergrond, ..hel op- • 
rakelen ven de dtdetewe mak, Bochette, de ' 
lange en oglietronwhare krantenberichten, ieder 
die eigen,voordeel' wil•halen, elke partij, welke - 

0, beroemde ...dere  „Ven ue» van V.a...., d de Eng...e oef-fregat. relakolohárdion mek é 
_nat earnenn,me_omme 

oor
an_iiveeenneertiMiteninekte,------,-t-------  

(Menen cliché veer do-lleaapelle . 

mezelve liet meest denkend -- aap den kant Hoeveel. Haagscha Handschoentjes 
"van de kiesrechtvreuwen Zou er dan geen 
verbetering komen,- als wij nu eindelijk Ook Zal-  bet vervoeren ? 
eens mee konden praten. ' 

• Mevrouw Caillans heeft zich recht ver-

, maas volgens de., zegela" Ban de arst 
heeft ze dat niet kunnen doen. Haar man 
werd aangevallen, ze' wilde 'hein verdedigen,
ge-bee0—eeiit geprobeerd Celmatte wettelijk 
te ieerhinderen eerder brieven Openbaar te 

Zaterdag 21 Maart ie de Inenlinde, het 
nieuwe stooretsehip vin de lietterdarnsche 
Lloyd, netgevaren. 

Door de welwillendheid van di Directie 
dor j~ettosae" Lloyd Zijn we in,  neet, u 
teniet kiekjes van dit bijzonder mooie en groote 

maken, -dit lukte 'niet,-en-Jeen jmeft,se, terk 
het uiterste gedreven, dut 'gedaan, wat zij 
nodig,, achtte. Zij heeft een durf getoond en 

schip aan te Meden. . 
In. weinig geillustreerde bladen zal ten be-

schrijving met kieken van, een schip, en dan 
nog wel van een schip VVOT Indië, geld, op 
zijn plaats zijn als in de liarmeche 'Vrouwen-
kroniek. In welke stad zou indér meegeleefd 
worden met alles wat Juli!. betreft? En 
neem dan dat eindje. in den ruinieten sin 
van 't woord !' Dek omvat 't ook de Stoom 
vaart numtsehappijen, die de vele llagenaare --
naar en terog.uit Tertio brengen. 

De moed'ere Men er haar zonen heen gaan, 
Moetenot heat dochters aan afstaan -- de, greb> 
nmédere wachten haar kliqkinderen uit het 
verre leed en smashten neer het oogénblik, 

'waarop ze de zorg vut, de !icoritiegestuurde 

.zag. Welke..eerrinderde begrippen de aanstaande 
jonge huies-routreil der twintigste eenes er 
Mut-rent een uitzet op ria houden. 

Geen sk-e.stie meer van vier en twintigstel 
• ..	 van het fijnste, (lamst met ingeweion spreuken 

Pf familiewapens,' merels indertijd geen zeld-
gnémheid was. 
, ,,Wak hebben. wij aan. zulke' stage/e, die 
we toen. niet- gelint*. ?. -vragen efij lachende', 

' wanneer Men haar van die vroegere onItlentie 

waar4:4cintn, , 
bijzonders:. binstandigheden vol den- •dag 

-beeld s  -ïn "het elagelijkaoh" lenen behielp mem . 
• moer oiak ; m t MInelet, Het allerbeste kwam 
• «tunnel4er Mar uit de kn t om te 11iar19Ei 
, ge:wedren. te morden:.- t Wees. meer de reikte 

,r4seuredraig men prat 
.., Hechte, ,e.n. !koopt sneu Mot meet ''ku!':,nen 
' is het 'opgebenikt»den neemt. 

mee0";nietéle; 'De wisseleUde' mode, die 
Har éven getal met het huishoud. als met 
het maakt afe  en toe -  erge 
kleïMe opruiming, gebiedend. ',Welnu., Zeggen 
de jongeren, ,,boe minder er dan voorradig 
ier hoe beter!. tin is hek bovendien niet een. 
genot oen. iu de grapte enagázcen weer eens 

--van 1,1 14%ne, oem-rijle, f 
te gaan - uitzoeken, dat ele door feeënhanden 
seleijM te gijn vervaardigd en •dat teker de 
ergernis outer e/Immer-lees nou hebben gaande 

04nOkt- • • " 
eZeo'n :schijntje] meliere, is 'dat nu degelijk 

ondergeed ?e 

CORRESPONDENTIE. 
M eer, B. — Wanneer zoolde u schrijft, 

het ééne jaar een wintert. en het andere een 
eomerpak aanschaft don raad, ik u. ten stelligste 
om es aan het strikte taillem-genre te honden. 
Fautaisies zijn veel, te veel aan de mode en-. 
derhesig, om die leng te kunnen dragen. 

A d a r. N. Donkerblauw le en blijft 
allijd-keufig ootjes '-'ibbr straatteiSt. 

',leb. te A. --- Binnenkort beloof .ik 
.daarover een artikel • 

kl. valt: Webd nvéor die reparatie tot 
een ,  geoliede bont-fiema, dan noodt u het beste 

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 
Prijst per regel 40 cent.  

Perry & Co. 
20 Hoogstraat. 

Regenmantels. 
111111•111~~ 

RIEVEN UIT PARIJS. 

e 
drrjvgrs dis een' ennleddiug te meer in de 
Inijg1„'-helibén, de republiek els niet:Weneelielijke 
éreateniacht. te bestrijden, omdat rif praktisch 
moe yeinig 'edel bevat dat alles brengt de 

eeldwnne ópwrindjtr~ -: 
Hei 'is hier melde plaatsom politieke ne -

erkenningen te beluien. Maar ieder, die•,ven 
-regelmatig groote kranten leest, aar wel sterk 
tot de Overtuiging zijn gekomene dat 'Waarlijk 
”eomething is rotten.,. .. Dat zowel de eene 
als de andere zijde niet onverdeeld te be-
wonderen ie — dat de boete staat .--een groot 4. 
complex blijkt van meer of tuinder bedekte 

". vuile Prakt-ijle». 
End Calmette gelijk? tong Caillans 

e zee.. •oe e e een gepote 
knneierij of ',leekte een onbeduidend voorval, 
aangeblazen tot een politieleen eet er is 
niemand, die het met absolute zekerheidszeggen 
kan: • Om mijn eigen duit in den :politiekeil 
zak te Stoppen, zen jk willen zegge» dit de 
boel wel niet sleekteer dan- nat-ken gean,--Een-
veefrissehing is hoog .nodig. Dus—en nu, 
stal ik Me' egoïstisch als vrouw — ere aan  

gal maken. — Zonen, docbtere,kleinkinderen, 
verloofden — allicht komen er velen van hen 
op de Ineelinde terecht. 

Het is een der grootste schepen, ml  eder-
land elf. gemaakt. -De maatschappij de Schelde .. 
leverde de,  boot af, don 14en Februari 1014. 

Een prachtig mooi vertrek is de gézelsehapé-
zaal vierde 1. klasse. 'Zie maar naar de.ttf-
bedding. Deze mal ligt Ma. het oppirdek 
mitleeheepe. Uit de groote vensters moet men 
dus een eenig moo] gezicht 'op zee, hebben. 

De tweede afbeelding stelt de lummelen 
2. klasse.-voor. Deze foto zal .n doen begrijpen 
dat het reizen tweede klame 'etude meer ge-
waardeerd wordt. Ja, zelfs elleenreizende dames 
• aarzelen niet, meer, en behoeven ook waarlijk 
Met meer te aarzelen, om tweede.klasse te 
reizen. Wij herinneren me nog Wel den tijd, 
dat men stijf en steak volhield r een hand-
schoentje of een jong 'mixje kan niet tweede • 
klas reizen op de Indische boeten.. En wie 
weet of vroeger niet menig huwelijk werd 
uitgesteld, daar die veieisehte eerste-klasse 
pamligiereprije nu maar niet non dadelijk bij 

-Verder laten we u dien een-Init' 1. eg een 

Het elot vin -mijn oenigen brief heeft oebe- 
west een voorspelling bevat. lk had het ere 

-deer, dat vrouwen hier onder, vlagen en anders 
- doen. Is de led abn mevrouw Caillaux niet 
de bevestiging van dem meening? In Mis 
kikkerland lijkt het me Moeilijk, den toestand 

te denken dat de vrouw van een Minister 
op eest vreedzamen courantier zou schieten, 

' het zon er,  bijna als een belachelijk melodrama 
aandoen. Mem hier is dat anders! Dier is de 
heele stad door de gebeurtenissen van de 
bietste week in zenuwachtige leroering. Cal. 
motte, die zich niet ontzien heeft van de al 
te grove daad, een ouden, met intienen brief —
bod is hij dien toch machtig geworden ? — 

, van een tegenweerdigen Minister om politieke 

een. doorzettingsktaeht om tot-haar' deel te 
geraken, die ontzag wekken. Zoods in Engeland 
mies Davidson haar moed gaf voor een idee 

,zoo heeft mevrouw Gelang datzelfde 'in 
anderen vorm gedaan: Voor haar liefde. liet 
komt op hetzelfde- neer. Engelenra 
vrouw leas beredeneerd, zag de groote lijnen, 

. de Pransche was hartstochtelijk -en dacht alleen 
aan eigen geluk. lint is het verschil van 
karakter. En ik. geloof, dat de Pranse.heveon-
oren altijd zee_ zullen zijn, het ie bun aerd, 
het meest aan , zichzelf te denken. Maar zij 
handelen tenminste! — En, aatielend_ffim-

laelienraëllf-ik aan al de brarié-kuisernMders, 
daarginds in ,Holland, die met al hun be- - 
krompen—degelijke theorietjes -tot; zei6 iets, 
dat plotseling leeuwin zijn, nooit zullen komen. 

-"En ie het te zegenen of te betreured.? Wij 
hebben onze gevangenimen niet vol met ;trou-
wen, die oio hun liefde gevoelden hebben tri 
gestraft moeten 'werden door de eerzame bur-
gerij. Noch hebben wij jure, die dergelljkg 
misdadigsters weer klinnen vrijspreken, ten 
goede kans, die hier tot let Taalde °ogenblik. 
blijft. Wij stuffen zeiler enleedaehtzaaraimiar 
niet Voer niets geeft men ons dan ook na, 
dat we al te vaak.  slechte..* stel van een 
kruidenier hebben, Het inteliVidn dat zich uit 
wil vieren -- we kennen het nanarelijks. Het 
ia geenszins onverdeeld mooi en edel, wat 
mevrouw Caillaus.. gedaan heeft, maar toch zit 
er iets in, dat wrange vreugde geeft aan ons 

zonder gettnifen,  ieder is eed verveld van de 
politiek, dat toemand emelt deukt, haar 't ge-
snater kwalijk te netnen. 

JO. LAJOOST. 

De Mndelooze redenatie,'  die  icaareen  ten- -
bestegeeft en waaraan ik me nu ook .schul- ... „memel,' van de Rolleerde... h000rd dig zit te 'maken, zijn doorgedrongen tot 3n Glezol.hapámoolVirsta k.aa 
de stilte van het atelier. Het model kan baar 
mond niet houden, terwijl ze poseert. Ze bob- kinderen mogen aanvaarden -- de jonge - bot 2' klasse. En wellicht denktge e Wageone .. 
belt zoo graag (al ergert het ons dikwijls) de breid heeft haar bruigom laten vertrekken— die. twee afbeeldingen allebei? ze zijn leest 
lange drie kwartier, dat ze telkens weer on- hij ging voeinit, em er voor hel 

It 
een 

- i 
thuis eendeal 

j 
. 

c 
 

afgebroken staan moet. scheppen, dat ze, hèm tot een waarlijk thuis Wel, _h s juist om. e te laten zien a •• ze 
. . 

past hét Woord Vali den grijzen staatsman 
Mijn God, Mijn God wat konit er van 

• den meiler:h!,  Waarlijk hier wordt men even 
stil en ernstig bija 7,1g1 leenijk is 't. lou tin» 
irionig is 't. Z66.. alsof- de wereld een gekken--

- huis ie gewlden. Waar moet dat heen? 
Sombete -gedachten kinnen, non :11gbylem, dat 
.veenroest — eend« vreemde teekenen 

• uit" de openbaring, die het Einde Verkondigen. 
Ik sta geheel in gedachten vertenken. En 

hU wordt me in deze steuuning een zielige 
-inwete:'gtheikkiiji; Een oude, grijze-lieer treedt 

up inij toe, geeft mij een papier in de hand 
even veto-ouder ik mij met mijn geslagen 

gedachten, dat zonen net type met reclame-
papiertjes loopt, en ik grijp 't ding oei], ook 
al tegen mijn geworinte in, omdat ik vies ben 
von uit-de-hand geges'en reclamepapieren.— 

- en ik ga,- eerslagen -nog, -de enkele treden-  op, 
• die ets atrrhet, gehonn za en btpng,éit.' 

ik dan eenmaal goed en aal binnen lam en 
"7n-eer dlittS4 aal dat. Sloom; . om al . die 

preekt en her Beid - dan ontdek ik let 
papier in - mijn ima ,•,. ik Iers er . op: x Door 
aankooi, dit beween noeste worm contact 
terstrekken mee arme kinderen mogelijk ge- 

• nakt,- 
- I foei, mi ik lol 't ZOU Maat dangelpikt, 

Mrt Oe. -er ren 011 gOwmpeet, Nu, als 
ik orale. 'e eer heien Ium , zal ik mijn zonde  
gredmekeli hij ilien doden beer- Maar-  iels ik  

dan eenmaal buiten ben, is hij weg, en ik 
hek 't gevoel, of ik de arme kinderenhestolen 
heb. En wat zal die meneer wel van tne-dgiikezi! 
liet is goed, dat ik een provinciale ben --ik-
zon me schamen als ik hem weer onder- 't 
oog moest komen: Ik zal 't • dan maar asode. 
provinciale kindertjea goed maken. Morgen 
krijgen de schillekinderen een dikke boteram 

Pracht, weelde, pracht weelde 
Een zaehtglonieede trap voert' gemakkelijk 

omhoog en al ,  stijgend kon men tad:eter het 
glanzende hier overzien. Die krollinehters1 
Die reneenkandelareni Die twee daar aan 
weerszijden ven de hooftltrap doen waarlijk 
denken aan de wandelen die Oostenrijk aan 
liet Vrede spalei, schonk- ik Iaat eij regelrecht 
gen weg nijatn nam de theellon, am .nme 
ben- ik lansin aerhand geworden.'  
" Wet een prachtige manier om_ gighLigoot_ 
geboete in elkaar te zetten! Met die geweldige 
ruimte. ie liet midden gehouden, ruimte, rijgend 
tot ie, een koepel op het dak, ruimte waar dun 
de geweldige gnanderijen op uitkomen. be op 
teer gaanderijim komen dan neer talloose 
vertrekken uit. !hierover eitniksi ri, Ni] eeirs't 
titer, thee! Ik versmelt! I Mar tien ik in den 
theesalon. Een visWdeolim., Biet kamer ruimte. 

lireltleeikl,  ronde renten, in mekt, 
kleurlintimili Ment 1.1VetWele. eik gedeelte- 

De gedeelten komen samen, waar een zware 
pijler tlé vier plafonds tegelijk ondersteunt. 

Dolgezellige stoeltjes en tafeltjes. Wanden  
met prachtige eiken lambrieeering. Ramen met 
ruitjes en gezellige, witte górdijnen, een beetje 
°mielie opgenomen. , 

Damast op het tafeltje, met bijheboorende 
vingerdoekjes. Een ontbijtstel dus. 

Een opschrift:hier en daar wijst aan : Thé 
complet, 00 cents. 

--11c,bestel .. • . 
Ja, nulkan ik niet langer zwijgen over den 

— ik moet hem wel noemen— den lakeiwan 
'den -theesalon Ilirsch. Al wat ik n daar boven 
vertelde, heb ik verteld ons mijn fatenen te 
houden. Ik ken .toeli niet met dien lakei in 
hum vallen. En toch, that was the meet 
striking news" van den 'holen theesalem de_ 
lakei. kenloer -- ik ,zou 't hem 'niet ditrven 
noemen! Een lakei Was 't. Een groote, dikke. 
Eee  mlite waardigt..E.eueig_in_ it_meart,-tnet 
een onberispelijk rememeroot wit front, Se 
een diep uitgesmede]; lij -vert wit, van zoon 
echten dikken lakeienrillel. En -- dit ia no 
weer the most ektriking van den heelets lakei --
met reu ,korten newton broek, le met gespen' 
onberispelijk sleet ton de knie, En dan witte 
kousen. En elan kuiten. Onberispelijk 
zeg. ik u. Waarlijk; om dien-lakei ;diere, 
ei een deszelts kelten in witte kon,. sonde 
`e dl.: guatt drinken hij.  !brol. 

De witgelconede voeten staken in 'memento 
rige selitienen.--Bn on7ie "lege 'eehneenen tIPte • 

• de groote. dikke lakei -door den salon. heen, 
— onberispelijk! Dat was juist zoo het heel 
bijzonder gedistingeerde aan hem --e dat die  

• groote, dikke 'lakei zoo vederlicht en vogelviug 
zich bewoog tueschen de tafeltjes en stoeltjes, 
tussehed de vele bezoeksters. Als. gij of ik . 

...se° dik waart, ge 'Hipt .alle tafeltjes om, 
sleepte alle stoelen mee, bleef aan alle strikken 
en engrettés op-de boden hangen. Hij echter 
-- 't was een genot om Brem . bezie te men. 

Een juffertje, ia-een lief Mien-cone toiletje, 
met een mhortje voor van het bekende me-nette 
mhdel, bracht me de thee. Een anderjnIfertje 
nht -eender gekleed en geboezelaard, nam weg 
1111 nog stond pp menig tafeltje,---maar 
nut- praat --ik a- nam,  de juffertjea Daar Mig - 
slechts de lakei,. en ik had 't geluk, elan hij 
me van toen af bediende. • 
-.-Whot--nee-thé--eompiet 
is waarlijk een. eompleete thee,: e • 

Stel u voor, dan ...Zit je <leur, en dan begint 
.de lakei je' te 1,edientel. Eerst kwam er eet 
eandwichje met iets von kans. lee lakei diende 
erend bij de nienwanngekomenen de sandwiches 
mud. 'fee» kltiou er een wafel. Een °elite 

Jitilliindinthe werd, editor in miniatuur. lie 
talrijke taartje, die volgde», waren ook 

-winiatuai. Wal ik Cell, net doen, ab eest kind, 
*.dat red; een partij kient ? W.1110 -zeeera,  
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..De  electrische weck- en strie inrichting, 
veertien von de• nieuwste toestellen, is speeiaal 
ten dienste van de passagiere.. Ge kunt dee 
meel wit goed en lichte Moutjes meenemen 
als ge verkiest,  die komen snel weer gehoon. 

;Ineullede" van de ddtterdfdeeene Udrd 
tact tweede klasse. 

haas 

,Isulonde ven de Lasser 
—name.... tweede. Idieee. 

t eendyr zijn, 
&Inni pladzen we 
ie beiden. Alweer om 
;lenig kandseheentje 
te doen beeft. 

• kan beat t•iveede•rei-
gen.. Pá den meest. 

..,•jrédie eetzaal P. 
• klasse eens kien! En.  

iIie Mol:kamer, Wet • 
vod b zond r gebep- -`  
peerd heeft, zijn de 

-• afhaaldingen  vhn de - 
eetzaal en de - noren 
kamer der 3tklaee...• 
We wisten niet, dat • 

-L-eemderdelleeestilic---
een comfortabel ver-
blijf-;kon opleveren. 

In de eerste klasse 
• kunnen 111 poes-

' niers geherbergd won-
den, ie de r 11- en 

• in de -3' klasse 40: • 
Hit de beschrijvingen rap de drie klassen- In de damessalorr•• vindt men, behalve de:  

nemen are' dat over wat bijzonder van beleg I piano, schrijftafels, divans en fauteuils. • 
els a g zen er v r agage. 

bp _liet opperdek-bevindt zich een ruime, . Verleden_ Zaterdag is de Insulinde op haar 
met eikenhout 'betimmerde kinderkat er. eerste reis:gegaan. Hebben we enge eentuben nog 

niet meegegeven, we.kunnen se achterna stu-
ren, per draadloos telegram bijvoorbeeld, want 
de volledig uitgerede Insulinde heeft toestellen 
voor -draadlorme—telegrade—aan —borireb--En-
wie bang is voor .de mist, zoo-in> het Kanaal 
of waar dan ook, ze verneme, dat de Insulinde 
onderwater-klokngpalen meedraagt. 

En uk aan wie veel kostbaars zal 
worden • toevertrouwd - goede reis, op uw 
uitvaart en uw. theisieis, goede reis, zoo vaak 
ge de teaen klieven moogt ! Dat dat vele 
jaren zij! 

gaf •.,- dan komen de jonge vrouwen int het 
doei, die een kindje verwachten. 

En -tia' Strooien roggekerels van den laat-, 
sten oogst in de lijkkist en op den grond. 
Dagg neemt ééne van haar het kindje en kegt 
het driemaal op het 'mondje en hefvoorhoofd! 
Nu kan de deodejonge moeder zonder kommer 
en zorgen slapen, want voor haar kindje zal 
brood groeien, en zelf zal biet gedijen,' ah een 
zaadkorrel, door den saaier in de voorjaars-
aarde gezaaid. 

Dan neemt een andere vrouw het kindje 
en drukt het aan haar eigen hart, dat klopt 
in blijde verwachting van haar ei g en kindje 
— aan haar borst, waar eenmaal haar eigen 
kindje liggen zal en zich Ieren. — hang 
hoedt ee het liedje zoo, dat hein zijn eerste 
levenenren het kloppen van een moederhart 
niet missen aal. — En dan zien alle jonge 
vrouwen in, spanning naar de doods, of ze 
glimlacht. - 

Glimlacht ze, dan zijn de kleine kindertjes, 
die nog geboren moeten woeden, gezegend.— 
Dhárom derven de jonge moeders.glimlachend. 
In den dood zegenen ze de kindertjee, die 
spelen zullen met het hare. 

MATER GONATA. 

Rottenjamsch boneelgezelsphap. 

ZIJN_ HEILIGE VAN MEVRQIIW • 
J. VIN AMMERS---Kinzeir. 

- •• Verleden Vrijdag is. in Rotterdam de pre, 
. ashere van dit del gegaan -- eersteling van 

ere nog jongegeohrijfeter. Uit den titel begrijpt 
men dadelijk, ;Welke- de sfeer-  is, waarin •tle 
gt.e ,  eersten ic, spe en. oen jonge man 

. heeft als- kind ben woed bewondering gebed 
‘,or ai "blien61. van sin • zeden Hij onded

bj. 
 

ziet deze ernst,. op , het punt _mislukt 
huwelijk ' te verbreken, tip .rijpe n . leeftijd' 
terug zij is •in d, jaren kLdi .  eitie ge-
bleven,-  maar de nuchterheid vae,het werkelijke 
loven. zal -deze kantagie duoden — hij` heeft 
:zie in gijn heilige vergist -- die maar een 
gqewoon,: zwak mensa- blijkt te gijn, Wij waar-
beren "het,. dal dit 'stuk op de planken is 

e 
 lgta er,

a
c
5o
ht,

kut  .. 
 wordt immers  

aos ie, en van hoeveel 
zooveel gespeeld, 

beteekenis kan het met Nu, wanneer een jong 
acteur zijn eigen, rentte gewrocht scherp roor 
oog. k .• t, maar tot eti bew • 

- e n we met kunnen -  0111011: Bet gegeven 
is niet slecht, al ie het niet buitengemeen ' 
origineel, maar de uitwerking is veel te schets-
matig, heeft weinig accenten -en het heelti 
stuk zit van het begin tot het eind in elkaar 
met ene een onbeholpen doorzichtigheid, dat 

-een--publiek-wr-emaitigtijk -door gent.d kan 
wonden. Vooral de eerste twee bedrijven lijken 
een kaartenhuis, waar men doorheen ziet en 
dat ,felkenti dreigt in elkaar te vallen:Zonder 
moeite'ken men pent voor punt uitrekenen, 
wat gebeuren gaat. De schrijfster speelt met 
haar -figuren, of het poppen waren, laat ken - 
naar willekeur komen en gaan, verzint geen 
enkele handige truc, om daarmee egm_.  aatuie-__ 
hatelijke -olossing iaár..l dit va et eient 
te geven. Zij behelpt giek telkens met sedert 
lang ggp liet toonelf onvermijdelijF gebleken 

Vareeniging: Vakschool vábr verbetering 
van Vrouwen- en Kinderkieeding. 

21 Maalt had lier ter stede in l'andona 
de 17. Jaarvergadering plaats van boven-
genoemde Vekeeniging, • gepresideerd &or 

'mej. Dr: Leone: van Nieren. Na opening der 
verkadering werden de verschillende Verslagen 
goedgekeurd.. . Aan  het Jaarverslag onrienen 
gin.• het vo ende g 'V r •  s g terit.t 
aan de Tentoonstelling; „de Vrouw: en zond 
aan het musetun 'van- ouders eh 'opvoeders • g - 
kinderkleeing in, hp de Valtsghbol vervaardigd. 
Voorts werden op vele plaatsen tentoonstellingen • - 
en curve-geen gehouden.. • •• 

_____Ileeeneties_harL-de—Vereeniging-ine-her  
debbeltjeti-binehures, die reeds een.  herdruk 

- behoeven. 
Verstihenen zijn: 1^, Znigelingénklecting. 
2.. Kleeding voor den •Kruipleeftijd, 
3^. Kleeding zoor meisjes van 2-6 jaar, 

terwijl Jongenskleeding en Kleeding voor oudere 
meisje in bewerking zijn. De eerstgenoemde 
brochure woedt bij beker- en meedereuronseen 
met veel succes gebruikt." dan de Vaksehool 

De Indische enddellen werden herzien en 
aangevuld. • 

De Vereenigisag telde op December 1196 
leden. De vrij aanzienlijke Bibliotheek is in 
de Vaksehool, Reysestraut 36 Amsterdam, 
ondergebracht. Van de manden met reettellen__ . 
werd veel , gebruik gemaakt. 

- 'tiet belangrijkst is het verslag van de 
Vakschool; de kern der Vereeniging. liet , 
onderwijs • wordt door '07•  leerlingen gevolgd. 
Er zijn drie klassen voor onder- en vier voor 
bovenkleeding ; bovendien is er een atelier-
klasse voor onder- en een voor bovenkleeding 
en wordt een avoiddknipcurens voor naaister. 

• Plastudem_De _school Staat  onder  de  IIPIre'etne  
leiding van mej. Fadd.egil. 

Na herkiezing van bestuursleden werd nog,  
besloten, de contributie van f 2.50. of f S te 
brengen, teneinde de ,Vakschool eentoelage 
te Minnen geven, evenredig aan de subsidies 
van Rijk, Provincie en Gemeente. 

De volgende algemeen vergadering zal te 
Amsterdam werden gehouden, om. dan tevens 
de Valischool, die uitstekende Inrichting, waar-
van zooveel heil verwacht mag wonden voor 
een normalere kleedmethode te, bezichtigen. 

In aansluiting Met de middagvergadering 
werd er gedineerde in het 'Vegetttrisch Resten-

-rant, waarna te half negen het gezellig samen-
zijn begon. 

De groote mal van het welbekende restau-
rant was, dank zij de smaakvolle vereiering en 
de verleidelijke, opstelling ren een keurig 
koud buffet, in een ware feestzaal her-

_ schapen. Ken mica van lof - komt toe aan 
het afiledingsbeetzter voor het ,  allereardigst 
initiats van den avond. 

ging eerkelijk stemming uit van dit 
eneijn in deze vriendelijke omgeving, welke 

og werd verhoogd door da wijze, waarop de 
gastvrouwen haar taak opvatten. 

Deze avond mag het bewijs leveren, dat 
een gezellig samenzijn van enkel-dames 
geen utopie ia Dit, snor twijfebnoedigen op 
dat punt. 

Voor de sceptisch gestemden ten ontdekte 
van het streven der Vereeniging moge nog 
opgemerkt woeden, dat doelmatigheid ziek zeer 
goed laat combimeren met sierlijkheid en lune,-
getuige het vaak fraai effect der gedragen toi- • 
letten. Onwillekeurig denk ik hier aan een 
fraai langslepend blauw kleed met Zwarte tutte 
overwaard of aan een pittige tango Wijden 
Thierbach en getinte andere. 

Tertigkeerend tot nos zakelijk verslag ver-
melden we, dat, na het openingswoord van 
de presidente, MeV. Koster, Dr. van"Nierup 
een enkel woord _sprak ter opwekking van 
belangstelling voorde Vakellool, wanthij zij . 
nog eens in het kort doel en wezen dier in-
stelling uiteenzette. - 

Inden vederen loop van den avond voerde 
Mej. Tresling het woord over adeinhalingsga.- 

Voor. moeders. n.Lt'er.lhlignheáqnen'  ener staurliitiokti n'geohaettridervioardf 
en 
nn tr • 

. Ik vond men reader-mooi vers van Konrad - noch versmaadt zij afgereagdeaardigheden van 
Satinet, verhalend van een volksgewoonte in szednekjee, die eau een sterk parfum mik. 
zijn Heimat, Baaien, Bohemen. liet heet en Machteloos neergelegd, door den geliefde ' 

-kleiner kleimat jonge Mater sterken Ifichelnd". als een heiligere bewaard werden. Geklets 
Ach, als': ooit het Sterven zwaar valt, zal met meiden en voortdurende theeschenkerijen 

het wel dit der jonge moeder zijn — niet, end- waren niet herschapen tot intermezzo's, die 
dat ze nu haar smarten niet in vreugd gal 'n beetje frissoher aandoen; een vaasje viel op 
zien verkiezen —maar omdat ze haar kind een zenuwachtig moment op den grond, ral 
moet achterlaten, dat heel kleine, dat ne brengen scherven dan ook geluk. — en cie 
hulpeloos, wezentje. — Wie ml 't voeden, man die yongetekkig yin de liefde>  maar ge- 
m& zal 't koeteren, wie zal 't liefhebben. — takkig in het spel is., ontbrak evenmin. Het 
Zal 't genolg woeden gevoed en gekoesterd • einde van het tweede bedrijf wordt opgevro - 
en liefgehad? — Ja .zoo is de. Dood hèfil lijkt met een patentje-langs-den-kant, wet toop  
eivaar,,,het zwaarst. wellioht. eigenlijk niets te beteekenen heeft. Allene 

En toch- sterven de Boheemsehe jonge moe- factoren die getuigen van een zeker gehre 
Ale-een -jonge- -- -snasr -self_kriteir, - 

moeder sterft, omdat ze een kindje het leven ' Maar plotseling komt in het derde bedeij 
door al het kinderachtige en onhandige heen 
een vrouw, die werkelijk iets te zeggen heeft, 
een levend mensoh! Hier heeft zij zich nek 
meer moeite gegeven,— gorgvaldigei uitgewerkt, 
waar het om gaat, tiet spel is hier vol reen- 
sehelijkheid gevoelig. Het doet echt 
aan, en belooft wat, als de schrijfster zich 
meer het métier een schrijven voor Iet toonel 
eal hebben 'eigen gemaakt. In' ,Zijn Heiligen 
heeft ge niet bereikt, iets nieuws, iets wat 
zweemt naar geniale zwierigheid te geven, 
maar men voelde toch, dat dit geen dood 
werk is -- dat iemand verstelt; eruit te brengen, 
wat rij in zich weet en dat is het belangrijke. 
Als mevrouw. v. d. K. haar ietwat burgerlijke 
levensbeschouwing zal weten te verdiepen, 
zich niet langer met goedkoope .oplossingen 
tevreden stelt, en de gelikte bdgrippen van 
een bourgeois milieu z." zeer beheescht, dat 
áj haar eigen. vide naar voren tal kennen 
brengen, dan bestaat er geen twijfel, of haar 
natuurlijk talent zal ziekt, gerijpt, in getimmer 
werk uiten. 

De opvoering liep, met Alida 'fartand--Klein 
die fijn spel gaf in de hoofdrol, heel vlot, 

J. ZWARTENDLIK. 

spulletjes heb ik opgesmikkeld bij. mijn thee, .  
alles gediend door den vederlichten lakei met 
de wit-omspannen kuiten. Soesjes, taartepentjes, 
taartjes. En ,toen is hij nog tweemaal. bij me 
geweest, maar dat was .huiclielarij, want toen 
zag hij dat ik mijn voile alweer vutaren mijn 
handschoenen aanhad. 

En stel tï voor, zoen voortreffelijk mensch 
mag men giet fooi geven. Eigenlijk ;was ik 
daar blij em, weet hij gyeve,L.ddhigsrj 
broek •en witte kousen, had ik met niet minder 
dan een ges aan durven komen. Met een 
laatsten, 'bepaald weemoedigen blik op den 
lakei verliet ik den salon en rekende promisch 
bij de masa af. Maar zegt -11 nu zelf eens, is 
deze thee compleet geweest of niet? 

Teen toog ik maar weer aan 't bewonderen. 
Ach, ach; eelt, wat hen weelde, wat een fricht. 
Een zeer bijzondere keuze in van die langd 

• schoothlonses was'er. Mij 'clunkbg dat die toch 
.ier anders-dm a unstgeom aardig 
mo nonchalant.  

En dan mimet, en dan alle mogelijke toilet-
toevoegsels, vesten. en Intrede ceintuurs en .. 

Meur ik hond op. 't Was een weelde eau 
Didgemben-éju-Nacht. Mal genoeg was 't, dut 
in al die buitensporige geelde een klein boer. 
delletje ie -neg zong' 'Wie aal dat Letale», 
lieve ZOldr I ierritjed. Wie kan dat betalen?' 
K a_n• 't nog betaald «onkel- De tijden zijn 
zoo ateeht. 

De Weter correspondent van de Nieuwe, 
Rotterdammer denkt en ook zoo ove. Die is 
op kondschap uitgegaan. Maar hij is -niet veel 
wijzer. geleerden. Begrijpen doet hij •'t nog 
niet, 'Maai tieker *éét hij nal, na al zijn vragen 
De tijden zijn slecht, en de weelde stijgt: 
Ik zeg maar g als 't met tut de lengte komen 
kan, moet 't Uit de breedte komen. Waar, hij 
de slechte tijden dan toch steeds meer uit,  
gegeven avordt dan weelde, mooie kiene ,  
chic uitgaan -- daar molt 't op andere dingen 
bezuinigd woeden, op eteng -- op personeel, ' 
op huisvesting wellicht—op zorgen voor den 
ouden dag — doch behoede de Hemel hen, 
-die op dezen weg zijn I 

Ik wist, dat een reeks der op de Taanderijen 
uitkomende vertrekken ingenomen was door 
de Wiener Werkstfitte, 'en een andere reeks 
gloor 't Art Itgltztatif. • 

Naar de Wienei Werkstiitte ging ik nu 't 

Zie je—die Wiener Werkettitte sullen ons 
ne eens leeres, wat wil mooi is. Wij —.we 
zitten te veel vast aan het oude — en duts 
leelijk en afgeruimd en opgesmukt. Maar hier 
wordt 't Evangelie der schoonheid verkondig. 

't Mocht wat! zeker in hun mettrversiering 
.- zwarte teekeningen op 't smeren grit ge-
kalkte fond, Zeker in Inni :inert geKpOSYPII 
tbeemievie.

' 
 dat ik nog niet zou wille» hebben. 

al kreeg ik 't cadeau. Ik rond ik' theepot  

lijken op een laag koksblik- een'kennis, die 
ik daar ontmoette, was minder netje, ed 
dat 't precies een ondersteek was. En ze had 

Er stond een roomste], dat' ik wil had 
willen hebben. Maar dat was dan ook liet 
eender als, de mooie modellen van van Kempen 
of zoo iemand. . • 

Onze Hoofdredaetnee heeft laatst iti ren 
praefjegezegd, lat zoon oude 

palmensjaal 200 aardig wo als tafelkleed. 
Iemand anders heeft toen een lans voor 't 
moderne gebroken en gewezen op de tafel-
kleeden van de Wiener Werksette, uit dé 
hand gedrukt. Hiér lagen ze bij hoopen 
't Weg Leer: ik had ze niet willen -hebben, 
al kreeg ik ze voor niete. linde, koutte kleergin, 
ZOO maar etijf noest elkaar gezet, ais op een 
kinderprent. lipt stijve, harde, kande, 't ken-
merkte de stoffen die- ik Zagy  ei delinten,-.-- 
Monstruense patronen op- die  lintco voerml — 

nankt, hord, komt. - 
- 't le waar, volgens de modertge theoriei°n 

mag een e00s opedll lint geen echte !nos 
lijken — maar mini !ijkt 't beden.] naar 
niet, heef snij dan maar dr afgekeektle  linten 
met de eeltte amen. 

'poon kwam ik weer in het rijk 0315 lsd 
verleden, eis nul een kleden, dat snelt niet 
opzettelijk ets gruelddadig In.sternakt keek van 
al 't oude -- in de esp.itientalen ven 1 .  Ark  

•Décoratif. Prachtig waren dier de antioniteiten 
en ik vergeleek nog even de. mooie palmen-
sjaale met de uit de hand bedrukte tafelkleden " 
der Wiener Werksbitte. Wat het moderne 
betrof, nokt daarvan weren verrukkelijke staal-
tjes. Daar was bijvoorbeeld die groote ampel 
van albast, ongehaugen aan groenende» knor-
den, die door den ampel heengingen en 'ein-
digden ie een groenend. kwaal.  Dan de 
heerlijke fauteuils, van leer of van gebloemd 
cretonne. En de groote soetkumens, van zijde 
en dons. Dan die stapels • echte Perrisehe • 
kleeden — voer een veenogen lag hier op-
ge,tapeld. Ende Turleche emisul geeft en 
certificaat van echtheid af. • 

Ik verkeek zoo mijn tijd, dat slechts ere 
-auto mij tijdig aan liet station kon Mengen. - 
Maar die stonden er genoeg klaar volde het 
gebouw. Ze zullen gewend zijn dant cle dames 
zieklanekijken en_tanewind.nlen  

tridttastjesmeneer was er bilaas niet meer. 
ltij'on.,, blad niet te wort eindt en bet 

.ont leest, bied ik hem van harte mijn 
C,111~ dim. PRI WIN( .1.11. E. 

We zoenles, de Provitnende eiclan annuratknin • 
om haar bezoeken tulp• Ans-terdann 
naden met die aan Den Hanig. Ook hier ent , 
ze edel afrit. .ent kade bekoren tal, al dun. • 
es- luur niet 24.14.0 

1{.14,  it. V. 
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nautiek. in een onderhoudende rede laakte ze 
het verkeerde begrip als:zonde ontwikkeling 

, (..,Onmeetiek) 'va» deus  gerei ellen kiin en, 
lielmarasoneikkeling niets. 

De avond werd vader opgeluisterd door 
- den zang Ten Solibir.--Ortt en de declamatie 

van ltloj. van Peski, terwijl Mej." Ter Laag 
eeltige vioolinuniners ten beste gaf. 
'Ik prettige manier, Waarop dit slee werd-

voorgediend, mei,  ten rumrheiiP°0-41, °rd. 
Met elkaar te- kunnen belibelee, ~Welet 

,].tlege-avond Mee geslaagd Mag WOrdn be: 
sclx,gyd. u pret] ge oen e- 

Haarkleuren. 
In de )„.1. Zondagavond alhier gehouden 

biierukontat van :sela Nederlandsche Kappers-
Wereeniging gif de heer &billen uit Park een 
reddering toelichting van een nieuw haar. 

• verf Oraal-liaan';, hij , wees daarbij op het 
'groOte gevast; waaraan de kapper bij het gebruik 

- -ron nem:erven kan bloot , ataan, omdat van 
de mandagen der. ~aanstelling zoo weinig 
bekend is,. ' welke meestal bijtende stoffen  

(anyline, benzol, etc.) tot basis hebben, en 
waarvan zelfs bij , zeer: spoireiam "gebruiktoeb 
de, rschadelijke gevolgen zeer gooit zijn; zelfa 
blindheid kon er door me:staan. De ,,Oréal..-
Ilemlés nu is absoluut onschadelijk Wit een 
heuglijk feit n voor de.nieuw „ingevoerde 
branche. van haarverven in het-kappersbedrijf. 

De` Heer-Charles toehl, voors. der' afd, 
A'dam der ',Ned. Kapperovereciaigingr, deelde 
nok mede dat alle.vragen militant het gelede 
elér ifirjibllennée aan hem kunnen warden 

ofschoon op.: zeer ..primiteetre m ate to 
inlieeinsch, en latei ook 'onder de ïalamrjkep -
in 

 
F.raolaiik veelvuldig in gebruik watt 't Ie 

dus 'niets nieuws, zegt apr:, alleen-dit, en-'wel-
hot'voornaamste Is maner; 'dat' we doet jiu 
vooinifgang op., het gebied .der cheinie de 
middelen om ihet isinhtbaar Voil4chrijden yau 
den ouderdom te bniettene; thans geheel é.eha-
cieloos kunnen toepassen. 

Onder leiding van den "Ohei-Aplicatenk Van 
L'Oreal-Heimb, den -heet Georg GuillImdn 

Parti,, hebben de hoeren11  . :Vorst, Noord- 

loven, treag--ni 
haarkleur 4'1 Den 5111ilini er- 

. tolkte]  de gein eildiening over dit scha, 
terend resultaat. • . ] 

Nn volgde - een ' kap-demonstratie .door den 
beer D:Kleef., alhier, met een eamiffirre-niiti,,, 
welke door de aanwezige vekmennen met.  luide 
bravo's. word dePresen; de heet Vorgt, 

'• alhier, maakte een: initiatie Moderne,'  eed 
sierlijk kapsel (cocotte) In' korenblauw,' dus 

. iele zeer modelme-en ',kante Ook liij 
Werd door ,de ;collega's gecompliménteerd, 

De avond werd opgOlaisterd door piano- . 
]ifintiek, en 'er volgden nog een ommegang 
met surprishe,., verder - zangnummers, voor- 
drachten ca ten slotte een dans'e, " 

- - 
13814011t.: 

Onder leiding van het luiere. Concert en . 
Theaterbureau de Haan ia Co, alhier zal de 
bekende Cellist, Hans Idindler uit Berlijn, 
voor zijn vertrek naar Amerika met Meirouw 
P,tomel—Belnifante een tozunie doir ons land 
maken, 

. Voor den Haag zal het Concert platits heb- 
• ben op_80 Blaart as. in Bill..  

Georg crimen, een literator,`die emi 
gomt vionwenienner Is)  schrijft] 

Ben werkelijke, edit,  dame Dim" ren  
NoordPooleapeditie mee.... op laksglioenties, 
in -opengewerkte kousen. bil -in een laag uit- 
gesneden japon — erklaart altadati, bont 
en paan veade kon, bibbei.2 tandenklap-
Poema c ze heeft het nooit koud. 

'e Middags om 12 nar echter ols de zon 
het hoogst staat, wandelt ze in de straten 
van -Singapore geldeed een bontmantel, een 
boa van zilveren drie kilometer;lang, om 

'den >als gewonden. En in de laatste deliriums 
van dén zonnesteek roept ze nog maar eieed? 
' Miasma] niet s.ecm  

ck+'ghol zulk, dan in 
eau oord. Ilirgai daarbij:nog benige hing]. 

rischebizonderbeden betreffende het narverve, 
dat reeds bij de Babvlonlëre -Grieken, Romeinen, 

'einde G. v. Enen, Plet Heinstrant, beiden 
-van den Haag en de hem •Dtlee--Ninie mdi 
Maastricht, een applicatie 'gegeven met de 
Cfreabldemté teneinde praatten hun bekwam- 
heden. te tonnen._ en de ritetennde hoedanig 
bedén zoodoende als voorbeeld te stellen., 

.11)6 luierdos van drie oude dames werd ne 
grijs in resp auert„ kastanjebrug en chatain-

: clair veranderd, een -arbeid van .± 15 h 20 
minuten. HetTresultaat bleek verrassend; na 

diattpiMing'wed,  het baar '. -even zacht; 

ADYERTENTIËN. 

Amazone-Papagaal .'s-Gravenbage, Maart 1914. 

'Hoogstraat 35. 

Ziet do' Etalages. 

Pin MOM& 123 
b/d iiiIidnianstr. 

Weimarstr. 42e 

22k-  ONTVANGEN 

de Nouveautés 
veer 't Seizoen. 

- Hoogstens- een tin mar-oude, 
14 dagen geleden door particulier 
geimporteerde p.pagaei re knul,  
voor f 8E— Beoliet het goede 
aeort."Begini nu reeds te spreken, 
lachen en fluiten Adres kneuter. 
dijk 16, 2 maai . 

VOORMille- zenditsEizaEN• 

Aai ABW .Peulownestraat IS, 
'se r e likte g e. 

Damesrovielell 

4:9
,43011iii;e-goè 

Doel is: het laten circuleeren van pastime,puzzlee 
bij Dames en lieeren, die zich hierop abonneeren. 
Iedere maand werden de puzzles verwisseld, 

Op deze wijze kan men veel billijker dan door 
aankoop. de "groots potzins van, 260, BOO, 650, 
400, 600, 600, enz. stukjes in elkaar leggen, daar 
de abonnementsprijs bedraagt: 

i I.-- p. m. voor miszie p. m. 
f-1.50 p. m. vser2 puzzles p. m. 

Uitvoerige circulaire wordt op aanvraag gaarne 
franco toegezonden. . 

•Yrior-dderminie schrijve men aan-d-e-Ntageche 
Vrou.wenkroniek of aan 

Mevrouw C. PEKEMA--LEDEBOER 
17 PPliss .'llendalklaan 

RIJSWIJK. 

- marwarRATIE fit-HAARKLEUREW 

'DE JONG. 
s-Gravenhago Utrecht - Amsterdam - Arnhem 

ri  AFDONG DAMES-KLEERMAKERIJ  
151111111i11111111rjihwilt 

— - 

S-GRAVENIIAGE. LANGE t1OUTSTRAAT 26.  
11  

MAISON 
HEHENKAMP-VAN DOOREN. 

Tailleur de 't (enne poer Dames. 
ANNA PAULOWNASTRAAT 89 L A HAYE . Tel. Int. H.1357 

Robes KLIP mesure- en kout geniip 
BLOUSES - COSTENLES-TAILLEUR JIIPONS 

Glacier. J. A. WINCHEN. Cuisinier. 
Dames! 

merk -1•11  B.S. 
rild tik 

elegantste 
- en ne 

soliedste 

Zoutenanstraat 71, 

W. C. van Beleg  

Circuleereade Pastime Poules. 

Had G. DE WIM 

21 ROOGSTRAAT TELEFOON 7293 

HET BLOUSEN-HUIS 

— P h. BIERMAN 

-11100SES Collodion - Peignoirs - Japonnen 

genPeir ook in extra gravin maten 

Wanneer gij=- offerten , 
abonneert ti. dan op het 

FINANCIEELE DAGBLAD 

Neerlands Koopkracht, 
prijs per halfjaar f 7.50. 

ELKE. N - een 
T' belàngnjk- hópf autokei;' 
• eiken dag de en 

Van abonngs gratis ()-
antwoord; eiken dag alle 
berichten, die veer den 
effectenbezitter van 
belant kunnen worden 

VoaantgaatIs000alnkun-
arena aan bel boegaar - - 

N.V. MAISON PFAFF 
voort EMMERECHTS 

Plaats 24.  

COSTUMES-TAILLEUR 

naar maat, 
vanaf fl 418.—. imà 

Bahlmann & C°. 
Coupe en :9"fiverleing. 

Beleefd tot een bezoek uitnoodigend, 

VOORJAAR  1914. 

Expositie der nieuwe 
Parijzer Modellen. 

-1f2 Manteicostumes, 13~s,-  Ochiencijapannen, Taille- 
costinnes, :Zwarte én GeldePrde Japonstoffen, 

orr Speciale afdeeling 

C0,9771~,g en MANTELS YOOPe JONGE 114.49ES. 

U.Ed. beleefd tot een bezoeh uitnroodigend 
Hoogachiend, 

Hiermede berichten wij de ontvangst der Nouveautés voor 
het aanstaande 

In sen ast oden van Ilastanrant IIOLLANDAIS werd doof mij ge. 
dernorotreord, onder leiding van den Directeur der SOCINTE 12E  
12.01tHAL Hgballh  DV Panen se   ue.,ei-seiekiet-dorsenirre 
molenveenbenden theliekleurtniddell een poeder.proeidk welke In-
Oen keer de Natuurkleur weergeeft, onschadelijk e niet 
riekt of afweeft. let prooM41 werd algemeen goodmakeurd en bleek 
non do eicellen te kunnen voldoen, indien bet vakkundig bewerkt wordt. 
Het procédd in ook voer eigen gebruik bij edj verkrijgbaar, dook 1, 
hiervoor anomaal bereid. Verdere inbehtingan gaarne tra dienst. 
rlroebure grog.. 
eust..v. Essen. — Piet ileinetr, — Tel. 5576. 

gealgat gediplomeerd Haarverver der Mann*. 
•   

De NiderAndeobe Hoek- or aleoadrekkeeki, 'voorheen U 

A. HagL 
PAPESTRAAT 30 — DEN tIA 

bericht de enDanget der 

MODELHOEDEN veer het nonanda seinen. 

F. BARTELS Dames-tailleur. 
TOLLENSSTRAAT 128. -- Tel. 5892. 

v.h. Coupeur MAISON PENFE. 

Bericht onteanget nisewar 
sisloncollootle's en modellen._ 

Tallor stade vanaf 80 OR. 
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