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BETAAL UWE REKENING$N.1
Thans aju wel al uw nieuwjaarsrekehingen
binnen. En thans is dan het oogengik gekomen om te schrijver over der vlouwen
weinige preciesheid in geldzaken, een- schrijven,
dat ik u al eengen tijd geleden aankubdigde
en waarvoor ik zorgvuldig mijn gegevens
verzameld heb, zoodat ik in kan staal] voor
nat ik beweer.
Vrouwen laten haar ..,rekeningen Weel te
lang open etsen. Werp me niet tegen, dat
mannen dat ook doen — dat 's geen veront•
schuldiging en bovendien vreet ik dat vret —.
liet heele rekeningenstelsel deugt niet, verleidt zoowel mannen als vrouwen tot te groote
uitgaven, dupeert zoo wel mannen- als vaduwen
in hun of haar zaken, én moest algemeen afgeschaft worden en vervangen door disponeren
, op vaetgestelden tijd, met zooveel procent
korting voor contante betaling.
Doch over het geheele rekeningstelad wil
ik 't nu niet hebben, doch speciaal ave; de
rekeningen, waarvoor vrouwen aansprakelijk
staan , en van deze kim ik de rekeningen
de ministers__uit, d... vrouwen—gezonden
rekeningen.
Deze in 't bijzonder genieten -de tienrus
onderscheiding, te blijven-liggen in rekeningenmap of lade—te blijven liggen, maanden—
zelfs jaren! Ie maanden te laten liggen, ie
al fataal. En ons n dat te bewijzen, mi ik u
even een kijkje achter de schermen geven.
Een kijkje, dat uw gezond verstand u kon
doen nemen; maar dat hebt ge verzuimd,___
-anders lat' ge me seZe-genooten nietmik bitter leed, zulke zware zorgen op de
schouders geladen, mevrouw, die bekend staat
om nw rijke japonnen en mantels — freule,
die op elke soirée- van beteekenis in een ander
gewaad verschijnt — altijd kostbaar en elegant.
De naaisters betrekken de stoffen, het garneersel en alle verdere ingredienten, die se
hij haren arbeid gebruiken, van groote firma's,
aar ze dan een rekening hebben. staan. De
eeste, ja het allergrootste deel der naaieten
drijft hare zaken snoder kapitaal. Zij zijn ge;
----heel afhankelijk van het crediet, dat ze op
goed vertrouwen genieten. Dit crediet is echter
hoogst zelden langer dan drie maanden. Na
drie maanden komt het groote magazijn eenVondig met den wissel. Wordt die wissel
teruggestuurd, dan komt hij binnenkort terug.
— Stel u nu de positie van de «ulster voor.
Ze heeft nog zeer veel van haar klanten
tegoed. Veel meer dan het groote magazijn
van haar moet hebben. 'In kan dat met haar
boek bewijzen.
Doch wat helpt 't haar, of ge al niet haar
grootboek naar 't magazijn gaat, laat zien,
hoeveel ze nog te goed heeft, smeekt om
uitstel? Ze moet geld hebben, baar geld,
klinkende munt.
Hoe lang de dames haar wel laten wachten?
Maanden — jaren. En — nu komt edele
heel treurigs, Hoe hoogre in stand de vrouwen
harer clientèle zijn, hoe langer het crediet is,
dat de dames eigenmachtig nemen. 119 groots
naaister, de fijne naaister, de naaister, die een
groot huis heeft betrokken met pestamen als
salonnetjes en met wachtkamers als zelen — die
groote naaister gaat naar verhouding Mig dieper onder de geldzorgen gebukt dan de naaister, die een eenvoudig bovenhuis bewoont en
werkt voor de dames uit den middeneland.
Hier heb ik enkele frappante voorbeelden

m

Een naaister, die een der fijnste gesloten
roken in den klaag drijft, moest van een dame
uit een der eerste Haagenhe families een-bedrag
van t .301m (zegge vijf dansend gulden) hebben, dat reeds drie jaar stond. De naaister
had al dien tijd niet durven manen, uit vrees de
klant, die steeds hij kocht, te beleedigen. Want
EDO zijn ze dan ling, de. stechtbetalmide -dames !
Eindelijk, het geld• 'onmogelijk langer kur
venite ontberen, besloot ze haar klant ren
maanbrief te schrijven. Ge kunt begrijpen,
boe icoo'n maanbrief dan nog gesteld is
aInt men om de grimtaste gepot komt vragen.
Treurig, treurig, dat de mee vrouw de andere
tot ailti iets noodzaken kan! \ ilertevitrigst,
• sint de luso vrouw mis de banier rkend.• ennor
kin bejegenen.

Hoofdredactrice:
Mevrouw S. LUGTEN—Rails.
Er volgde betaling. In drie termijnen met
de uitdrukkelijke bijvoeging dat mevrouw naar
een andere naaister om sou zien. Hetgeen ze
gedaan heeft.
In een ander geval kwam het antwoord op
een maanbrief van meneer. Hij verklaarde op
hoogen toon, dat hij gewoon was zelf den tijd
te bepalen, waarop hij wenschte te betalen.
Hoe is 't mogelijk, dat hij, of de hier
schuldige vrouw niet er aaa dacht, dat de
»misten niet den tijd kan bepalen, waarop
ze betalen wil? Elke week staan daar haar
arbeidsters klaar en moeten haar weekloon
hebben, elke maand komt de huisbaas, bet
gas etc. etc. etc.. — vul zelf maar in:
En dan is daar de grootste schuldeischer, het
magazijn. Is het niet diep treurig, dat de
vrouwen-klanten dulden, neen vergen, dat
de naaister voor hen betalen zal de sierlijke
stoffen, die ze dragen, de kostbare kanten,
waarmee ze zich °mangelt?"
Nemen we eens een niet te erg geval. Mevrouw bestelt 'een japon. Heeft die na twee
weken. Betaalt een jaar later. De naaister
moet de verwerkte stoffen en garneersels na
drie maanden betalen. Ergo loopt mevrouw
negen maanden met een japon, waarvan de
naaister de stof en de garneering met klinkende munt heeft betaald.
Kijkt zoo de zaak eer., aan, dames! Ik wed
dat deedt ge nog nooit. Andere liet ge het
zoo ver niet komen.
Laten we het noodlot eenar naaister eens
ten einde toe vervolgen.
Het magazijn ,komt niek den wissel. De
naaister laat haar boek zien, smeekt om uitstel. Het uitstel wordt gegeven na is langer
naarmate het geduld en het medelijden van
den leider van het magazijn grootvr
Echter wordt hier dl te spoedig een grens
bereikt. Want de groote magazijnen werken
meestal wèl met kapitaal, en op de jaarvergadering, tegenover hun aandeelhouders, kunnen de sakenleidere niet komen met zielige
verhalen over zielige naaisters. Dus, het geld
moet er komen. Dus, de naaiever moet wel
haar groote klanten aanschrijven om ze daarna
— in negen van de tien gevallen -- te verliezen.
Helpt die aanschrijving niet, komt het geld
er niet, dan is er slechte één middel, maar
dat dan mik den algeheelen ondergang van
de naaister ten gevolge heeft.
De groote schuldeimher, het magazijn, vraagt
het faillissement der naaister aan:
Voortaan hebben de schuldige dames te
rekenen met den curator in dat failliseement.
Hem staan middelen genoeg ten dienste om
het geld binnen te krijgen: Desnoods vraagt
hij het faillissement der in gebreke blijvende
dames ook nog aan.
De midclendandsbond, het officieel orgaan
van den handeldrijvende]] en. industrieelen
Middenstond, bevatte onlangs een verhaal van
een advocaat, die, vilde <Ie faillissementverklaring
gepubliceerd was, aan de schuldenaressen een
schrijven zond, waarin hij den toestand van
de naaister uiteenzette—of dat rondschrijven
geholpen heeft, meldt het blad er helaas niet bij.
Ge zult zeggen: Maar als aller dan is,
zooals ge ons zegt — waarom lezen we dan
niet veel vaker faillissementen van naaisters
in de krant?
Omdat er veel gewhipperd wordt, altijd
'door. Door de magazijnen — door de naaisters
zelf, die dan in Godsnaam maar die of die klant opofferen —. En zoo houdt een groot
aantal naaistem zich per slot van rekening
toch nog wel staande. — Maar met hoeveel
onnodig hoofdbreken'f Met huwde nachten
piekeren, met hoeveel zorg es angst c— altijd,
altijd dat zwaard van Damoeles, Faillissement,
boven het hoofd!
Niet alleen in lias land is het Zoo. A De onkunde, of lieve; de oimadenikendlteid ven vrouwen
op financieel gebied is internationaal...l hlus
de Middestandsbode. ,, Een !tuineb re oom ,
Dr. Schoppen, heeft onlangs een statistiek
opttemakkt naar aanleiding van ereilietinishruik
en sianteleert daar de kiemen der daar.,
Waarin deze gritoolik bet meeat in zwang L.
/lij austrenle, dat echtgenoeuen van kotiplui na
1 dm dagen betalen • koe typisch! Zij beleven

Bezem ons ADMINISTRATIE EN REDATTIE,
KNEUTERDIJK 18, 's-GRAVENRAGE.
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het zoo vaak, dat manlief zich in bed slapeloos om- en omwentelt — van de. zorgen —
Mooi van haar, dat ze geen kwaad met kwaad
vergelden!) Vrouwen van lagere ambtenaren
voldoen haar modiste-rekening na drie maanden,
terwijl de egoas van hoogere ambtenaren en
de adellijke dames zich beleedigd gevoelen,
wanneer men haar met 't half jaar, zelfs niet
't jaar, de quitanties presenteert. Van voldoen
is bij haar binnen 't jaar nimmer sprake..

PRIJS DER ADVERTENT(gNr.
Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20.
Groot e letters woeden naar plating:ruimte
berekend. Wij abomemmt balaug, ij►e korting.--

MUZIEK.
Uit het leven van een beroemd
kunstenares.

•
Wanneer de jong verloofden nu echter
dachten, dat. na den tijd van twijfel en
spanning, van onrust ee zorgen, hun gelaksen» voorgoed was doorgebroken, zoo bleek
dit een groote dwaling te zijn.
De steden in nos land, waar het kwaad
Zorg en strijd werderrin niet geringe mate
het ergst woedt, zijn de lumateden den Haag
hun deel en de jaren die volgden, maden en Arnhem. En deze liaagsche en Andiemsche
wel een zwarte bladzijde in hun levensboek
dames, die, om chiquer dan chique te zijn,
vormen, ware het niet, dat han, onge , frissche
wel in Brussel of Parijs bestellen, moeten daar
en • zoo standvastige liefde ook dien maren
of á contant, of na Ehr korten tijd betalen.
tijd tot een gezegenden voor hen maakte.
Als ze zich dat bij hare Hollandsche naaiAlle brieven ' en aanteekeningen, ook al
sters ook aan wilden wennen, hoeveel verdriet
hebben ze betrekking op den strijd, die egoïsme
zouden zij deze hardwerkende vrouwen been blinde haat tegen hen voerden, zijn vervuld
sparen!
van een toon van blij vertrouwen en onomstootelijke zekerheid.
Toch ligt niet alle schuld bij de dames• Het kan niet anders, of dit alles moest
klanten. Di dames.naaister:'s dragen zelf een
van invloed zijn op het werk van beiden,
deel. Zij toch maken het crediet-nemen maar
zoogoed op de hoofdzakelijk interpreteerende
al te makkelijk. Ze tonnen zich veel te hazenkunst van ('lara, als op de scheppingen van
hartig tegenover hare klanten. Als se eens
hem, dien zij liefhad. In de verschillende begonnen met hare voorwaarden te stellen. —
periodes van zijn werken zipt de onderscheidene
.Als ze daar allemaal maar eensnee begonnen!
ziele-ervaringen duidelijk oa te gaan. Schreef
De grutte magazijnen raden haar vaak aan,
hij onder den invloed zijner jeugd-liefde verals 't ware een premie te zetten op contante
schillende werken, die zijn hartstochtelijke
betUline. Bv.
pCt. te korten bij contante
stemmingen en stormachtige ziele-gesteldheid
betaling en 3 prat. bij betaling binnen de
`verraden, in zijn verlooving en vooral na zijn
maand.
huwelijk met Clara ontplooide zich zijn geni- •
Werkelijk, dat moedigt -aan. -Dat helpt ont*keit 'al 'rijker' én Onfató-hded de fieerlijkrstehouden.
iicheppingen , die we van hem bezitten.
Ge zult zeggen: .Maar dan krijgt de naai', llij zelf bespeurde de ontwikkeling van zijn .
ster minder binneu!.
talent zeer goed en ging zelfs zoover,, de
0, gij inggnue! Alsof de prijzen niet n's;
Irken uit zijn eerste periode te qualificeeren als
gezet zijn, dat ze er bij betaling haar crediet
. hetes 7eug.. Leer terecht vergelijkt Ernst
uit heeft! Alsof niet alle prijzen van arti1 olff ' ) hem hierin neet Goethe , die zijn
kelen, die menutal op langen termijn gekocht
je gd-werk Wanderers Stormlied als Wall,woeden die prijsverhooging-voor-erediet indulu sint]. betitelde en merkt <hierbij op, dat
ten ! Hoor de Middenstandsbond over dit •Inb t nageslacht het andere heeft beoordeeld eo
derwerp
in liet werk uit dien tijd misschien juist de
-,Dat bij het vaststellen der prijzen tekening
krichtigste en,, origineelste uitingen van Schilwordt gehouden niet een dergelijk crediet, is ' m mi's geest ziet.
iets, dat in de meeste vrouwenhersenen niet
Een diep doordringen in zijn' verschillende
door kan dringen..
werken dier periode zou te ver voeren. Evenwel
't Klinkt niet vriendelijk,
willen we, om een juist beeld van den Schumann
Maar wij vrouwen maken het de brave
dier dage» te geven, nog ren en ander verMiddenstandbondem vaak lastig genoeg.
tellen van een zijner andere scheppingsdaden.
Want de kwaal vair het crediet heemeht imnamelijk de oprichting vat ',dm Neue Zeitmers niet alleen op kleeren —' en hoedenschrift fiir Musik' T I 0 3 t..
gebied, al woedt zij daar het felst.
Het virtuosendom vierde iet die il.igen
Het geneesmiddel:'
hoogtij. De waaraChtige en diep-innerlijke
Dat de dames, de klanten, tot overdenken
kunst van Bach, Beethoven , Mozart en tijdmogen komen, wat al zore en verdriet haar
gemoeten dreigde mier te gaan til den stroom
kwaal meebrengt.
van oppervlakkig maakwerk , slechts gecomEn dat de' naaisters dat probate middel
timmer& om de virtuoem'n gelegenheid tot
mochten aanwenden, zich vereenigen , zich
brilleeren te verschaffen. Derz-ezernt, !filmen,
solidair verklaren. Een Naaister- en Modistenen moreel anderen nog waren de vervaardigers
bond moet ontstane, waarvan de balen ziel]
van die middelmatige, ontiorspronkelijke kimtverbinden geen crediet meer te geven.
rederijen of paraphrasrn en variaties op op.. raIndien alle naaistem, de groote, chione en
Mandiën , waarin de muzikale gedachte, voo
de kleine, bescheiden ingericht. — indien zij
unieer deze aanwezig was, nog geheel neg_
allen zich vereenigen, zich verbinden jegens
gedoesefd werd door talloore versieringen,
elkaar • welke klant kan deer dan tegen op?
omschrijvingen en dergelijk technisch vnnrwerk.
Meeat de enne Timider een klam tot betalen
'Fevelde te trekken tegen <I,• aanbidding van
en wil deze het aloude middel te baat nemen
deze pseudo-knust, welke door deze lauwen en
en naar een andere naaister gaan . • overal
untrimehen geest dier dagen al weliger ging
zal ze op dezelfde wijze terecht komen. bloeien en door de eritiek werd gesanction/mik een gepote, allen omvattende vernexrd . was de bedoeling van Schamam.'
eeniging, opgericht met een dergelijk doel;
Nadat hij eenige malen in verschillende
bestaat n n g niet, hoe vreemd dat nok
tijdschriften had gesehreven , bemerkte hij Til
klinken moge, en hoe veel noodiger ze zou
spoedig, dat daar zijn strijd tegen de .Kritik
zijn dan 'talloos(' andere vereenigiegen.
in Schlafrock end Pantolfeln• tooit geen vracht
7.e me alle naaisters van het heek land
zou dragen en besloot hij, zelf ecirtijdschrift
moeten omvatten, met plaatselijke afdecliegen.
rit te geven en te trachten. in vereeniging
Anders zou de dame die in den Daag niet
met frissehe en kloeke geesten een geestigen
meer bediend mag woeden , mar Rotterdam
omkeer in de kunst i..-- brengen, waaruit poëzie
gaan, of endemie.
en innerlijke schoonheid actionist dreigden te
Ook de grande confectiemagazijnen meden
te verdwijnen. Friedrich Wreek, Ludwig
zich moeten nausleiten, en mar Wat ik er
•Seltortire:- Intine kruier' en h apellineiste-r Stegzoo ven hoorde, zonden ze 't veelheid doen
mayer ware» o. n. medewerkem, doelt grienenrok; wind mik lij hebben niet hetzelfde euvel
deels drie t het blad op Selittmenn, door u iers
te kampen als dr naaisters
Of • .4.11 vrouw
:oh ritionn heel wat beginnelingen II.1 dien
confectiogned of Dalaienietell kampt
in negen
tijd de moeilijke eeg gebaand sera. 11 ear
van de tien gevallen stonk de nota een poos
zulks niogelijk Was, fraaiere hij steeds 'ziji,
optpaolltell, n aaiden lang, jaren lang.
'
ti. gek...1 •
eritieken_teu_ opbouwende.
Mocht bier smedig een eind aan kome»,
itij» rugar lijnbesnaarile''kunstenursciel deed
't zij uit vrijaalWil .1.1. &Dir., 's Zij door
heni daarbij me, meniede nuntii iipkonwpd,
datum der ~Meen.
II It. Mig...4~M,mln.. I..- 11 ok

(Chorebe) en van loon in zijn verschillende
• kleinere partijen, vormden een waardig drietal.
Klonk in het eenst Reder's geluid te veel
vibreemnd , later werd dit beter en kwam
zijn stem in al zijn voornaamheid zit.
De leden van het afdeelingskoor,die hun
steun verleenden in het octet, de dames
Zurhaar en Secrève en de lieeven Werre en
Enthoven, vervulden hun taak naar behooren.
(let publiek was zeer geestdriftig gestemd en
juichte solistint koor en leider hartelijk toe.
Verhey ontving, ondereen korte toespraak, "
een zeer mooi bloemstuk.

ELISARETtl ROEtIM
VON ENDERT.
De beroemde concertzangeres Elisabeth
Radon von Enden zal op Zaterdag- P,
.april a,. alhier optreden in het tiende
concert A. van het Concertgebouw-orkest.
Wij zijn in de gelegenldid, reeds nu

het limonojurkje ons niet dierbaar geworden! "
En wat kan men 't heerlijk goedkoop koppen!
En wat staat het lief, en wiwcht het gemakkelijk.
Dat de kanten en stronken verbannen zijn, op.
een enkel statiejurkje voor den volzomen na —
't kan de kindertjes niet anders dan plezier
doen. Deen standjes meer om een te gaugverkreukeld of gescheurd' jurkje.

liet portret • dezer zangeres in ons klad te reproduceer.. De'photo is genomen

Hans Kindler heeft oµ zijn programma van

. 00 Maar, behalve' werken vara' eethoven, :

aan boord vim het staemseliip „George

Valentini, Mozart-Biermester enz., een noviteit
van Arnold Seheinberg: Serenade aus Pierot
Lunair, een werk, dat manuscript-nieuw in.

Washington". op rei, noir Amerika. De
kunstenares is gekiekt. terwijl zij zich

•

enne eert niet "ten ;sar aan boord zijnde
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talenten onderkennen en verscheidene groot.,
kunstenaars zooals Chopin, Berlin, Robert
Franz enz. hebben hem veel te danken door
zijn onbaatzuchtige en feilloos-juiste heoorsterling. Dank zij zijn diehterlijken aanleg
voerde hij den strijd tegen de .ijdele uiterlijkheid der kunst op ongincele wijze, een
strijd, gehuld in den klaren en voornamen
vorm, welke het echte litteraire talent verraadt.
Hij voelde ziek als David tegenover de
Philistijnen en betitelde zich zelf en zijn
•medestrijders dan ook als de „Davidsbeindler.,
Deze kleine schare dapperen wilde op allerlei
wijze en in verschillend karakter den reus
te lijf gaan, in wiens greep het kunstleren
van toen zuchtte, namelijk lauwheid en conservatisme, en tevens de eritische „Honigpinseler. , waals „Schumann het zoo humoristisch
noemde, den kop indrukken.
Niet alle schuilnamen echter verborgen
achter zich -verschillende bestaande pelgonen.
De meest op den voorgrond tredende „Davidsbeindler. waren scheppingen van Schumann's
fantasie en bestonden slechts in zijn verbeelding.
In hun zeer uiteenloopende karakter:, vertegenwoordigden ze de verschillende elementen
van zijn eigen kunstenaarsnatuur.
De hartstochtelijke, wereldbemeormende
Florestan, de zachtzinnige Eusehius , Meister
Haro, die als 't ware als middelaar tusschen
die beiden instond, zij waren allen figuren,
die slechts in Schtunann's binnenste bestonden.
Reeds vroeger was een dergelijk plan in
zijn brein gerijpt. Zoo vinden we reeds vtarr
de oprichting van het tijdschrift in brieven
aan Clara en als onderteekening van composities de namen Florestan, Eusebius en Raro
waarvan de twee eerste ons doen denken aan
\1-alt en Vult uit .lean Pauls „Flegeljahren,
en waarvan meister Rato moet worden opgevat
als de meer gerijpte en bezonken kunstenaar,
waarin liet niet moeilijk- valt, sommige trekken
van zijn leermeester Wieek te herkennen.
Kenners van Sehumann's muziek zullen de
namen van de „Davidsheindleachaft. zeker
• niet nieuw in de ooren klinken, want in verschillende werken uit dien tijd spelen ze een
genoten. rol, zooals ni zijn Carnaval ,'waarin,
behalve de genoemde namen , ook voorkomen
de personen van Clara ((biarina; die ook tot
liet verbond gerekend werd en Ernestine
Estrello en hetwelk eindigt met de poinpeuse
Marche des I/avidsliiindler eerstee les Philistins.,
Eo ander werk rit diezelfde periode, de
„Daviddeiendlertienze., waarin eveneens Florestate en Easelfins deel, afzonderlijk, deels te
na mm optreden, getuigt ook van de ',Storm
irad Drang., die hein in dien tijd regeerde.
Bij dit merk serreel hij de huren lied vorig
deel mingelmalde sersregels. Ook de Fis molsonate 1101.111I hun namen, waar ze opgedragen
is min Clara door Floreshin tm Ensebius.
Wordt ver, olgd.
Zie to. \S-,.la

La Prise de Troie.
Toedoe., 24 kiss,,.
Ine tijd is voorbij. dat 1.1,1 vitvivering van
Iterlitiz' merken alle 11,11111-11 in beweging bracht
dat ieder. herzij hoor- of tegenstander, zich
op de eritiek wierp met 1,11 felheid, 1,111
groot als de contrasten in herfine m-erkend
leri slaat van geestdrir gul ..toelen rins,
kapot. zooals bij de eerste leitvo•ring van zijn
st inplionie funYlore et trioniphale
de rOI Ile
,11-1111111. geloofde..
Evenmin dragen de darm, meer zijn persrel
in armbanden en broche, noch f ergeist de
itele•re helft loon bloedig in persillages
•i...1prenten. Men is tot erli aststaande appreciatie gekomen
larleoz' Iliortn kunnen.
\ rij., kan
ZO geachlige miggingsk rader
zijn
,.-breide file ra n toni, en zijn aangrijpend,
Tern',
i21-11
ondur,o, zonder dat Ine-n.1ot
dar beloon te
tilten voet liet ,001`, 141.11111,
diepgaande e . Move. ,1111 Zij 011OppOliP11.
En ;men ka n neen stekt
ss het merk, dut
Ider k ein,t hor soes het
eins d•rdt;
vI ilig ge, eten. e
zonder ele „makke leersalmi
of, liet lee„etel 1, n... ole cer ...Ie lee won
de ring I.e.-teren ent de ioniale• o no., asrele

.Berlioz dit, aan den oudheid ontleende gegeven,
heeft uitgewerkt.
heide, tekst en muziek zijn van zijn hand
en heide zijn van een vaak treffende schoonheid. Bovenal worden we geboeid door de
meesterlijke behandeling van de Cassandra
partij, welke door het heele werk heen de
meest gewichtige.; is. Reeds de eerste acte, die
grootendeels daar Lansandra wordt gedragen,
biedt voortdurend gelegenheid, de kernachtige •
en fel dramatische teekening van deze figuur
te bewonderen. Toch klinkt ons het duo
„Quitte — nous des ce spie"— van Cassandre
en Chorebe, volgend na de suggestieve onheilsvoorspelling van de zieneres niet als een
uiting van den baanbreker der nieuwere'
richting, doch is deze veeleer samengesteld
volgens het- oude opera-recept en zelfs met
weinig oorspronkelijke vinding.
Van groote schoonheid is de Marche en
Hymne, welitystatf-fleer lang uitgesponnen,
echter boeiend door zijn grootsche conceptie
en schitterend effect makend door het monumentale klankvolumen voor vol orkest en koor.
In dergelijke passages toont Berijm, welk een
ontzaglijke orkestrale vindingrijkheid bij bezit
en ook, welke machtige stijgingen hij weet
tot stand te brengen, zooals b.v. in het 1•
tableau van de fl, acte, waar Ascagne en
Chorebe met het volk binnenstorten in de
tent van Aeneas.
Doch ook in de subtiel-innige gedeelten weet
Berlioz vaak een superieure stemming te leggen;
we denken aan Andromaque's entree, hoe de
treurende weduwe van Hector met haar zoontje
Astyanas te midden van de feestvierend-e Troyanen gaat, om eenige bloemen op liet altaar
te leggen. Het koor, dat in gefluisterd pianissimo met de ontroerende orkestschildering het
geheel volmaakt, verhoogt zeer den indruk
van deze scene, waarbij de duistere voorspelling
van Cassandre beangstigend en onheilspellend
klinkt „ Hélas, garde ten pleurs, venve d'Heetor
a de prochains malheurs.. Ook de muzikale
illustratie van de verschijning van Rector',
schim aan Aeneias is indrukwekkend.
Daartegenover staan zwakkere fragmenten,
die soms van banaliteit niet zijn vrij te pleiten,
terwijl op andere °ogenblikken de toonschildering welhaast het grof realistische te nabij
komt, zooals hij het afgrijselijk verhaal van
Latamons dood dcSor «deux serpentsmonstrueux.,
waarbij we, evenals de Troyanen zouden kunnen
zeggen ,le sang s'est glacé dans mon coeur..
Zoo is het gotische werk een aaneenschakeling van aantrekkelijke en minder gelukkige
gedeelten ; misnorden een gevolg van 's meesters
grillig temperament en te teugellooze fantasie?
Hoe_ het zij, liet is een werk, het aandachtig
toeluisteren overwaard en de leider van Toonkunst verdient weeardeering voor het initiatief,
dat hij heeft genomen, om ons ermee te doen
kennismaken. Daarbij was lo t een zeer verzorgde
uitvoering, die de kenmerken van ijverige en
ti` studie droeg. De koren klonken
onder de vaste en zekere leiding van den
dirigent over het geheel zeer goed, vaak zelfs
zeer mooi, zij het ook, dat het dameskoor
in de laatste acte veld te weinig expressie gaf.
Ook liet orkest deed zich van zijn beste'
zijde - kenmen; liet blazers-ensemble achter de
schermen lat echter aan zuiverheid te wens.eu over.
bie voorimániste soliste, mail. Suz. Thévenet,
dr t 'assarder rol ... speelde, zouden we
haast zeggen, vas niatekentl. Ilaar levendig
temperainent , opbruisend en intens voelend,
!inlokt haar in hoge mate geschikt voor Item
vertolken dezer veeleisellentle, dramatischte
partij , hoewel loet haar, gelooven we, moeite
kostte, zich binnen de perken van ven ennrertvertolking te houden: Ook haar sterml brilt
dr kaplatei
, welke deze -partij ,ereischt•
Vooral ni midden mi laagte klinkt ze krachtig
.1.11 vol PII
'ze von eeit mooi helder timbre;
in dof hoogte dolhaar orgaan schel tm minder
gaaf atin. Een van haar m.i.e aria was wel
ele 2' acte, oen, V „Non , je verend pa,
la delprierable fdtea »elke nor ast 1.141`4.,
WOOD tl ralna

u•lit inwin gem ragen n r.i.

Ilok van de steilere drie solisten niets don
goed,.
•flap colon not rijn heldere L.raelitige tenor
cols Etste , lp
n.da• I L1.4(0'111111 ,:z, Reder

Perry & to.
20 Neogstraat

Regenmantels.
Voor Moeders.
Onlangs heeft onze redactrice voor mode a
over de vroegere kindermoden geschreven: hoe
men de kinderen plaagde- door hem als kleine
grof,te mens"» uit te dossen. Arme lievelingen
die hebben moeten spelen ouder 't
wicht van haar vele rokken, in de warmte
harer bontmantels — de jongens geprangd in
de nauwsluitende broek, met hooge laarzen,
of met de bonten kraag en de bonten lubben
waarop toch zeker wel straf stond hij vernieling.
Tháns hebben ze 't goed, de kindertjes!
De Eeuw van 't Kind heeft niet alleen eed
onwenteliag gebracht in de opvoeding en
geestelijke verzorging, ook het kinderlichaam
werd verzorgd en opgekweekt, zooals nog nooit
in de verloopen eeuw..
De beste zorg voor dat lichaam was bevrijding. — Weg moesten de zoovele mutsjes
op en over elkaar — weg het keurslijf der
meisjes, de spanbroek der jongens. — Weg
alles uit de kleeding van het kind, wat het
zou kunnen belemmeren in zijn groei, bij
zijn spel!
'Steeds eenvoudiger, en daardoor praktischer,
wordt de kindermode. En steeds liever zien
de kindertjes er daarin uit. — Ik herinner e
nog, hoe die Russische kieljurkjes een ope
baring waren. ()ok voor de jongen, die ko •
mouwen, die vierkante halzen. En wat s

De Filmkoningin.
Hoe vaak heeft haar naam in renzenlettera
ons tegengeschitterd.
Hier en in Rotterdam en in Amsterdam en
overal, waar bioscopen staan. "De hoofdrol
wordt vervuld door de wereldberoemde filmkunstenares Asta Nielsena, zoo, of met een
kleine variatie, heette 't honderden malen.
Niemand was er, die bij haar filmroem haalde.

Seseelschorun.

Een heerlijke uitvinding zijn ook de speelehort.,--of speeljorketo-tioe men ze oo.meir wil. Ze doen den dienst van schort en jurk
beiden, en halen één stuk waschgoed uit, bf
schort fif jurk. Ze mogen niet te licht zijn,
anders krijgt baby toch alweer .te gauw aanmaningen om netjes op zijn goed te zijn.
Ik geef u hier twee modellen van speelschorten, of apeeljurken, hoe ge ze noemen wilt.
Kies voor 't eerste een fleurig gebloemd
katoentje, met donkeren ondergrond.'Ls het
niet lekker, dat oeroude „stuk., en dan die
pofmemwtjes, en die oprijg van onder? Loop
nu vooral net zoo lang, tot u een echt geschikt gebloemd katoentje hebt — zoo'n beetje
Biedermeierachtig.
Het tweede sehortjurkje is in zijn geheel
moderner. Ifet is van bruin linnen met een
gebloemd katoenen sjerp er om heen. Men
heeft tegenwoordig schortenlinnen, bijna op
James lijkend, in zulke mooie donkere tinten.
En dan een fel gekleurd katoentje voor de
sjerp —'t zal snoezig staan.
MATER COXATA.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 cent.
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AMSTERDAM SINGEL. 251.136
manna MeiMIA waan mis een
«MUL LAM Traanaar

portret zit :(sta Nielset in een groote en zeer
hooge salon, rijk gemeubeld
we zien twee
-antieke.. kasten, met antieke vazen en beelden
er op. — De wand a bekleed met een geweldig groot gobelin , een Bijbelsch tafereel
voorstellend. Luidens° luchters zijn aan de
muren van de pronkzaal aangebracht.
Deze Asta Nielsen komt uit Kopenhagen.
Voor nog weinig jaren was ze een tooneelspeelstertje. Ze was van arme familie, maar

Aar* MEUN" is lyenR.knirtgln.

Zeg zelf. gaai muon ,
MUI 110,11 vrou w,
beheerschte ZOO geheel liet filmgebied, en,
daar de iilin de wereld liebeersen4 heeft sedert
jadit geen ,mint z,íel dan de wereld geklonken.
Hier is zi, de beroemde Asta N alsen ,
ea wel in haar eetkamer von haar huis te
%I e zouden ti nog evn ander liortret van
baar kunnen aa 01Birden , doch Woelen brt
barn

de a iniellig< ervan.— Ifp slat kribtr

ze laad onbetwistbaar talent. Toen de Ititawoop
ophield niet slechts bloedige romer- en inainlhistories te spelen, toen werkelijke drama's
eI tooneeistukken op het prognunnte keamen ,
bleek .Ista Niersen voor dergelijke, Op do
film over te brengen stukken, aar goorhilr
oni haar intbreldinloveritiown, ....r dr juistheid, waarmee xr entreemg wist- weer ii•
genen duur gelaat zo 'houding. •
ta aasapr jat. »rel e• la•rnenni ril rijk.

Vijf en zeventig jarig bestaan van de Rotterdamsche Manege.
Ter' gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Rotterdamsche manege werd daar 1.1. Dinsdag
een groot ruiterfeest gegeven, waar allerkehrigst gereden werd en allerlei spelen werden uit.
gevoerd, 0.1». een polo-wedstrijd te paard,. geweven in een aandoenlijken roman, ',des' Radjah's

De Engeleche Onderkoning,

tors

0115011mm mes

ave

gevolg. We sin rechterhand zijne

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 cent.
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Die Haghe-spelers.
DE DIENSTKNECHT IN HET HUIS.
Ilet werkelijke Christendom van dienen-inliefde en de minste willen sije, immers het
Christendom van den Christen :elf — in dat
andere, -'t welk parasiteert op deze verheven'
en
nederigheid, dat schijn is van Christendo
en in schijn van eenvoud de grootste hoogmoed
en zucht naar eigenbaat insluit, ziedaar twee
vormen welke men in onze, toch goddank van
Christelijke moraal doordrenkte maatschappij,
ontwaren kan. Hel zijn twee vormen wend'
men ontdekken kar, op elke plaats waar men-

senoone emmer

Zaal f 1.25, Kinderen f 0.75
Balton f 1.-, baton f 0.50.
WILD Eb! GEVOGELTE.
PATÉ DE FOIE GRAS.

ontaarding. Niet alleen is de eenvoud in deze
figuur schijn, doch de .geheele uitoefening
van zijn ambt wordt door den schrijver gemaakt tot een parodie op dat beroep. Nog
een belangrijke figuur.As Robert Smith; deze
derde broeder ie eenvoudig werkman gebleven,
een rioolopruimer nog wel. ,,De onmisbare
werkman«, is hij do
den auteur van het
stak genoemd. In zijl,jonge jaren was deze
Robert een deugniet. Onmachtig dm voor
zijn dochtertje Mary langer de zorg te
dragen, heeft. hij haar. aan zijn kinderloozen
broeder, dominee William Smythe afgestaan.
Het weerzien van dit kind, wanneer hij toevallig geroepen wordt bij 't riool dat de lucht
in de kerk van zijn broeder William bederft,
brengt den deugniet tot staan. Hij praat met
zijn dochtertje en zij bekent hem haar verlangen een vader te mogen hebben dié goed
is, moedig en mooi. 'De inwerking van het
kind, dat, den vader niet kennend, spreekt
tegen den werkman over haar vader, de
werkman die haar zijn verlangen naar zijn,
dochtertje belijdt, deze uitwisseling van gevoèlens vormt wel een der schoonste doelen
van dit aan vernuftige dialogen rijke stuk.

Met het, ten bestwille van het kind, verzwijgen van zijn vaderschap, begint eigenlijk
reeds de seboone ontwaking in den werkman.
Doch dim stijgt zijn ('heisten-airs, dan verheldert en verklaart zich het leven zooals het
geleefd behoort te worden, in de ziel van
sten rioolwerker en als een apotheose aan den
schoonsten vorm van Christendom waarvan wij in
den aanvang spraken apothéose aan den schoonsten vorm van Christen-zijn, in hem, den
rioolwerker, eindigt als in een triomfantelijke
hymne aan den arbeid die gedaan moet woeden,
dit stellig zeer eigenaardige en meermalen
zeer treffende stuk.
De bisschop van Benares, de dienstknecht
in 't huis, is de stille leiding van de schoner
hervorming in deze menschenzielen geweest.
Zijn rol was aan Verkade uitstekend toevertrouwd. Met ver groote suggestieve macht
heeft hij den bisschop uit 't (kisten voorgesteld.
In Anton Verheijen leefde de weifel van den
dominee. Tilly Lus maakte een uitnemend
creatietje van het dochtertje van den werkman.
Haar spel, was de lieve natnarlijkheid zelf.
DE HAAS.

De ontwikkelde Vrouw
betaalt geert honderd geelden,
voor iets wat af j ere» goed,
zoo niet beter, voor vijftig

galden

Yeenestraat 11-19
TELEFOON 2592

PIEPKUIKENS, KIEVITSEIEREN.

NOORDEINDESEIJEL1667.
Hole proof sokken
8 maanden garantie
Per k dodif n 14.50 en f

en Heerah-Kozakken ne afloop van aan elerligni manoeuvre.

Magazijn
„DE DU]

Diligentip: 14 April, 24 uur.
IMERTS, .
MUZIEK-UURTJE.
PRIJZEN:

illmer

bemes-

Aronelle

schen bijeen zijn. Het zit hem niet in 't
uiterlijk; eenvoud can kleeding, van gedra.
gingen. is dikwijls misleidende uiterlijkheid voor
eeg verborgen opgeblazen trots; de eenvoud van
den geraffineerde» ritmisch behoeft men slechts
een enkele maal in dijn andere, eigent*,
gestalte van opgeschroefde Verwundheid te
hebben, ontmoet om dien voorgoed te verfoeien.
De schijn-eenvoud en de waarlijke: de nederige eenvoud, zijn in ,,De Dienstknecht in 't
werden in dit
huis«, beiden te vinden.
stuk door twee pe~gerepresenteerd de
eens, de bisschop van Benen treedt zelfs
als dienstknecht, incognito, het huis van zijn
broeder, den dominee Dr. William Smythe,
binnen. Hij doet dit met een bedoeling. Aan
hem, den hooggeplaatsten, zal het dikwijls
moeilijk zijn geweest, de grootste natuurlijkheid, .
deze van het dagehjksch leven, te vinden bij
de memel:en die hij bezocht. Er is een reden
meer voor. Hem is bekend, dat in zijn broeder,
den dominee, de strijd tussehen de beide vormen van Christendom gaande Is.
De broeder der echtgetmote van dominee
Smythe, stelt voor, het Chiistendorn in zijn

ADVERTENTIËN.

Wraak, of de Vermetele Minnaar..
De beide kiekjes, die wij van het feest hier afdrukken,
getuigen wel van de opgewekte stemming, die elf heerschte ze werden ons verschaft door het
Hangsch Illustratie- en Persbureau.

TE KOOP AAINEITOOEN
2 Obl. 01500.—. rentende 3 %
van hes 'e-Greve vrouwen-comité
van hot Ned. Roede Kruis tegen
billijken prij.,

Specialiteit
Damesconfectie

•
Brieven mat bieding onder A 106
bureau van dit blad.

„PARIS TOUJOURS"
CtiAPEAU X
DE
LUXE

OPENING VAN HET SEIZOEN

kan. knopen.
Dat is de reden waarom
zoo vele ontwikkelde dames
onder onze cliéntèle tellen.
Men raadplege steeds onze
advertenties, verschijnende Os
„de Avondpost ,„,het Vaderland., „de Nieuwe Coecrant"

en „de Haagsche Courant».
Vooral nv, zijn met het oog
op de a..verbouwing de arti-

kelen R Ul TE ZYG

000

LAAG genoteerd.
De Directie

v. h. VERKOOPHUIS,

.- 103-105-107
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ZATERDAGAVOND 7 UUR
MAISON PARISIENNE

OPENING
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110005T RAAT 30" - LA tiAYE.
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Specialiteit in.: BLOUSES, COSTULfMRDEEEN, EINDER-JURKEN,
BONNETERIEI1N

VOOR DE SCHOOMMILAK.
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vs...
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LOUIS ZELPENRUST,

TELEFOON 7211

21 HOOGSTRAAT

COSTU MES-TAILLEUR
á oarlir de E. 70,-,

Gediplomeerd Dameskapper,

PLEIN 16.

HET BLOUSEN-HUIS
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Applications de Henné (Qréal).
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CEEN FILIALEN.
GROOTSTE en OUDSTE in NEDERLAND.

HOTEL „CENTRAL",

a

aam

5 Hoogstraat.
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__Boinigt_TAPIJT.N., G011171.1nEnt, GEIIBELS,
BEDDEGOE-Wenm-onder-voltn Garantie. . .
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MODES.

STOFZUIGERLI,KLENUS'
11; J. STREO&GNART.
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Y17:55CtIrityi-r.o p

aug voor Damword: Valeitisslraat 77,
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Neemt proef.

La Hap.

onze gel,
te i eel dat de zongen.
.,TANGO-TEA$" zullen doorgaan ,
April
Naar aanleiding can het succes welke gaan „TEAS" van
af het begin van de zijde van het publiek mochten Ondervinden eu
de zekérheid. dat onze tearuom in eerre beboette voor Den Haag
blijkbaar voorzag, stelt de Directie zich voor ook bet volgend
wintersaison van 1 OCTOBER 11114 tot 1 APRIL 1915 ..TEAS"
te organiseeren mot voor liet doel in aanmerking komende attracties

Mr" M. G. van der Le-e-uw-Menoud-dit-Gendre
Toussa:ntkade ISA
Maison de Couture franuaise.

Van af 1 April a. •s. Thé Orchestre
(Ensemble Paly}ii f 0.30 p. p. (3-51 211.)

Téléphone 2022.

Aanlvvelend. DE DIRECTIE.
M. M.

Retour de Paris.

Wij berichten UEd. de ontvangst onzer

MODELHOEDEN
~eche, Weener en Ifislieleohe genres, welke
t heden In onze Salons geëxposeerd zijn.

45a Heerengracht
Tel. H. 294.

M. BLOM JANSEN

Hoogachtend.

Soc. Anm. Art et Mode.

TOI.1,ENSSTR A AT 118.
—

Teleph. 3235.

—

MODES.
SCHENK WEG 34.

1-10005TRAAT 12

ANICURE
Mel e

Carnier

reoort ohez elle de
Hb á 5h. Vient
doeleinde

HIERBIJ HEBBEN WIJ DE EER U MEDE
TE DEELEN, DAT ONZE ZAAK MAANDAG
30 MAART VERPLAATST WORDT VAN
SCHOOLSTRAAT 15 NAAR

HOOGSTRAAT 12
EN DAT WIJ HIERAAN HEBBEN VERBONDEN
EEN

kier.

1. A. MONCHEN.

Cuisinier.

TEA- & LUNCIIEON-ROODT.

ZEER AANGENAAM ZOU HET ONS ZIJN,
WANNEER U ONS MET EEN BEZOEK ZOUDT
WILLEN VEREEREN.
HOOGACIIIrEND ,

LA NAM

' Tel. 7333.

OPENING MAISON BAKKER,

PHAF1."24 APPELRIJN.
~H's Witte bessenwijn.
Phaff's Kersenwijn.

109 Rime Scheelst«.

Onder controle van de
Nederlandsche cegeteriarsbond,

Marie van der Vijver

VN YalUSSCIICB, kleurstof, salicyl.
Smakelijke dranken voor oud Clijoug,
.-. voor zieken en gezonden. •
Door meerdere artsen aanbevolen.

Leerarea kol
Sweelinckstr. 137
DEN HAAG.

MAISON BAKKER

ZONDER ALCOHOL.

Verkrijgbaar bijt

G. A. VAN HATTUM.

Maison de Couture „Aune

Elégantes"

GEMINEN1,1, ur, LUNCH es TEA CONCERT
ONDER 011itICTIE VAN S. VAN LEEUWEN.

J. A. van 't

Hooft

N.W. Binnensingel

77 Noordeinde :: La Haye.

DEN HAAG.

SPECIA LITE DE OORSETS
FOURRURES — ROBES DU SOIR.

FAMILIEBIOSCOOP

Costumes Tailleur
láites sur mesured partir de

fl. 95.—

Prinsstraat 40.
DireCkur Louis ~water Jr.
Wage0roat 79. 1141, Haag 571e.
itae*E
Oir
.
6.,41°Mi
11.11

PAASCH- EN BELIJDEMSGESCHENKER.
Vonrilandon ....n rein.. keu, nl:
Kerkboekjes,
~Maksten eo emoet. rietceel e. cie.
nwor En.lijdnn,
Platen en Boekjes
Bijbelache Verjaardagalbums, Lichtkruizen.
Stichtelijke Lectuur.
HeTII. Briefkaarten met Teksten, Pecchbriefkaarten.

eirefrdnemt.
g.n.nn,

Welmanotraat 16e bij, de Haeakade.

I rat f-ZEJ.

S eer

M. HIEL

TAILLEUR POUR DAMES. - FOURRURE111.
La have

Van Swleteneitraat 45.

Monist, etterrskichl ma bet
Thritredre hemmen. (Phils
Zondatoneidd. 39 Arkesot

Maison ir LAUSBERO
Nota Neereaetis kegelas et uitgist

41

HET
KAMERKATJE.

DFNIe ER OM,

MOEDERTJE

E. VAN ANDEL

-

smerig st du hee&

n

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

[a.l., Coupeur a la Maison de Paris.

Telefoon 7477.
Feest Vrijdag 271 aart
Weekte dde week

PAPUISTSAAT 30 — 11133.17.1.101
bevlekt de ~Mum« der

Matinée.

- De- Kleine Lord.
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Petitionnement voor Grorid.
wettelijke gelijkstelling.
Thans is het rondgaan der lijsten begonnen.
Tel van dames hebben zich beschikbaar gesteld,
om in haar buurt of wijk iedereen in de
gelegenheid te stellen, het Petitionnement te
teekenen. Niet alleen de dames te laken
teekenen, versta ons goed. Lees even den
aanhef op de lijst: „Allen, burgers en burgeressen van Nederland,.
De heer des huises dient dus ook één kostbaar oogenblikje van zijn tijd te geven; denkt
daarom.
Vanmorgen wandelde ik even een eindje
op met een oude dame, die haar kostbaren —
ja, werkelijk kostbaren tijd en hare krachten
geeft om het Petitionnement ter teekening aan te
bieden. En ik moest het mee beleven, dat
7,e van de deur werd gestuurd met een g
„Mevrouw voelt niets voor Vrouwenkiesrecht.,
Ja, maar — mevrouw? Daer gaat het niet
iets voelt voor Vrouwenkiesrecht
om! Of
ja dan neen, komt er niets op aan. Waar. 't
op aankomt is dit:Hebt ge er zooveel tègen,
gemotiveerd en geargumenteerd tègen, dat ge
- uit principe niet wenscht mee te helpen_aan
het uit den weg ruimen van die groote
hinderpaal voor het Nederlandsch Vrouwenkiesrecht: het woordje „mannelijke , in de
Grondwet? -1-a4---Dim is 't goed — dan deed
ge oprecht met het Petitionnement te weigeren.
Doch ik vrees -maar wi te- zeer, -dat -dat-Met
geval niet is. Mag ik u daarom verzoeken,
mevrouw, al voelt ge zelf niets voor Vrouwenkiesrecht, toch het Petitionnement te teekenen,
opdat de vrouwen, die er wol iets voor voelen,
het tenminste krijgen? Dan krijgt gij het
meteen: moor ge weet toch ook wel, dat ge
heelemaal vrij blijft, er gebruik van te maken.
Betrad-e dus de zusterlijke beleefdheid,
mevrouw — en teeken 't Petitionnement.
Ik weet 't wel — er wordt ziliíveel gebeld.
Goed — maar dit is niet de juffrouw met
thee en zeep, of de man met de vermhe
_- eieren, of de vrouw met spaarpotjes en groene
._„••••_•• varkens, of bet meisje met de prikkaart
ik weet wel mevrouw, dat uw geduld, wat
de bel betreft, in ons vrije Nederland op de•
allerzwaarste proef gesteld wordt, doch dit
is de dame met het Petitionnement. Geef vooruit uw dienstmeisje, die, natuurlijk order heeft
gekregen, alle lijsten te weigeren — men moet
wel, nietwaar, mevrouw I liet is werkelijk niets
meer dan wettige zelfverdediging — geen 't
meisje order, dat ze de lijst aanneemt van de
dame, die met het Petitionnement zal komen.
En teeken de lijst. Als u zelf niet kiezen wilt,
verhinder dan tenminste niet haar, die 't wel
willen.
Ik voel wel, dat ik een bijna hopeloos
werk verricht. Wat kou ik tegen onnadenkendheid, nonchalance, lauwheid? Daar heeft
nog niemand tegen op gekund. Zelfs Hij niet,
die reeds twee duizend jaar geleden klagen
moest: ,,Ach, dat ge warm waart, of koud.
Maar nu, daar ge warm zijt, noch koud,

Feuilleton.
APRILGRAPPEN.
Al sedert vele tientallen van jaren trachten
de heseren geleerden uit te vorschen, wie toch
wel de man mag geweest zijn, die op den
inval kwam om op den morgen van I April
zijne medemenschen in het ootje te nemen.
Maar hoe zij ook zochten en speurden in dikke
folianten en oude achrifturen, zij werden er
niet wijzer 'door en moesten zich tevreden
stellen met allerlei onwaarschijnlijke lezingen
omtrent het ontstaan der Aprilgrappen.
Volgens eene dezer lezingen 7.011 zekere
keurvorst van Keulen,-die -een vermaard veldheer was, toen hij roet zijn.- troepen Vlaanderen
beret -hield, hebben laten bekend maken, dat
hij het vtiontelnen had op den
April
's morgens in de kathedraal te Velem-b-lues
te komen preken.
Op het aangekondigde uur /vond hij daar
rem- ontuggelijke turoscheomama verameld,
die hem gilde huren; eo dat asumeenle hem
ap horeataate, dal hij, ba «bik gethijeuated
te hebben. de bram. liedra, die gekomen warm
•••
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doch lauw —0. Niemand kan er tegen lauwheid op. Maar als nu van de honderd onnadenkenden er eens één tot nadenken kwam
door deze paar regels.

VROUWENSPORT.

weging bezig honden, Uilen hierdoor evenmin
hare vrouwelijke eigenschappen verliezen als
zij die liever in de stad gaan wandelen, thee
drinken 'af visite's maken. Ik zie veel liever
meisjes met fri.che, blozende gezichten, practisch gekleed, die op de fiets, gewapend met
tennisracket, schaatsen of hockeystick ook
minder mooi weer trotseer., dan die opgeprikte

Toen mijne medewerking voor , de sportrubria van dit blad verzocht werd, stond het
mij weer 'eens helder voor den geest, in welk
een gunstiger tijd wij toch leven, een lijd
waarin het als vanzelf sprekend beschouwd
gordt, dat in een blad voor ontwikkelde
vrouwen ook de sport recht op eene plaats
heeft, evengoed als de opvoeding van het kind,
de mode, huishoudelijke besprekingen, kunst
enz. Werkelijk, de vlucht die de sportbeoefening
ren, ook voor de
de laatste tientalkenva
vrouwen genomen Heeft, bewijst wel, dat ze
recht van bestaan heeft niet alleen, maar dat
ze bij de opvoeding van onze roetsjes behoort,
evengoed en met hetzelfde recht als ze, al
-zooveel langer, voor de jongens voor hunne
lichamelijke opvoeding werd noodig geacht.
Wat zouden 0I17, grootmoeders en overgrootmoeders verbaasd opkijken, als ze hoorden
van sport voor meisjes! Ze zouden bedenkelijk
het hoofd schudden en zeggen, dat zooiets
onvrouwelijke onmogelijk was en gelukkig niet
lang stand zou kunnen houden. De baanbreeksters van onze verschillende takken
van sport hebben zeker een moeilijken tijd
door te maken gehad, Met:Lin het waagden
deze in 't openbaar te beoefenen. De eerste
fietsrijdsters, schaatsenrijdsters enz wat zullen
ze aangepapt en waarschijnlijk zelfs uitgejouwd zijn! Maar de liefde voor de sport won
het van de nadeelen welke er aan verbonden
waren en toen maar eenmaal meerderen begonnen te volgen, raakte toen er langzamerhand
aan gewend en vond men het niet vreemd
meer, dat ook vrouwen haar spieren wilden
oefenen.
Toen de meisjes zich langzamerhad met
andere dingen dan handwerken, koken, huishouden en dergelijke, waarmede vroeger hare
dagen gevuld - werden, begonnen bezig te
houden; toen ze zelfstandiger werden en meer
in de maatschappij gingen meeleven, ontstond
ook als vanzelf de behoefte hare lichamen
flinker, krachtiger te maken, zich te harden
tegen weer en wind, leniger en vlugger te
warden en daartoe bood het beoefenen va
verschillende sporten haar de govenschte• gelegenheid.
Het is bovendien eene absolute onwaarheid.
<lat de sportbeoefening onvrouwelijk zou maken.
Gelukkig heeft het feit, dat wij tennissen,
gymnastiseeren, hockeyen, fietsen enz. enz. op
ons vrouw-zijn geen invloed. Iemand kan eene
goede echtgenoote en moeder zijn en toch
veel voor sport voelen en deze in hare vrije
uurtjes beoefenen. Onáe jonge meisjes, die
zich in haren vrijen tijd naar het sportterrein
begeven en zich daar met flinke, gezonde he-

Is en tea's weten te praten, die bang zijn
voor wat wind en regen en die dadelijk als
de zon wat feller schijnt, haar teint met voile
en parasol beschermen. Het is waar, velen
vinden, dat deze laatste typetjes er liever en
aanvalligér uitzien dan een dom de zon verbrand meisje, maarigullen zij even Hink zijn
als deze?
Meen niet, dat ik u het sportbeoefaen
aan zou willen raden tot overdrijvens -toe ;
sport moet altijd ce. ONTSPANNING blijven,
waarvoor desnoods bepaalde dagen en uren
aangewezen kunnen worden; is op dien tijd
de tegenwoordigheid dér sportbeoefenaarster
thuis of elders noodig, dan gaan de plichten
natuurlijk vice het genoegen.
liet zal niet zoo heel lang meer duren of
wij krijgen op verschillende meisjesscholen de
sport als leervak ingevoerd, zooals dit ook
in Engeland op meisjesscholen het geval is,
waar een paar maal in de week een trainer
les korlit-egeven in-tenni.en, hockeyen enz.
Vooral nu ook de onderwijswereld zich meer
op 'operduatepelen toe is gaan leggen en deze
zelf beoefent, terwijl ze zich op vrije middagen
beschikbaar stelt om de kinderspelen te leiden,
zal de sport ook in ons land nog aan populariteit winnen.
De sport, die op onze schalen al lang
onderwezen wordt, is de gymnastiek; jammer
genoeg heeft deze echter meestal binnenshuis
plaats. Terwijl het ál of niet deelnemen er aan de
leerlingen vrijstaat. 1/e gymnastiek behoort tot
onze gezondste sporten omdat het heide lichaam
er door ontwikkeld wordt, wat niet niet alle
sporten het geval is.
De sporten, die vertier door onze dames
beoefend wanden, zijn zoo ongeveer: fietsen,
paardrijden, zwemmen, schaatsenrijden, tennis,
hockey, korfbal, golf, schermen en roeien.
Er bestaan echter voor zoover ik weet niet
voor al deze verschillende takken van sport
afzonderlijke damesclubs in den I laag zooveel
mogelijk zal ik echter verslagen geven van
en besprekingen houden over de verschillende
wedstrijden in den Raag of elders door Haagsche dames gespeeld; gaarne ontving ik daarom
zoo mogelijk opga, waar en wanneer deze
gespeeld woeden.
In dit eerste sportpraatje willen wij de
hockeywedstrijden, die een Nederlandsch dameselftal, (waaraan vijf Ilangsehe dames meededen)
in Engeland gespeeld heeft, niet onvcrmeld
laten. Het is aan de onvermoeide zorgen van
Mevrouw lantiette \ Valen secretaresse van
de dameshockabond te danken, dat deze toer,
waarover
zoo dikwijls gesproken was, 'dimt,
heeft kunnen hebben. Jammer genoeg was de

om naar een goed woord te luisteren, op
trompetgeschal en tromgeroffel liet onthalen,
waarna zij, hevig gedupeerd in alle haast liet
kerkgebouw verlieten!
Een ander schrijver vertelt, dat de A prilgrawaan Karel IV van Frankrijk moet wordeh
toegeschreven.
Door liet nieuwe jaar met 1 Januari en
niet .meer, zoolde van oudsher gewoonte was
met Paschen te laten beginnen, had de koning
de mensehen genoodzaakt ook het gebruikelijke
aanbieden van kleine vriendschapsbewijzen op
dien datum te verzetten; en 1111 nanesten zij
elkander zoo omstreeks 1 April wel op gekscheerende, ironische wijze eomplimenteerim.
Maar de Lotharingent beweren, dat een von
hunne 11i-ruigen, die wederrechtelijk op liet
kasteel te Nancy gevangen werd gehouden, op
der V April vermomd uit - zijne gevangenis
wist te ontsnappen en zwemmende de Meurthe
overstak vandaar p o i SP 0 n, zooals nog heden
ten dage de fratische 11.111 voor Aprilgrap

De gewoonte bestaat — zooveel weet men dan
toch, — zeker al wel meer dan' drie eeuwen;
duizenden menschen hebben er. zich kostelijk
mede vermaakt en wij, in onzen ernstigen
tegenwoordige» tijd, vinden het nog wit aardig,
als we hooren, hoe anderen op dien
A prildag zijn beetgenomen geworden. De geschiedenis heeft het zelfs niet beneden zich geacht
een paar van zulke grappen in hare gedenkboeken op te nemen.
Zoo was omstreeks het jaar 11;75, de invalide
met Let houten hoofd — die toen ook in
allerlei remt. bezongen werd — een van de
heerlijkste s poissons", waarmede Parijs ziel,
vermaakte.
Men ,tuurde dan eenvoudige, uit de pro, incie afkomstige luiden naar de 1in-slides ;
voorkomende and-getliendeo leidden hen bind
door de zelen en gangen van het gebouw en
wanneer rij dan vroegen om toch den beroemden invalide,
in de» slag van liocroy zijn
hoofd had mirloren te mogen Men, bracht tien
ben
een zijmeng
de eerste ventiel°.
„De invalide is op zijn kanter; a hapt de
gang maar af, dan links 11111, vervolgens teem
maal recht, om:
- dan pet ii de trap af
•

Wie 't nn wel bij het rechte eind mag
hebben l•
111.r wat doet er dat mik eigenlijk toe!
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Nederlandsche ploeg niet zoo sterk als ze had
kunnen zijn, doordat verschillende van onze
goede speelsters verhinderd waren mee naar
Engeland te gaan. Dit zal echter met buitenlandsche wedstrijd. wel altijd het geval zijn,
daar niet iedereen over voldoenden vrijen tijd kan
beschikken om er eene week of langer tussehen
uit te breken, zooals bijv. de meisjes die nog op
of gymnasium zijn, zij di, atodemen,
voor een examen werken enz.; verscheidene
harer zonden wel mee kunnen, wanneer een
dergelijke toer in eenevan de vacatie's viel,
maar dit kan dikwijls om andere redenen weer
niet en zoo mogen we nog blij zijn dat er
Woensdag 10 Maart een vrij goed elftal naar
Engeland vertrok.
liet was uiterst ongunstig weer, toen onze
speelsters. de Hollandsche kust verlieten en
bij aankomst in Engeland bleek het daar al
niet veel beter te zijn, roodst de eerste wedstrijd die te Hampstead tegen Westfield-College
gespeeld zon woeden, niet door kon gaan
wegens onbespeelbaarheid van het terrein. 1/at
RISS geen bemoedigend begin voor onze dames,
maar tegen het weer valt nu eenmaal niet
te strijden.
Zaterdag werd toen ,le eerste wedstrijd gespeeld en wel tegen de Chiswick ladies. Deze
zijn geen vreemden voor ons, daar ze verleden
jaar ons land bezochten en hier met meer of
minder succes verschillende wedstrijden speelden. 1/e hollandsehe dames wisten dezen spannenden strijd met 1-3 te winnen; met de
rust was de stand 1-0 ins o. voordeel:
liet veld was door het ongunstige weer zeer
glad, maar dit nadeel was voor beide partijen
- gelijk. We- mogen echter niet vergeten dat de
Engélsehe dames door het spelen naar de
ollandsche regels wel eenigszins gehandicapt
aren.
Maandag werd onder voortdurenden regen
o een glad veld gespeeld tegen Sandersted.
1 e Engelsehe 'dames waren iets sterker, maar
o ze doelverdedigster was goed op dreef,
z adat deze wedstrijd met gelijken stad nl.
-1,-4 eindigde. Dinsdag speelden onze dames
h}ren laatsten wedstrijd tegen Dartford Training
College; het was een mooie strijd, waarbij
beide partijen een vlagspel ontwikkelden en
die in eene I —0 ovrwinning van onze dames
eindigde; met rust ex., de stand Rog II—II
en liet eenige punt van dezen . wedstrijd werd
dar Mevrouw Jannette Walen gemaakt.
Onze dame, kunnen met voldoening op
deze wedstrijden terugzien. Zij hebben getand
dat wij, wat de hocke.port betreft. niet voor
onze_ Engelsehe zusters behoeven onder te
doen, al kunnen wij van deze toch nog heel
wat lecren , vooral wat het goede samenspelen
betreft. Daar, waar onze dames-elftalen geregeld hare competitie-wedstrijilen spelen. ml
ook-hoe spelkwaliteit zeker nog verbeteren
en zullen verschillende fouten, die ons damessoel ini nog aankleven, langzamerhand verdwijnen.
11.
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en klopt beneden aan de Vijfde d eu r. Daar
woont hij. V w bezoek zal. In.m ',eer veel
genoegen doen."
Dan belandde ron 'n goeiett ergens op mái
den.•
binnenplaats
beste dien hij tegenk won mini.. naar den weg,
- en dan stuurde uien hem naar ,le keukens.
Paar stond 1,11 der koksjongens hein te woord
? Ach, die
De invalide met liet houten
is juist naar den barbier orgaan
Heelmusal
aan het einde van den gang, — de zevende
deur."
Met grootes stappen limcdt:• dc bezoeker
zich naar den barbier:
„Ju, mijnheer, onm• beroomili:dil- is
hier mmeest, maar alwe ir kant en klaar er.
Waarschijnlijk vindt u 11,111 .11
tmkken
1114 blliret bij 1.11 ingang van den min...
cantineliaas zette iel, gericht of liet Item
v wem-lijk speet
„I . bent een 1111011111 te Invet, — dl. 11111111de
is een pijp gun ronken in het wachtlokaal.De wachtcommandant. wao al even begaan
met den bezoeker, dir imir niets kaant:
„Zeker, imker, hij 1, hier gew eest • 1,11

•.•

111111/11 11blikif atver. want hij Wild.' 0411 s IT•riten,

om zelf te *ijlen en de salon der groote
wereld werden letterlijk in etrijkinrichtingen
herrehapen. Mei ontving rijm gatten al Mij.
kende, efodiende of glansende, en de beren
tofiet , die in den eanetaanden «mee een
berehounden het als een groene onderwheidieg,
groote rol zullen spelen, zijn de »halromlijewanneer zij ia de dijkkaper werden toegetingelt». — Liedut een leelijk, stijf woord
laten, — miest:hien hebben zij ook wel eens
voor ere maren aardige, luchtige dingetjes!
ron handje mogen helpen, want dat er mannen
Maar dat woord geeft neer joint weer, wat
gijn geween, -die de kamt verstonden is een
de mode heeft gewild: de hals aenkleeden
feit. Koning Hendrik Uh van Frankrijk was
zonder hem daarbij geheel. te bedekken. en
eijae. kanten Entine en
b.v. • zoo .ealenet
vooral zonder hem door een hooge,. dijn
manchetten, dat ka veda zelf het plodijaer
boord af te Fluiten. — En om dit te beter hand nam, triatleet die wet verkreukeld
reiken, schiep zij de fellow fentaitim, die
waren en ome
ophiembing behoefden.
ons eb Col klédieis, Col Claudiee, Col
Tronenne, —en het is wel
goed daaraan eens -te hein.
neren)
het gn niet de
dames gewend, die aan de kant
zulk een belangrijke plankin
het toilet hebben verschaft.
Toen rij door de Medici kit
Itehé op franachen bodem werd •
overgebracht, hebben' de heeren er zich onmiddellijk van
meester gemaakt en aan hun
\ invloed is het te danken, dat
atj ovend zeik een verlemend
:mees had.
Het heereneeetuum leende
Sick den ook voortreffelijk
voor eens versiering met kant.
De groote kragen, de omslaJaponais ete. ete. woeden
ti ladstone,
gen der manchetten, de hand.
voorgesteld. Ik verdenk er de mode sterk
\\
echoenen, de korte broeken,
van, met die kragen een elimmigheidje op
zelfs de laarzen waren er, mede getooid, — het
het oog tr hebben gehad: zij heeft de h vwas een pont van eer om de mooiste, de
giitniaten , die altijd (terecht of ten onrechte,
kostbaarste kanten te hebben. En niet alleen
dei laat ik in het midden) voor een onbeent aangebracht, •
op
even, oven w
tegelijkertijd aan de billijke verlangens der . vooral ook op de bedden.
hemels, kolommen,. beldakijnen verdwenen
esthetiek willen voldoen
ien
er letterlijk, onder;• loket., sloepen,
Voor moreel verdreagraamheid verdient zij
weren vorstelijk gegarneerd en het duurde niet
zeker PUPPY., en ik twijfel ook niet, of dat
lang of ook de koekten werden Some' van
zal haar in ruime mate ten deel vallen.
binnen als van buiten met kant behangen. Dat
Daarmede ie evenwel nog niet gezegd, dat
zulk een late schatten met zich rispte, spreekt
haat vondst zien in een algemeene populariteit
van gelee.
aal verheugen..... De meeste ven deze knagen
Men getroostte zich allerlei opofferingen en
staan van «tateren hoog op, ter hoogte run
vond er niets in om een goed nuk land te
de Oeren buigen zij wijd uit en van voren
verkoopen erkelartibbrenget in kant om te
zijn zij zeer diep nitgemeden; — ett onzetten. Menig edelmen heeft zich op den
praktisch model dus; — bovendien kruidje.wijze ten gronde gericht, wat dan ook de
roer-me-niet, doordat ze uit een dunne kantstof
aanleiding wan, dat Lodewijk XIII een edict
of een dubbel genegen slappe batist zijn
eitreardigde tegen ede overdaad in de kier=
ven-aardirtd, .... Voornaam maar teér, — een
ding.. heel streng werd dit nogal draconisch
ding van geraffineerde luxe .... en joint deze
reglement zeker niet toegepnet, want men
eigenschappen, die er de groete charme van'
geneerde zich volstrekt niet er den spet mede
zijn, stellen ook grenzen aan al—te ermee
te drijven. Verschillende gravures uit dien
populariteit: — een kraag, die zich bij' het
tijd erin vermakelijke critieken op het edict
minste of geringste gefroisseerd toont ....
en ook in poezie liet men sick niet onbetuigd.
dat is niet iets voor iedereen! .... maar nu
De gestrengheid van-den ketting tegenover de
vrees ik, dat men, om daaraan te grmoet te
verkwisting in zijne omgeving ie echter wel
komen, al keel spoedig akelige, plankachverklaarbaar als men -leest, dat b.v. eine-Mara
tige, stijfgesteven modellen in den handel aal
bij rijn dood „meer dan driehonderd parures,
brengen, die tegen .de ruwe aanvallen van
kragen en manchetten naliet!
de uitrek bestand zijn en dan ie het helaas
Nu, zulk een voorraad van onze nieuwe
eter uit met het esclusieve karakter dezer
kragen, zon ik u niet raden in te slaan, al
nouveantriten.
zijn zij dan ook nog zoo_ koetetondig van
Van stijven en strijken gesproken, in het
bestaan!
11 bekend, lezeressen, dat ene der eersten,
Maar mocht gij hier of daar nog een «tukje
die de stijfsel hij de behandeling der wek
van zulke kostbare oude kant, — Aleneon of
was?
Pelle
I
lollandsehe
toepaste,
Manlief, — hebben liggen, dan ie het nu mee
Omstreeks het midden dt•r zesticede erin,
goede gelegenheid am dat voor den dag te
leefde er aan het engelsehe hof een zekere
halen mi er een mooie
, een hollandrehe van gejuffrouw
médier. — kraag ven
boorte en gehuwd met een stalmeester van
te maken. Dit is volkoningin Elisabeth. hij was belast met het
strekt ent moeilijk.
wasmheit der blower van II. 31.. en nat deed
Ilet reeht «Inteelt vn»
zij voortreffelijk, naar alle regelen der kunst,
de kant wordt veral wilde «le koningin ook niet, dat zij daarbij
kregen, door er met
gebruik maakte van blainmel, «laar dit, naar
een lome steek een wo ,
zij beweente ren groene tint eau het gelaat
fijn mogelijk laiton
gaf. De waarheid was, dat rij vreesde dat.
tegen te netten, —
nadeelig voor de gezondheid kim
iemand
dat
is de eenvoudigzijn: daarom verbood zij zelfs, flat
ste weg. Derft men
van haar gevolg niet libinwsel behandeld
tijd, gedold
evenwel
ZOU
dragen.
WaSellined
Oe zekeren dag 1111, om verhaalt men,
en bondigheid, dan ' •
rijgt men paarden.
meet juliroom (infiltrant op lot denkbeeld va
ham door de kant,/'
gesteven linnengoed zijn gekomen om dunnlonr
waardoor deze bij voldoende stevigheid, toch
een klein lichaninagebrek van Hare Mnjerteit
hare elnstiaiteit behoudt, wat natuurlijk voor
te maskeeren. Deze geniale inval had gepote
het oog nee veel waard is.
gevolgen. AI heel spoedig went zij POP OpperDat paerdenhanr is echter volstrekt geen
hor-w...him.pec triee benoemd en kwam tij in de
vinding van ani moderne industrie; hij de
bietondere minst gier koningin en van al de
echte A lenen» werd als sedert olthengelijke
domes aan hm hof, die nat bij haar de termes
tijden het amrdonnet, dat de motieven omlijnt,
van liet vak sM ien heren. IIet werd mode

DE MODE.

Een am de onderdeden van het damee-

... kijk, heelmaal aan liet einde van de plaats,
... liet zul hem 111111gelialall Zijn 11 te aien..."
En daar ginds nasi den oever van de rivier
•voed de al te 11111Ve heb:bleker rilt lauw veterenen die, toen zij holt in het oog krepot,
hord Innemen te leuke» e» s Kismet
!"
riepen • /Iet slaentliifee1111 de grap (naakte
voeten rn brio hij rol zenen
ziek uit
de lila...Mig. gedofte raf, dut men vr hem niet
neder zou loten in hbo bie n
•
•
•
Den :Dr.." Maart I a Di km« num in de
frolt•lie hinden hot volgende lezen
• Fable lemSond geworden reiziger.
gel1a,.....I. hoeft. rjtiens tijm• Innige ouden
ns k i ti •ibbitteir dr nonaelitige N bona -ZeeIson.l.ele. kool ontdekt. 1 1,1 i• tegelijkertijd von
•le rl• • .1, e'11 1,11 ',lillige plant. I Se bol I w.
orli .1. hem v uzi. ven appelboom, de Ibladeren
‘..1111
11 ¢,•o1111 v bonkt 1 op: bb dpt tijd
me Ar. maanden Mint hij om tollen n...dada.
In. /Abten »ookn terkoelat to k lente doolt,
"rb gr, i• r -hal .1. het algemeen biriba
7 line do Pon i • \ b
Parij.. Men w alt

verzocht 01111 I April raf bestellingen aan dat
adres. op te geven."
Vriend 1Mietil ontving een bedrag von vier
maal honden' duizend franco aan beetellingen,
en van zijn kant verzend hij aan een menigte
brave lieden (kwijn« met .... kniebanden.
...Enkele van de aldus gefopten beklaagden zich
hij den water over tent, dergelijke handelwijze. Meer I'conti! was wijselijk voor onle lralden tijd mar Mimel vertrokken ell van dam
»chnmf hij aan den officier van Justitie, die
hem :emmeren mond nemen :
»Mijnheer, ik hen ten netbmfe verhaard, dat
ti niet rennend hebt henzerkt, dat het voorgevallene tip ree
April heeft plank. gehad.
pl- wetimn ierbieden niet, tiet men ziek mammeert, 11 eine. dan moet .in nee negen do zonk
nok verder ger» ge•olken
Ika »uni niet leeg, slee ilr uitvinder non de
normatief Nieuw .Zeelandrche kuil grolde
°nawegen maakte (.111 de mouleraws niet teemt
te komen.
•

•

t,.,,
rg•eli kleerroker. do• 1de woretelijkr
IBee.,1ro bb test 'nor cheffin rekende en eken ik

ener een paardénhaar gefestonneerd; dit geeft
aan die kant de bijzoadere duidelijkheid; die
haar van andere soorten onderscheidtJammer genoeg, ie juist dit paardenhaar de
mama gewest, dat sameet Mol:hare Aleneen
ie verloren gegaan. Bij het wamden toch,
kronkelde het indik en ging opkrullen, waardoor de kant .whetude. En dareseelten, veelvuldig waanben wie onvermijdelijk in een.tild,
toen de enniftehgl zulke leelijke, gele vlekken
op de kragen en jabots der heren achterliet?
Op het pent van kant en talie woelt nee
tegenwoordig walk eerre verscheideoludd • van
mooie imitaties geboden, dat we ook voor' de
meeat gekleeds gaimper en blmens daaruit
eene keine kunnen doen,

terras; en gebrocheerd met aan dood-onderwater-h pion rand.— zoo liggen ze in de
nitetalkenen en lokken met goed en glans....
Hemt n, dame, kiemt het fleurigste en het
'
ta dat tot een sierlijken •
kleurigete, en dnipeett
«minnere om het middel; tot een japanwhen
met genoten atrik op den rug, tot een brem
dère, waarvan de lange slippen in een paar
kwasten eindigen, tot .... maar de' plaats
ontbiedt om ze alle op te noemen. Alleen
nog dit: vergeet bij nate inkeepen niet het
smalle ettert &meden lintje, zoo Onaaneienz
lijk• en toch sop flatteus, dat
- kt. de
btagálgeeneden kragen om den hals moet
dragen
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voor de zeer eenvoudige modellen nemen
we geplooide 'bon, effen of opengewerkt,
met een omgeslagen boord en een dasje of
strikje van zwart fluweel; — voor »beter•
rulle, veel Aleneon-tnIU , aardig bewerkt,
met allerlei dlenfrelncher gegarneerd, en de
hal. gegarneerd met een gepijpt strookje,
»fraieca vormend, of een kantetakreagje met
jabot.
En dan zijn er van die prektiede modellen,
die voor alle gelegenheden kunnen dienen en
wier graad van »gekleedheide enkel afhangt'

van de stof, die men geknikt, — katoene
en nollen crépe, — eaehemire de soie, éolienne;
liaan, tutte, moweeline de leem, poogde; —
zelfs momseline de mie, ah cache-misère over
een or (n
geworden kanten college, —
dingetjes, am op eene regendag zoo een, I
eventje in elkaar te zetten, geen voering,
enkel een naad onder de armen, desnoods
geen einiting — een volkomen stenogrefirche
behandeling!
Het aardige van zoo'n bloesetje zit voor
een goed deel in de combinatie van de stof
met de kraag- en mouwopslagen, die even
als de ceintuur van een geheel andere, goed
afrokende kleur moeten zijn — de mode
wil contrasten en maakt het una gemakkelijk
die te vinden, door een onuitputtelijken rijkdom van tinten te scheppen. 'l'inten en lintenl—
Ilet is een last om te trien, hoe de fabrikanten ebt hebben ingeepanuen Om te voldoen
aan het bevel van honger hand: ,Daar moet
een groote veredeidenheid in ceintuur» eijeo,..'.
In geen jaren heeft men zulk eene collectie
gehad, kleur op kleur gtsbrocheeed; doorweven
met gouden randen; bedrukt met tekeningen
in donkerden tinten; satijn met geslagen
fluweel; attenten met bajadi•re strepen,. echotach
(1111 geen reclame te maken!) eenvoudig Snijder
rel noemen, had ee zich op, beroemd, dat hij
er op 1 April nog nimmer was ingeloopen en
dat hem dit ook nooit zen overkomen. Ongelukkig voor hem, waren hij deze noute verzekerieg verscheidene ertieten bob journalisten
tegenwoordig, en deze besloten onmiddellijk
tle mak ter hand te nemen.
.Den Ier'.. .1pril dm middag«, «cm g uur grinnikte de schilder V. zijn knftle in de hall
van het ... hátd en schreef daar het volgende
briefje:
Mijnheer.
elk hrn or &merel» te Krijn Mijn thend,
lord IE, heeft mij u gereenmeendeerd, en daar
ik bokten ben de %node mode te volgen,
vt•rzoik ik n, heden om alle in bet hotel te
komen ten einde mij de maat te lemen voor
een nwarton nok, die binnen mee dagen
gereed natte zijn.
.1enveani, mijohrer
enz. min
•
Lord kl 1.1111. •
Dr rha war aan het léSel beaat den
Niet weg.
smaler ging permandijk mar het Weel aam

MUZIEK.
Hans Kindler.
• De. jonge Hollaudache cellist met den
Duitachen naam, die zich in. Duitschlends
hoofdstad reeds een goeden zeem en positie
heeft verworven, komt geregeld in zijn vaderland blijken van zijn verdere ontwikkeling
geven. Dat er een stijgende lijn in die ontwikkeling is, heeft hij opnienw ms bevestigd
door zijn« recital van lanatleden Maandagavond.
Kindler ie zonder eengen twijfel wever,
dat min optreden aan alle zijden reden van
banaan heeft. Hij behoeft geen »coup d'earai•
meer te leveren, zijn kunnen verheft zich tot
het breoup de maitre..
Zijn techniek, die vorige
" malen ,dat re
hem hoorden, reeds aanmerkelijk war, ie nog
geacheveerder geworden) liet klinkt alles zoo
gemakkelijk en af, alsof de technische beweren bij hem niet meer wegen. Bovenal
echter is het de volheid ee de rijke nummering van zijn toon, die menigmaal verrassend is. Wanneer hij zijn fraai instrument
voor ons doet zingen, gaat er onmiekenbiar
een groote bekoring van zijn geel uit. Met
uitnemende beheemehing von toon weet hij
in het fluisterend pianissimo nog een tielvollen,
geadelden klank te leggen en zijn adagio's
dromen eeg in ongestoorde whoonheid. liet
valt niet te ontkennen , dat dit hier en daar
leidt tot eek, te groote gevoeligheid, zwel,
in het middend4e1 der Beethoven-.sonate (D-dur),
waaruit ren niet zuiver Beethovenimmehe
weekheid sprak. Ook de opvatting van de
andere deden der sonate, waar alle, teveel
in half-tieten werd gehouden, lijkt ons niet
onaanvechtbaar. Echter, Kindler is nog jong,
lijn oorvattingen zullen nog groeien en rijpen.
Zijn aangeboren gaven, zijn zuiver muzikaal
talent zullen hem neer waarschijnlijk de juiste
richting doen vinden en behouden.
Met .Schainbergs noviteit, Serenade uit
»Pierrot-Luueirs bracht hij ons de verwring.
Een humoristisch eamicieue stukje, 011 Schuinbergarhe wijze illustreerend den zonderling
grilligen inhoud ven den bijbehnorenden raket.
Op Sehainbergsche wijze, waarmee in dit geval
niet wordt bedoeld volslagen onbegrijpelijk
op het eerste gehoor, doch slechts (typen.
modern.
Met pittig-rake en scherpe intentie vertelde
Kindler ons op zijn instrument dit stemmingsstukje. Edoch, daar na de laatste »groteske
Riezenbogena men blijkbaar niet wist, of het
nu uit was of niet, bleef men in gebreke, een
mogelijke appreciatie te tonnen en eerst na
het r of 3« daarop volgend nummer week de
bevangenheid en durfde men tot appleudimeeren
den Engelsehman te spreken. liij had een
pakje stalen hij zie,h en ontmoette op de Plans
de l'Opgra verscheidene zijner kennisco.
»Wel, waar gast dut heen?• vroeg er een.
sNaar het... hátel ,*
maar ik heb haan.
»Ik moet daar ook zijn; laten we zoo ver
amen gaan.
/dieet goed maar lamt wat aan•
Op de Place VendAme gekomen had Snijder
al een gevolg van tien schilden en.even ron
veel journalisten op zijne hielen, die met
hem meitogen naar bet háteL
En toen verzocht hij daar aan het bureau,
dat men hem de kamer van Lord 3Innaulay
.
wade wijzen. •Ik kom de maat negen
«deed Marauleylm antwoordde de raisehre
»die is, al dertig jaar dood —
begramen.•
Onetiddellijk barrite een uitbundig pelsdi
adder Snijder ho, Woedend toer tolk een
avontuur kam hij het hazenpad rib thuisgekomen yerkholtde hij aan zijn erdipeur
•Datt ia me mit iet»! ..rap het regenblik
tiet ik binnenkom, nerf' Leed Ilamtala tem
Ik hen er
gevolge van ren Ihnwrte
Memel door ren »treek h«
. VERA.

3
over te gaan. Enfin, iemand, die Schdnberg
aandurft, mag iets dergelijks vervrachten, zonder
zich daarover teleurgesteld te voelen. Kindler
speelde dan ook berustend verder, blijkbaar
voorbereid op een dergelijke situatie.
Voor Mozarts Deutseher Tata speelde hij
een Handel-menuet, en oogstte daarmee, evenals

met Davidors Ungarische Fintaisie veel succes. In Mevrouw Muwel-Bolinfante luid hij een
uitnemende begeleidster gevonden. In de sonates
;ras zij soms wel wat al te bescheiden, waardoor
de klankverhouding tusschen de twee instrumenten niet altijd de Miste wei.
Zij deelde in het succes.
A. K.—R.

Suze Bissehop—Robertson.

heeft ons naar deze tentoonstelling,. met veel
graagte onzerzijds geroepfin.
Rel .is een - ,nitvoerige expositie, volledig
en ungenaim aangericht, welk%,.men teScheveilingen kan gaan zien. Van hel beste werk
der schilderes herkennen we al opoe' dig bij het binnentreden eelige stalen.
Het Atelier, Het- meisje in het
geel, Melk voor . de poes, het , zijn'
allen:bekeiden. .
Dat is ook dé groote Ilarderwijk-:
achs Poort. Men moet een vrouw
bewonderen, die een visie als deze
van een -wit gekalkte poort met
zooveel stoutmoedigheid durft realisereen. Een breede , naar manlijke

Zooals men Thérkse Schwartze de meest beroemde Hollandsche schilderes van haar tijd

Mevrouw SUZE BISSCHOP-ROBERTSON.
kan noemen , zoo is Stize Robertson ontegenzeggelijk de grootste artieste, de eenige vrouw
misschien, wier vrouw-zijn zich in haar kunst
niet als zwakheid maar als kracht betuigt.
De schone., sterk een kenschets biedende
woorden, zijn van een- andere vrouw van
mejuffrouw Marius die ons het mooie boek
gebonk, ,de Hollandsehe schilderkunst in de
negentiende eeuw". Wij. .vonden ze. in de
karakterbeschrijving welke- mejuffrouw Marius
van de schilderes, Suze Bisschop-Robertson

schilderes.
Men zie, boe zij een portret ineen
borstelt; dit bijvoorbeeld van de
Slapende vrouw, het andere van de
makkelijk inelkaar gedoken Boerin,
die van 't zware werken grof van
trekken is geworden als een rauwe
landwerker.
Doch zoo .men meeoen mocht,
dat Suze Bisschop-Robertson slechts
de meest r w
elaatstrekkei
mocht uit te beelden, lette men eens
op de jonge meisjesbeeltenissen welke
door de schilderes met blijkbare voorliefde behandeld werden. Het jonge
meisje, in. slapende houding tegen
een lap geel aan, is bekend, - het
,meisje met rood rokje., minder;
dan is er het jonge meisje met de
sluik neerhangende haren en den
weemoedigen trek rond den mond,
zooals kinderen ,hebbegdie te vroeg,
onmsedoogend , sbOr-Toonarbeid zijn
'aangezet. In het antiek kraampje is het opeen jong kind; dat met oogex afwezig van haar plichten als verkoopster uit
het schilderij staart. Telkens en telkens
weer zijn het jonge gezichten die de schilderes
Webben geboeid.
Het is dan wel opmerkelijk te eonstateereu,
hoe deze kunstenares met zooveel oogenschijnlijke rauwheid, de teerheid der jeugd in haar
portretten weet uit te beelden en deze niet
alleen, doch ook de fijne nuance van zacht

Poert te Hertlenvik.
geeft, "en ze kwamen ons opnieuw in de gedachten hij liet bekijken van die gansche zaal
vol werk welke de X. V. K nesthandel Esher
Surrey te Scheveningen op dit.. °ogenblik
rijk is.

" 77:272:11.3

gevoeligheid weet te leggen is de verweerdheid
harer kleuren, welke met die van het leven
zelf te wedijveren gelijken.
Deze zachtmoedigheid, zoo men wil, is
voor den nauwlettende] opmerker te speuren

Oude ittle».

.

Een catalogus, waa rop ren der suggn,uic,e
icekeningen eau Sou' Ilisscholelloberhott is
afgedrukt, en die ook senler door reproditeties
tot tom' groot.- amitrekkelijkliehl i• .grantakt

in de meeste der werkstaleu dezer schilderes.
Sentimenteel is zij viel nimmer gun eest
ramin als zij in,hnar schetsen tm schilderijen, aren, ie.-stellingen geven aan liet leien

den armen ontleend, nadert tot een verheerlijking ›. der armoede of tot een beklag ervan.
Vóór alles schenkt Suze Robertson een indruk
van de ruigheid—in bet leven der armen.
Zie de sombere figuur der boerenvrouw, in
haar interieur, dat eerder een hol dan een
vriendelijke 'woning gelijkt, doch merk eek
op de goedige zachtheid, waarmee de vrouw
te wachten staat tot de poes de laatste likjes
zal hebben gehaald uit haal schoteltje. En
het 'is telkens deze mensehelijklmid welke u
treft. Zelfs de- barsche boerenvrouw Ontdooit;
zoo ge haar langer beziet, tot een milder
wezen,. lover wie gelaat wel het zware
levenswerk een korst van gehardheid bracht,"
doelt dat niettemin een moeilijk door de
zorgen , dringenden zachten glimlach open
baart. Zoo is het met dat andere — lokveel
malen niet reedt
geschilderde vrouwtje dat
moeizaam de haken staat vast te gespen van
haar zweren wollen rok. Wat is hier goed,
het eenzelvig-bezige, het kinderlijke doen van
zulk een oud vrouwtje in verteld. De heer
Bignell bezit van dit vrouwtje het mooiste
schilderij dat wij kennen. Hierin flonkert de
lepste kleurengloed, waarover -F7ehilderes
beschikt.
A.LBERTINE 1/1; HAAS.

Agathe Wegerif.
In de
°ogenblik
wij niet
lezeressen
hopen wij

kunstzalen d'Audretsch is op dit
een tentoonstelling geopend -waarop
mogen nalaten de aandacht onzer
te vestigen. In een- volgend nummer
meer uitvoerig te spreken over dezen
d.
.err n tsLxrhtfge
vrouw, welke Agathe Wegerif is.
Thans rij gemeld, dat, behalve een aantal
groots gebatikte kleedera en verrukkelijk getinte en geornamenteerde kleine doeken, de
tentoonstelling nog gebatikte japonnen tot
heer inhoud mag rekenen, benevens de kostelijkste sier-lappen welke een zich ter verfraaiing van zijn interieur verlangen kan.
A. n II.

Die Haghe-spelers.
HAMLET.
•
Bewonderenswaardig is voor ons een man
als Verkade, die, bij al zijn moeiten, zorgen
— welke de ingewikkelde kleine maatséhappij
die een rooneelgezelschap . is, hem baren
moet — nochtans de lost bezit, voortdurend
de meest gewichtige rollen uit de gespeelde
stukken, zelf voor zijn deel te nemen.
Duizenderlei zijn de bemoeienissen, in welke
een tooneeldirecteur, zich te mengen heeft; zijn aandacht wordt links en rechts, naar
alle kanten heengetrokken; hij heeft te kijken
naar wat liet publiek begeert, naar wat de
critiek wil, en sterk, dient hij, niettegenstaande deze twee, zijn eigen koers te houden,
zijn eigen idealen in de kunst vast te grijpen
om ze niet een onbuigzame hardnekkigheid
te 'verwezenlijken. In geen vak is misschien
méér nimmer-ontmoedigd gerakende' energie
nodig dan juist in dit ambt van leider en
directeur van een tooneelgezelsehap, waarin
het beroep en de roeping, beiden om het
evenzeer gediend willen zijn. Dat Verkade
in deze strijd van plichten welke zijn beroep
meebrengt, neg deze krachtige liefde voelt
voor zijn roeping, bewijst wel •dut die roeping
hem door en door ernst is. Trouwens de keuze
van den llamlet, reeds vroeger, in den aanvang van zijn loopbaan, ondernomen, wijst
daar op.
Bij deze Ilaraletvertooning werd Verkade
terzijde gestaan dodr de decoratieve kracht:
Chris Lebeau. Zijn wij wel ingelicht, dan
moest de Ilaarlemsche School voor Kunstnijverheid deze uitnemende leerkracht verliezen
om hem at te staan aan Verkade's kunstpogen.
Ze zijn thans in dit samengegaan, Verkade
en Lekeau, voor 't eerst nut hun artistieke.
praestaties, in werkelijken zin voor 't voetlicht getredenZeer gelukkig editen wij Lebean's debuut
niet. N n was zijn leidt een ondankbare. AA-zit
hij toch 'noest uit trachten te blinken in
decoratieven arbeid, in tooneelarehdeetutir, op
ce n toneel, waar Verkade's niet slechts uitstekende doch ook vernuftige smaak, tot zooveel
moois reeds - heeft. geleid.
overvleugelen had
hij den decoratiewen geest, welke wij.thlr ;dies
in Verkade juist zien. Daarbij heeft Lelie.
het. zich niet makkelijk gemaakt. If ij heeft
historische gegevens verwerkt in moderne
aspecten. Blank heeft hij het «toneel gebonden:
•in groote zuiverheid van overtuiging gearbeid.
Eerbiedwaardig! Misschien 0-are deze forselte.
zuiverheid tot haar recht gekomenk indien het
gotische samenspel van een even zuivere, sobere
geest ware doortrokken geweest. Ilet samenspel
in liet schitterende drama van Shakespeare
miste eenheid. liet ontbreken_ van urn innerlijke
sterke, eendrachtige bewogenheid tel de vertolking enen, hield fit. 1,11t1,Pfillg Wi'lke. dr
Hamlet Iiij lezing, wekt. terng. In 1,11Ze herinnering zijn de mimmblikkett van sterke spanenig vrijwel bepaald tot eenige su
niet
n het
\ erica& en Enii, \ - rede. Beide
gtoote voorilet I, een uitnemend uiterlijk te
hebben voor te rollen van I lande( en I galha dun.
Iletzeltile is tm Kul de Enen en 'Ielen
Ik-.asnul te zeggen, the de rollen tin koning
en koningin ,ati Denemarken' .11, ank hadden
genomen. En glit vierral speler. etst Int Mat
voorkomen eit acne af aar its tot reit Itt.gte

te brengen .... die dan echter als neergebroken werd door het spel der anderen. Natuurlijk
was er ook meer verdienstelijke in het spel
der bijfiguren: Anton Verheven al dadelijk, in
zijn goed tomreelvoorkomen en 'forache- dictie,
IPaan v. 011efen, wiens vlakke stem hier tot
een voordeel werd, Coen Hissink ia zijn rol
van reizend tooneelspeler geven veel goeds.
Doch een drama als - de Hamlet zon in alle
rollen eerste range krachten vragen, om. de
hoogte te bewaren Van de emotie, tot welke
Wij gereedelijk deor Shakespeare's prachtige
woorden bij voldoend spel geraken.
. Aan innerl ij k e - kraait kan overigens • de
gansche voorstelling winnen.
.
,
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Om bij te yerdienen.
We hebben de Amerikaansehe dames niet
noodig vet ons op nieuwe wegen te leiden,
ten einde .hij te verdienen. Hier ktimt een
Ilaagsche ons vertellen, wat. velen van ons
wellicht niet weten, of overdacht hebben.
Ilet woord is aan mej. S.
,,Ik sta op het punt om een werkkring te
aanvaarden, teneinde bijverdienste te hebben,
een werkkring, waartoe, naar ik meen, voor
mij nog niemand zich geroepen voelde.
Indien de Ilaagsche Vrouwenkroniek er nu
de gelegenheid toe geeft, wenseh ik in enkele
trekken mijne plannen uiteen te zetten.,
Mochten belangstellenden er meer van willen
weten, dan zal men aan het bureau van de
Ilaagsche Vrouwenkroniek mijn naam en adres
kunnen .vernemen. 'Gaarne hen ik dan tot
uitvoeriger inlichtingen bereid.
Mijt werk zal zijn hulp te verleenen aan
diegenen, die tijdelijk of voorgoed van het_
gezieldrermogen verstoken zijn. Het is tin
elf jamt geleden; dat ik iemand verzorgen
moest, die plotseling blind geworden was.
Hoe 1 zon ik optreden, waar' was voor te
bovenal, op welke wijze zon ik het
bereike1 dat eenige zelfstandigheid bewaard
bleef v r deze zwaar beproefde ','
Het fseltuwelijkste. toch van de- blindheid
is de a ankelijkheid:
Gonverner c'est prévoir.
'
De opdervinding heeft me geleerd, vim
hoeveel kbelang het geweest zou zijn, indien
ik van de ervaring van een ander op dir
gebied had kunnen profiteeren, iildr de blinde
aan mijne zorgen werd toevertrouwd, hoezeer
het de blinde ten goede gekomen zou zijn,
indien . zij geleerd had hoe men in duister
leven kan, the- algeheele blindheid bij haar-was ingetreden.
Natuurlijk toog ik op onderzoek uit, doch
wat ik zocht vond ik niet. Men raadde aan
braille te _leren; n1000 vuureer het mi een
persoon 1111 leeftijd geldt, dit- niet aan studio;
gewoon ia, die van nature 'niet geneigd is tot
het aatileeren ,lIl 't een of ander, waarbij
geduld miodig is, met zoo iemand zal men
ook bij behoorlijke ontwikkeling, zooal 0-enig,
dim toch een zeer matig. succes met de braille
studie verkrijgen. Ik heb dit braille beren
dan ook spitedig laten varen, omdat liet maar
zenuwachtig maakt.
'Cock moest er iets verzonnen, uni een
dragelijk bestaan te verschaffen. Na veel moeite
ben ik daarin geslaagd. Ik heli mijn blinde
geleerd brieven schrijven (gewoon aelirift1
eenige spellen, speciaal domino, verschillende
handwerken. In Augustus-nummer. van Eigen
Haard is een schets opgenomen door mij
bedoeld als eene handleiding bil den °ingang
met blinden, waarin ik wat ik daareven noemde
tiader uiteenzette.
Dit was liet resultaat mijner ervaring praler
Woorden gebracht. Nu wilde ik dir in daden
omzetten m.a.w. een werkzaam aandeel nemen
aan de blindenverzorging, net dien verstande.
dat ik de middelen Z1111 willen aan de hand
doen, waarvan de blinde of bijna Winde een
praktisch gebruik zon kooien maken.
Ook V.011 ik nul genegon zijn, de, werken
van I Ielen heller, liet. <halve blinde invi.tie..
dat de wereld door han; wonden- iti...NUit,
versirld duet .*man, uw, zoo iemand Ir I„•hanlen.
n.
-11ver dan leiding . ti enm'It ik niet 0.• gervn,
mirl,ln,11-1 of VI .r,111..el, zon na de mans ijZint!
di. taak iall mij °ier knotten neem, Is Imt1,1m.nomiiilt., niet ....Zig omdat de lul imd zich'
lang ,olductirle alleen redden kan. dan node.
leiding mat. 1:04:er binnen du ivo:

.n.g.; j

4
Ik stel me hiertoe beschikbaar gedurende
de morgen urm nooit langer dan anderhalf
om achtereen tegen nader overeen te komen
' honorarium.
Ofschoon ik degenen, die weds lenigen tijd
blind zijn niet uitsluit, meen ik toch het
meest praktisch werkzaam te kunnen zijn bij
die personen bij wie de blindheid tijdelijk is,
cooals hij catharaat kan voorkomen en bij hen
-" bij wie het gdiehtsvefilingen zondanig verminderende is, dm de blindheid aanstaande
gericht kan worden.
Het aantal- lemen zon afhangen van persoon
en omstandigheden. Wie hij.voorheel veel handwerkje= wenschte te leiren con van mijne
patronen kunnen gebruik -maken. en aangezien
rot dit onderricht eed geduld noodig is, wordt
er nok rijd vdor gevergd. Doorgaans schrijft
men zijne bevindingen von een werkkring., die
men vlei-vult of vervuld heeft, en nu kom ik
enkel met plannen, waarvan men het resultaat
nog moet afwachten.
vrouw is nog op velerlei gebied zoekende:
I leeft niet lbsen de vrouwelijke ziel organisch
d. i. groeiend, wordend, uitgebeeld, terwijl hij
de inanneliike agorgrod,11 vehJderdel
De groot,. mensehenkenner heeft gevoeld,
dat er van de vrouw nog veel te wachten is,
als zij eenmaal al hare gaven iot ontwikkeling,
zal kunnen brengen.
Tor nog toe was blindemmorg in den vorm
van verzorging hoofdzakelijk een filantropisch
werk, nu 200 het in den vorm van kering
een werkkring kunnen worden.

en gaat thans het aangeleerde in praktijk
brengen. Onze lezeressen helpt ze op 't idee
om ank in deze richting te trachten bijverdienste te vinden en geeft haar eenige hulp
en raad hij haifir voorstudie, indien ze plannen
mochten maken. Venlere. hulp en raad bij' dat
plannen maken zouden ze kunnen vinden,
indien ze zich persoonlijk wendden tot mej. t4.,
wier adres op ons bureau bekend is. Men
wende zich tot onze' Administratie.

Een 'nieuwe Lunchroom.
Maandaglopende de heet 0. A. van
Madam, firma Bakker; zijne .nieuwe zaak fit
-de Hoomaraat n" 12. Wij waren uitgenodigd, 'er een kijkje te
nemen en voldeden daaraan gaarne. De firma
toch stèml reeds jaren bekend als gene, wier
zaak in de Sehoolstraat steeds met eere genoemd werd, en we waren al dikwijls de
Iloogstraat gepasseerd, toen het nieuwe gebouw
zijne voltooiing naderde. Het viel ons daarbij
telkens op, dat er prima materiaal voor de
afwerking der zaten gebruikt werd en dat
alles een voornaam en intiein-gezellig aanzijn
kreeo.
Onze verwachting was dan ook hoog gespannen, toen wij voor het eerst de geopende
zaak binnentraden. Laten we al dadelijk zeggen,
verre
dat zij
beschaamd, integendeel
overtroffen werd.
Kenrig, ja werkelijk keurig ziet de nieuwe
wel
winkel er
' ruim, frisch• en
voorzien. En de salon niet de cabinetten,
er achter gelegen, is ook up-to-date ingericht,
evenals de bakkerij met hare heete-luchtoven
en het expeditielokaal.
Gaan we de beerde trap in den achtersalon
op, dan komen we boven in de groote, waarlijk schitterend ingerichte zaal, waar alles
liet oog aangenaam aandoet en tot 'plaatsnemen

Naschrift van de Redactie,
Als we mej. S. dus wel begrijpen, heeft ze
eenmaal een blinde verpleegd, heeft Wil ge-,
zien wat haar ontbrak om dat goed te doen —
is Mi die verpleging zich ster ernstig aan de
studie der algeheele blindenzorg gaan wijden

Stoffeering , meubileering , bloemrazen, wat zullen wij het meeste prijzen?
't Is alles in de puntjes. Het Engelsch
mahoniehouten ameublement, stijl Louis XVI
harommieert zeldzaam mooi met zijne omgeving
en de zachte kleuren van de betimmering
doen het nog extra diep /van tint en glans
werden.
En geheel in overeenstemming met de zaal
Os de bediening. Wij mogen gerust eggen . ,
dat hetgeen ons door de keurig in 't zwart
gekleede juffrouwen ,werd toegediend, aan de
hoogste eisehen voldoet, die men aan de
cOnsumptie in een lunch- en tearoom stellen
mag. En de muziek van het kleine orchestje
is juist berekend Vair de zaal. In stede van
te hinderen, wat wel eens het geval kan
zijn „, als men te veel den nadruk op het strijkje
legt, is zij hier bescheiden en 'gedistingeerd.
Meer zullen we dan deze nieuwe gelegenheid,
voor ons vrouwen, om een oogenblik te Verpooien en elkander te treffen, niet zeggen;
onze lezeressen oordeelen zelf maar. 0 ja,
toch nog iets: De heer van Bettina stelt
's avonds Zijne bovenzaal voor vergaderingen
van vrouwen open, • Heerera, die rooken dat
je het na acht dagen nog op je—keel- sla&
als je er binnenkomt, staat hij deze zaal liever
Met af. Wij zijn er van overtuigd, dat menige
vergadering in dit wo precies in het centrum
der stad gelegen lokaal zal gehouden worden.

dat vrouwen, die een lijfrente hebben, eerder
sterven dan vrouwen die verzekerd zijn voor
een uitkeering ineens. Hunter zegt dat die
laatsten niet willen sterven, omdat ze nog
op haar ratkeering wachten. De lijfrente-vrouwen
hebben geen buitinkansje meer te wachten,
dat haar wil sterkt.

Leidsche Maskerade.
Gij Haagsche meisjes, die -u altijd zoo op
de l.eidsche Maskerade verheugt , — verdeelt
ge uw leven niet méé in Metrums, naar het
illustere voorbeeld — hoort, wat de plannen.
zijn voor het volgend ja., als wanneer het
weer. leiden beurt zal worden
Juni 1915 ie het vierhonderd jaar geleden,
dat Keizer Karel V zijn intocht in Leiden{field.
Daardoor was ditmaal het onderwerp der
Maskerade als 't ware vooruit aangegeven.
Wie zal den vijftienjarigen votstelijken knaap
mogen voorstellen — kunnen vObratellen
Keizer Karel schreven we daar—alleen;
toen wo hij nog geen Keizer , doek Hniaf
van Holland, Zeeland, Henegouwen etc. et,
Het volgend jaar bracht hem den Keizerskroon.
Zufl en er—wdiTmes meerijden in den stoet,'
Het is 'voor de dames en den stoet beide te
hopen 1.

ADVERTENTIEN.

ALS MEN MAAR WIL!
Arthur Hunter, wiskundig adviseur renet.
leveneverzekeringmaatschappij , heeft eenige
statistieken opgemaakt, waaruit hij tot eigenaardige dingen moet besluiten. Zoo leerden
zijn statistieken hem, dat ongehuwde vrouwen
langer leven dan gehuwde. Vrouwen, die
zaken doen leven langer dan zakenmannen.
Het merkwaardigste vastgestelde feit is wel,
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De Cinema van de Maand Maart.

voornemen een.pronw candideat te stellen als
afgevaardigde voor het Parlement, want ook
dit bestaande recht in Boheme wil Oostenrijk
eens eventjes afnemen.
En dan vragen de onderwijzeressen! sgelijk
salaris als de onderwijzers. .. niets nieuws
ook adder de Hollandsche zou!
In Frankrijk bezit de Nationale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op 't Uogenblik
12.000 leden; zeker, een flinke aanwas in
een paar jaar, maar' toch een 'beschamend
klein getal voor zoo'n groot land, en voor
dit land.
Wat kan de reden zijn?
Strijdentihr kiesrecht is zoo gek.
Le ridienie th! Jaren en jaren lang heeft
dat spreekwoord de Franeche vrouwen teruggehouden.
Het antwoord indertijd van M" a Iírdseman:
01 faut naar être ridicu
beginnen ze
nn eerst te vinden. En...woel, het altijd
gaat: nu ze met ernst en bewustheid beginnen
te willen, is het ',gekken weg, gevlucht naar
een ander land, waar het nog geëerd wordt!
Hier krijgen we ook de oplossing vin de
unie, waarom de Franeehe vrouwen geen
esrecht mogen hebben, hoewel de kieswet
spreekt van spersonenc en niet van smannenc.
Het Haven Cassatie heeft in 1885 uitgemaakt:
Jaar de kieswet niet speciaal van vrouwen
spreekt, kunnen haar namen niet op de kiezerslijsten gebracht woeden,. Het zwijgen van de
wet, het blanco-artikel wordt hier dus in der
vrouwen-nadeel uitgelegd.
Daarom spreekt het Rapport van Ferdinand
%Man , en het ontwerp van wet namens het
Parlementslid Dussaussoy ingediend ff de
Kamer, in .Juli 1913, het uit, voor wie 't
nog niet weten mochten: ',Onder Franschen
verstaat de wet personen van beide rexen..
Namelijk... wat betreft de Gemeenteraden!
Voor de landskieswer durfden zelfs de indieners
van het ontwerp de, toch niet bovennatuurlijke
gevolgtrekking, nog niet aan!
De film van I ta i é zit in een mooien
,cirkel gelijst, maar niet in een Ochtenden :
verleden jaar, toen het algemeen mannenkiesrecht werd aangenomen, ook voor analphabeten,
waarvan het land ring een goeden voorraad
bezit, helaas .
werd het vrouwenkiesrecht
afgestemd in het Parlement .omdat het niet
aanging de vrouw politieke rechten te geven,
waar haar burgerlijke rechten nog niet in orde
waren:: ',Jawel. — antwoorden de kiesrechtstrijdsters — die zulke in orde komen, zouden
we het politiek kiesrecht bezitten..
En nu? Het Parlementslid Gallini tracht
ten minste eelt Gemeente-kiesrecht voor de
eraan in veilige haven te brengen: cNu
iedere man, ook de analphabeet, liet kiesrecht
bezit, is het toch te vernederend voor Italië,
dat iedere vrouw is uitgesloten..
De Commissie uit het Parlement, benoemd
om dit ontwerp te bestudeeree, vernauwt het
in zijn advies, en vraagt Gemeente-kiesrecht
alleen voor vrouwen met academische titels,
of voorzien van hooge examen-briefjes.
Een rapport, uitgebracht ei het Vrouwenmagma in December 1913, toont ons, hoe
ditzelfde land niet minder dan 6 millioen
werkende vrouwen bezit (de shnievrouwen niet
mee gerekend!c) en hoe het lager onderwijs in
handen is van 63.943 onderwijzeressen, tegenover 3.1.1,14 onderwijzers.
Nederland laten we voorbijgaan! de
grootsehe Meeting in Amsterdam voor grondwettelijke gelijkstelling zaan man en vrouw,
hebben we in natura aanschouwd, of kunnen
aanschouwen; dat de actie voor het Petitionement in vollen gang is, lezen we dagelijks
ook in de algemeen' nieuwsbladen, ,Stroomen
mannen en vrouwen komen als leden onze
verrioniging binnen• vertelt de Presidente.
En gel a n d. ,Eerst de vrede-berenden.
De Mannenland toonde een nmehtigedernonstonk in de Albert Hall, die maar 5111111
perennen bevatte, waaronder 312 afgevaardigden

•
• Nog al -meer bioscoop-bezoek? en hot is
7.00 opwindend en het maakt ion uithuizig
en het kost zooveel geld, zeggen de moralisten!
Daarom zoekt deze bioscoop, — men moet
altijd wat nieuws verzinnen — u op in uw
Más, belooft niet opwindend te zullen zijn,
(al wil hij graag belangwekkend wezen) en
haalt niet heel veel penningen uit nw beurs.
Dr Maand-film van... de Vrouwe nbe wegin g.
Opnage door ',Jus Suifragii., 't Engeleche
maandblad van het Internationale Vrouwenkiesrechtverbond, bewerkster en explicatrice de
ondergeteekende.
Uit Finland wordt de dood gemeld van
Leo "Mecheli n, zijn grootste Staatsman;
gedurende bijna veertig jaar een leidende,
politieke, kracht; de hartstochtelijke verdediger
van 's lande staatsreehten tegenover Rusland;
verbannen, en weer binnen gelaten, en jubelend
ontvangen door. het Finsche volk; Eenste Minister; Senator; stoer verdediger van de rechten
der vrouw.
Toen de grove reuzenvuist van Rusland, —
in het jaar 1905 -- eens wat minder zwaar
plette, het volk opleefde, een nieuwe kieswet
ron woeden aangenomen .... pleitte Medicijn
in een particuliere audiëntie bij den ('zeur
voor opneming in die kieswet ook van de
v TOUW. •

.Waarom?. vroeg de eraan
',Omdat wij onze vrouwen vertrouwen als
ons Zelf• luidde let antwoord.
liet Vrouwenkiesrecht werd werkelijkheid.
De nieuwste verkiezingen, van Augustus j.l.,
brachten 21 vrouwen in het Parlement; 7
meer dan bij vorige verkiezingen; 101 pet.
van alle parlementsleden.
En het Vrouwenkiesrecht werkt heel-en-al
gunstig in Finland.
Holde den gestorven pionier!
D, geniale 'milieus sL even.-- die. dit
Nieuwe 't eerst in Europa bracht in een land,
sl
a eetend onder RAI eland'. oppermacht!
Van een vuleland naar een achterland :
Coba.
De Nationale, Feministische - Partij bezit er
10.000 leden, heusch niet gering!
Maar wat vragen ze
De vaste, en geregelde toelating ook van
de onderwijzeres in alle vakken van de lagere
school.
Vrije toelating van vrouwen in handel en
industrie.
Idem als leerlingen op legeren en middelbare scholen.
Idem als telegrafiste; als boekverkoopeters
s tenminste van boeken voor vrouwen en
kinderen!.
Verdere wenachen hebben ze zeker.
Voorloopig echter, lijkt •.er nog al iets
achterstand in te halen!
Oostenrijk.
Gesticht een Propaganda-groep van Jon ge
Lieden, die hadden meegewerkt aan de
regeling van het Internationale Vrouwenkiesrechteongres e» nu jonge Padvinders(eters)
woeden willen. Ze vergaderen kens in de veertien
dagen, lezen boeken, bespreken brochures,
debatteeren, groeien op tot getrainde sprekers
— en leiders, mannen en vrouwen. hin Zal Weenea niet meer één groore
rouweukiesrecht afdeeling bezitten voor volwassenen, . maar, onder leiding van de hoofdafdeeling, gesplitst ,worden, in verschillende
takken, omdat tlin die wereldstad niet meer
beheerechen kom
llo hem e zal van Oostenrijk voor zijn
l'arlement een nieuwe kieswet ontvangen,
'waarbij alle mannen het kiesrecht zullen
krijgen, en alle vrouwen:; .".. die belaad:3g
betalen! Waarom ie °Meelift zoo goedig zelfs
dit nog de 'rouwen toe te staan? Omdat de
oude kieswet het kiesrecht gaf aan alle
mannen. en vrouwen die belasting betalen;
no wordt het maniteriaantal nitphre
zijn natuurlijken grens, het vrometweatital
ingekrompen, want de voorgemeMe verplichte
belasting is honger dan de tegenwoordige.
Natuurlijk protesteert tegen dit nieuwe pion
nek de Socialistische Partij; zij heeft adat het

Van mannep-Venelligill

n.

Een mof!

aangenomen, maar hunner Asquith weigerde
een deputatie Ir ontvangen. Nieuwe motie,
au Van verontwaardiging-luiende geestdrift,
meer 411111 72,111111 gulden trecolporteenl.
poging. 11111 de ...wendbaren., 11141111WD 4.11
vrouwen toto dras, wolf» leis ,ergadering
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in de war te schreeuwen, mislukten. De
overwinnende 'sprekei werd bewnifd met
hoeden en zakdceken, geestdriftig omringd en
toegezongen: ehe is a jolly goud fellow, he is..
De tegenwoordigheid, voor den eersten keer,
van mes. Creighton, zon bekend om haar werk
in den Laternationalen Vronwenraad, gaf nog
een extra cachet mui deze vergadering. ..
De groéte, landelijke Vereeniging voor
Vrouwenkieerecht vermeldt juist in haar jaarverslag : 00.500 leden, en 15.1100 pond sterling
geoogst in den tijd van een jaar. De Vereeniging
heeft hard gewerkt, hij de tusschentijdsehe
verkiezingen, tegen de regeeringscandidaten,
en meent, dat een goed tkel van den uitslag
in verscheidene districten,7ffn haar te danken is.
De film der Strijd bare n tonnt OMA weinig
nieuws, want, daarin blijken ze echte mensehenkennen, wat z ij doen en niet laten .... wordt
onmiddelijk over de wereld heengeseind, en
heeft een groots voorsprong op het rustige
werken der vredelievenden. Dat Mes. Paekhurst
in Londen een reireenmenigte toesprak, bijna
werd gevangengenomen, maar wist te ontsnappen; dat ze tien dagen later het zelfde
hooge spel speelde en weer wist te ontkomen,
omringd door haar lijfgardec
telegraaf
heeft zich gehaast deze serie voor onze ooges
te stellen.
Als melodramatische nieuwheid tien we
het vermoeden rijzen dat in de gevangenis
verdoovende middelen ap slinksehe wijze werden
ingegeven, om het verzet der strijdbaren te
breken.
Mijn toon is toch niet spottend? ik ben
alleen maar verbaasd over die vrouwen, en
over dat land. 't Is immers nikluitend de
angst, voor moorddadig oproer en doodslag in
Ulster, die de Engeleche regeering in zake
Home-Rule tot een alleruiterste grens van
larnikmoedigheid en toegevendheid brengt?
Lord Robert Ceeil heeft de Engelsche
vrouwen gewezen op aug een krachtdadig
wapen in haar hand, en ze richtten dadelijk
een nieuwe vereeniging op, om het zoo praktisch en doelmatig mogelijk te gebruiken:
slechte die eandidaten voor de Gemeenteraden, — waarvoor verreweg de meeste vrouwe»
het kiesrecht bezitten— zullen gestemd woeden,
die zich onomwonden verklaren vótir het politieke kiesrecht der vrouw.
(Slot volgt).
W. VAN ITALLLE—V kv EMBOEN.

tal van kringen ontbreekt vertrouwen, omdat
geen succes kan worden aangetoond. En het
enere blijft uit, omdat van den beginne af
met geldzorg moet werden getobd, roodst dc
basis, waarop de onderneming werd opgetrokken ondeugdelijk moest zijn bij gebrek
aan crerliet. Hoog nodig in ons land is dan
ook een Voorse
. hotbank voor Vrouwe . —•.

•

Een Coöperatieve Vrouwenbank.
Het Comité tot oprichting eenser Coiipektiere
Vrouwenbank, gevestigd te Amsterdam, heeft
zijn circulaires verzond.. Wij veroorloven mis
uit deze circulaire eenige regels over te nemen .
_,,Reeds lang is door versebillende Nederlandsche vrouwen, op sociaal gebied, of in
de Vrouwenbeweging werkzaam, de behoefte
gevoeld aan een financierde instelling, waar
vrouwen voorschot en crediet -nnolen kunnen
krijgen.
Een der grootste moeilijkheden toch, waarmee de arbeidende vrouw te kampen heeft,
is haar gebrek aan erediet.
Voor iedere onderneming is geld noodig.
De van huis uit onbentiddelde moet haaien,
dut zij geld opneemt. /
De Onbemiddelde arts of tandarts, olie zich
vestigen wil ;• de apothekeres, die eene apotheek wil inrichten of overnemen , de photographe, de kapster, de tuniborawkintdige, de
kleedermaakster, de modiste — kortom, een
ieder, die een raak %reliek te openen of uit
le breiden, heeft behoefte aan contanten ijl
aan crediet.
En nu is het een erkend feit, dat de man
jn den regel wil: de vrouw in den regel
niet, zich die contanten of dat erediet ver.
Muffin, kan, doordat hij
, zij nier de
zekerheden vindt, die de bestaande solide
bankinstel linnen voor het Verstrekken van
voorschoot of erediet tot absolute voorwaarden
rn

Int is in hoofdzaak te wijlen aait loet gebrek
aan vertrouwt.» dar er bij familie 111 kr11111,o1en
In krt gehalte aan 'coma naarheid e» in liet
edelere der 41001. erll Moa gedrvAvil

&neming pleegt te Iwittatin. Wij draaien hier in ren cirkel rond. lu

Met hoe volkomen instemming 'namen we
.......
deze regelen over!
Reeds meermalen ondervonden we . liet
weinige vertrouwen, dat vrouwenarbeid pleegt
te genieten.
Reeds meermalen klaagdet"..- vrouwen ons
Uren nood, omdat zij er niet in konden
slagen, het geld voor hare zaken te vinden —
vrouwen in zaken, waarvan de levensvatbaarheid duidelijk eau te toonera Was.
De Bank heeft nodig J' 25.1100 aanvangskapitaal benevens f 10.0110 voor een oprichtingsfonds.
Een vrouwelijke bankier, die reeds eenige
jaren als zoodanig zelfstandig werkzaam is,
zal de leiding der Bank aanvaarden.
Meen niet, dat we u hier van een liefdadige instelling spreken. ,-- De vrouwen,
aan wie geld geleend wordt, zullen, en
menschelijkerwijs gesproken, kunnen rente van
het geleende geld betalen.
.
Voorts zal de Bank bet bankbedrijf in
vollen omvang uitoefenen, men zal er zijn
geld 1 kunnen beleggen. Het is de bank en
hare beambten geheel verboden te soeculeeren,
't zijt, op eigen rekening, of voor die. van
deed.. (Welk eense gerustelling voor vrouwen
die hier kapitaal niet durven afstaan uit
vrees Voor speculatie.)
Vanj de leden, die zitting hebben in het
Comité van voorbereiding, noemen wij u
Mej. . J. van Doesburgh van het llaagett
Elfecte kantoor en Mej. H. 1.1.wel de Schepper,
direetri van de Berkelbaak, te Lachen..
Een Adheeie-Comité heeft zich ook reeds
gevormte
, -waaruit_ we u noenien, Mevrouw
Mi. Bakker—van Rosse, den Haag, Dr. Mia
Boissevnin, Amsterdam, Mej. Anna Polak,
den Haag en Mevr. Mr. Werker—Beaejon
Utrecht.
Laten we hopen, dat de benoodigde gélden
gevonden worden en het Comité van Voorbereiding spoedig tot de oprichting kan overeaan. Vele honderden Vrouwen zullen niet ongeduld en vurige hoop den arbeid gadeslaan ,
een arbeid, die honderden, wellicht duizendra
vrouwen uit de klem van Geldsom verlossen
gaat en haar zal in staat stellen vrij en frank
de vleugels uit te slaan!

VOOR ONZE TUINEN.
Nu wordt het weer goed bonten, nn koste
de mooie tijd aan. h:n overal beginnen de
zorgen voor de tuinen. Daar wordt geknipt
en gesnoeid, omgespit, gezaaid en- geplant.
Voor de huizen der gelukkige tuinbezitters
staan kruiwagens en handkaron opgetast met
de gengenle klimopeanken, olie toch om frist+
begennee te groenen aan de ponnen, met de
verslagen ribustakken, die img vroolijk met
hun rose troe.jes in den wind zwaaien elo
zwieren. De arme dingen ! Maar ',een intelligentie
honger dan onze intelligentie,, heeft A• tot
:celeen veroordeeld, 't ad nel ergens goed
voor zijn.
Meenigeen wil zon in het voorjaar een» iep.
anders voor zijn tooit., misschien ren heel
anderen aanleg, misschien louter wat nieuws
hier en daar. Een van strot, gebonden prieeltje
vervelt, dc ijzeren tuinstoelen herinneren
iemand aal. hom neer zwaarte 411 111111 0110101- genaain zitvlak., — men zag zulke aardige tuit.versieringen hier r11 &Mc- Inni aan lik weleens Mat 1114.11., r11 aardigs willen Ireltfem.
Niet te bont of te kiaideraelitig
dmor vervallen tlijaVersienters le vaak
imilmoitertjes in allerlei smeden, nitoefoonCliol
allerlei bedrijven zijn allerliefst. Maat vroor
liet hoekje Valk en train, dei ge aan oor
kinderen efstondt. Wat zullen olie genieten'
111,1 11110.11 ija'r manneke hier of daar, %entend •
Ann lirnird
-joo aa olemnol monter
een 1•1144 gewanden be . .11 krniwagen, jiverit

2
dingen; die. van wit gelakt hout zijn gemaakt.
gravend en spittend in den zwarten grond.
Uit gelakt bout. Er kon niet beter gekozen
Maar laat ze weg uit den groeten tuin, uit
worden om te hannonieeren met al 't groen
den echten tnin — 't maakt kriebelig te Men,
hoeveel goed geld en geduld er is verbruikt 1 rondom. Niets staat er beter in den groenen
schemer. Hier is een principe' gevolgd: De
om een tuin, die statig zou kunnen rijn, te
natuur ze nieren -mogen we niet. Weter
bederven — en dat vaak rondom een kinderkunnen we die niet maken. Al ons werken
loos hnis.•Ern tuin rat in mijn'gehentren als
daaraan ter versiering, stoort. Willen we in
een nachtmerrie. Oranje is er liet grint.
die natuur iets neerzetten met een of ander
Langs de perken staan overal, s, gelijke
doel —.laat het dan harmoniseren met de
afstanden bloempotten op standaards. Majolica
omgeving.
vormen
alle
standaards,
bloempotten op majolica
In -. onzen '4/rain • willen - we graag zitten..
gelijk, monstruenze tonnen, als Opgeblazen
Een .apart ameublement: daarvoor te hebben,
wangen, als omgekrulde stekken vilt. Doch
.
.

•

oi p mi 01

wem

Wit bouten Di ',Wakkert D.

Tot asever over het witgelakte hout; een
lust voor de oogen is het, om het overglansd
te zien van de zon, of gestreeld door groenen
schemer.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per . regel 40 cent.

Perry & Co.

Tuiowneublement. A.

de kleuren verwhillend, misschien is elke
standaard en elke pot weer verschillend. Ik
heb dat niet zoo nauwkeurig nagegaan. Maar
die koele tuin relt nu eenvoudig van • de
kleuren — als dat alles in de zon blinkt,
word je er eken:dol* van, zon mijngrootmoeder
zegge». Dit is bepaald een verloren gegaan
«oord, en dat is jammer, 't geeft zoo goed
het edel in je hoofd worden van kleuren*
weer. Tuinversieringen schijnen veel uitgemunt
te hebben door bontheid en smakeloolikeid.
Denk aan de schelpengrotten met de gekleurde
beelden, aan de tuiinspegels, dilginote blauwe,

is zeker wel de wemelt van elke huisvrouw.
Anders toch worden de serrameubela naar
buiten gesleept, staat de serre leeg en kaal
daar. En als de stoelen weer naar binnen
worden gehaald, brengen ze allicht wat grint
en zand aan hun pootera en onderkanten rade.
Wat landt-le van het tuinameublement
eggen hier afgebeeld in cliché' A?
gelakt hout voor den tuin heeft nog
dit groote voordeel, dat 't na regen zoo gauw
en eenvoudig droog te' maken is.
Een ameublement in wat eenvoudiger stijl
is op kiekje 11 afgebeeld.

iitinainowolornent. S.

gele of zilveren ballen. Na al die tuinversieringen. na ZOiwwl smakeloosgeden, hebben
de mensa., dir 't veranderen kunnen, gezegd:
Oef ! En ze zijn aan het vManderen getrokken,
aan het radicaal venanderen. Vn de nieuwe
tuinnoden wil ik n ditmaal eens wat vertellen
on laten zien. Zelf heb ik. slechts twee uiterst
bescheiden tniiitjes, doch in mijn buurt zijn
vele verrukkelijke tuinen, groots lommerrijke
tuinen, en al wandelend bnp al dat moois
heb ik den haat voor de bonte opgesmukte

•
•

In de tuin groot, verdient hij den naam
perk, dan is 't mooi, en ook doeltreffend,
om hier of daar, op een geschikt punt, een
enkele bonk neer te netten. ltijc. eene als bij
e aangegeven.
Kon de eigenaar van dien tuin met al die
tnajobea.rommel er maar eens toe besluiten
om ze stuk voor stuk weg te genen aan een
schietvereniging, te» einde als doel te dienen,
en vond hij dan de randen zijner paden wat
erg leeg, dan hebben we hier wat voor Item
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Regenmantels.
Tot hiertoe en niet verder!
Amerikanen weten, wat een Onafhankelijks.
verklaring ia. Men denke slechts aan het
jaar 1778.
Thans blijken Amerikaansche vrouwen ook
op de hoogte te zijn. •
Fier zenden ze Parijs haar Onafhankelijksverklaring toe.
In een stukje ',Los van Parijs* moeiden we
er u al op wijeen] hoe geheel los de 'tkmerikaansehe dames zich in haar Mode dit jaar
gemaakt hadden van Parijs. Wat Parijs decreteert, is ook schandelijk, dit seizoen. tiet is
bijna beleedigend van leelijkheid, als tn
de
Panische modeplaten van 't Nieuwe
'zoen
ziet, id.;, alsof de Groote Modemeestem o trent
de vrouwen hebben leeren denken: Mie dan,
zottinnen, pak aan en draag tel*. 't Kan
jullie immers nooit gek genoeg naar de zin
zijn! Zottinnen !•
Verleden maand toonden de teekeningen tiog
alleen de breuk aan tnssehen Amerika} en
Parijs — thans opent een der toonaangevende
Amerikaansehe vrouwenbladen haar redactioneel
gedeelte met een Onafhankelijkheidsverklaring,
geheel in den vorm.
'Pluis far bot no farther, staat er boven.
We nemen enkele merkwaardige zinnen uit
dit merkwaardig stuk over
ene Amerikaansche vrome van heden heeft
totnogtoe nederig aangenomen wat de Fransche,
modemaker haar aanwees. Zij was gedwee:
onderworpen aan zijn zielvernietigende, eigeninitiatief-loodende heerschappij. De Fransehe
modemaker doet zijn best om de Amerikaansche
vrouw addeer te brengen, dat ze de voortbrengselen van Amerikaanschen smaak n
vaanligheid terugwijst.
.
Deze vraag moeten we stellen:
Blijft de Amerikaansehe vroilw tromt aan
haar eigen, — ik, wanneer haar kleeding getuigt van de ontaarding der Oude
Wereld, inplaats van den bloei der Nieuwe?
Onze kunst is niet hem knust, onze letterkunde verschilt geheel van de hunne, onze
gevoelens en gedachten zijn niet die -van hun
wijsgeerigheid. Waarom zal 1/e Mode in onze
dameskleeren een slavische navolging zijn van
Frankrijk, inplaats een afspiegeling van de
scheppende intuitie van onze frissehe en
—
krachtige Amerikaansche vrouwen?
De A merikaansche vrouwen, moeten geheel
eendrachtig zijn ten dezen opzichte. Ze moeten
haar Ottaflumkelijkheids-verklaring uitspreken
tegen deze Parijsche modehandelnreo.
'regen de Paripeche, of welke andere ook,
uit welke enden. vreemde stad, die haar de
wet ronden willen voorschrijven in haar
klemlinita

VOOR MOEDERS.
lbo 'Bepaald kindermode-artikels te schrijven
• ijn
weg, De kale, en .oker nok •el de !anderbeet geknor, en de lwfile'
•oor de
el. lanen
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bloembakken in

tor vee-dollende gnomen. Hij kan dio tittLa.ten.
•

Mde it in de 1roma etakennirk in ank: pede
• honden! Kelder ril ik aa sno nat en dan nel
erre. een snedig kinderkleedingenkje laten aten;
•
eist !naden het liodelielded taK,. en eigenlijk

‘,1
•

Een volgend maal over een ander soort
S. L.—R.
tuinversiering.
De cliché's sijs welwillend voor ons beschikbaar
gesteld door de Naamloom Vennootschap de Klopper,
Dordrecht.

thuishoort op 't gebied der Lichamelijke Opvoeding en Verzorging,
Die bedoeling zat vair, toen ik 11 onlangs
mijn speelschorten toonde. 8peelschorten konten
mijns inziens op het gebied der Lichamelijke
Opvoeding.thuia. Wié zijn kind niet all laat
spelen , als het voor zijn lichaam noodig heeft,
die kan 't zonder speelaehorten steilen. Die
doet 't met standjes: ',Pas op, als je je mooie
jurk ' vuil maakt! Wat zie ik — die nieuwe
blouse — al gescheurd? Hier, jou rakker!.
Ik herinner me wig de vee
'late be.
dreiging van mijd Grootmoeder, et on plusultra van haar bedrágingsrepe oire: ,In een
grauwen rak moest je moeder ja lie bloeden
dát verdienen jullie la
Wel
ai konden We toe rtijd onze
verlangens niet formuleeren , ik weet zeker,
dat een grauwe zak gin, ontzaglijk veel plezier
had gedaan. '/,00 ongeveer in een grauwen
zak kan men gerust zijn kind kleedera, als
men 't lekker wil laten spelen. Die grauwe
zak kan een beetje gefatsoeneerd zijn, met,
den kruissteek versierd desnoods — ik maak
me sterk om van een grauwen zak en allerpraktischte speeljurk voor Bebe te maken.
De ineisjeskleedingstukken , *die ik d hierbij
laat zien, rangschik ik onder Lichamelijke
Verzorging. Peignoirtjes zijn 't, zoo jeziet.
- - - -

niasisrpaianoirijm-

Neen, draaf nu niet door. Zeg nu niet
—.Ja, nog een peignoir ook — dat ontbrak
er nog maar aan! Verwennen we onze kinderen nog niet genoeg?"
rie hebt een weinig gelijk, met uw uitroep
met- den peignoir brengen we onze dochters
alweer een behoefte hij. lk voor mij vind dat
niet meer gevaarlijk, sedert ik de mooie,
artikelen van den rector van 't Ikopek Lyceum,
Robert Fa:tinne, gelezen heb over eOpneding
tot hehoeftehmeiheid?* Als de vitter rot maar
niet het vranitteeken verwen, liet mauwden,
duit Casimir neergeschreven heeft, want op
dat vraagtreken komt 't thans voor mij aan.
Casimir trárhtti. de «Art wek. tenrmen. Van
orat opvoeden met te veel behoeften.
dr honger cultuur, koe vore laelmeftell•

merkt hij op:' Wel vindt hij liet geschikt,
het kind in een iets lager maaien op te
uwen, omdat aften niet weker weet, ot loet
kindy witijd in het nadien zijner ouder.. zal
1
karmijn Illijven.•
•

3

)

Ik was zoo blij met dien schappelijken nisch
van het: ,iets lager milien•.
Zoo héél bar en spartaansch hoeft men das
niet met zijn kind te handelen. Voor mezelf'
had ik • ook al zoo iets uitgemaakt, maar dan
is 't zoo prettig, als een man met het gezag
van Casimir iemand steunt in haar opvattingen.
Ik had al .66 geredeneerd: Wat is de werkelijke weelde van het Leven? Dat is'
zonneschijn-een tuals-dos met grapte ramendet ia leekt - een ruim huis dus met veel
Downs -dat is bloemen en groen -een kuis
ntat • een tuin dus, ver van het stadleentram.
op het lichaam, en de
Dat • ie
volinaaktste Mogelijkheid. daartoe. Dat is een
gepote badkamer met allerlei gemakken voorMen. Een grokel bad en een kinderbed. Een
donehe en eed.'voetenbild. Vele handdoeken,
altijd maar weer droge, schoon. Welnu als men dat alles zijn kinderen geven kan,
zou men het ban-dan moeten onthouden, uit
vrees hun te weelderig te maken? Zon men
het dan ziekzelf meteen maar moeten onthouden,
daar 't toch onmogelijk is, om 't zelf te
hebben en 't 'de kinderen te doen derven: Nsen , -dat-sou-toch -gomt
s...rit,.
Want al deze werkelijke weelde, 't maakt hen
gezonder en sterker en levensblijer -al deze
weelde .- eigenlijk is 't geen weelde, is 't
eerste levensbehoefte, is het eerste levens recht
- arme, arme wereld, voor wie zonneschijn
en bloemen en groen en lucht en reinheid
weelde is geworden! Maar wat men de kinderen onthouden moet, dat zijn de duizend
snorrepijperijen van een weelde-bestaan. Door
ze die te onthouden, voedt men hen op in
een iets lager milieu. Mede' kan men hint doen.
Meer behoeft men Met te doen.
Deze peignoirtjes
ik kan Met vinden,
dat ze tot de snorrepijperijen van een luxebestaan hopten.
Ik vind ze behooren tot de Lichamelijke
Verzorging, die een 'mogen graad heeft bereikt. In- mijn jeugd ben ik eens geplaagd
geworden door een lange, zware ziekte. In
mijn herstel heeft mijn moeder mij toen een
peignoir gegeven. En sedert dien heb ik altijd
peignoirs op zeer beogen prijs gesteld, en
de eerste voor mijn dochter is al in de maak.
Ze heeft er Met ziek vont behoeven te woeden.
Welk een weelde, zich na een inspanpenden
dag losjes te hullen in een peignoir! Hoe goed
zal dat ook zijn voor het lichaam, die ontspanning, die de peignoir toelaat!
Hoe makkelijk, in den winter een warmen
peignoir. bij de hand te hebben op de slaapkamer en in twee minuten warm en makkelijk
gekleed te kunnen zijn.
Vroeg gewend, oud gedaan. Begint men
liet meisje een peignoir te laten dragen, dan
kan de jonge vrouw er niet buiten en _ heeft
één teelde teinner in laar leven.
Doch daarom alleen behoeft men 't kind
»iet van een peignoir te voorzien - 't kan
er al dadelijk nut genoeg van hebben.
Na, een warm bad moet het traditioneele
broodje en het glas melk verorberd werden, gauw even de peignoir om! Tueschen opstaan
en morgendouche moet het kind even wat
gebruiken - gauw de peignoir om. - Het
komt' zwart als roet uit den tuin - in het
bad, en voor dat laatste uur van den dag
Zet uw vooroordeel tegen een peignoir voor
kleine meisjes opzij en geef er uw dochtertje
eens een! Ge zult eens zien, wat een plezier
zij en u er allebei van hebt.
MATER CONATA.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 ment.
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Een fleurig ideetje voor een naaikrans.
De Haagscha Vrouwenkroniek heeft zijn weg
gevonden in vele dorpen en dorpjes waar men
nog wel naaikransjen zal vinden. 'Voor onze
lezetessen in die dorpen en dorpjes dit ideetje
Naaikransjes zullen in den -Haag wel niet
meer bloeien, er is geen tijd voor. En dan,
een ideetje voor een ,Haagschen naaikrans te
halen uit de Vrouwenkromek-dat gaat ook
niet best. Daarvoor woedt de Vrouwenkroniek
in den Daag druk te gelezen. Wie het idee zou
willen uitvoeren zou allicht van haar gasten
hooren „0, dat heb je uit de Yronwenkroniek."
Misschien kwam een uwer gasten u op juist
zoo'n klitje noodigen. N a dan - April beduidt
amant het einde va» het naaikransen.imen.
Wie dat m eig....feestelijk wil besluiten , met
een aardige kuch, ei een „thee met wat er
hij", Zon het op de Voigendé• nuuricr kunnen
doen
invStaties wonden remgoden op correspondentiekaarten , waarop men ia een hoek
een bloem met ,o1 leeft gelionhiunl. Wollen
bloemen' op ietwat stijf 'mer laten neb
gemakkelijk aanbrengen en darm allerliefst.
Eend wordt di .urm in 1“41.1.1 geteekend
natu urlijk.

kinderen geholpen worden, evenals morele
durende dien tijd wordt het Louis Bouwmeester
Laten we aannemen, dat een lunch het
Italiaansehe en Amerikaansche kinderen, wien
otter te 's-Gravenhage bespeeld door het
seiao'ea zal sluiten.
zij reeds ten zegen was.
telschap van den heer Ilevermans -uit
Al wat • er aan werkmandjes te vinden is
in huis wordt gevuld met bloemen en met.
meterdam.
het fruit: voor en na den lunch. De bonbons
LOUIS BOUWMEESTER-THEATER.
VROUWENMOED.
•staan . gereed in. speldenbakjes - voor elke
Voor het volgend seizoen zijn .geengageerd
gaat een. Het speklenbakje wordt als souvenir
Hebt ge, indertijd in de dagbladen_
ezen
bij het Haagseh Blijspel Elbsetahle,
'aangeboden. Denaamkaartjeajkelle de plaatsen
dien dringenden oproep onzer ReTetefing aan
Directeur Louis Bouwmeester Jr. Mevr. Dora
der gasten aanwijzen moetemworden vervangeh
jonge artsen, eim naar India te gaan en daar
Bron-Vogelsang en'de heer Chris de la Mar.
door gelijke naaldenboekjes, waar op de voorde pest te helpen bestrijden?
zijde .het monefflam ,van de betreffewle dameThans Vermelden de dagbladen, dat 'nog ,
Het gezelschap van het Louis Bouwmeesterin ~teek is aangebracht. Zooalsrle begrijgeen enkele jonge man zich diartbe heeft
theater zal. gedurende de Maand Mei as. hit
pen is, vormt dit naaldenhoekje een tweede
aangemeld
- wel eeltige jonge' vrouwen.
Ge,
43ioscooptheater
te
Amsterdam
bespelen.
souvenirtje. Leege naaiklosjes doen dienst
als messenlegger. De menu's zijh opgerold
ten - gestoken tin naaldenkokers. Heeft Men
jonge vriendinnetjes en kan mee bij haar een
voldoend aantal afgewerkte verstellappen beVoor onze lezeressen schrijven wij een wedstrijd uit in 't aanbrengen
komen, dan sou het alleraardigst zijn om die
van nieuwe' abonné's. Deze wedstrijd eindigt 30 Juni as., des namiddags
(nadat
gewassehen zijn), als vingerdoekjes
om 5 nue.
•
te gebruiken.
•
De prijzen zijn de volgende': •
Nu weet ge den opzet van uw naaikranslunch. Ge Zult zelf kennen uitwerken. Het
I. prijs. Een week naar Parijs, Berlijn, Wiesbaden of een andere
gout in een speldendoosje, het brood in twee
-plaats in 't buitenland, ongeveer op denzelfden afstand, bv. Londen,
der grootste werkmanden af wellicht in uw
1125 int
connen
en—Tniemand kan n iets verwijten. Op tafel, als
w e r (Zeven2. prijs: Vier dagen naar Brussel, Bentheim, Khnioint
pièce de milieu, een groot fluweelen kussen,
f 75 in contanten.
gebergte), de Ardennen, of
waarop de naam van het kransje, erop gestoken
3e prijs: Een luxe-voorwerp ter waarde van f 50 (naar eigen keuze)
met spelden, naar aloude naSisteratnant.
n
beeld,
een( orIo g:.of iets
bv. een go:den armband, een roize
Veel plezier op uw afscheidsfuiije!
f 50 in contanten.
dergelijke, of
.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
ar eig
terr w arde vn f 35 (naar
4. prii Ee,„
Prijs per regel 40 ment.
reisnecessaire, of iets

WEDSTRIJD.

b.v. een gouden ring, een werktafeltje, een
dergelijks, of
5r prijs:
6* prijs:

SPORT REI

-en WANDEL COST.

ge, 95 en 10e pi*: elk

NAAR 114/40. Vákr4

ECHE DROM MEN 17 fr
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~MA asmes MUM Mi
«MEM LNO noemen

Ingezonden.
DE WEDSTRIJD.
Den _Haag, 26 Maart, '14.
•
Geachte Redaktie I
Ik zal maar eens heel brutaal wezen, en
schriftelijk vragen, wat me een beetje dwars
zit. Ik lees in uw blad niets meer betredende
_dee. vvedstd-d.,-,di. er ic uitgeschreven. Die
gaat toch wel door? Wie voor Juni de meeste
abonnes aanbrengt, zou beloond worden maar verder krijgen_ we er niets over te hoeren.
Om n eerlijk te bekennen: ik heb er mijn
zinnen op gezet, den eersten prijs te winnen.
Ik wil absoluut naar Parijs, er. op een andere
manier is er voor mij geen kans. - -Vindt
u het erg idioot, dat ik mezeive in den heiligen
waan heb gebracht dat mij die groote meevaller te beurt zal vallen? Verbeeld u, ik
heb gewed met een vriendin van me -- want
als ik niet win, dan zal zij het toch zijn,
dat staat voor mij als een paal boven water
Natuurlijk hebben we elkander niet verklapt,
hoe ver we zijn. Ik laat uw blad overal
rondgaan op het groote kantoor, waar ik een
klein, bescheiden plaatsje veroverd heb. De
meesten vinden 't wel leuk , om het te
lezen en ik ben wel zkié slim, dat ik niet
voortdurend mijn exemplaar te leen geef.
Zoo heb ik al heel wat vliegen gevangen.
We verbeelden ons wel, dat we ontzettend
arm zijn, maar dat kleine beetje, wat 't
abonnement kost, kan er bij allemaal nog
wel af. En 't is de moeite waard ook! !kwek dat zeg ik niet alleen, om u te vleien lle, toe! Ik weet, dat het kinderachtig is,
maar kant u niet eens zeggen, hoe het er
mee staat? Ik bis zoo nieuwsgierig en het
plezier van mijn záner hangt er heelemaal
van af, of nu ja, dan toch dat van mijn
vriendin. Dus als het mogelijk is, e nu zal
ik maar uit naam Va II ti. allebei spreken,
dan houd ik mij aanbevolen.
Met beleefde groeten,
Hoogachtend,
Uwe dw. N. e. J.
We hebben uw aardig briefje maar gepubliceerd, "dat vindt' n toch wel goed? En het
spijt ons, maar we mogen niets 1,ggen. W el
hebben wij, om u plezier te doen, eens even
geinformeerd bij <le administratie, hoe uw
hans stond. Na, hopeloos is de mak niet,
houd maar moed, alleen .... neen, heusch ,
verder verklappen wij niets.

Berichten.
mAid.k. /NTENSOltl.
Ik groote bladen melden, dat et het volgend
jaar hier in dun Daag een school gestielit
zal wenden, waar onderwijs gegeven .aardt
naar de denkbeidden van Maria Iliotteeniti.
Men spreekt er zelfs van, dat enkele Ilaagnier
ijzen-oe-n onr Home' zullen geler.
zonden 'renten om te ,,aan «uitrenn
de lonten, 11
de perouoilijke he iding
op dr hoogteva114,11414.11 voet zat er
tun dit plan tal kieneu. Moge het deert.
Ons aalhen oir ongelukkige I lolkodsuhu

in
in
In
in

contanten.
contanten.
contanten.
contanten.

Wie minstens 5 nieuwe abonnee aanbrengt, ontvangt in elk geval
van ons een cadeau, ook al behoort men niet onder de 10 prijswinsters.
Voor iedere nieuwe abonné, die men aanbrengt, ontvangt men
telkens te onzen kantore (Kneuterdijk n. 16, 1e etage) een door ons
onderteekend bewijs. Tusschen 1 en 15 Juli moeten de bewijzen bij ons
woeden ingeleverd. Wie de meeste dier bewijzen bij ons inlevert, krijgt
den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz. enz.
Als nieuwe abonné's worden zij beschouwd, die voor minstens een
half jaar op ons blad inteekenea 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
's morgens tot 5 uur'. avonds aan ons bureau, Kneuterdijk 16, te bekomen.
De Directie van
DE liAAGSCHE VROUWENKRONTEK.

mawoeaseisenveeiseP
DEN

f 35 in contanten

f 25
f 20
15
f 10

HET

BLOUSEN-HUIS,

HOOGSTRAAT

- - TEL. 7293

BI
Peignoirs
Costuuntrokken

ALLEM
verkrijgbaar

Den
Haag

WILD EN GEVOGELTE.
PATfi DE FOIE GRAS.
PIEPKUIKENS, KIEVITSEIEREN.

Effecten.
ALLEEN Wanneer
gij effecten bezit,
abonneert u dan op het
verkrijg- FINANCIEELE DAGBLAD
baar Meerloods Koopkracht,
letter.- prijs per halfjaar f 7.50.
ELKEN DAC een
belangrijk

dam

hoofdartikel;

eiken dag de vragen

van aboune's gratis beantwoord; eiken dag alle
berichten, die voor den
effectenbezitter van
beistuo belang kunnen' worden
geacht.

Yeenestraat 48

Vraagt gratie proefaam.
naera aan het Dur",

VOOR DE SCHOONMAAK.

Kastpapier nit, rood, bleu« en bruin,
á 20, 00, 40 en 50 ets. per 21 vel.
Kutpapler per rol.
Kastranden wit, gekleurd en in linnen.
Kastpapier met rnnd In' vel 12 ertoe.
tairr p41%2Ztati::
vraagtmu
.s ,
. ..
PIntlialeS,'Irit, staal en koper. -. Toner.
Rollen Cense papier in diverse klemes en gebloemd.
Bordpapier. - laloeinpotranden.
' BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

E. VAN AMILIFJL
Welawariitraat lam bij de-Mtweakade.

Irian Paulawnestrut 16,
's-Gravenhage.

laburgG.DE CLERSMIT
•PA 0 D E 5.
LA Maya
RLINSTRAAT
•A

7".

Miaggioro
hot Logo
aanEindstation
won den Glettlaned~ije.

LOCARNO BB n iickleende Inter- n Venjaarsnribjfila
GRAND HOTEL LOCAIRNO.
uur vn» Bazel.

amelteredrw.

9.rex1.0.01,qe

ituli
ea ....fortolodoot verbijt een
imtelbere nitat.pys. 1111141..ntr
Proopammemi, beeelweiag vet. s4a parahaar. Dr.

a. ritoingepitiu

er.111n1Mgaie
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ROBBERT & MELIS
21 LANGE POTEN 21

SPECIALITEIT ERAMSCHE CORSETS

K gO"
Reisschrigmachine.

Wij berichten de ONTVANGST

apipoishatI greekokiht vircie
namvesypeamilir..

DER

en Elegant.

Licht

• PRIJS if

PARIJZER NOUVEAUTÉS

J. Timmermans'
Kantoorboekhandel.

In onze collectie bevinden

ROTTERDAM.

zich de meest exclusieve

Clacier.

J. A. MilICIIEN.

Wordt potte op proef geplutst.

modellen, welke uitsluitend
door eins geëngageerd zijn.

Cuisinier.

NEllmer &Cg

woRDENnEsextudez
Ondergoederen
voor hoeren.

EDUARD PELSER.
Prieseduet 35, '111111111I.
TELEPHOON 9902.

Corsets

Corsets

AMAZONEHOEDEN

Corsets

ZONDER ALCOHOL.

„lijm Inde"

in Jijden, drop eut. Casten.
In élégante modellen.

PRAPP

APPELWIJN.

Plintra Witte beesenwija.
Phaff'.. Henna:wijn.

M. BLOM JANSEN

Onder controle van de

MAISON BAKKER

MODES.
4oximorwEe 34.
T. 7333.

VOOR
BELASTE NAROEP
,s-cRAvENHAcE
Laan van Meerdervuort 23

Geplaatst Kapitaal

1 MILLIOEN GULDEN.

ASSOCIEEREN

G. A. v. HATTUM

LA MATE.
•

VAIERAIISCIE lAli

Doordat eigenaar eener zeer
gunstig bekende
.uk
zaak &et 0000 cliënten, stil wil
gaan Ineen, in gelegenheid zich te

of finantleel daarin deel te nemen.
Alle wekerbeid ronr kapitaal en
10 pet. dividend volgens accountant verslag over leatwe jaren.
Benam/krachtig Perm.. ,oi0di
aangename werkkring en aubade
geldbelegging.
Daar uitstekende technische
en administratieve krachten aanezig aijn, kan de zaak ook goren overgenomen of in een N. V.
worden omgespt Brieven endar
A. 105 bure
van dit blad.

11006STRAAT 12.
Tusschen 12 en 2 uur warme schotels.

Gedurende de lunch en tea
HET JAARVERSLAG
CONCERT onder leiding van S. v. Lauwer.
WORDT OP AANVRAGE TOEGEZONDEN 11~Reeft uit e

5 pet, OBLIGATIEN
á 100, 2 pCt.

d

,Kerkboekjes, in eenvoudige en lust. Weren bandjes.
W andteksten op naton. fluweel en gis,
Platen en Boekjes Jee gedarbienis uwer bplijdenic.
Bijbelsche Verjaardagalbums, Lichtkruisen.
Stichtelijke Lectuur.
Geïll. Briefkaarten met Teksten, Paasei:briefkaarten.
BOEK. EN KANTOORBOEKHANDEL

alom

Comert-Bar.M.J. DE HAAN

Keyzer Willaéy

Gebouw voor K. &W.

invite les dames à venir voir

KRIBBE
KRUIS.

ANDEL

VAN MAANDAG 6 TOT EN
MET ZONDAG 12 APRIL

Passieweek.
VAN DE

TOT HET

La Mode

Minn •de kus „Aux Elégantes"

Jean' leven en lijden.
Orgelbugel. ALEX DE JONG.

qu'elle lance pour la saison

77 Noordeinde — La Haye.
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

d'Eté.

FOURRURES — ROBES DU SOIR.

Costumes Tailleur
sur mesure á partir de fl. 95.

antild trit .10rairla
.
VOLGINtrar

Maison J. BRAND.

STOFZUIGERIJ KIENUS

Papestraat 26. Teleph. 5599.

H. J. STRENGNART.
FLUWEELEN BURGWAL 2". MEV. 511.

DAMESHOEDENVAK:
Lemma ren 111-13,

ler
ntattelet mmmie.
iiérki

terni geheel ee de it•011t• nie
~wed *mies tm d. d& ~dm
na dit Wd.

AMAZONES

~wist TAPIJTEN, GORDIJNEN, MEUBELS,
BEDDEGOED ene. onder volle Garantie.

Ui CEEN FILIALEN.
GROOTSTE -en OUDSTE in NEDERLAND,

pita nplyi
0.1.11%

TAILLEUR POUR DAMES. - POURRURES.
La Maya.

. lams Ilievatit kwint II odia
Van Swietenstraat 44.
De Nedriandealp

Deze wereldberoemde film, door
de American Balein enommy te
•Jernsalern opgenomen in het
'Heilige Land Paleatina zelf, muist
uit door grootst innigheid eo
piëteit er, nee tuinder door treffende mberbeid wzartnede de
ventobillende tafereel. werden
gemmld; allee .at .weent uur
mammie of theatraal effent ie
etreng gegeerd. Men liet het
daareiteer ken
verlever
rr:g
r
2'0.3
.u:reit roI
ie geschied. De mnbidding van
het kind door lierden en de drie
H. Koningen riet men in den
stal eiaa
el deze tot beden
r gebleven. Da prediá bewaard
king op het meer van.Genntaretá
niet toen in een schip, dat deint
op de golven ene datzelfde meer.
De vlucht naar Egypte pst men
pge inee teiddida ut de re..
~kid. trotratkin aan da voet
der eeuwenheugende primaidda
eelt. De wonder. welke Jena
wrochtte ziet men op de plaat,•
mbo die da tneditie eeg atiniijet
tm slome de kruniiging op
e. Calscriebetig zelf, waar een.
de Zeven Kruim.
voordoe denk tot bet .11,4 was

d

SAPETY-Sti IRT.

Maison ir LAUSBERA
--.

N.W. Bianeauringei 7
DEN HAAG.

Zaal f 1.25,
I0.76
Dalcao (1., Idem f 0.50.

La Maison

Weinanratnuat Ika bij de Oineakede.

Eo-let Cotipeur i le Meson de Peri,.

Verkrijgbaar bij:

J. A. aan 't Hooft

Daendelastroat 52. TeL Raag 20.

Voorhanden ren ruime klas in:

taites

Door meerdert arto aaikroleo.

WIERTS'
MUZIEK-UURTJE.
PRIJZEN:

PAKSOI. EN IMLUDERISRESCHERKEN.

E. VAN

Mrt vao assem, kleur« salicyl.
Smakelijke takel voor oud eo jong;
voor netel eu Plifild81,

Diligentio: 14 April, 2l uur.

Lange Vijverberg 13.

La Haye

Nederlandtiche Vegetarièrebond.

NI Mol Nuk
15415515 !dijken k ;.tee.
Apotheek te. S. 5411130.
hoe Mum 7-1s.
&br. IIILIUML,
11motokeilep
L. e. t UPI $ k,
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Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag. 1
- De abonnementsprijs bedraagt f0.15 per kwertaal,
bij vommitbetaling. ALoado,Iiike nam... 4 M.

De Cinema van de Maand Maart,
•
u.
(Slot.)
•
De Vereenigde Staten van Amepika.
De :enige schaduw, die in alle zon van
vooruitgang valt, is >dat de Democrattsehe
Pitetjj, het aanstellen velLenpWvend. Comité_ _
voor Vrouwenkiesrecht in het Lager Huis
(De Senaat heelt het a1 reeds) afstemde, aqpdat .
in dit vraagstuk iedere staat volkomen vrij
zal blijven, en de Unie niet zal drukken op
anderer 'staatsrechten.
Verschijnt op het doek het geestig-glimlachende, lieve-en-krachtige gezicht van Ree.
Anna Shaw, en de verbeeldings-gramophoon
hoort haar antwoord tintelen : .Staatsrechnenl.
Zeker, uitstekend geschikt voor onze P.lemptee
leden om ziek achter te verschuilen q ze
en toch héél gemakkelijk
iets ni et willen;
opeonwbaar, als ze iets wel willen tepel de
Staten in, als de Inkomstenbelasting, en het
niet meer trapsgewijs kiezen van Senatpren.
In elk geval — het verzoek komt terug en
we weten het laatsteantwoord wel!.
Sedert ruim een half jaar bezitten 1
vrouwen van Illinois het Gemeentekiesircht.
In Februari moest een Wethouder gekozen
worden in de hoofdstad .Chicago. Meer dan
158.000 vrouwen lieten zich op een daarvoor
bestemden dag inschrijven op de kiezerslaten....
lange rijen van fabriekaarbeidssters, die niet
vroeger konden komen, stonden nog te wachten,
toen het sluilingsuar sloeg; zij mogen op een
dag in Maart, haar geluk nog eens beproeven.
Vrouwen en mannen te zamen geteld, bezit
Chicago nu meer gemeente-kiesgerechtigden
dan New-York; en zelfs véél meer.
In New-J er sey moesten mannen en
vrouwen het werk nog eens overdoen; het
gunstig amendement voor Vrouwenkiesrecht
in 't Lagerhuis verleden jaar aangenomen,
werd nl. —',door een clericale vergissing•
niet binnen den bestemden tijd van 90 dagen
gepubliceerd. -Nu. moest 't Lagerhuis °pico%
eerden bewerkt, nog eens lezen, weer eens
stemmen; de derde lezing kwam er door met
19 tegen 4 stemmen.
•
Het, volgend station ie de Senaat; neemt
ook die het amendement aan, dan moet het
nog eens de gunst verwerwen van de Wet.
gevende Machten, om dan als een referendum
aan alle kiezers, mannen, te worden voorgelegd.
De Staten van het VereeniglAmerika hebben
nel een sterk staketsel om hun grondwetten
opgetrokken! Is het geen baar wonder, dat
dat staketsel in tien staten al doorbrak, en
het Nieuwe binnenliet?
Het amendement in Kentueky heeft 't
Lagerhuia betreden; de presidente van de
Vereeniging voor 'Vrouwenkiesrecht mag het
in persoon daur komen verdedigen! '
Juiát hetzelfde beeld zendt V i rg in i a.
Vier Staten jtaan dit jaar voor de laatste
heg: liet referendum onder alle (mannen),
kiezers: Montana, Nevada, Noord- en
Zuid D ak ot a. Een zware man-tegen-man„strijd« staat te wachten; èn een tot het
uiterste spannen van vroueren.wil, overredingskracht, werkvermogen.
Nu gaan we ' verjaardag vieren van de
(overleden) Susan 1[. Anthony, en de levende
Anna Shaw in één feest le zamen._
De balzaal van een groot bitel werd afgehuurd, 1500 personen bevatte die.
Programma?
Vrouwenlieargeht-marsch.
Een Rede.
De .Dans een de Overwinning..
Zang van bekende artieeten.
Dans en een Rede van de beroemde Ritmische danseres Lydia Lopoukowa.
- Rede van Mm. Chappenn Catt. (presidente
"" -van den Wereldbond):
Thee, gediend dzor gevierde tooneelmwebters
Bal.
Zoo'n verjeampartij toont wel de populariteit
el. dr gastvrouw!
Tot slot de Wonderfilm: Nieuw. uit de
landen waar vrouwen Mij kiesrecht bezit t en:
Er n gemengde roman Mar van VOD:, en
. trimastendere, de laatste zelf* over...wend, uit
elnieland, heeft reu vertrouwelijke sragentijat

Hoofdredactrice:.
ltfo:,..,.,.w S. LUSTEN

Butaan valt Ammustaans

Ranaeeza;

KNEIPPERDIJK 10, - 's-GRAVENRAGE.
TELEFOON 5119.

gevinden aap vele bekende mannen en maar
bewijst dat tegen Vrouwenkiesrecht? Zeker,
vrouwen letten -op moreel gehalte en karakter
enkele vrouwen in de Amerikaansche Vrouwenkiearechtlanden, over de al- of niet gunstige
van de vertegenwoordiger., .... sluiten ze.
werking van het nieuwe recht.
daardoor eenste-range politieke krachten uit?
63 antwoorden kwamen in; 46 waren gunstig;
Durft Engeland -die vergelijking de;ortrekken?
Alle. Australische Staten — behalve n
8 neutraal; 5 vagelijk ongunstig; 4 volkomen
Queenaland
hebben de wettelijke ve
ongunstig en vijandig.
De meeste antwoorden leggen den nadruk
woordelijkheidsgrens voor meisjes
on_ de groette_ moreele kracht ,in de vrouw.
Victorie zelfs tot 18 jaar; en de debatten
',Zonder haar medehelp zouden we de stad Over die wet stonden op hoog peil.
niet hebben kunnen schoonbezemen.. — sEen
Nieuw-Zeeland geeft het onwettige kind den
naam van zijn vader; overal verbeteren de
omkoopbaar rechter werd nu eindelijk niet
meer herkozen* — roet algemeen karakter
acheidinge-wetten. ',De openbare meening is
van snee parlements-kandidaten ia gestegen..
er niet meer één uitsluitend 'van den man.
De--tegenstanders zijn stil geworden..
rést 'Sydney Smith. 4.
,Was er tegen, ben overtuigd door zijn werOp °economisch gMled:
king... ',Wetten, waarvoor vrouwen jaren lang
Gelijk loon voor gelijken arbeid
werkten, gingen nu in eerste zitting door..
voor mannen en vrouwen: fruitkweekers, tv... slechte gevolgen
pinten, winkelbedienden (in Victoria)„ de
Geen enkel antwoord me
aan. snee kan in~ Staten, omdat se
kenners in het Westen.
minder bevolkt sijn;• ,,liet aal de gezinsAlle staatsinrichtingen en -instellingen door
handen lomer' maken;. ,het succès hier
geheel Anatralie.
behoeft niet in andere landen te volgen..
Sterke verhooging van de vrouwenloonen,
Lu omen staat zijn de vrouwen nu toevallig
in en buiten Staatsdienst; idem van de
niet bekrompen. ',Rebbe» ze de mannen
minimmnloongrens; _het Onderdoms-Pensioen
nu verbeterd?
voor vrouwen al met 00 jaar te behalen,
Ziehier, de meest karakteristieke van de
inPlests 65, ',omdat vrouwen, door haar dubbelen
ong.:nietige oordeelen?
dienst in gezin en beroep zooveel meer van
De Nationale Raad van
vrouw enhaar krachten vergen dan mannen..
ki e are c ht eters zal in San-Francisco verLet op de motiveering! niet omdat vrouwen
gaderen tijdens de Tentoonstelling en zich `, als mee zooveel zwakker "éii spoediger versleten zijn!
dan verwijden tot_ffien Internatinnaal lichaam.
Alaska in 1887 door de Unie gekocht, werd
Een voorstel ingediend dooi een inspecteni•
in 1912 tot Vrije Staat verheven met een
van het fabriekswezen op het Congres van
eigen wetgevend parlement.
ambtenaren bij Openbare Instellingen, om vrouHet eerste wetsontwerp, ingediend op den
wen voor alle openbare staatsinstellingen vereersten dag van samenkomst, was dat, om
kiesbaar te maken. Aangenomen op dat Congres,
liet kiesrecht édk te geven aan de vrouwen;
hoewel daar 70 mannen-afgevaardigden bijeten
het werd de eerste wet, aangenomen in Lagerwaren, en maar 2 vrouwen. Als een bewijs,
huis, in Senaat, en geteekend door den
dat de ridderlijkheid bij ons niet is verwoest,
Gouverneur, zonder ergens één stem tegen.
maar is toegenomen..
Klein land, maar ridderlijk!
Snelle daling van de kindersterfte; en toch
Daar de Grondwet de woorden bevat: „het
toename van de geboorte (wel in tegenstelling
Parlement is bevoegd de kieswet te wijzigen•
met Europa) van 25 per duizend in 1903 tot
hoeft deze kieswet het geduchte mannen28 per duizend in [912.
referendum niet door te pan. Trouwens, zon
Kinderhuizen, moederhuizen, betere verbij zulke voorteekenen een nederlaag mogelijk
pleegsters, opleiding tot kinderjuffrouw, melk.
zijn?
verschaffing , controle op voedingsmiddelen.
A us tralie geelt, als een waardig slot, een
Auctralische moeders zijn teeder en onverbijzonder belangwekkend beeld.
moeid in zorgen. Ook voor anderer kinderen!
Mededeelingen civet. gunstige werking van
Alle jongens van 13 én 14 jaar moeten al
het Vrouwenkiesrecht in dit werelddeel door
voor de wet vege-oefeningen ontvangen voor
Margaret llodge , hoofd van een bekende,
hun militaire dienstplichten. Van 100.090
uitgebreide school in Sydney, waren aangevallen
jongens werden slechts -11111(1 lichamenlijk of
in het Eirgelsehe Anti-kiesrechttijdnebrift. Miss
geestelijk ongeschikt bevonden. jouden veel
Hodge werpt hier den hal terug met kennis
landen zulk een groot percentage gezonde
en kracht.
jongens van dien leeftijd kunnen aanwijzen :'•
.Zelfs indien het Vrouwenkiesiecht mislukt
Met dit vriendelijk beeld, die optocht van
was in Australië, wat kan dat dan de Ei:gehele
gezonde en bloeiende jeugd
eindigt de
anti's schelen? Ze beweren toch véeír en na
Maand-l ijnma.
dat de toestanden in beide werelddeelen zin)
W. VAN ITAIALIE—VAN EMBDEN.
verschillend zijn,, dat iedere vergelijking onmogelijk is! — Maar ... er is geen mislukking!
In 1912 nam liet Algemeene Parlement een
DE MODE.
motie aan 'over de gunstige werking van het
Parijs, liet is en blijft rene niet te betwiaten
Vrouwenkiesrecht en kabelde. die naar Engeland
over.
waarheid, — Parijs ic de hoofdstad van het
Indruk op de anti: ',Deze mededeeling
internationale rijk der mode, — en in die
werkt op ieder ernstig mensch juist zoo in,
hoofdstad is de Rue de la Pais .de géwijde
als een motie van kenners ten gunste van
plaats, waar tweemaal in het jaar de modellen
fooien..
woeden gecreeerd, volgens welke de meeste
Antwoord van de ',pro. ,,ik heb deze eledames in de beschaafde landen der beide
gante vergelijking door middel van de daghalfronden zich kleeden. Heel dikwijls al zijn
bladen, onder de oogen gebracht van de
van verschillende zijdec pogingen in het werk
Parlementaleden (mannen) en hun kiezers,
gesteld um zich los te maken van de alleen.'
vrouwen en mannen. Zij allen waardeeren ten
heerschappij, die Parijs op dit gebied uitoefent,
volle de geesteshouding van het anti-blad..
doch dat was steeds te vergeefs: altijd op
En verder, natuurlijk in antwoord op aannieuw is het gebleken, dat noch de smaak
vallen: liet percent der stemuitheengere voor
van Weenen, noch de rijkdom van Londen,
het Parlement :deeg van 1903-19Di
noch de energie von Berlijn' hij machte waren
voor de mannen van
mit zich op den duur aan dat graag te rent.
U.17-77.22 tiCt
Mekken. En de oude Seinstad,' die al sedert
voor de vrouwen van
eeuwen en eeuwen de elegantie en visie naes
•
, 13.50-09.71 pVt.
het -ijniiiwentoilet in erfpacht heeft, kijkt neet
WW..» rr dr groene afetende° piet neer de
haar etralenelen glimlach, graimmerni tor hij
stemhamer., en liet gebrek aan huiselijke hulp,
al" die vniehtelonia pogingen om haar van
die de moeder» vasthouden in liet gezin ook
luier plaats te dringen en vmdt ziek jong,
op de stemdagen .... de stijging in liet vrouwe.
sterk en kniehtig, zeker van het heilen en van
pnwent zon neg groener zijn.
de toekun.st
Ik a(gemeen opinie is, dat liet V rol1W ehkiesrecht dr toon in bet politieke leven heeft
In die ilimle-hofilsthed veroorzaakt het serdoen rijarn volgen getuigennewn
le astralie
schijnen der nieuwe ontstellen telk.•11111111.• ulr
op dit ougrahlik geen eerste-rang. ~haam
arena 41.11r taken munitie,
(rug a..ar ahst het eigenlijke seizen, • nog
belde. • ho..v..1 Eunsperneer landen hehhen
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PRIJS DER ADVERTZSITIEN:
f 1,.5. Elke regel meer (0.80.
Van 1-6 regels
•
G+oOte iet
rara ..o. d.., naes planex, tinne
berekend. Bij abonnement belangrijke korting.
is begonnen, zijn de chefs der voornaamste
huizen reeds doende om hunne scheppingen te
ontwerpen, Dat gebeurt niet, nmals door
:sommigen wel eeng beweerd wordt, op een congres, waar de toonaangevende ateliers zouden
vertegenwoordigd zijn en waar dan bij geeenschappelijk overleg de nieuwe modes
zouden worden vastgesteld. — Geen kwestie
van. — Ieder huis werkt voor zich zelf en
brengt naar eigen goedvinden de 'nieuwe
modellen op de markt,nadat de chef daarover
rijpelijk met de teekenurs en de directrice
heeft beraadslaagd. Maar de Meeste van die
mode-antisten houden er niet van de modellen
aan de groene tafel te ontwerpen, zij geven
er dé voorkeur aan, terstond in het atelier zelf
met de nieuwe stoffen te werken, zoodra die
uit Lyon en Raubais zij aangekomen, wat in
die groette zaken altijd een heele gebeurtenis
is. Van die -nieuwe stoffen, waarvan patroon,
kleur en.. reeds _maanden geleden door teekenaars en schilders werden ontworpen, hangt
natuurlijk voor een goed deel het succes eener
créatie af. In het algemeen is het lanceeres
eener nieuwe mode voor den chef van het
huis een soort van speculatie, die zeer veel
voordeel kan aanbrengen maar die ook wel
eens misloopt, wanneer het publiek, zooals
met de jupe-culotte het geval is geweest, niet
meégaat.
Er behoort bij het vak daarom niet alleen
talent en smeek, doch ook een ier divilnatie-VerMogen ; de gave om te voelen wat
het publiek zal aannemen, wat het met blijdZehap zal begroeten, — de altist moet nf aanknoppen aan de mode, die juist voorbij is, i'd"
met een sterk contrast overbluffen. Gewoonlijk
t hij zich bij Zijne inspiraties beïnvloeden
r actueele, veelal politieke gebeurtenissen,
het onderwerp van de algemeene gerekken zijn; — de overwinning van slapan
Rusland bracht de kimono-blouse, de
Ikenoorlog was aanleiding tot allerlei bulhe en torksche garneringen, — de
mische periode daarentegen hebben wij te
daPkén aan een reis van den geesten Poiret
naar het land van Schekerazade.
Wanneer de nieuwe modellen nu gereed
zijn, moeten zij den volke vertoond woeden.
Ieder groot Parijsch atelier heeft daarvoor
zijne mannequins, zijne sProbierilansen., zemels
de thiitscher de jonge vrouwen, die deze gewichtige rol vervullen, noemt.
Het baantje Valt mannequin toch, is allesbehalve een sinecure. Hoe verleidelijk liet
voor celen ook moge schijnen ziel, met de
allerlaatste, allerelegantste toiletten getooid
in het publiek te vermenen en die, het 1'00,
werp van ieders bewondering te zijn -• de
werkelijkheid is niet aoo benijdenswaardig.
Ten eerste is liet lange staan in rare tildig
bestudeerde houdingen en het langzaam heen.
en wei, dribbelen vim de klanten een uiterst
vermoeiende bezigheid, maar behalve dat,
warden de matunerptins door den chef van het
huis op bijzondere wijze gedrild. Hare geheel,
le.venswijae en vooral ook de voeding is geregeld, want het is natuurlijk van het allergrootste belang, dat haar figuur in goeden
.staat blijft en geen veranderinpn ondergaat.
Het ineerendeel ,der mannequins is tot era
vegetarisch regime verplicht. Buiten de parade.
uren wordt de dag aan training besteed
plastische poses woelen ingestudeerd en gerepeteerd, — effeetvolle bewegingen gezoek ca
geoefend.... D1e dienst begint vroeg, — .31
te laat komen is pen sprake van zege de
boete, die zeer hoog ie in verhouding tot het
salaris.... Waanitei er dan steeds zoo vete
liefhebsters zijn? Wel, sar haar anotrek+ is
de hoop ara bewonderaars te vinden hei eek
dat valt wel 14'118 tegen! In liet ges 001. leven
ten minste, - • up het domrel vlot dat alles
beter! In liet bekende stuk va n Léno inic
di I lig, Cru. 1.11111011r, 1M de nettelr zijen•
heldin, erne anemie noninest inti, die Meer haar
achilder-vijrnd verlaten is beril dr dage« aan
mem ,04 bene monniken, wel in alle eer
en deugd toet 1.1.11 he,orhen Admiraal in lol
'mar I ij kalmot je stappen, een stap, die telkens
wei', opnieuw bij Mi sein. dijk schon aha rg
publiek "en nitkan.tiieg Na» ?Mud c111111.11.ill.Me
Yrr.rattlat.
III brr mairjaai•
lire leemte mimen,,
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watt er nog 'in haar ziel van overtuigd, dat ze
het grootste plezier kan je baar toch dd'en ,
de mannequins in actie komen, zijn de Courses
ERIEVEN. UIT PARIJS.
bitonder chique was aangedaan. Tegenwoordig
als je 'sochtends, zoo om een uur of twaalf,
te Auteoil en te Longehamp. In de eigenschijnt het, dat er betere tijden voor haar zijn
na afloop van het posteren, haar raad vraagt
aardige omgevjug van de weegplaats, waar zich
aangebroken.
bij een mode-probleem. En het állerliefst, als
Waarom zon ik vandaag niet eens wat meer
niet meer dan een paar honderd person"
Zulke meisjes hebben allemaal een vasten
vertellen van ons model,. de kleine Berthe ,
er een hoed in het spel is,, die- een opknap.
bijddn bevinden, die neer toegevend gezind rijn
vriend, en Rekke heeft nn een -Amerikaan
oertje »nodig heeft.
die minstens even intéremant ia als al de
voor de wel eens wat al te dolle voomehriften
getroffen, die werkelijk goed voor hagr zorgt.
,,Voriz save., Beithe, mon chapeau ea ne
beroemde en beruchte persoonlijkheden van
der Mode, wordt een nieuwe TOM van rok,
Hij ie schildet en kleedt haar met een buiten,
me pleit plus.. Dan is zo er als de- kippeneene nieuwe kleur van lint, een Mede- snit. den rite droite? - Wij, aan den rive gauche,
deel
van
eau verre. ce qu'on peut faire* en gaat
eigenlijk
gezegd
minder-deftige
namg,
artistiek
smaakje,
zonder
haat
in
baar
bij
het
ingewijd.
van m el
hang. naar meden-endjes* veelte contrarieeren.
ze ziften prutsen, rome nog maar 'half aanParijs, nl vind je qt tegenwoordig ook prachhIft• zich in den loop
liet co
. tige nieuwe wijker en. •behoorlijt kostbare
Ik hoop dat ze 'het een tijdje edo houdt. le
gekleed.
der • jaren an veel extravagancee gewend en
appartementen, - maar esa, bij de kanten
ie •heuech een flinke meid, dat se nietibeeleEens hebrik; uit redekundige beweegredenen,
neemt lik dan nauw niet met een beetje -meer
geprobeerd, de, liefde tot dit vak nog meer
maal • op . hem wil steunen en. nog telkens
van het 'Boni haalt betittelt nooit, - wij
•-• -of minder overdrijving.
model' staat. Haar brein is filosofisch genoeg
bij haar aan te kweeken. Ze is zoo handig,
voelen ons raki verachrikkelijk ver af van al
." • ••• Wat op-de courses gedragen wordt ie daarom
het politieke en .officicele gedoe wat riek --am te begrijpen, dat-ze zoo vrijer blijft en
dacht ik', en ah ze er ma .toch eena toe te
echter nog niet geschikt om ook in het
afepeelt,
dat
een
.Hollander,
die
minder
gauw
tot
last
krijgZai watt; modiste te warden, dan zon dat
daarginder
hem
gezardiktlen• Derthe
- • gewone, dagelijksche leven te woeden
rustig thuis zijn krantje leest, vol met het
denkt no wel niet zeil, heel ver, maar ze is
toch vrij wat beter voor haar zijn. Ik zon
dragee. De nieuwe modellen worden er gelentoch slim genneg , • 'om dát te begrijpen. • .
haar helpen in het begin.
. •
leaMte nieuws, en zuchtend peinst over al
' merel ja, maar eeue. Verstandige 'vrouw....ebt
Een goede eigenschap van haar ie nog haar
Toen ik haar het- voorstel deed, heeft ze
het onbekoorlijke, dat in Parijs gebeurt, inziel, wel om die 'zon maar klakkeloos te gaan
afetaat
-als
de
een
feestje
derdaad
net
Zoo
ver
van
allee
groote
behulpzaamheid.
Als
et
eens
me
gal-hartelijk
uitgelachen
en
daarmede
voor
voor
oogen
nieuwe
type
het
Met
kopieeren.
tamine bewoners van den Montparnasse: Wij
is, mag ze bij ons nooit dirthrefen, dan weet
goed mijn preek en mijn hoovaardij gesmoord.
zet. zij. zich aan het' modifieeren en combieDenkt u, dat ik dat nog zou lumnen,
, ook beleven slechts in verbeelding, wat wel- - ze overal een mouw aan .te passen, - vliegt
eieren zij trekt -partij kan het ,kne,
licht beter mi' schuimer is dan het beleven in
heen en weer, om de boel in orde te brengen,
mademoiselle, den heken dag 'zitten in zoo's
laat het andere glippen, totdat zij gevonden
werkelijkheid. En al de drama's* van den
plaatst de hel-gele stoelen, die wij votr zeetin
benauwd werkatelier en dan weinig verdienen,
leeft ent laar persoonlijk convenieert. Di
mij
behouden
var
u
en
voor
en nooit eens vrij zijn. Ik heb het immers
laksten
tijd
gelegenheid
huren, in onberispelijke rijen parijse-he vrouw uit den degelijker borgerstand
vreemden schijn. Mèvroun Utiliteit komt mij
het bied draait toch altijd no de een_of andere - goed ik klaag toch nooit to Dat heeft %klis
is volstrekt niet zulk pene slaafsehe navolgster
me geantwoord met haar leuke-negen.
al MIJ Wat minder heldhattig voor dan in de
vooratellmg uit - en amuseert ziek dol,
der molk, als men zich dar wel voorstelt, én
eerste dagen na haar daad. Wat zij moedig
°ogenschijnlijk het meest van alle gasten.
JO LAJOOST. •
over het algemeen is zij ook niet verkwistend„
in
de
anget
om
de
gegraag!
Maar
volbracht,
ia
haarDaarom
hebben
.e
haar
allemaal
vematird.
zuinig
en
overlegzeem
doelt veeleer
vangenis klaarblijkelijk een te zware taak gePoerem bestelt zij hare toiletten nok niet in
worden. Zij beduidt nu lafhartig aan den
de grotite ateliers van de rue de la Pain en
zij een der weinigen, die geheel gedaagd zijn
rechter van instrectie, dat zij in een ~ment
Agathe Wegerif—Gravestein.
"omstreken, maai houdt zij er eene doodgewone
in haar arbeid.
van overspanning gehandeld moet hebben en
naaister, dikwijls selfs eene huisnaaister, op
• In den kunathandel d'Andrechts, in de
het
aantal
der
vrouwen,
dat
Hoe
klein
is
volstrekt het voornemen niet heeft gehad,
na, die zij met raad en daad ter zijde staat
mooie ruime voorzaal, is het vol van haar
in cue land -op het • gebied van klimt en
Calmette te dopden. Hoe jammer, dat dem
en wier adres zij -wanneer zij over het werk
werk.
De wanden rijn behangen met meters
slaagt!
kunstnijverheid
vrouw
de
gemilgen,
de
consequentie
van'
wat
tevreden is -voer geen goud aan hare boste
beerde sierlappen, met groote gordijnen; de
zij gedaan heeft, van zich af tracht, te schui'
vriendin zal verraden n
tafels liggen er vol van kleinere kunststukken.
ven!
.
Dik
ontmoedigt
een
beetje,
het
geeft
—Zij maakt dan ook niet de emoties door,
Hier, aan demo totaal-arbeid, zijn de resulal weer een anderen kijk op het karakter van
die de ophanden zijnde verschijning der nieuwe
taten 'van het doorzetten te zien, van het
de menechen, waarvan de meesten hun fiere
modellen telkens 'weder veroorzaken aan - haar
hardnekkig
verder werken,. na reeds bereikt
houding,_ als zij die een .moment hebben
die zich door die eerste huizen laten kleéden.
succea. -Tea
ffir'
i "St geh-enian- een meizwin stijl zoo lang-- aingenomer,7Ziel niet kunnen &Iimen.'all
Er
gaat
•
een mannelijke. kracht uit van
knakt en breekt, wat zoo schoon leek.
...gelijk tegen namaak te beveiligen is men
Agathe Wegerifs ondernenven.. Reeds de -omOnze Berthe is eigenlijk ingietend een veel
de tentoonstelling dier noureante's hoe langer
vang
dezer
werkenden meterslange gordijneerlijker typetje, al aal ze dan wel in baar
boe later gaan stellen, - dat verhoogt de
lappen, wijst op een pogen dat niet alledaegsch
zielig bestaan nooit tot bekendheid • geraken.
spanning nog meer! Geen mogelijkheid bestaat
is;
de
varieteit
in de ontwerpen wijk -in
Zij neemt allen van het leven zonale hee komt,
' er om cd ie den grooten .dag in het heiligdom,
dezelfde richting.
om mt zich niet om
waar allee in gereedheid wordt gebracht, binnen ia met een lach en
Wat
Agathe
Wegerif
tentoonstelt, zijn
overdenkingen,
waar
astWre
herren.
soms
zon
te dringen. En in verscheidene huizen worden
gordijnen, tafelkleeden, eierlappen tot allerpat-vol van kunnen zijn.
dan • nog zelfs slechts klanten toegelaten, die
lei doeleinden te gebruiken, kleedingstukken,
Marlemoienelle
Bertha
heeft
natuurlijk
een
zich schriftelijk verbinden om voor een bepaald
(japonnen en eenige blousen). Het eerst bij het •
kind. Ze hebben er hier bijna allemaal één
minimumbedrag te knopen
binnenkomen in de mal treft een der gebatikte
en het is de zich eenmg-herhalende geschiedenis
japonnen: een lap geel fluweel, tot een los
Van de enorme beteekenie, die het Mode- , van een onbezonnen jeugd-liefde, en hoe toen
kleed gearrangeerd. Eigenlijk, geel ie het nietde ontgoocheling kwam, en toen, ja, hoe teen
bedrijf voor Parijs heeft, kan men rich
Een zilvergrijze gloed ligt over eert varicerend
alles van hun bestaan veranderde.
denkbeeld maken, als men weet, dat de waarde
geel fond. liet geel stijgt tot purper en verHet verhaal is, om de eentonigheid, bijna
van den internationaler export per jaar op
bleekt
tot een zilverig wit. De zoom van het
vervelend en heelemaal niet meer interessant.
honderd tachtig millioen gulden wordt gekleed ie in geschakeerd. paars. En ook- de
Daar ie het per slot van rekening ook te
schat, en daarvan komt het leeuwen-aandeel
mekening, hoewel deze niet stijf
aan
eeuNoutlig
voor.
De
jongen
Berthe
is
van
- voor rekening va» Amerika.
warmen angstvallig gebonden', wekt toch deuitbesteed op hei land, af en toe haalt ze
De clientèle uit New-Yrirk, uit Chicago, uit
glidaelate-tan
-donkere-violen
°vit-kr-den-hals,
- -hem
eens
een
dagjein
het
drukke
triabigewnet
-litteno.Avree -enz., die voor -geen dwaasheid d mouwen herhaalt ziek het paarse decor_.
en dan is het een groot feest. Iedereen moet
voor geen buitensporigheid 'vervaard is, die
7 'den hebben wij zulk een sprookjesachtig
amou
petite
bewonderen;
zelf
nog
een
kind
naar
de begeerlijkheid van een artikel afmeet
n kleetlingstuk onder negen gehad. Want •
bijna, gaat ze met hem naar al de goede
den prijs, die er voor wordt gevraagd, is een
de kleur is niet - alleen verrukkelijk, doch het
vrienden in de verschillende ateliers. En eerst
goudmijn voor den perijschen couturier.
ge
hele
ontwerp, dat de suggestie van violen
heeft zij dan zijn slordige haren als bij een
sr nkt, ie een der meest schoon, welke wij
Zeenwsch boertje netjes rondom zijn hoofdje
Ei: nu zou ik aan mijn plicht te kirt
in
deze
zaal naast het andere werk vinden
bijgeknipt, en het een of ander fonkel-nieuwe
schieten, indien ik u niet nog even berichtte,
Mevr. AGIATNE WEGIERIF-OnaeMSTEIN.
m ten. Een ander kleedingstuk, door dekleedingetuk voor de buitengewone gelegendat onder de nouveaute,s, die men dit jaar te
kt
stenares
vervaardigd, is de theatermantel,
heid gekocht. Het kind is zoo'n dag de
Antenil te zien kreeg, de cape behoort. Verin elke Agathe Wegerif zelf zich fotograTemeer wanneer medbedenke hoe veel ,jonge
speelpop van het poppenmoedertje, dat ziek
leden zomer werd zij reed, te Itenuville geder
lagere,
der
meer
uitfee
n
liet.
De
foto kan een denkbeeld geven,
meisjes
na
afloop
verder geen zorgen maakt en haar plichten
was evenwel slechts eene
,igualeerd wel een voornaam versieringsmiddel het
gebreid lagere 'en der middelbare scholen zich
volkomen is nagekomen, als tij het pension.
bescheiden apperitie, waervap smen
ander vak
tien
jaren
aan
een
of
ba
procédé
op
Naweel vormt. Het werk van
in
de
laatste
betaalt
zonder
één
week
in
gebreke
te
zijn
•
Zeer geschikt voor een 'etslijf aan zee.
Aga be Wegerif berust op onderecheidene verder kantnijverheid wijden. Oase werkzaamheid
gebleven.
"-'N:iemand dacht, dat rij zich zon handde kunsttoe,
eenigszins
van
sieringswijzen.
Een
nauw omlijnd ornament
bracht
er
ons
Als
Ilerthe
's
ochtends
in
het
atelier
komt,
haven, - maar zie, -zij is er nog e» men
wisselt af met. een • meer vrije behandelde
nijverheid, zonale die door vrouwen 'beoefend
is ze eerst wat geeuwerig en zwijgzaam. Dan
mompelt haar zelfs een groot succes
Neen,
te blijven.
land,
op
de
hoogte
versiering.
Deze
vrijere
verrieringserijm ziet
wordt
in
ons
trekt
ze
loom
haar
sehaareche
kleeren
uit
in
zij heeft niet, van dat vreetelijke model, dat men groeien en groeien, steeds meer onafEn wanneer wij dan terugdenken aan zoovele
een hoekje, vuur of achter het scherm, dat
wij allen gekend hebben, -maak n daarover
hankelijk van lijnen worden, waarin het
aanvankelijk mooie neoopalen in een of andere
dringt niet eens tot haar door, en strekt daarna
niet bezorgd! - Ine cape van lel} is zeer
ornament gevat ligt. Bet is tevens ahoi de
kunstnijverlieidsuiting bereikt, blijft de verhaar mager lijfje in de pose. Meestal begint
elegant, zeer praktisch ; -Zij kan dienst doen
als morgen-, middag- en avondmantel, dat. ze zuchtend Met een .J'ei mal ad doopnaam
daar behoeven we niet veel notitie ‘'rre•-tj
hangt maar of van de stof, die mee gebruikt ;
neme», want dat zakt onveranderlijk, als de
bovendien is zij zeer gemakkelijk zelf te
zon maar wat hooger gaat staan. Na een
maken .... tok hier ir wedt het eenvoudigste
tijdje gaat liet stille atelier haar vervelen en
liet mooiste een zeer ruime cape, die wijde
dan breekt haar Inchtige woordenstroom los.
plooien vormt, van zwart radii, niet gebloemd
Met nntwoorden verwennen we haar niet, ik
zijden voering zonder een ige garneermg, dan
geloof enk, dat er dikwijls niemand luistert,
een. beerde omgeslagen kraag, is bijzonder chic
maar Iterthe vindt het toch prettig en soms,
al, kurhams-mantel en ook zeer gemelijke zin
als liet werk niet wil vlotten, kim haar gebij een, eenignins gekleed middagtoilet gebabbel verkwikkend zijn. Ilerthe ie door alles
dragen te worden, - 11í11 ge iets minder
heen 1.0011 echt kind, opgetogen om niets.
elegants, dan kiest ge laken, dat tok warmer
Een tijdlang is ze - van den winter figurant
ie, en dan zijn de meest gezochte kleuren :
geweest in een groot theater, waar men haar
mosterd, dennengroen, reed-oranje
en rooi
had genomen mm haar klein' portuur. -Vier
genadiglijk ongekhed, gedoe trotteur, strandpages moest. een sleep Van een allerwaardigste
Lupe af hoe ge brei noemen wilt, zijn er, (dat
koningin dragen, en van die taak, die ze heel
•War .te. verwedden) schotsen ruiten, die liet
ionseein tien» heeft vervuld, k/á, ze eiken morgen
incest tot hun recht komen als men ze draagt
weer met eindelooze variaties vertellen. hij cen rok Van dezelfde tint.
Hoe ze een wit 'tuimelen pakje aanhad, en
MIT witti liaret' met een Wiffieér, kn Witté-•
COIlltEsPON DENTI
'komeet en Kitte sidoteltejes, Mala Nelle, 'Laat
Menu
• A aria de V. Na 1'i April draagt men
Met di. politiek en vooral met de made is
roeit winterhand meer, - trete of geen wede.
ze ongemeen vertrouwd. Ze weet precies, wat
Bea t ri ee te A. Ik sou Met een Schoteelt
er 0), de laatste courses gelanceerd. he abel
en:Num niet te, lang wachten; liet is zulk ten
ze er - mrt lier neus bij was geweest ek ik"
unkrigaide krocht
- wie Weet
atmettemije no. I
weet toch erker, dat ze liet quartier niet
of de topt. wel heel lang zal duren!
dikwijls uitkomt. Mime zoo zijn -die meiskes,
met een krant van een sou nemen ar allee in
woedering niet uit, waar al die jonge krachten
gloed van .de kleuren von het heerlijke paars
, II londine tte. Ome de lashandeling oliet
zich op! wat .Parijs kan bieden,' en in Nauwe
toch bleven en hoe tij tot stilstand kwamen
en geel, het purper en bruin zich reedjepen,
ij
a I-Ile IIné hela n kramen leren in liet
afspiegeling pateen VO het olm Ziellarlre toe.
in wat met mommel enthousiasme werd ondernu de kunstenares in ren vrijwillige e~ng
nummer au 25 )laan. Vrouwen komiek. 1/natio
lierthe verwimelt bet pluimpje op heir hoed
nomen. Het kleine getal der gmlaairden in
ze pal Orems elkaar plaatst door geen lijnen
eerden de beide ader:kar genoemd, waar dit
naar deze laatsten eri, 't verhing rats erker
aanmerking genomen-, meg dus mevr. .1gathe
die een figuur aangeven,-gmeheiden meer. liet •
kleurmiddel kier t.- einde» i..
naar vore,,. Va» hak* naar *Wekte in ív'n
W'rgerif-(Mavekein voor ren uitsondering
voordeel ma dit vrije decor, dat gemegremen
Sleur. B d. W. Ik wil n niet gentegrat
enkelen n inter. En altijd in ar neer liet lekke
gelden.
no blormvormen kent, in hierna gelegen,
dut potnon benen: ia lot libel kan lal niet
oligetogen als nooit te toten. Ze Vindt het
Zij is een merkwaardige snee! Van hen
dat de kleur .ier toi har melk kamt, dat
epiterminee
doet thn liet eeltserseltrikkedijk. al. je zoemenaamil niet Volgen,
allen dir tuk Ni:ikken begeerte., doelt tbr
ar ree trobikkiag eau Wam Lijp., Interim
tialdijadr, mij be aks.. or le &aro. dato wild
de !mime mode gekleed beet. En soli armelijk
kracht DOMen na kleine unteltatert, voort te
latieeeastes de vrije baad
de ~sol tm
ik het u.
kiwi ne er .4011,a snlYger niet uitzien of ze
gaan, verder te dringen ia -dit kummel • ie
beeft. Dolt esa deur beide Vemieriegoneijake,

3 .
. Geen in kunetnijverheid belangstellende
de geheel vrije (figuur 2) en de, tot ornament
vrouw, verznime de schoonheid dezer vergebondene, (foto 8) kunnen wij een peer voor• seieringelappen te pan zien. •
heelden tomen:

SieNdsingiS•
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Brieven, za. weed met onverbiddelijke gestrengheid gedecreteerd, mochten niet worden
Bewiesold.
Geen teken van leven mochten ze van
elkaar erlangen. Slechte eenmaal, het was bij
den dood ven Schumann', Moeder in 1882,
vonden ze gelegenheid, -elkander steelsgefijs
te ontmoeten.
Toch wee .dit allee namelijk niet in staat,
hun ernstige genegenheid te verstorin•
Schimmen zag dian ook kans,- aan Clara
«zijn Piemel-sonate te zenden, die hij. noemt
seinen einzigen lierzenechrei noch
Het alziend oog van den waakzamen Wieek
ontging dit • echter niet en in dolle woede
ontstoken, ontziet hij zich alfa niet. Clante dreigen; slet hij dien gehaten Schumann
zon doodschieten.
Door sufte afschuwelijke bedreigingen tot
den• uitersten angst gedreven, gehoorzaamt
Clara het bevel- heem vadem en zendt Robert
alle brieven terug, welke ze in den loop der
tijden van hem had onteringen. Voor Schumann,
die de drijfveeren niet kende, was dit een
*rade ontgoocheling. Zon fel trof hem die
-ging, dat hij gernimen- zijt niet in- staat was;
naar beweegredenen te zoeken, die een zachter
licht konden werpen op deze daad.
Doch ook Clara wee niet gelukkiger in dien
tijd. De lange concertras, die Wieck als geneesmiddel voor haar had uitgedacht, vergde
veel van haar krachten. Verlangen en onrust
verteerden baar; krachteloos en strijdenomoede
onderwierp zij zich aan alle wensehen hare
vader, en langzaam maar zeker werkte ook
hij haar het gif, dat :net wo weergeloose
hardnekkigheid en sluwheid in haar standvastig„ moedig hart werd gedruppeld. (1, die
vreeslijke twijfel, die langzamerhand bij haar

boven kwam en di8-triet vernietigd werd door
een enkel geruststellend of overtuigend woord
van den geliefde eelt.
Zot het piet kunnen, dat er iet. van waar
wee van hetgeen Wieek en diens helpen
-hem Verweten? Waarom ook noemde hij haar
in tegenstelling met alle andere kunstenaar»
van beteekenis zoo weinig en den nog nimmer
zelf in zijn tijibehrift? 'Vooral dat laatste wie
een van de. voornaamste grieven, die IVigek .
ace& tegen Schumann wist uit 'te *pelen,
terwijl hij daaraan de eonclusie vastknoepte,
dat als Schumann en reeds zoo weinig deed
en dacht-vat ('lava, het later wel herstemd
dromig gesteld zou zijn met zijn zorg voor haar.
' Helaas, Clara zag in haar overprikkeldery
toestand niet in, dat het van Schumann slechts
nobel en taktvol genoemd ken warden, dat hij
het veremnadde, -door vleierij in haan. vadem
gunst té komen e» dat, de schijn willende
vermijden, juist hij de leemte kon zijn, rem •
haar lof te zingen in zijn eigen blad.
.:Wordt vervolgd.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Wijs per rel- 30 eist
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de bewerker van de hechtheid hunner verheading.
Geheel in strijd met hetgeen Schumann en
met hem vele anderen meenden, dacht vader
Itierk er niet aan, hem als man zijner dochter
te aceepteeren.Ziju denkbeelden voor de toeHondensport hebben. Kosten noch moeite woeden
komt waren geheel andere; geen huiselijke
Hoezeer Clara zelf meeleefde in dezen
De Hondententoonstelling te Haarlem.
gespaard om de tentoomtellingsesemplaren in
beslommeringen en zorgen, -aan kinderen verpoitierchen en fantastivehen hond, kunnen we
Ilreente Hondententgnnaelling van dit
goede conditie te houden ei, nieuwe voor de
bonden, zonden haar nopen, heer kuneteneareherhaaldelijk merken uit geestige toespelingen
jaar is. weer te Hearle"tehouden en men
fokkerij aan te knopen, waarvoor men zelfs
loopbaan op te geven en onder te gaan in
in haar brieven op de verschillende helden
0011 golden en meer over heelt. Ook in het
de zorgen van het pronasche deur-leven. Hij
en uit haar vriendechappelijken omgang met
beitenlund
staan onze Hollandeche dames bewensehte,
ja,
eisehte
voor
haar
een
leven,
de verschillende getrouwen van het verbond.
kend
om hunne volhanling op die gebied en
vrij van geldelijke en me~..-sorgen, een
Zelf werkte ze ook mee, reeds toen ze nog
wordt er over adie energischen Ilolltinderinnene
leven, waarin . ee zich tnibtrorgd en volledig
in Decaden was; in een brief van S d uni 1584
gesproken, die tijd noch geld ontzien om van
zou kunnen geven aan haar kunst.
schrijft ze althans: sin meinerThitre iet eira
de buitenlandsche tentoonstellingen kampioen..
Laten we hem niet te hard vallen over
Zettel geklebt, worauf eteht s Feierliénet erwithlen mui:rijzen naar !lollend te brengen!
zijn eenzijdigheid en bedenken, dat hij alles •
ree Mitarbeiter der netten musikalischen Zeitung
Op. deze tweednagsche tentoonstelling waren
en alles gegeven had om haar op te voeren
'lams 1Ciecka. Niichstene kommen 6 Bogen von
uit den Haag aanwezig de dames van der
vat
die
hoogte,
die
ze
inderdaad had bereikt.
mie, da giebt es etwas su bezahlen. .)
Blom, met hare prachtige clVolfspitzeg (kennel
Zij werd dan ook bepaald ah een der __Hij hard haar gemaakt tot een buitengewone
ven de Hofsteds..m-Mearonw-me-den-Broekkmetenaree, die daadwerkelijken invloed uithunnen gerekend en de sSchaiirmbriefe en
d'Obrenan met have bekende Boxers (kennel
oefende op de ontwikkeling van het kunstleven
Chieras , die Schumann in zij» tijdschrift met
Victorie); uk Haarlem Mej. A. Ilarbord met
in
dien
tijd,
door
haar
vooruitstrevende
en
de onderteekening Euxebirm liet verschijnen,
ruwharige Pirrehers, uit Utrecht Mevrouw van
baanbrekende ideëeu.
waren aan haar gericht.
Maurik—Bart van Ittersum met Bleek and
Beethoven
te
vertolken
in
Weenen
maa
een
liet was in dien gelukkigen tijd, nog yeti.
Kampioen en Inegerle »MANCHESTER FLORA.,
Ten:heden. en nog vele anderen, terwijl uit
waagstuk; Schumann'e irOrkeii !Ann door
de donkere wolken zich bos-en beider hoofd
Betittel eert' Madame. EIVe. Duldt _meekwam _
-sommige vaklieden vertakt. -Zeng genoemd,
sameepakteir, een prettig en friech gezelschap;
welk
P011
werkzaam
met .elegante Ilreyhmmds uit haren kennel
kon
daar
alweer
zien,
Chopin was een onbegrepen vreemdeling en "
daar bij Wieek aan huis, waai de Davideaandeel de dame, in den Netlerlandschen
e Les I, Levrierer
Mendelmohn had zich nog slechts in Leipzig
litindler ook wel bijeenkwamen, wanneer ze
een kring verzameld. In deze omstandigheden
Athene hun ronde niet hadden in de Bierstube
overal heen te trekken, en de gevaren te
de sKaffeebaume. Litzmann vertelt ons van
troiseeren, die een succesvolle loopbaan bede luieterrijke viering van Clara', antienden
dreigden van de vermetele, die de publieke
verjaardag, waarbij_Schumann noch Mendelssmaak en opinie trachtte te weerstreven,
sohn ontbraken, waar Ortlepp een vurig gewarlijk, hier behoort moed en een vaste
dicht reciteerde en de gezamenlijke vrienden
artistieke overtuiging toe en beide heeft Clara
haar een gouden horloge schonken. Bij het
in haar carrière steeds getoond. Wat Schumann
schuimen der champagne hield Clara zelfs een
en gijn geestverwanten met de pen en door
rede, doch eindigde die dna, om aan het
hun compositiën trachtten te bereiken, toonde
klavier verder te spreken in de taal, die ze
d
lam metterdaad. Ze mag dus voor Schumann
\dog beter machtig *as.
steeds zijn geweest het achtbaar ideaal , het
ukkige dagen van jeugdigen moed en
levend woont zijner artistieke geloofsbelijdenis.
frischheid, van plannen en idealen! Sloeg ook
Wieek, al, vormer van zooveel goede en
het hart onstuimig, of stokte het in hoop of
schoons, verdient dos wel groote appreciatie.
verlangen, de zorgen van het alledagsleven ,
Zeker, Clara was een buitengewoon begaafd
de nijpende greep van naijver en haat hadden
meeschenkind, die langs lederen weg tot iets
zich nog niet om hun ziel gewrongen en
schitterende zou zijn gekomen, doch dat haar
keen blikten ze vooruit in het komende
« talenten zoo logisch, zoo prachtig gaaf en
Lever
harmonisch rot ontwikkeling lijn gekomen,
•
is ongetwijfeld voor een niet gering deel te
Nog eenmaal echter non hunne verhouding
danken
aan de voortreffelijke opleiding van
een ernstigen schok moeten doorstaan, ditmaal
haar talentvollei vader.
door de reeds vermelde listen en lage», die
Zeg
n»
die vader in de verbintenis met
Wieck hun zon leggen; een schok zots groot,
Schumann eeae, die niet aan zijn eigeler»
dat een tijdelijke verwijdering, die daardoor
zou voldoen? Misschien wals dit in het begin
ontstond, bijna noodlottig voor hun beider
EDIE
te do
H.""‘""
zijn meening, evenwel te» onrechte.
c" "E'
.1t1
liefde zon lijn geworden. Ook ditmaal echter
!rij. ik..., En la, tsaisnals S;k1...
Hoewel &turnen» »iet rijk was, kou hij
weken de moeilijkheden, die hun verbintenis
met heigimi hij er bij verdiende met zijn
bijna een geheide maand te zien zijn rit zullen
in den weg stonden en hánne verhouding
Tentoonstelling van de
tijdschrift en zijn compositien, zeer goed love»
zeker niet »abten aller anndneht te trekken.
werd hechter dan ooit. liet wam de laatste
•
en een gezin onderhouden, vooral, waar zijn
. Teneinde echter
toropngsmolistische strekmaal, dat uitwendige omstandigheden misverMuurschilderingen van Vrede door Recht.
vrouw op zoo uitnemende wijze in staat zou
king dezer tentonuetelling ellIkeillell TOI haar
standen konden doen rijzen; voortaan zou niets
zij», de inkomsten te vermeerderen.
reilt he doen komen, heeft Vrede deer Iftelit
De talrijke bezoekers wanas retimonstelling
hun band meer kunnen bedreigen.
Al deze overwegingen schijnen bij Wieck
Ik Vrouw Is a- 1:11a te Anc renla us• in den
het 'dun ontworpen om te beginnen in 41.Weg mag het een ironie van het lot woeden
echter geen doorslag te hebben gegeven.
zomer yen het voorneem:de jaar, sollen ..iel
m...k tm hm•Iren am de tentoonstelling dezer
genoemd,. dat alles wat Wieek ooit heeft
lint hij hen dan ook magen tijd ongemoeid
zonder twijfel herinnen•n de fraaie ruling-m.11i Imelailderingen te verbinden - ira kleine reeks
gedaan, om de scheiding tweehen hen mor
liet, was alleen te danken aan liet feit, dat
deringen, welke door Mevrouw
idderick
van millthigaiitrizei hagen. waarop netriek
goed te bewerken en den afstand tussehen
hij Schumann nog verloofd waande met ErWrokken,' speciaal mor deze tentoonstelling
member:lu ten tivirse.re zul smelt gebracht en — hun harten te vergroeien, steeds een tegennestioe.
Zoldert
hij
echter
tot-de
werden
vervannligsl
en
die
in
de
vreslemfdee.ontdekking
•
amat, dr gelegedlteid rml zijn 0111 ververseltinovergestelde uitkomst tengevolge heeft gehad.
kwam, dat die verlooving was verbroken en
ling de don vormden. Niet raken toelt de
gen te gebruiken.
De wapens, die hij voerde, keerden zich onverdat inweken ('lam en Robert opnieuw een
wijze wanner hier symboliek het t redeshegineel
Men %lek ziel, voor, Op ander 1.• 1131411.11
anderd tegen hemzelf en zoo zien we in deze
hartelijker :verhouding was ontstaan, besloot
werd uitgebeeld, neme de uitvoering der schilmiddagen van wijze., t nar tut half wes
phase hunner liefde, die tot breken» toe werd
hij, het oude en volgen. de reeds eenmaal
deringen zelve trok de aandacht. I huik zij ele .
toegang tot de 1111111rSdlibirrillgen te geren en
beproefd, Wieck botten zijn wil optreden als
opgedane ervaring probate middel toe. te
welwillendheid der ontwerpster en het met
deze te doen riitleggian door tl.. daarvoor
passen, door Clara uit de omgeving van
haar eamenwerkend demesemeite nijs dere.
Mill10,1116(11 1111,011111 VIIIINTp• den 1101111:
marnmernm emmerend up dezen hele in een
»hu:hem te verwijden.. Een coneertreis zou
schilderingen »n abop der tentoonstellitig
11.1"1-11, ratel dan d011ir jongt dames propaganda
am de aardigere Mi urmt learimrimimhe, die hij
kaar noir gmelaren hM.ft ma ia to vinden iu eijn
de gentimmteele merizeniasen wel- uit haar
amor de. pnesegafisin van den A finarremien
gemaakt .worden voor liet nalesheginerl en,
.hineardisriere. Hemen Min aehrel aan re halen. moa
hoofd verdrijven. meende hij en deerismb rum
Nederlandoelien Knul V rede dame Wilg bede» bezoekers dr overtiligieg wordtca goden.ve re, vemen. Uit den ashespen eeenuordig Momgeweld zint hij de nog wortelende genegenheid
houden gebleven, welk: wit he ..taiit t. exil,
ken. hoe rumizukelijk het Is alle leun Of 111111r
maden brief ordner smaalt dee vriend...hap, gymr
lande en lorlgoOd•Silijr.
mo. ver heven het
uit haar hart rokken, zon, ,haar vssagued te
lemgs dezen weg te mochten de 111.1:101..,it.Hing
sterntje teil de vernedialleking en» deze' lam ds,Sons
dis 1re raad vereronderd aferanera, .1
genezen van haar onveretand.
.
voor zipte Meden ie nekken.
gilmelen lis te driegen. Vermoedelijk mille,.
4,, meidje nier demw ia, waarmee hij zich mam.
'flans Insekt een droeve tijd nacc. Verdriet
Naar w ij •ertartirta aal ie 'mi inimailinge
dry, uitvoering.. platsla luidan op %ambt; ,
dunne oda verloven. Ihe terwijl hij neer Eneniu«
...krijg ah ma ariimera heihm lideletene, .lee uit.
en »mart, -in bon werking versterkt door
binnenkort new expoeitie dier modem. hildm
1 w. I Bills.ing dl, Woensdag 22 eo 1)011111.1,ISK
nimmaherm wanas kaan". 4pr.pkt minne regel..
ga klad, ...or *elke tijm...ringen 1..n.ela
kerardspn•king
en
boom
held,.
tyrentrie
men
lang=
ringen
plats
Zeik+
or'
gesellicslen
in
verder klaar e, duidelijk r ijn mriangen neer Vlam.
aam maar erker 14.11 wig dring.. insmelten
den lener:hoer .ren hei Gehoon tour kunsten
derids eait ree tal mierden Jellgreti.
waar hij. abt.. eiudinr, Aarh keen.. eo knel,.
- muuliela mia dme irsodmsl Jasaal nu Ilne Thin.
heide jonge grensehen. ernijdering *ene...ardaarior welwillend door
ren M
preekt Wilde dames en heem» dilettanten'
klegft
mei menu nu. neten: „ironie% me ISJ.•
ding terbittering , dit allee modi sap listige
nen Danteor be..eloklaser gesteld.
hotte.
'ijl
kaal rib doellimatcreselt gebied lieltbeii•
• s• kwam mehig, dem er min., X oma warme
wijn• duur den ouden 11 iee k lira rikt ra wat
whiWoringers Alliirft er %OM' 111W0Ch, • der
eiah Wed.. beemd ‘rrklannt min ',00r .1.-' 011.111.dmer neh"
-tand gelmehr.
S.11/1. MI mi nklagmregelellinger
Vara . ...ra eleramsinal"
,0rrallg van ren afaieselend prog.

MUZIEK.
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Uit het leven van een berciemd
kunstenares.

•
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deze middaguren te -zorgen. hetgeen er ongetwijfeld roe zal bijdragen om den gang naar
de muurschilderingen te doen toenemen
op ninumdiging van db gem:taande-cmmissie van Vrede door Recht, van welke dit
plan is uitgegaan, heeft zich ter uitvoering
daarvan een spretiaal [-mits: gevormd onder
voorrittentehap van den lieer J hr.Mr. H. 3V.
van Aal van Wijek , onder-voorzitter van
den, Bond en waarin verder zitting hebben de
heer f. 31. Knobel. lid van de To rede Kamer
der Staten-Generaal en voorzitter van de
Haagsche afdeeling • reu Vrede door Recht,
Under-sConitter van • het comiK; de Dames
freule .1. Bark«, le ;cremeren." 3lejo 1.. Maamice en S. de Pinm, de secretaressen,
31evrotaw. L. Esehauzier-Palmt, Mej. M. van
%aften. Mevrouw c. A. de Jong van Beek
en Donk—K luvver. Mej. D. Kamre, Mej. 11.
31. 1;. Maareehalk, Mej. bl. Mees, Mevrouw
Ramondr— I1irechmann en freule de Savornin
Lohntan, welk Minn,een dezer .dagen door
den voorzitter der Ppitaganda-eoinmissie werd.
geinstalleerd.
Nadere mededeelingen omtrent de regeling
van een e» ander zullen binnen kort worden
•
1,...J gemaakt.

ONZE LEESTAFEL.
Bertha von Suttner's „der Menschheit
Hochgedanken."
't Was op den morgen, dat het Vredespaleis werd ingewijd, dat ik de eer had, aan
de schrijfster van sdie Wagen nieders te
worden voorgesteld.
Vriendelijk straalde de zon over het vérmooid den Haag met zijn feesttooi in wording.
De nazomer had nog een zonnetje bewaard
voor den genoten dag.
Friededs Bertha, ook in haren nazomer,
• sprak met opgewektheid over haar jongste
;eenvrucht.
}laar sllochgedankens, reeds ze het noemde,
van binnenkort in eene Engelsche vertaling in
Amerika het licht zien.
In ons land schijnt het werk nog weinig
bekend te zijn liet bevat veel schoon gedachten.
heeft zij met hare sWaffen nieders krachtigen steun gegeven aan de toenmaals nog
zoo jonge veedrebeweging, de hoofdgedachte
van haar laatste werk ontleent-ni' aan de uittil mg
r v leg rinst enbrengtdeze weer
in verband met hare vredesdenkbeelden, zoodat :ij komt tot de volgende vergelijking:
s Evengoed als in onze dagen het vliegen

tot de uitvoerbare mogelijkheden behoort, dat
vtlór duizend jaar eene utopie gracht werd,
knagen wellicht eens de woorden van Jezus
s licht elkander liefs werkelijkheid worden.s
Het wil mij voorkomen, dat hier twee ongelijksoortigheden naast elkander gesteld worden, liet eene ren technisch, het andere een
zedelijk pogen maar als men dan verder
leest, dat zij vraagt, rein meent ge, dat gij
hooges stellen meet Shakespeare of lidison,s
dan bewijst zij hierniee, dat haar blik gericht
ia op. de wereld der ideeën en sij..liet vliegen
;door techninike middelen) beschouwt ah resultaat der gedachte.
Waar moed nodig is; kan zedelijke kracht
niet ontbreken: de vlieger moet behalve Lecheiker hoogvlieger zijn in aard en gedachte.
Ik bedoel hier vooral de vlieger, ontwerper
van het toestel, als een Wright, een Illériot
els landgenoote van Graaf Zeppelin heeft zij
natuurlijk Ook het oog op de bestuurbare
luchtschepen.
Ze vertelt van een rozenfeest, door een
Amerikaansch millionnair op touw gezet.
't Is een aardige vinding. liet destijds nog
te openen Vredespaleis zal haar wei op deze
•
arde hts grb,min hebben.
&mals het Vredespaleis de geleerden zal
ontvangen, die hunne vredesdenkbeelden komen
ontwikkelen, wordt. in Lazen op het rozenfeest eene samenkomst beoogd ter ontwikkeling van die gedachten, die de menschheid
moeten brengen tot een honger niveau. Want
de zedelijke vooruitgang moet gelijken tred
hnuden met de technische; de ontwikkeling
der vliegkirest, waarvan Barones von Suttner
wonderen verwacht ook voor hare vredesidialen,
heeft immers nog niet bewezen, dat de verhevenheid der gedachten in meerdere mate
dan voorheen hét deel der menschheid geworden is.
Vddr ik mijne beschouwingen voortzet, wil
ik tot goed begrip, in enkele trekken den
inhoud van dit boek trachten weer te geven:
De hoofdpersoon is een jong meisje ',Franks
Gallen+.
We maken kennis met haar op het regenblik, da(jáj_ierdroefheid is over het overlijden
van haren vader en nu geheel alleen in moeie
lijkt fiaantieele omstandigheden een nieuw leven
beginnen moet. Zij ondervindt, dat jeugd en
schoonheid in armoede een angstig bezit bre
wezen. Op het onverwachtst verheldert zich
hare toekomst, doordat haar grootvader rem
moedersaide zich haar lot aantrekt.
tro
e gras
e
g, ta
rijpe dochter verstooten, nadat zij den gouverneur van haar broer gehuwd had. Toen de
graaf behalve de dochter ook zijn mengen
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zoon verloren had, en van Franke. treurig
achterblijven was ingelicht, trok hij zich op
zijn ouden dag het lot van zijne kleindochter
aan en bood Franke bij hem op het kasteel
•
een thuis aan.
Stormenderhand verovert zij haar groot. vaders hart, en zij krijgt den ouden man
werkelijk'liaf.
Het nieuws leven had zijne schaduwzijde
in de aantreigheid van een paar hooghartige
freules met bekrompen denkbeelden.
Bij het overlijden van den graaf watt Franke
Mine erfgename en kwam in 'het bezit van
ongekende rijkdommen. Het laat zich denken,
hoe bovengenoemde freules haar die misgunden.
Zij wilde haar fortuin dienstbaar maken
aan den vooruitging der wereld. De secretaris
van haren overleden grootvader, Chlodwig •
Helmer, een intelligent jonkman met vèr.
strekkende plannen, hielp haar vorm te geven
dan bij haar nog sluimerende gedachten.
Ze bekwaamde zich voor het optreden in
het openbaar en toen zij de uitnodiging ontving van den millionnair Toker om op rijn
rozenfeest te Lustten te komen spreken, gaf
.
ze hieraan gevolg.
-Zich in le vdornaame«islitifaiiclifeKdi-tor •
de jonge meisjes, maakte ze op de talrijke
aanwezigen der uitgaande wereld, zoowel -als
op de vertegenwoordigers der wetenschap een
overweldigender indruk.
Zij wist haar gehoor er diep van te doordringen, dat verheven gedachten nodig zijn,
wil men gelijken tred houden met den hedendaagschen vooruitgang; de zedelijke hoogte.
vlucht moet parallel blijven met de technische.
Voor Franke was de steun van Chlodwig
Helmer eene kracht, die haar oorsprong vond
in (ene idealistische liefde.
Een vooruitstrevend Prins, die met en door
Franke misschien eenmaal in zijn land de
nieuwere denkbeelden zou kunnen verwezenlijken, deed aanzoek-om hare hand. Zijns ondanks odersteunde Ilelmer dit aanzoek. —
Toen kwam ongezocht het oogenblik,' dat de
beide gelieven (ze beminden elkaar, zonder er
zich ooit rekenschap van gegeven te hebben)
in elkaar's armen voerde.
Hiermede herinnert de schrijfster eraan, dat
ondank. de idealen, waarvan onze gedachten
vervuld zijn, en die we der menschheid nader
' willen brengen, ondanks het vliegen mechanisch
en geestelijk, wij niet moeten vergeten, dat
de vogelen, die ons tot dat vliegen een voorbeeld
ven, witte alles Min »wie bouwden.
n it wer nu voor eigen ge achten veel
aanknoopingtmunten te vinden.
Het fundament eener nieuwe hoogere gedachte hoopt de millionnair te leggen door
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H. M. de Koningin bracht gisteren een
bezoek- aan de Haagsche Kantwerkschool, aan
welke inrichting vrij onlangs een artikel hebben gewijd. Mej. van Bergen, de directrice,
leidde Rare Majeateit 'rond en verstrekte Haar
verschillende inlichtingen omtrent leergang
én werkzaamheden. Daar Hare Majesteit . de
school in hare gewone werking wenachte te
renwee- Iret-oal.... aija ia vollen gang.
Vele leerlingen kregen een vriendelijk
woord van de Vorstin.
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Onder dit hoofd zonden we een berichtje
de wereld in, over het feit, dat slecht vrouwen
zich totnogtee hadden opgegeven om als arts
naar Indië te worden gezonden teneinde de
pest te' bestrijden. Thans • ie het niet meer
waar, want drie heeren-artsen hebben zich .
nadien nog voor Indië opgegeven.
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zijn rozenfeest, dat hij laat leiden door het
van idealen vervulde jonge meisje. '
s I let goede in den mensch de motor voor
zijne geestelijke vlucht.. — Deze enkele woorden belichamen de- idee van het boek.
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RIJ TOP NAEFF.
Het is een moeilijke en delicate kwestie,
een auteur over zichzelf, over zijn werk uit
te hooren , zonder onbescheiden te worden.
En om het publiek van zoo'n gesprek iets weer
te geven, wat hun deugd kan doen en Racer is
dan wat gepraat; Mg lastiger. Te vertellen
van het huis, de kamer de theekopje of de
mde
kleeding van den groeten man of de
vrouw, het mag een zekere,charme hel) n —
hoe iemand doet in zijn binnenkamer, per
slot gaat dat toch niemand aan!"leven
we a erna. in een land, waar het regel is
onbescheiden te gluren naar een 'jokende
persoonlijkheid. De kranten in Amerika vertellen, hoe die of die zijn neus snuit, in
Parijs concentreeren de artikels zich ol foto's
niet van de schrijfster of de actrice' -Ave,
maar van haar onontbeerlijke ménagerie, maar
in Holland: step!
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Top Naeff bezit, meen ik, geen hond of
poes of aap'. Wij zaten — dat wil ik nu wèl
vertellen — in haar prettige stille werkkamer,
rondom Dordsche stadstuinen, en het gbIst.
Allebei in een makkelijken stoel, de thee
vijór ons. De bezwaarlijke gevolgen van het
onderhoud, erover te moeten schrijven, drukten me ietwat.. Ik wou niet om de dingen
beenpraten en Top Neeff scheen niet al te
geneigd, 't veel over zichzelve te hebben ; ze
vond dat, geloof ik, zoo'n beetje dwaas en
----Ori
, toodig.
•
Daarom was het mij een voldoening, dat
we al gauw bij ,,Voor de Poort. belandden.
Ze is als een moeder, die het liefst haar
laatst-geboren kind vertroetelt ... over dit
boek spreekt ze het gretigst en het makkelijkst. Ongeveer drie jaar heeft ze eraan
gewerkt, en toen de topje de deur uit was,
heeft ze zich een tijd lang ontstemd en verlaten gevoeld, dat dit nu voorgoed bij het
verleden hoorde... Toen, langzamerhand, is
de waardeering gekomen, eerst door de publicatie in Groot-Nederland en daarna heel vlug,
toen het boek ' was verschenen. De tusschentijd is de meest zenuwachtige geweest, het
slot voldeed haar niet, zij wilde het anders
het mi èst anders. In de drukke dagen van
een snikheeten zomer kwam het klaar, zooals
ze wist, dat het zijn moest. Van dat moment
af heeft ze van alle kanten de bewijzen gekregen, dat men haar in onze literatuur zeer
hoog schat, wat een auteur innerlijk goed
kan doen, zoo hij er meer in ziet dan wat
nutteloos gestreel aan zijn ijdelheid. En nu
wordt van het lijvige boek al een tweede
druk voorbereid!
Top Nuit' heeft dezen roman allerminst —
zooals het publiek in het algemeen wel eest
geneigd ie te veronderstellen — uit haar
mouw geschud. Iedere schrijver, die het beste
wil geven, werkt en werkt weer over, schaaft
en polijst voor hij, iets loslaat. Dan kan geen
moeite te veel zijn, dan is zijn heele gedachtenwereld wild vervuld met dat éérie , of het een
levende liefde gold. En het leeft ook, niet
om, maar in hem. liet gezegde van Bodemt :
,,Vingt foie sur le maler - remettea rotre
uurrage, Polissen-le sans omme et le repolissea
Ajouten„quelquefois, et navent etfaceze blijft
het niet .tijd waar? Ilij "rop Neef is het
-.km. zoo. Zij vertelde, hoe ze om het boek
alles heeft gedaan, hoe ze zich soms dagenlang pijnigen kon om ddr. woord, ééne zinswending. En lachend stelde ze daar tegenover,
hoc zij in let degelijkiwk leven eigenlijk een
beetje 'a gemakzuchtigen aard heeft.
Toen tij ah esa gekkerd ma school kwam,
.ehreef sr dadelijk Olchoolddelleas, het be-

Hoofdredactrice:
Mevrouw S. L1JQTEN_~._,
helrode meisjesboek, dat onmiddellijk insloeg,
al werd het dan ook de schrik van vele brave
schooljuffrouwen. Daarna vlug andere verhalen
voor de jeugd, die haar naam het hele land
door zeldzaam populair hebben gemaakt.
Toen Oe Dochter• verscheen, bleek het,
dat ze al veel meer zichzelf was geworden.
Bijna spijtig merkten de veelbelovende bakvisschen, dat 't de oude, ondeugende Top
niet meer was met haar ontroerende beachrijvingen, op het dramatische af, van al haar
jong lief en leed. En de oude Top is niet
meer teruggekomen, en kilo ook nooit meer
herleven. Als mensa is ze die sfeer al lang
ontgroeid. Zuchtend bekende zij het: ',Wat
staat dat allemaal ver van me af, ik begrijp
niet, hoe ik het zul heb kunnen maken. En
dan hindert het me soms, als de menschen
vragen, waarom ik niet- me
die leuke
meisjesboeken schrijf.. ‘_.n
In ,,De stille getuige• was haar kunst
definitief gekeerd: Zelf beschouwt ze het boekje
niet als een verhaal, maar als een gedicht in
proza. Inderdaad is de zoetvloeiende taal van
de werkelijkheid verre af. Maar voor mij zit
er door het
meed, Met geheel echt aandoet. In ',Voor de
Poort. heeft Top Naeff rnéér bereikt. Hier
geeft geen enkele zin den indruk dat er gezocht
is naar een mooi effekt, deze roman heeft de
wel-overwogenheid van een gerijpt talent. Hij
is ontstaan uit een wil, die geleerd heeft sickzelve te beheerschen.
Zij legde uit, hoe haar idee is geweest een
roman te -schrijven met een gegeven uit het
reëele leven, overgezet in een sfeer, die eigenlijk
onwezenlijk te noemen is. Dus gezien op haar
zeer eigen, bijzondere wijze. Niemand valt het
op, dat •er gesproken wordt over het kleed
van Liesbeth en niet over haar japon, zooals
men het toch gewoon zon zeggen. Er zijn
vele voorbeelden zoo. En da het "niet opvalt
is juist het bewijs, dat het boek goed is.
Allerminst is het realistisch in dien zin, dat
wij er het leven niet in terugvinden zemels
het zich onopgesmukt aan ons voordoet.
liet boek is: Top Naeff, niet hak stijl.
Ze vertelt, verduidelijkt, ontrafelt, schikt en
schift. En er mogen enkele bladzijden in voorkomen, die voor dochters van angstig zorgende
mama's te gewaagd aandoen, omdat de schrijfster
het noodig heeft geoordeeld niet over alles
heen te glijden, wat er in het zieleleven
. van haar hoofdfiguur omging -- er is nooit
dat rauwe begrip in van de werkelijkheid
zelve, gegeven met al haar kleine onbeduidendheidjes in een burgerlijk omhulsel. /let is wat
anders dan het z.g. realisme, dat de laatste
generaties het meest beoefend -hebben. Vrijwel
onbewust is ze daar van at' gegleden, zonder
zich veel te hebben beziggehouden met
stroomingen in de literatuur of theoretisch
nieuwe kunstvormen bestudeerd te hebben.
Zelfs, zooals zij reide, beeft ze niet veel
gelezen. •
Het boek heeft om dit alles, om de mildheid
erin en om het ongemeen subtiel doorvoelde
een groote waarde. En nu 'rop Naeff zoo
helder en hecht tegenover haar kannen staat,
kan het niet anders of zij zal zichzelve
voortdurend verder weten te verfijnen en te
verdiepen.
Maart j91 I.

.E. ZWA RTENDIJK.

PAASCHEIEREN.
En nu is het weer Paarlen ....
,,Niets is gestorven, want alles herleeft..
Dat was de jubelkreet, waarmede men in
de oudheid het feest van ('eren, de weldoende
godin, begroette ... Hier, in ons kleine, koude
kikkerladje gaat die herleving, der natuur
nog al eens een enkele paal gepaard wiet
wind en regenbuien, afgewisseld door regenbuien en wind, — zon, Jong groen, lentebloemen en lichte voorjaarskleiren, alles wet
men zich 1.011 hij het pasachkeat denkt, wat
er dir zekere isietiselne bekoring aan geeft,
waarmede de dichters het hebben getooid, dat
ontbreekt in de werkelijkheid nog wel eens.
Tegenwoordig ten mieste. want sar_ schen ras
leeftijd spreken altijd ra» de wunderselimme

BUREAU van A 011110.8T8.18 ZIP BEDAM&
KNEUTERDISK I e, 's-GRAVENRAGE.
TELEPOON-21211.

PRIJS DER, ADVERTENTIEN:
Van 1-6 reeds f 1.25. Elke regel meer f 0.20. Groot e letters woeden naar_ plaatsruimte_ _ _
berekend. tij abonnement belangrijke korting.

paasehdagen, die zij buiten in de jonge, herboren natuur gingen doorbrengen, — een
verleden tijd om jaloersch van te zijn! Zou
het zoo zijn geweest? 't Kan natuurlijk, maar
't kan ook zijn, dat wij, dank zij de meerdere perfektie van onze -binnenshuis verwarming. gevoeliger zijn geworden voor een beetje
guurheid daar buiten, — dat we niet zoo
gauw tevreden, boven al niet zoo poëtisch
gestemd meer zijn ... misschien krijgen wij
dat later — in onze herinneringen! — Wat
mij betreft, tot nog toe bepalen zich mijne
paaschsouvenirs bij de fraai gekleurde eieren,
die vrij kregen; het waren niet alleen ronde,
zooals de legende het "Rorschrijft, maar ook
blauwe in indigo, geléin uienschillen en
bruine in - koffiedik gekookt; en als men zich
boel veel moeite voor ons bad gegeven, dan
vertoonden zij combinaties van kleuren of men
had ze versierd met kleine figuurtjes en opschriften, die met de punt eener schaar op
de schaal werden geteekend. Ze haalden niet
bij de wonderen van suikerbakkerskunst, die
tegenwoordig reeds weken van te voren, als
een waar mozaiek van suiker, marsepein en

kunnen, zeggen dat de kwaliteit ook niet
meer haalt, hij wat die vroeger was. Wat
daarvan aan is, kan ik niet heoordeelen ...!

en kindermonden opwekken, maar ons voldeden ze zeer en je kon er dan toch maar
mede stikken., hetgeen in dien lang vervlogen
tijd al een overblijfsel van de genoegens der
vroegere sPaaschweide. was.
Van echt heidensche afkomst dat paaschei!
Lang, lang vddr het begin der christelijke
jaartelling, bad het . ei reeds eene mystieke
beteekenis: het was het zinnebeeld` der. lente,
ook dat van den oorsprong aller dingen. Dit
beeld der wederopstanding dit den schijnbaren
dood, het natuurwonder der geboorte, heeft
zich klaarblijkelijk door vele eeuwen heen
bewaard en is met zuurair_ andere tot traditie
geworden; en daar in vroegere tijden bij vele
volken, vooral in noordelijke landen, het
nieuwe jaar met Pasehen begon, zoo is in de
middeleeuwen de gewoonte ontstaan om op
paaschtlag aan vrienden en magen eieren uit
te deelen. Dat ging evenwel maar niet zoo
eenvoudig, huiselijk toe! 1/e eieren toch, die
voor geschenk bestemd waren, werden van te
voren met zekere plechtigheid naar de kerk
gebracht om gezegend te worden. Een godsdienstig nieuwjaarsgeschenk dus, dat zooveel
te welkomer was en zelfs met klokkenspel
werd begroet, omdat in dien tijd van strenge
onthouding, even goed als vleesch, ook eieren
na Aschwoensdag gedurende de geheele vasten
aan de geloovigen verboden waren.
Langzamerhand heeft het passchei evenwel
zijn mystiek karakter verloren; de godsdier.
stige beteekenis van het gebruik is er afgegaan
en het werd eenvoudig eens uiting van
vroolijkheid en pret.
Zoo hadden
Frankrijk, en ook in S0111uiige steden van Duitschland, later de eierenprocessies plaats.
Dan trok de gansche studeerentle en geletterde jongelingschap, voorafgegaan door pijpers
en tamboers niet huizen gewapend naar het
kerkplein.' haar schaarden zij zich om liet
groots gele: teiergele) vaandel, dat zij in buis
midden meevoerden en werden lofliederen
gezongen, waarna zij zich ni de veráchillende
straten verspreidden om overal aan de huizen
eieren op te halen, die in groote niet gekleurde
_linten versierde manden werden meegenomen.
Ilet -behoeft niet gezegd, dat die eieren -niet
alle in behouden haven aankwamen! Menige
geïmproviseerde omnaelette, die nimmer de
pan zou zien, werd op zocht dag jammerlijk
onder de voeten vertrapt! Maar de voorraad
was groot genoeg Dm als hoofdschotel te
dienen bij den vriendschappelijker] maaltijd,
waaraan de deelilemem aar] den optocht aieh
vereenigden en <lie zich daar groote matigheid
en eenvoud kenmerkte hardgekookte eieren
mrt sla, -- een paasehmaal, dat op den
huidigcn dag, dtmr het traditioneele krentenbrood opgeluisterd, ook in ons land nog bij
sommige ondentetsche families op de tafel
verschijnt. Maar onze vaderlands-be bakkers
hebben al sedert jut en dag gebroken met
dr gemoedelijke gewoonte om dot petoetkrentenbrood, dat met bijzondere worg werd
gebakken, als geschenk bij hunne klanten
thuis te laten hrsurro. Ett in], die luit web,»

In Normandië is nog een overblijfsel van
de eieren-processies blijven voortleven; daar
lonen op eersten • paaschdag de boerenjongens
het land af met een kruis van frissehe voor.
jaargbloemen en zingen___oude volksdeuntje:
voor de verschillende hofsteden, waar men hun
eieren ter belooning geeft-r
In Spanje, waar met Paschen het seizoen
der stierengevechten begint, «orden den overwinnenden Torero in den zilveren schotel —
zijn eeteprijs — bontgespikkelde eieren aangeboden.
In Italië en Griekenland voert de jeugd in
sommige streken nog eierendansen uit, doch
ook thiár gaan die oude gewoonten meer en
meer verloren. Nergens zijn aij • zoo goed
bewaard gebleven als in Polen en Rusland.
Het ie daar nog steeds een algemeen gebruik,
dat op Paaschmaandag de landheer aan ieder
die hem bezoekt een ei aanbiedt en dat ten
teeleen van welkom met zijn- gast deelt.
gelegenheid in een uitgebreiden vriendenkring
verheugt! Misschien is het hem gepermiteerd
hier het het sVmbool voor de daad te nemen
en het ei slechts even a. den MOTUle
brengen ...
Wat nu de aanleiding is geweest tot toet
kleuren der eieren, daarover zijn de geleerden
liet]niet eens, — uit Welke oneenigheid men
zon ' kunnen Et-sluiten, dat zij geen van allen ''
volkomen goed op de hoogte van het geval .
aijnI
V lgens eens oude overlevering ligt ook
daar n eene hijbelsche beteekenis ten grondslag, waarbij Petrus en de haan een rol
spele , Maar volgens anderen is dat niet
wan aanlijk, 'omdat th kleur die men de
eieren gaf, bij verschillende volken niet dezelfde was: sommigen hadden ronde, :arder-en
blaatte paascheieren.
Meh zou dan kunnen aannemen, dat er bij lier
kleuren enkel een behoefte tot versieren heeft
voorgezeten, En in die opvatting wordt men
versterkt door de wetenschap, dat reeds in de
vroegste oudheid de Perzen, wier zin voor
kleurenharmonie nog steeds bewonderd wordt,
hunne eieren op artistieke wijze verfden en
vooral verguldden.
• In later tijd hebben dat ook de fransehe
schilders gedaan, -- zelfs Vatteau heeft zijn
• penseel geleend om van het passchei een
voorwerp van kunst te maken. In die dagen
van weelde en verfijning was een mrt kostbare steenes gemonteerd af geemailleerd ei
-aan het hof te Versailles volstrekt geen aeldzarimheid.
Over .ze hedendaagsche paascheieren valt
niet veel te zeggen zij 'zijn meer middel dan
doel. II ij geirrnikt het mn er de feestgave in
aan te bieden, die hij voor haar uitkoos en
die alles omvat wat smaakvol en elegant
van suikertonnen en chocoladt•-pralines af, tor
brusschelsche kant en parelen toe!
.1Iet allerlaatste snufje ms dit gebied is hor
aei in glas., = kleine krinstvoorwerlijes, die
den ovalen yorm hebben en die in een glaadri
omhulsel geplaatst worden, zooals vroeger de
llorile.pentlides op don schoorsteen nenden.
Ilet zeer eigenaardige var] paascheieren is,
dat zij — ronder begeleidend kakelen- op het
wereldtooneel m-erschinr.! Dat gaat heel stilzij worden gevonden,
leitjes in het, werk,
— in 't verborgene, min erhoopt, onverwacht
eene verrassing ...
Misschien is die bescheidenheid, die af]] ezig.heid Vuil alle drukte te verklaren door het
woradervreellide, nog door geen inenschen, er.
stand begrepen nattitir,rseliijnsel, dat die
naam:beieren niet sloor een kip maar door •
een haasje winden gelest,!
Els dat geschimp altijd bij drie tegelijk
stille gut. Dingt seynd drey. Druin schrok
dir drek I tster-ls ; tlóub and llolfening sambt
der Liám,
iell;11b. aas dra llerzen Subleb,
(ilaub der kirch, ieetren maant' Gat, Lido.
Ihn bis in den Todt».
Glit.
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VOOR ONZE TUINEN.
One volk. heeft altijd veel gevoeld voor
ruinen 'en ininversiering. Echter zon mest
kininen ~gen: welk volk zen er niet toer
gevoeld hebben Kent men heerlijker bezit dan
iien PIM, kostelijker liefhebberij dan tuinieren
of tuinieren (zien} Ik moet thans denken aan
dien grijzen notaris uit een onzer provincie-

gliens en rats. Spieghels tuin — ge hebt er
in gewandeld dessen zomer nog — 't was 't
liefelijk Meerhpisen , waar de Tentoonstelling
de 1
-rouw 1813-1918 gehouden werd.
Over Iluygliens tuin is juist den laatsten
tijd moreel te doen geweest ,• daar men het
huis Ilofwijek en den taaie immers wil terugbrengen in den toestand, waarin 't verkeerde,
toen de zwierige Hanghens er zijn gedichten
nekreef. En Cate• zijn tuin
dat is immers
ons eigen Zorgdliet. — Het Ildagsehe Zorg-

evenals de Bedriegertje@ van
Roosendaal. Wat een nare tuin. versiering was dat toch ! s't Onnoseltjee dat er mee gefopt
wordt, Maat hulpeloos in haar
fraaie kleeren te dansen boven
het uit den grond spuitende
waters.
Enfin, in den. tijd Van Vader
('ais was men niet ~ijzer en
wilde misschien wel ets. Maar
als ik wel eens hoor van kinderen of jonge meisjes, die er
door hun, gezelschap ingeloopen.
zijn, met' de Bedriegertjes bij
Arnhem, dan word ik altijd woest.
Zoo'n 'ontdane en gevaarlijke
aardigheid, om iemandtoor den
Melen venliren dag natte voeten
en rokken te bezorgen ! Wie 't
m ij leverde, ik keek 'm van mijn
levensdagen niet meer aan, in
rollen ernst. Wie weet, wat die
stom-vervelende Bedriegertjes al
een kwaad hebben gesticht, en
kwalen op hun geweten hebben.
nobeler soort vermaak geweest.
wat een tuinkunit werd niet
vereiseht om de geschoren hagen
glad en, gelijk alp muurwerk te
handen!
Elke draai van de laantjes der
Ibrolhoven voerde naar een ronde
epen plek, waar eedMinbeeld of
tuinspiegel stond. Vondel schrijft
zelfs over een doolhof met een
Marmeren Lucretia er in, die zich ze

rara l.

mij reeds veel verteld laad.
Eens bij hem .op bezoek, nam hij me mee,
een..eind buiten de stad, en toonde me het bezit , waartoe zijn liefde voor tinnen hem
langzamerhand gebracht had — een glische
boerderij met boompaarden, bloem- en moe.
tuinen. —.
Niemand toonde me ooit kostelijker bezit;
niemand benijdde ik ooit plo; om nat hij hemt.
Tonen maken ~veel uit in de cultuur-

op wat het was. — Alp nu al de bewonen
van de groot., Matige villa's al de hulpmiddelen der nieuwe tuin-architectuur en
einverniering te baat nemen, om van hun
toen wat moois te maken — dan kan Zore.
v t om nog genot genoeg opleveren. —
Bewoners van Zorgvliet --- wellicht kunt ge
uw - voordeel doen met dor staaltjes van tuinverfraaiing, die we u in dit én Ons vorig
nummer toonden.

in 't hart drukt — ge weet wet —, met een
e llit wondt, maar doet geen pijn.. — En uit
dat hart vloeit dan mode wijn, ter, lafenis
van de Dolenden.
\Vaar de Hollander, ook graag hun tuinen
mee versierden, dak wao met horens en schelpen. Die zetten se9nn tusschen hun Keizera.
kronen en Tulpen, hun geliefkoosde bloemen,
in. Tal van afbeeldingen dezer schelpenversieringen bestaan nog; ook de versieringen
zelf vindt men hier en daar. In de buurt ne
de Bedriegerijen op Roosendaal ie er bijvoorbeeld nog een.
Wat ik u bier aan tuinversiering han tomen,
gaat horens en schelpen verre te boven.
Weet ge waar ik de vazen ien IIook zoo
mooi voor vind? Om aan te bieden ah huldeblijk

lee. III.

nl _met. -roede- pioenen, lil dein herfst roe ik
hem willen zien met paarse herfstseringen,
~veel als er mar bij mogelijkheid in
kunnen. —
Helam vallen de meente dezer schoonlieden
lang niet onder ieders bereik. Ze waren voor
e tstin•, en anitenplantse.
Voor liet diminutief bloempot heb ik in
n". IV ook nog wat. En in de hoeken van
mijn balren, waar ik aspedispa's heb, renden
porten als ni% V wilt beeldig staan.
De clichés zijn ons welwillend afgegaan
door de N. V. de Iloogeberg Velsen. •
INGEZONDEN MEDEDEELINOEN.
Prijs per regel 40 cent.

een tuin heeft, groot genoeg, om een stuk
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als dit tot zijn recht te doen komen. Waarom toch altijd maar weer beelden gegeven of
meer dergelijke traditioneele huldeblijken:' Kan
inen iets mooier, denken dm deze standaard,
gevuld met bloeiende granieten
En deze bloembakken kunnen 's winters
Irmteu blijven. Tegen vorst en verdere neem.
Meineden is het materiaal bestand.
flor op een hoek van een terras neer te
zetten, heb ik in vaan III wat beeldigs voor
u. De eigennar van de majohea-potten en stam
daaoln uit het vorige nummer weet schee niet,
dat er soo iets moois op tninveririeringsgebied
bestaat. Ge ziet, de motieven :fijn antiek. Denk
u in dezen bak een vollen, oer kermen palm,
met rondom den voet wat kleine fijne, toch
nog heiig °pronkende planten. Zonder twijfel
zou 't ook mooi zijn om den bak te vullen,
te overvallen met al wat bloeit in den zomer-

vn. n.
• uesehinIceis %nu onr tolk, dat Ter Gomt
in Ten eni el prezen Geschiedenis der
eriaakegi Te iele !bladzijden heeft waanlig
Hij Meed «iet Ainiu alIiimardiust
venende: ,Iler diminutief sera
it is li I ii eill•
b. b ,
;nieuwe de urine
bon Lor
IbIrribillbietImb snor hoor arme ,ull`tet
b
krt ,bnjobbrIdallrr 1* 11111t ...k plaat...
B, rorkrk tuamu
rot non k...einder IbbIlie II , nu Sur nin I, lint •
0410.11

Kr* ligt JIder een mid plaatje voor me , dat
Zergeliet vonmtelt
den tijd snij Vader tets.
t hik \ ader rats heeft zich druktp bezondigd
sen dr n ammakelijki• tuinvemieringen van
thrlitrrátl.
K, n Nepten', tronend up ren vierkorst
kent rit>. .
ren uninintbItIrknenellijr, dak hij
dir
retnno*,
ast a,nlu ilellVritir
Ann pnwir• are. mr.hoopt. tuttig elkaar.
rorirrood dir ..krligr •nrInnertn-,
dra

Vee 0.
gild ! kiel wille - meisinten en naam nep-listen,
rn gide irriairvehrkketi en ira..
enter.
wirirkirio Ina. hij any »krik, vol

enigen tijd geleden werd mij gevraagd
hoe het toch komt dat nog zoovele ouders
er tegen zijn dat kalme dochters eerre of
andere sport beoefenen, terwijl het tegenwoordig
toch wel algemeen bekend geacht mag werden
dat de sportbeoefening gerond ie, dar het
lichaam er door gehard wordt en ons minder
vatbaar maakt voor verschillende weersinvloeden.
Deze vraag in niet zoo makkelijk te beantwoorden als • misschien zoo oppervlakkig wel
lijkt, daar het feit dat iemand tegen de sport
in het algemeen of sommige sporten in het
bijzonder is, gewoonlijk voor ieder persoon
(ene verschillende oorrank heeft, daar het
geheel afhankelijk is van persoonlijke opvattingen.
De ouders die tegen-sport zijn, sijn natuurlijk
meestal zij die zelf nooit aan sport gedaan
hebben, die dm ook nooit het genot gekend
hebben van het heerlijke vrije bewegen in de
buitenlucht, dat het beoefenen van de meeste
sporten met zich brengt. Wat is het geen
innig genot, al, je 'a morgens op gekoot ge. zetelt hebt of thuis beat besiggeweest,'emiddags
dr leden eens flink uit te kunnen ',trekken,
eens flink hard te loepen bij een of ander
snel; of op je fiets een tdrht te maken en
zim op aangename wijze een mooi plekje op
te zoeken, dat je met loepen onmogelijk in
zoo -korten tijd kon bereiken; mij dunkt, zelfs
iemand die nooit aan sport gettaan heek
moet hiervoor koenen voelen.
Vroeger werd Mink beweerd dat Rekten voor
meisjes ongezond was, dit was dan de reden.
waarom verseheidem ouders het hunne dochters
verbeden. terwijl de vanshet wel mochten
doen. Gelukkig is men tegenwoordig vrij wel
adgentrall vnl, dit denkbeeld teruggekomen .11
longen uit ;tin grein de meisjes e ten gOed
artsen als dr jonnens.
Wat het beiwifenen van andere 'meten betreft, eed ik dat rr noden zijn die dit tegruh,adrn omdat naar dj 11.1.1(rn, dr speel bijnank,
de omgang met de jongelui, het thee drinken
ra dimen ede boofilirekni zijn mi dit ei jingle.,
ikrisorki eek gel eens het irri•l, maar .men
mag dr sport hiervan niet de ...held geren,
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daar hetzelfde even goed plaats heeft op
danslessen eq andere gemengde samenkomsten,
waar we onze meisjes toch ook wel heen laten
gaan. Het ie wel neer te betreuren dat ê
sport dode sommigen op deze manier misbrtele
wordt, maar ik geleid dat de genote meerder:
had van onze sportbeoefenearstera-vairde go*
honden om de sport zelf en zij allen er ridk
op toeleggen deze steeds beter te lesren, vlugs
ger, handiger te woeden en dus wel degelijk
den tijd, dien se op het spoetterrein doortrapten, gebruiken om ad te oefenen. De meiejee
:Wie. het meer om - het theedrinken • ens. te
doen is, zullen-gewoonlijk ook niet den helen middag op het veld komen, maar pas
verschijnen tegen dep tijd dat de endemie
aan nitaoheiden beginnen te denken, dan nog
even een balletje mee slaan of gooien solider
- zich ook maar in 't minst te vermeien, om
dadelijk daarna het dubbele weer op te zen
kep; maar 'juist doordat ze meestal .pess
laat naar het sportterrein gess lijkt mij
dit vair de ouders vrij . makkelijk te am:trokererr en zijn deze er tegen dat -hunne
dochters op die manier den tijd_clooden,-dian
kennen »ij het haar grzeshicrli•jt
Wat verder den omgang manken de jongelui
en meisjes op het sportterrein betreft, geleid
ik dat deze prettiger, betei is dan elders; ze
man er kameraadschappelijk mist elkaar om,
Aromen niet, openers fouten te wijnen, treden van-elkaar te- keren en temen ziek-over
het algemeen juist Bowls ze zijn: hulpvaardig,
geduldig, egoïst, driftig eet.
Nu heb ik- moeders wel eens.hooren zeggen
dat de mei jen juist door dezen vrijen omvang
zoo ruw en jongensachtig_ weden, dat ze
allerle~ingets-gaim gWtiiken, die ze
van de jongens overgeoomensliehbee ene. . en
dit kan ook wel-dikwijls bet geval zijn; maar
men mag hier weer niet alleen de sport de
schuld van geven; meisjes die broers hebben,
zullen eanseleze.00k vaak uitdrukkingen overnemen die men in een meisjesmond liever
niet hoert; maar daarom wil men toch niet
beweren dat het voor meisjes niet goed is
',roers te hebben; bovendien loeren -ze langzamerhand deze spreekwijze wel weer af, als
ze merken dat deze in gezelschappen misd ont is, en voor een meisje minder geichikt.
&n mijne insimingunetig uitvloeisel min de
sport is, dat, het beoefenen ervan de eerzucht
van de' spelers prikkelt; ieder wil het spel
7.013 goed-Mogelijk, spelen, zien we- anderen
trachten net ZOO -goed te werden als deze ;
natuurlijk lukt dit niet iedereen, want niet
ieder beet denzelfden aanleg en kou liet evrnver
brengen. Als we' bijvoorbeeld eens nagaan
hoeveel er -hier in-des klaag getennist wordt
en hoe weinig bepaald uitblinkende :Teelsters
we hebben die zich met. goede buitenlandedse
—speektere kunislai meten; Wan' volgt-_
-hiainit
wel dat de gechiletheid voor die sport bij
velen ontbreekt; ook kan het zijn dat men
geen tijd heeft om geregeld te oefenen, want
om in sommige sporten uit re blinken, tenzij
men er enen huitengewonen aanleg voor
heeft, is veel, zeer veel tijd noodig; feitelijk
zou men lederen dag, al was het maar én
uur, moeten oefenen en dat kunnen de meeste
van onze meisjes, die tegenwoordig al even
hardsmoeten werken als de jengels, er niet
sin geven. Ook sullen • de' meeste ouders er
-"reten zijn dat ze bp die*manier de sport vrij
wel tot hoofddoel van heer bestaan maken ;
laten zij zich daarom tevreden stellen teeveel
te oefenen als zij mogen en kannen, tonder
dat -haar week of familiepliehten'er onder lijden.
Een goede oefening voor verschillende :porten is oqk het mede spelen in wedstrijden,
omdat men dan tegen betere speelsters kan
spelen en van haar keren, waartoe men anders misschien ede gelegenheid heeft. Alleen
voor meisje» die sick heel zenuwachtig maken,
waardoor ze veel slechter gelen dan anders
•het ..geval ie en wie deze zenuwachtigheid
den bezien wedstrijd bijblijft, waardoor ze
toch niets leerei en het spelen .alles behalve
een genot ie, lijkt het mij beter niet aan wedstrijden mee te doen. Er zijn ook meisjes,
snor wie het spelen van sommige wedstrijden
uit gesondheidsoogpunt is af te raden; ik
weet. bijvoorbeeld. wel meitjes, die na het spelen
van een hoekeywedstrijd zoo doodmoe thuis
komen, dat ze tot Inde meer in staat zijn;
ze zijn dan te moe am te eten of te praten,
moeten vroeg naar bed, maar kunnen van
oververmoeidheid ook niet slapen, asadat ze
er nog dagenlang de nadeelike gevolgen van
ondervinden. Voor zulke meisjes is het spelen
van wedstrijden, die al hare krachtsieepanning
vergen, beslist verkeerd; zij doen beter zich
gezegeld kalm te oefenen, zodoende haar
uithoudingsvermogen grooter te maken en het
spelen van wedstrijden uit te stellen tot ze
lichamelijk „eierker geworden zijn, Voor onze
krachtiger meisje kan het spelen van wedstrijden geen kwaad, laten ze maar een» Hink
moe thuis komen, dit is gewoonlijk na eenige
riten wel weer' over en zij eten en Manen meestal
he4lijk na de 'linke beweging in de baitenlucht.
Nog een,- rede waarom oudere, niet bepaald
ken de apart , maar wel, tegen het beoefenen
ervan door hunne kinderen zijn, is de dildo nate kamen; liet beefene» Van de leemte
amaril is duw, vooral van die, waarbij loeit
dure enoseligdheden hebben mort , dan lief
litlinseinebam van de club, de goilkleeding,
ha reien al» men indaagden mempeelt ent.
enz., Dit elles beim nes elkaar in den tijd
van een . jee werkelijk geeehlig ratt 1111111'
.

aardewerk, dat tegenwoordig algemeen den naam
laten, dan die meisjes, wier ouders het' ddifastiert 'minder goed kirden doen, Mek met wit-s - heeft van Man. de Chem, omvat zooz-el de
Moeste kostelijke amen (waarnaar niet veel
minder tevreden stellen, met We mee wille
meer over is)". als
doen, als dit nn eenmaal niet kan of eene
de liane drie k
sier eeuwen, ontleen. dkit.
Chineeed dat
minder dure sport kiezen. 'Ook keen ze zelf
tegenwoordig era skai dwg ledet, is meestal
trachten van haar kleedgeld wat over te
sparen 'om dit voor sportbe000digdheden te. nit den beroemden ~tijd, (+ Idee), Doch
ook van later daast isije kode witte soorten
gebruiken, zoodoende {teren ze zuinigheid en
•
bekend.
overleg- en 'kunne» den toch die sport bebaar
moeite
aantrekt-De eerste tee .zeilla.•etekkin Chineach
die
-het
oefenen
er veer. socardr Ik mij herinner-.nog
porselein die in Xtitioga bekend werden, zijn
- Nseen wierookvet hoor att.'nereldreizieer vit dr
-Mi_ argument dat ik vatekaitheb kooien gn.
middeleeuwen naar', Venetië overgebracht en
Muilen tegen • snedige sporten: - het gevaar
"dat deze spotten opleveren; voor jongers aten' a» witte schaal, die nw -in .1fresclen wordt
bewaard en als merk <neigt bet woerd
voetbal, Mant dit kussen " we hier buiten
tra (geluk), in beer Jim lt. glazuur mie
bespreking latens voor meisjes tegen-schaats
sarijden en hockey •- spelen ; en het is niet .gebracht. Die tee .tukken uit porselein
mijn, - in kleropa • terecht zeer' bewonderd.
tegen te spaken dat hier werkelijk wel enig
Wel wonderlijk ie hit doe dit het Witte.
-gever aan verbonden is. Met schaatsenrijden
kan Men, zelfs als men done. goede rijdster :aardewerk zoolang op zijn wettige waardeeripg
beweren;
-heeft
moeten wachten. Nu is weliswaar het
vallen
en
ziek
ernstig
leelijk'
sarechil teeehen 'wit aardewerk en wit jens
maar als men eens nagaat, hoe betrekkelijk
weinig ongelukken er op het groots aantal •Geldt vrij groot, liet poreekin is eenkunstuiting waarin het tuint Va k een neer voors ,
schaatsenrijden voorkomen . dan aal men dit
name plaats inneemt. }kieskauwt, men echter
geen reden Medd om het te verbieden en oneek "met deinen en loopeh
aft een artistiek oogpunt beide producten , r••
I,so
dan staat het aardewerk lang niet altijd liet
krijgen. liet hockeyspelen levert vooral gevaar
laagst.
op als het met onbekwame speelsters gespeeld
In den kusehaildel Klevkamp zijn tal van ,
wordt; in hunne handen kan de hockey-stick
de schoonste witte aardewerk vezen te genieten, werkelijk een gevaarlijk wapen zijn; terwijl
in welke bloemen aow een kleureentiasteering
ook de buitengewoon harde balswermede dit
zorgen, die de witte eire van het echode
spel gespeeld wordt; niet geheel zonder gevaar
aardewerk totschoone welepeekendheid dwingen.
is; dit kunnen we zelf echter tot een minimum
spel
goed
uit
En hoe mooi een witte geschelpte schotel
Mier
onder
•het
terug brengen
ie, men tiet het pas als er kleurige vruchten
te kijken.
- de. nieuwelingen .te meeren koe
tegen het stille. roomwel va» het aardewerk
ze moeten slaan en spelen. Ontmoeten we
A. ne H. nmeschen , die tegen sport zijn, laten we ePL-, -aan liggen-gevlijd..
dan niet boos of driftig tegen te velde trekkeu,
daar.. hun kalm.. laten. vertellen- waarom nes
de
Jesuiria
Mesquita. •
er tegen zijn; dan aal het zeker niet moeilijk
KUNSTHANDEL WALRF,CFIT.
vallen hunne argumenten te 'weerleggen enDe kunstenaar Jessurin de Maude ie eau.
ken van hun ongelijk te overtuigeo ; vooral
der
modernen
uit onze sellilderswereld. Minder
omdat onbekendheid met de verschillende
is hij aangetrokken tot kiwbijzondere van; eelt smarte. en een visroedel er tegen gewoongeval
ia
het
leven,
dagwel tot het algemeen
zijn.
H.
lijk de oorzaken er van
dat Mek in een geval, 't zij mensell of dier
of voorwerp openbaart. Nu heeft hij vrouwenINGEZONDEN IDEIEBELFLENGEN.
portretten gemaakt, 'studies _welke hij van een
Prils per regel 40 cent.
Italieausche reis meebracht. Ze Zijn Wel heel
modern gemaakt deze koppen in pastel. Wan.
neer men bijvoorbeeld eens denkt aan den
pastelarbeid van een Tiechbeio, van een Thérèse'
Schwartze, waaruit ~veel lust in liet mate- and het teem pastel epre brt, •1 es daad
arbeid nuchter aan. Getrouw arm decoratieve
FL. 350
zienswijze, zou een werk van lessurin de
Mantra.. inderdaad ook beter , passen in het
versieringsgeheel van een modern hun, dan
als schilderij aan een wond. Als zoodanig lijkt .
dit werk ons weinig tot zijn recht te mille.
komen. Het zijn slechts enkele vrouwen die
3M
-door Jeasurin .-de'-Mesquita -zijs in beeld ges bracht. Doch hij heeft zijn modellen variELECTR' STOFZUIGER
cerend en boe of van terzijde genomen. liet
opmerkelijk is, hoe de kunstenaar met zijn
naief, weliswaar karaktersodend procelé tot
resultaten komt, welke noehthans een menschenbeeld voor one doen oprijs& Een effen,
weinig door nuancen gebroken vlak voor het
b:VAN
gelaat, en daarin zijn met voorzichtige lijnen
de mond neergeteekend, de ooggin en de neus.
Een kinderteekening van eenvoud haast!
A. de H.

TO

KLOOSTERBOER
SANTEN
AVEN H AD E.
KUNST.

ENGELSCtIE GRIEVEN.

De schoonheid van wit.

II I.
Hollaedalie vrouwen schijnen over bet
algemeen van maning te -zijn dat er in Engeiend voor vrouwen meer kans Instaat om
in eene wetenschappelijke betrekking of in een
wetenschappelijk beroep geplaatst te warden
dan in Holland. Dat ie echter niet het geval.
Zoo zijn er in verhouding van de bevolking iet
in Holland meer vrouwelijke duwtoren, Landertsen en apotheken dan hier.
•
Natuurlijk zij» hier vrouwelijke geneeskun-digen, meestal in henpitalens ook vindt men
bier eenige tandartsen en boven een winkel
in Osfordetreet kan men lezen sLadv-Chemists,
maat vrouwelijke adem-aten worden nog Met
toegelaten. Over het algemeen is het tingchich
publiek zeer conmervatief. ,The tiental bepaal
of Londen» doet wel veel om vreewen aan
te moedigen, voor tendert» te studeeren, maar
veel secce bereikt men Met. De meeste
studenten onder de vrouwelijke tij» .buitenkindeke meisje,. Dat n erg jammer, wat het
een geschikt en welbetaald vak vaorVrollteell
en er zijn vele beschikbare plaatsen tumor
Woordje, sinds er een wet is , dat de
kinderen der lateleme scholen dee•eandrebeiert moeten gebruikeri. 6r worden r Srhnoldentists• aangeteld — mam voor het platteland
zijn er geen aspiranten te winde». Men vraagt
voor verwhillende districten een reizende
school-tand-art» die, behalve vrije reiskosten
en vrij materie! een seleen. van ,d2:Sif 1.11. 301in
geniet — en • er komen geen liefhebbers
opdagen. , Gediplomeerde vrouwelijke schijnen
er niet te ziia en dr harem deernis schijnen
het baantje ent drftig genoeg of nier hoog
genoeg gesalarieerd te vink..
Ook in de eirewhekeii titelt 111.1 neithig
veenwen.
Wel zijn er gediplomeerde vr,,,,,»olijke
apotlirkenebeilienden , maar
. silisproarms
1111rIA men hen, venie noen 'allen nu dr dokters
s dispenseriess
nileschtijilijk klei», priem.
time linkje.. trle Met gninter—
cri,
"Inleen
111111111111.1l. tANA.. NA, osj de
dokter:ni...enten gereedmaken C11 -nhee

Van wit Delftsch !
Toen men in ons land liet bonte achemire,
het Heinrich met goud al bijster hoog stellen
ging; was neig de belangstelling voor het wit
Delftsch niet geboren.
Zelfs lieverd laat in zijn bekend werk
sl'Ilittoire de la Franse de Delfts, het wit,
geheel Onbesproken. Eventjes roert hij 't aan,
zegt in een opsomming van Delf»-h, dat hij
eenige »tukken wit niet zal bespreken, omdat
hij niet gelooft dat ze den lezers sullen intreeeeren.
.... men zie lin bij Klemkamp de witte
pul met takken witte halmen erin, een»
stans tegen een Clnomvehe tapisserie ....
Een kunstminnaar en een kunsthistoricus
zijn no eenmaal twee meierden , dit bewijst
Haard nog cas openga niet zijn goedgunaig
nalaten van de omeeleijving van 't wit.
Materieel' vervulde hij eigenlijk in 't geheel
niet goed zijn taak. liet wit porselein, liet
wit aardewerk kan op een geschiedenis wijzen,
no goed els 't veelkleurige co 't blauwe.
llen blank witachtig aardewerk werd mak
het jaar Doe in China al gebakken. Doch
het wit kwam pas in tel toen de huist van
poreeleinsmaken irae gevonden. Sindsdien ie
het wit. porselein, liet beroemde blaar de
I line in zoo 'moge een gehouden dat men
er hij voorkeur de k wannin-beeldjes van maakte.
, En de Kaaide is een heilige van niet
geringe beteekenie voor den (linea. Zij is
de penonbientie vin de moederlijkheid. In
nimeservicen von het keizerlijke hof gijn
eveneens in zuiver aren wit, niet enkel au
narialijks zichteren vijfklanwigen draak. Ik'
(Interen zijn wel de jimenbakken, hij nrit•
nemendheid gewast. None honderd jaar, MIIM•
langer, blaf de klei dir ver provelein bestenid
was, in drogrund. %m'n legsteen klei-erfenis
bleef te ele geslaeliten
lener liert dat
ure in I huur hemelde geslachten mii patte,
31.1
eis mestten en

vrouw, helpen voor de kleintjes en de wasek. Een
Engebehusan, reizende in Holland, schreef een
boek over ons lieve landje — het beleefde eva
vijftienden druk. Hij vertelt daarin dat volgens
mijn idee de Hollendere gezeilde menschén
meetril zijn. komen kan men in hun apotheken
niets krijgen, wede: de apotheker dan nek •
incompetente inritjes achter lijn toonhaak
eet, en zelf Mijnen door afwezigheid! Hij •
zegt verder ren lasels boel onzin over ons
land, MISS, • dat ie toe'n hebbelijkheid aan '
John Bidt ab hij op reis ie. Onder meer
vertelt bij von cm, Arnhemsen rilinthekes, die .
hij tweemaal beoefent 7- nar een klant natuurlijk
-s ee die mak zeven jaar geleden precies op
dezelfde plaad, bij hetzelfde einielrem ma,
leemde in liet zei f d e la e,k ! Wat een verheiend opmerkingmvermegeu deze Eugelsclunan
moet bezitten, !brt is te herlachelitkom p, laars'
te inden, maar wel eens interessant tr hemen,
hor men ons ta een
etillIns •
punt bekijkt.
•
Waarom er hier zoo. weinig vrouwelijki,
apothekers zijn :' Mij dunkt, de zaak zit roof
witthelol rea e n "f
'De leanagfils
na geld te hebben uitgegeven omsluier acte
te halen, tikt graag Yell gewoon winkelier
werden.' en dat is de apotheker hier in
den volstin ris ven liet weed. blij staat up
gelijken trap, volgens de begrippen van het
Engeleche publiek, als zijn buurman den
kruidenier of den- spendager — nog niet roe
hoog zelfs, zeemate lettetgetroemdc heat gewnen•
lijk veel meer geld, daar hij beter zaken doet
— het gek is duur hier en wordt veel gebruikt!
Even als al de winkeliers sluit de apotheker,
op- de den, voorgeschreven birdi,wet en ook
is rijn •eitikel Zolidlage dgl.:gebeden dag ge.
sloten , met uittonderingiran één uur s' avonds,
Met no Zeer voor de zieke mensellheid, als
snel om de jongelingschap 'boven de metten
jaar van eigaren en sigoretteu te vootern.
Ongeloollijk ! —Ja zelfs bedroevend — voor
des' apotheker zelf. Want al mag hijniet
eo gestudeerd hebben als een apotheker liij
ons, al mag Zijn kermie van chemie, dermate
en microtoom, gebtekkig sijs, hij staat tod
in ontwikkeling 'boven zijn blaas kruidenier
en spekslager. Maar in zijn praktijk komt al
heel weinig artsenij-bereidkunde voor. Hij is
— doodeenvoudig —een verkenner van patme
middelen, spenen, photogratleartikelen,
flesselten, borstels, zeep en honderden dingen
meer, ie veer om op te noemen, precies 218
een Holladahe drogist — en verkoopt inden
zomer — over de toonbank
glaasjes limonade
of spuitwater aan de dorstige voorbijgangers!
bezit een wegmachine waar de, zon voor
verdekt bevreesde, dame Mok kunnen laten
weken voor' één stuiver, en alt , na je ge•
vwogen te hebben, een kanalen!, set hetligete_ _
gedicht' feit op een ons.
Xer — hoor ik een verbaasde lezeres
vragtsi —air men nu ziek wordt Op een Zondagl•
11 dan haalt uilen een dokter, die ook al
tang komt op den dag des Heerra. —
E
ninet
medicijeen? 0, die werden 'e avonds
Iaat Me gezonden of men windt verzocht
Ze te komen halen. Ma ken dan wachten tot
Beu
paald nor, dat je «oen aangewezen.
Dan
je met de andere klantjes in een
klein duf-riekend hokje om sliet endje,.
(Treem, grove, deals; een gedrukt papiertje
, voor He gebruiknanwilzing, niet den nariep
naald. De kurk ander hee sierlijke kapje,
da t wij 200 gel20012 zijn. lie pilseu —meestuf
zoo dik als .een grauwe erwt, in een spanen
desje, het zelfje dito, en voor seio'n dokters
visite 'wordt ei II. berekend. (iewomilijk komt
hij — één, gehaald — tederen dag en een
doktersbaantje is hier dan ,eik over het
algemeen een goed beeld wordend postje.
Dit bleek bv.. toen -Lloyd George All wet
indiende, waarbij aan de Mieteren de bereiding
der medicijnar ontzegd werd. Zij konden da
reimmalijk meer verdienen dan ren
zeven honderd pond en dat wne natuurlijk
Met genoeg! liet vreemdere
as dat de
spotheken ook niet veel zin hadden in het
remigreren , en v.d.:pelden dat er wel niets
van komen »na, af dat de zeer toet geen
stand zou kouden. Des--Hollandse-he apenhekeressen, Engeland is voor ti geen land 11111
te begineen! Maar als tandarts kunt ge hier
zetter den kost venlienen.
JOHANNA NIEl"W
F---El-av-ro: vr.•

EEN kkhtk Vl ade V kni - Ir Le,.
Is de o
gealiikt voor liet Predikambt'
Deze vraag. heeft al heel win [wonen ia
beweging gebracht. ada!• »111 zegt idee. Ilit. de lieverend .Inni Shaw in linze, Doopsgezinde
kerk heeft lino,» prediken. Neus! eggen
vele gezindten,
•
Thans willen vrouwen reine bewijzen, dat
ze niet alleen geschikt zijn vo, het Predikambt, maar zelfs om een grimmige ie itieleten
fr leiden. In Cheshire is een kerk gesticht, die
uitsluitend mime trouwen beulend zal woelen in naar uitsluitend crollwen sill'en woeden Arp..
IAA,
Heat Kaker Al sinengeter jij»:
51, nauien het bericht ent de N. lbet.
ourant de • /van dat /k vrek" - g ,:tt
nutsmus s Heer zal wel ren vergissing zen, '
%I ani de N. !bat. onmin had toch hij de
innerlijke predik ani
int reale van mize
'neme -tem de. jendikaut Wanen litilinre•inelc
grwiersiir in krt Noorden, breinen om eem
troneeliikc termineer der gemeen.- eau te
duiden ene: dit, Mimi», den iroom-liiken .04111
111011111M.,'•

,VERTENTIEN.

ROBES EN TORI GENRE
90es%34
ANNA PAIILOIVNASTRAAT 69,
g-ki°4V1/41it‘"1°4

CRÉME EtCAVA

ke.t. ideaal veer de Raid.
VatiltijOhdaLle
4potheék Ir. N. NINNIS17,
Korte Poten 7-7.
geb, KeliPIEL,
Noordeinde 13.
V J. R. v. d. CAM & Zn.,
Groenmarkt 27.
E. LETITRE,
. Creenonekt H.

ej

STOFZUIGERIJ KLEINS
-

Wizotoeerp‘ ,,
,e-4.4~7

H. J. STRENGNART.

FLUWEELEN BURGWAL 2A.

0~7-4-

TELEF. 510.

Reinigt TAPIJTEN, GORDIJNEN, MEUBELS,
BEDDEGOED ene. onder volle Garantie.

fier CEEN FILIALEN.
GROOTSTE en OUDSTE in NEDERLAND. ,

VROLIJK &G Zoutmanstr:109 Valeciusstr: 60

LANGE HOUTSTRAAT'I
TELEL:

2858

WILD EN GEVOGELTE.
PATÉ DE FOIE GRAS.
PIEPKUIKENS, KIEVITSEIEREN.

LA HAVE

con-~ir
chocolatler
cuisinier
glacier

TARIF

N. V. MAISON PFAFF.
Telend,. Interc. 4129.
Plaats 24.

Costume tailleur
naar maat, In blauwe Serge of Engelse:the
fantasie stof. Mantel met zijde geroerd.
le klasse coupe en uitmuntende afwerking

pour la conseroation des fourrures pendant l'été dans nos canes refroidies par
l'électricité.
Manchon
f 0 60
Cravatte
„ 1 20
Manteau d'Astrakan ou de
Loutre„ 3.00
Manteau doublé fourrure
2.50
Pelisse d'homme
3 75

- Th. Permentier.
Lange Poten 23,
tomer Botel Central.

Telephoon H. 6908.
DEN HAAG.

N:13. Nous assurons contre l'incendie
les fourrures à nous confiées. Le prix
de cette assurance est de 11. 0.25 par
f1. 100.— de la valeur assurée.

Zeestraat 44

Noopt Uwe echte
Perzische Ta.
elften in

—v"aC.4--k--,71
/
-56,
2,1,1111INV111, 11110111'

Uitsluitend adres

hink&
Geen filialen.

Licht

en Elegant.

PRIJS f 1215.-.

J. Timmermans'
Kantoorboekhandel.
ROTTERDAM.
Wordt gratis op proef geplaatst.

Directie

0051" 103405-107
dagelijks geopend van 11.4 am).

Bilipeetia: 14 April 24 uur.

ZONDER ALCOHOL.

Wierts'
Muziek-Uurtje

PHAPP 'e APPELWIJN.
Phaff's Witte beseentrija.
Phaff's Kersenwijn.

Verkrijgbaar bij:

MADeE G. DE CLEH-SMIT
•

MODE S.

LA HAVE

J. A. van 't Hooft
N VV 111

ingel 7

VELanN. Me.
ha,1-0 St 3-N.vdkaelf-‹-È-.8

Modes.

kal dl Galm „Aux Eldgantost

FOURRURES - ROBES DU SOIR.

Oastaleaos Tailleer
raas sis 'nestei! á Dartir de fl. 96.—

Prijzen.
Z.I f I..5; Kinderen f 0.75.
Beloon f -, Kinderen I" 0
Plaatabeaprekensarbe, olen

7~
ten
Directeur Louis Bouwmeester Jr.
Wagentroel 79. Tete( Haag 8719.

waas
"MI -

M. BLOM JANSEN

TEL 7333.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS

NIEUWE KINDERLIEDEREN

INF

Schenkweg 34. La Hap'.

Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Ha ye.

roer Klein en Groot.

IN DE VLIEGMACHIEN
Verhaal met Larktbeelden en Mullei

DEN KAAG.

RIJNSTRAAT 1.

licar's huid
dat eek ma /area
aansprakelijk
Wijn 094P Z 14
4;
Ieweree .. . .

Pe

Vrij van essence, kleurstof, salicyl.
Smakelijke dranken voor oud en jong,
voor zieken en gezonden.
Door meerdere artsen aanbevelen.

Telephoon 6073

Prutst onze uitgebeelde sake eolleelle's Teller Rade wand f 50.

-

Speciaal gesoblitt voor
games-gebruik.

v. h. VERKOOPHUIS,

Onder controle van do.
Nederlandsche Vegetariérsbond.

f 0.40 tot f 12.50.

ia de een igate Inrichting bier te lande die onmoderne kleeding
als Meent moderniseert. Ons krimpvrij thee:inch reinigen,
opperst.. vakkundig repareeren, koeren eo vermaken se
slecht ponsende Meeding wordt verricht door bekwame vaklieden onder leiding- Van ervaren cougears gap eigen Meiler.
Kalme keuze In voerotde voor mantels.

betaalt geen honderd gulden,
voor iets wat zij even goed,
zoo Met beter, voor vijftig
gulden kan koppen.
Dat is de reden waarom wij
zoo vele, ontwikkelde dames
onder mise eliEntèle talen.
Men mtadplege steeds onze
advertenties, verschijnende in
„de Avo.s ipoet",,het Vaderl and", »de Nieuwe Courant',
en ,,de H agsche Courant".'
Vooral au, zijn met het oog
op de u.s. erbmtwing de artikelen B r ITENG WOON
LAAGMioteer d.

Groot Hertoginnelaan

Hiermede heb ik de eer te berichten de ontvangst
der nouveauté's in LIJSTEN in prijzen vanaf

„PROBATUM"

De ontwikkelde Vrouw

„PERKEO"

&CS
11111mer
esomonot511.M.10OZ

Nieuwe DUIM

MAANDAG 13 APRIL
en volgende avonden
IMF Voortzetting der reeks

coorstelliagep van het .
niesamte en grOOta. lachsucces

DE KWSCIIE
BOULARD
de, prosie.,,k,
Mom •
Voer,
Meetadege la
.4 s'
•
'31.412.421i

HOTEL MAR1GHAN
Ditud% ••

Vrijde/ MCI
MINMNIM.

IE HAAISCIE
van Zaterdag II April 1914.
TWEEDE

BLAD.

Rede, gehouden op de Moto kling door Grondwettelijke gelgtetellint vaa maa ei rroaw
te kenterde& 15 Fektral. (*)
Ik mag met u in vogelvlucht behandelen:
„ Wat doodt reel 'netmeloen terug ma mee
le alrijilett voor hei rrotterenkieoreela".
1. De angst voer het nieuwe.
Nu zal ik u eens even laten zien mat
enkele voorbeelden. hoe eitijd ; ten allen
tijde, in allo -landen, onder alle volken,
die angst voor het Nieuwe leeft; en hoe,
als het Nieuwe er maar ...én klier is, het
bijna altijd en overal — bok door ons
prachtig aanpassingsvermogen — 'beter
blijkt te zijn dan zijn roep!
Natuurlijk moeten we nu al wat-nieuw
ie, omdat !t nieuw-is, maar niet klakkekeoa
aannemen en in ons leven brengen! We
mogen 't ,Nieuwe" weleens goed bekijken,
door en door zien, aan den tand voele#...
neb, maar die aard bezit ons volk voldoende!
Als 't Nieuwe dan levenskrachtig blijkt,
gezond opgroeit tegen spot en minachting
!in het begin), tegen kritiek en bezwaren
in, dan in het wel waard dat we onze
huizen er voor openen, en bet.gastvrikop.
nemen aan onzen clinch.
Niet alleen stokers moeten we hebben
op de levenslocomotief, dan slaan we op
hol! maar ook niet alleen remmen, ..want
dan blijven we stilstaan! En 't leven, wil
nu eenmaal vooruit, en straft met verstarring en doodt....de onbeweeglijken.
Ziehier, enkele Angsten voor het Nieuwe
.... dat nu liet gewone geworden is.
Toen er sprake was van de nieuwigheid,
spoorwegen in Frankrijk, zei Thien, poch
• ook niet de eerste de beat ,spoorwegen zijn
Mets voor Frankrijk; die geweldige snelheid
van verkeer kon men desnoods met de Engelsehen
probeeren — van vege han rustig, flegmatiek
karakter, — maar de Framehen ronden hevig
zenuwachtig werden, en zelf, kans hebben op
erger, als ze met zoo'n bliksemsnelheid dom
bun land vlogen".
r-generaal in. remmen ST•idc:
rx 1
.Spoorwegen? Waarom Ik laat dagelijks zes
postkoetsen heen en terugrijden ~heit Berlijn
en rharlottenbing en 't in werkelijk genoeg
voor 't verkeer. De spoortreinen zouden leeg
blijven..
De Stearecommistie in ons land adviseerde:
dat Nederland wel rijkelijk klein was, vroor
spoorwegen; dat ze er het nut -voor ons land
niet van inzag: maar wilde men het probeer., den toch• zeker niet up het gedeelte
Ilaarlem—Amstenlam (zonsla war voorgesteld),
want turechai die twee weden liep zoo'n.....
mooie vaart!
Voor de stoomboot.
De burgemeester van een havenplaats in
Engeland verwedde 100o pond, dat hij een
.stoomboot. die geheel op eigen kracht, en
bij tegenwind, van Amerika naar Engeland
overkwam .... ince haar en huid zou opeten!.
eiij is, jammer genoeg, een jaar te vroeg gestorven, om te probeeren of hij zijn weddenschap ook winnen kon!
De Kamer van Koophandel van Rotterdam adviseenle tegen een geregelden atoomvaartdienst
tussehen Rotterdam en Antwerpen als voor
den handel niet nodig rn .voor liet land
whadelijks.
Nu rans angst vaar nieuwheid op een geheel onder gebied, op dat van een Leven om dd e I.
Toen, een tiental jaren vilde het uitbreken
van de Revolutie, Frankrijk zoo schrikkelijk
geteisterd werd door hoegersnooden , en 't
graan door sehaarselte en zware belasting als
mik:voedsel beaat niet meer te krijgen was
wilde ....n warmvoelend Frantehman, Panmentier, nijp volk helpen. Hij trachtte de aard- te voeren, die in
appel in Frankrijk
Europa al wel bekend nam, — al was hij er
maar in Frankrijk
toen nog' niet geliefd
niet. De aardappel echter gold, in liet volksgeloof, ab de verwekker van zware koortsen,
en, nog erger, els de overbrenger ne de
Prorfeelden , die Parmentier
a» de reiendug kroeg, werden door liet volk
verwoest. Nog twaalf ja. Inter mislukte,
101.11.. de Rt.V.11111.11. 1.1.11 Kaineweindidatioir
van Pannentier, ',omdat hij wan de man van
annlappels.
Maar, nu enkele jaren gelde.., is in datzelfde Frankrijk de honderdjarige terugkeer
Pa emendeer. eterfdag j. I e e I. tig en
dank haar li.:rdscht geworden.
.
Rn uu gaan we n og eed eind terug iii de
geschiedenis, tot ZOO uni MI hij 11 110 na
t 'ir., mi vinden daar ..,. de angst voor de
vork.
E. Vrielowlie pniows hnielii hij haar
Doge van Venetië in beer
heerlijk met
gouden vork uwe. Torn ze
eitzet alk
dir enter • Ude gebriiiken ...i mee i.• eten•
gijn aan het hof kalnleu
ne wn. volgden, oen van lemire plaat.. werd
,lot het onflat.....iilijk aas en
•
abd
...e.a.. áted tee 1.111

Ja,' dat is de techniek,
els bet positieve gebouw er niet staat
onbehoorlijk om anders dan niet de vingers
te willen eten. '
luie merkt de stro olieka, de
welke nioreele dwong kan dan geoefend wende»
...Lille kracht• er achterf
De dood van de prinses, een jaar later,
•
— in ei: buiten de Kamer — op een HechterMag ik die door enkele voorbeelden even \
werd algemeen beschouwd aIe ren st r af des
regvering, die geen erfenis te aanvaarden en
voor u laten opflitsen?
ee
uit te voeren heeft •, die geen positieve u i I •
hemels.
.
.
De Nationale Vrouwenraad van;
vindt waarvoor ze lieefr le blikken zie 1.5.11
En de - Angst voor de vrowv in her oen
'
eisch door het volk gesteld im levend gemankt
of vak:
•N ieuve -Znid- W a les .Auntraliel dieriehtl
heel laconiek:
De eerste winkelier, die in het Ameterdam
en die iedere regering. welke reik. heeft te . .0 mdat de vrouw% hier het kiesrecht
van het midden der. twla eeuw, liet gewaagd
gehoorzamen!!
bezitten, zijn ze wat onderwijs en opleiding
had een, vrouw abt winke ljuf front.. aan
Nog iets! .11g...ineen man nr. °kiesrecht,
ce aal ingevoerd heeft hel tot stand komen
te nemen, werd door de dames geboykot ,
betreft
ook voor de vakscholen — in geen
enkel Opzicht achtergesteld hij .de man nor.
ven' vrouwenkiesrecht in vele landen Wei
omdat hij een vroor had . geplaatst sin een
"Hetzelfde geldt bij de ....lancering van openv
publieke 4msities.
Igeholpen eerder vertraagd:ik bun Jiri.
.
bare ambtees.
In een stad ie • Engelnd, waar in een
heden niet verder op. ingaoin, Ii111.11. 11..1 .1' et I
manufactaSurreak , mannelijke- en vrouwelijke ,
l:it een ander. werelddeel
-liesloet, en kan, weider veel 'limit.., door
Na in talifornie het vrouwenkieweelit is
bedienden waren aanngsteld, lieten de dames
gerontnBeerd woeden.
ingevoerd, zijn de tegenstanders, die nitijd
Dus is de Minste eieelt , !tij, die Wee-ring
- Zich altijd hekelt door de manen, omdat ze
kun vrouwen afhielden- van liet kiesrecht,. ,.
long waren, adat een vrouw niet goed kon
vu Aneerderlicid zichzelf 'lint stellen terwille
Met kontrachtigen haast bezig die vrouwen
Var. haar waardigheid en eenvondig-cerlijken
omgaan met den elle-maats.
te bekeenin, te organimeeren, int in hun ...diJa, daar lachen wij nu unrl maar
waarheidszin: va st Ie gg e 11 VII II II t rot.als we ziek zijn, en we keetten geholpen
dek" partijen in .te lijven. .Naar de andere
Ir....kieser...lir in de Grondwet.
worden door een Vrouwelijke arts, .... kiezen
partijen retilabbeld zijn, • doordat daar de
Ven 1..4 vrouwen kiesreeht « zinder dal
Vrouwen wel bewust meewerken ell..ekiezen,
we die dan? Dan zijn de meesten van ons
dna ribij eierhm 1.1111 ntnatsrha p ge dijkr a
hang, dat zij, onthals diploma's, goèden naam
zouden wij eenvoudig worden weggespoeld,
veelste."( mogen • winden gesteld•
enz. toch minder knap zal zijn, en zander
als onze vrouwen van haar kiesrecht geen
moois de !beende luidt van de ineenterlicid .
"gebruik
*hl- roept huil noodkreet !
berekend mor haar taak dan. een inaneelijk
der Kinlierleden. • Nu dichter bij huis:
arts.* En toch, — als we eens over de bangEn mi gaat de Vrrerniging voor Vrouwenheid heen waren, somde een volgend geslacht
Eenige jaren geleden besloot deliemeent ekiesrecht verder en vraagt: .1; ronde ettelijke
i• aad van A m st e r d am, iedere onderwijzeres
aal zijn, is het dan niet heerlijker om in
Gelijkstelling ven Ilanen-I"ronw ..
•
die huwde, en niet persoonlijk haar ontslag
ziekt.• en al heer eigenaardige bij-omstandigIi dat niet rationeel! ligt dar niet voor
nam uit den dienst . . . te ontslaan. 'Verheden, te worden geholpen en verzorgd deer
de hand?
scheidene onderwijzeres.cn hielden het zich
een sezegePoote?
Beperking langs de welstandgrore, naels
'or gezegd, en dienden hij huwelijk haar
Daarom: laten we hartelijk lachen om oude
altijd het mannenkieweart is beperkt en
aanvrage om antalag ip. Edu echter dacht:
angsten, die overwonnen zijn; maar.... laten
langraam uitgebreid in N1111111- ../1 buitenfl ik wil het eens probeerens, huwde en bleef
we nooit vergeten, dat wij zelf weer leven te
land . :.. heeft-deze kainerineenkrbeid , al,
aan. Het geval kwam natuurlijk in een zitting
midden van nieuwe angsten, waar een volkamereandidaten , verworpen.
van den gemeenteraad — dezen zomer —
gend geslacht om lachen nl!.
Ook de Vereniging wenscht die beperking
werd daar Zeeproken, gewikt en gewogen,
Dat stemt èn toegeeflijker voor wie voorbij
niet.
keitemd, en . . . met 20 tegen 10 stemmen
- zijn, da bescheidener voor ons zelf!
Maar is er da» een ander .
Voor de vrouw als verpleegster.
neerd, tegen de eertijds aangenomen motie
Welke moet zij do» .1n-eerden?
ondenrijeern vergund haar betrekking te
Heeft niet die grooteche .goor: Florence
Een vreemde, een buitenissige, iris wat
Nightingale, na haar heldinnenverk in den
Wijven hekleeden.
eens «geprobeerd. moet wanles op liet V1.61111.1.11Waarom? Zijn die Amsterdamse% gemeente.
Krimoorlog, nog een brochure moeten schrijkienecht snel het resultaat, dat door de
.raadsleden dan zoo dkpelturig? stemmen ze
ven om de vaders en moeders van Engeland
veelheid van systemen -- die ieder ni. zich
aan hun verstand te brengen, dat het niet • liet ene jaar af, wat ze het ander aannemen:'
zelf maar aan een kleine minderheid rulNeen! volstrekt niet, maar, liet waa den kiezers
onbehoorlijk en niet onvrouwelijk
doen — er geen vrouwenkiesrecht komt?
:gelukt, door middel van hun stembiljet, enkele
was als hun dochters renachten voor verZoo'n politieke zelfmoord mag 111V11 van
andere personen in den Raad te brengen, de
pleegster te werden Mekker'
voor het kiesrecht .rijdos vrouwen roep nier
Raad ging om.
Voor de vrome als ondertijze ree.
verwachten?
Juist eenzelfde verschijnsel is bezig zich te
In -een stad in Amerika, omstreeks 1980,
En Waarom
_lt o tierde m te voltrekken.
naaien de ouders hun kinderen van een school
Als er ooit geschermd is met het woord
In Schiediun echter werd kort geleden, 1111
af, toen op die school de nieuwheid .onder'.onrijpheirls dan gold het hen, die duur
het aannemen in den raad van een motie
wijzer es" haar intree deed.' Een predikant
onvoldoend 'onderwijs, zwaar werk zwoegen,
eenige jaren tevoren-... ren onderwijzeres, die
gaf van af den kansel, om voor hem en dien
een druk van levensomstandigheden .... dr .
moslem.
uit der
Waarom? het was den kiezers daar niet
Voor de vroor als tooneelspeelater.
zien over het eigen
het leven uit te slaan ,
gelakt, om, door middel van hun stembiljet,
In Molière'. tijd nog werd een troep toelot heen.
;enkele andere personen naar den Raad af te
neelapelers met smaad en aaiende uit EngeDie grens van onrijpheid wonit door de
vaardigen... die raad ging niet om.
land weggejaagd, omdat die het gewaagd had
kamernmerderheid niet aanvaard , vn ik hen
Uiting van twee leden in den Leidde vrouwenrollen ook door vrouwen te
daar blij om !
schen gemeenteraad,
doen kielen. Goethe vond in 'Rome, voor een
1.10.7r dan ook, voor wie eerlijk willen,
deel, en in Napels alle vrouwenrollen door
.De schoolcommissie verklaarde zieh v.hir
nor *1e durven 01011 en aannemen, de eengelijke ralarieering van onderwijzer en ondermannen been. Ilet is in dit verband belangvoudige consequentie getrokken uit han eigen
wijzeres, en een paar jaren geleden adviseerde
wekkend om de langzame en moeilijke evolutie
daden ... den doch geheven en alinvaanl:
ze tegen«?
van de tooneelspeelst er te volgen nu af het
(i-rrreilve.:ttelijk«.jelljkstellïngVen
.
oude Griekenland, tot in deze dagen toe in • Een ander lid:
Men -en-V rouw.
.Er hebben in dien tijd ren paar vrouwen in
China en Japan.
IV. V.1N ITA 1.1.1 E—. *N 1.;311411r.
de sehookommissie zitting genomen..
En de angst voer de ent wikkeling van
Steatebegrooting 1911. Tweed e
de vrouw, voor lezen, schrijven, welke beide
Kelner.
kundigheden in Spanje in het begin van de
NGEZONDEN II EDEDEEL1NG EN.
Oen eeuw nog zeer impopulair waren waar
De heer Jhr. Mr. de Savornin
Prijs per regel 411 cent.
.In
schrapte men vroeger de Katholieken
••
het de vrouw betreft, .omdat zij ze alleen
eenvoudig van de sollieitatielinten als minder
misbruiken zou, om gemakkelijker afspraken
gesehikts.
met haar minnaars te kannen maken!"
Een ander lid: Wanneer ?*
Wiskunde, algebra, meetkunde .zouden volDe heer Lobinan:
gens liet algemene oordeel nooit in vrouwe.Toen er nog geen Katholieken in den Rand
hersenen kunnen passen; die waren niet voor
zaten om het te beletten..
zuiver logisch-denken ingericht.
De studie en de vrouw, dat waren heekMag ik alle commentaar achterin-1re laren?
maal twee onvergelijkbare grootheden; etaB I ij k t uit deze, weinige, voorbeelden, die
decren kun ze niet, en als ze het toch zou
oniniddelijk met honderden zouden zijn aan te
kunnen, dan zou het haar ongelukkig maken;
vullen, de' kracht van het k ie mbi I je t
zij 0nn niet willen trouwen, en de man con
Zemel ten opzichte van de k i esb e voegt!.
haar niet willen trouwen; ze zou geen kinheid, als van de verkiesbaarheid?
deren kennen krijgen, en ze zon ze niet
De tegenwoordige regeering, de tegenwoonlige
willen hebben, en als se hen had, zouden ze
meerderheid in de Tweede Kamer uit ede
minderwaanlig blijken, of ee anti ze vervaarbeletselen wegnemen uit de I inmilwet tegen
lomen.
Uit het leven van een bero-ind
het vrouwenkirarechts,
Idem wanneer ze een vak uitoefende, en
kunstenares.
't t. goed! 't In noodnikelijk!: eerst af!vorel ook indien ze een genut en ronideelig
I 'Inni', terugkeer naar Leipzig. solider dar
breken wat verkeerd ie, wat de invoering van
ambt bekleedde. Nog pos duistenle een groot
een verlwiering van den
uitrad. Int
liet nieuwe recht verbiedt.
Engelsch geleerde iu vollen erwt een jonge
Maar.... in liet voldoende?
ziel. nol Schumann samenrol. len in doe, Irak
v
die angst in liet oor: «gen vranwen
stad minder norlithans hij elkear ie kunnen
Neen! Op liet neptieve werk volgo hei
in geleerde 1101.11111.11 vn geëerde ambten,
positieve; op afbreken... .1 pbeuwr u.
zijn, i. als loer trieste sprookje kali de• :111111.
want... dan zullen ze niet meer willen
111111,1,,
g1.111,il:h n door
In de Grondwet mort, ups elLrininsie
trouwen..
maden
olim !amaril koning, moei ersmarlgen in ,ten
het principe van het vrom.o
N n zijn 111.11111.11 11.1.1. altijd bescheiden,
tonvereirliel,
vastgelegd.
zije. Toorn
law.r *se n.k&Muoa in enne oog.; getuige b,. vele wetGebeurt dat niet, dan kunnen honderd vn
ken keeft. En ook de gunsteling, die Linze
ten; Maar,-.. als sla .11 meenet, dat de
pernrluru in liet ...or des vader. duistert
ren nieuwe mogelijkheden ontstaan, die geen
vrouwen in die vn die oinetandigheden »iet
diens o redlivid 'waande heiel , helaas ook .1n
ineneeli uwer vennen te licheerselielk, noch
zullen willen trouwen,-.. dan zijn ae weer
ontbrak niet. Carl Kwek, de
b.d.,
te wijs.;
teel te, be...heiden! Als een vrouw den mate
tevens zongleernor mi 1 tarn, verlengde
1... Er k. ...veel. urgent-lijkend:. ver.
ontmoet, dien ze liefheeft en de oinstatidig:
gerei
rustige
1111.11W..
zieb,
leelijk.• en mie m.n."gr dingen
satijnen,
dat
de
nuit
I...11
heden veroorloven het, dam zal of, ken altijd
van Sul
min muil ie -ir...den .41.1.eijivide
kieswet speelaal voor mouwen ..10311.11 testellen.
w illen trouwen, in welke lawine, in welken
zich, heul hij all..
in een kwal
molenkt, 11111.1. de Grondwet uírt .mant. rn
tijd, omler welk volk en hij welk ree ook!
plas-,:e. %I elle reden lust hij
her principe niet reeds eanvnard is.
daglidu
Om al die angsten laden we, Nellen we
daarvoor? Deed een ongelukkige nuferiie voor
2... 'Een 111..11We constellatie in de Kamoer,
nu! Los zal tink dit nieuwe. 1111
rnu wen,
nare hein deze onedele nopens grijpen of was
zelfs met behoud .1.1411 dl.
k icorfle h t, rustig in 1111111• zeden kinnen, en
hei sh•:•Lr. ong,•uJirnrr.i, ite heil ... haai ier,
er verwoestingen, noch omwentelingen iu 11.kan onverschilliger staan voor der V1.0111.1.11
1....d v, u den iteeaelette van den groot.,
recht, en zonder de moreel.. pre:sie vaii ven
1.11.11t1.11 .
olghehleuden
11.4 laatste 1. wel
mailende grondwet, Versterkt door openlien•
11nks andere landen staan ons daarvoor borg.
.11• een ware
dierintieriegs in den lande — does ovenlnikke
Er zal alleen wam meer weldvaanligheid
oi.r..si..1..ker aan se..
allerlei 11:.herIgke
bezighislee .vergriens brr uit tr werken.
..plihreini, n de tri•nnetiataat zal ren n1,•ndirigeer
ni 1 lara menie dei. n n laagheid,
8-, Een Re-liter-r geering rn cri, Redder.
sclr•eetimt ...mln.
di.. mei re
inden
inder•
menderhe'd kim .... a I t kid verwhijiwil , mi
daad L.d,L ,,,or haar koesterde. loe -di roomde
van de
heeft ger. kleine kan. aan het
II. Wat lto nikt veeel »lense leen terug?
hij
verh•lleil.
1 had , liehinninglient
vier.jaarlijk,elie »ende.; daar ome eideling den
Zo'
Mrt de Kracht van het steenhein oer
van Itegorringsameht . wel haam ren traditie
bad. .lasar
hee- rank
1111.1 !...1 I
:11111 11 rik 101.1111 Srlii reu ,1
.clatini m werden
laad.
%x .ii...krii: 2...'n sonar I papiertje en een!»
niets irewo
door deer
lOnalerarkeig lireigheitlje als !, smart ...aken
I. 11h h I
e.
Itegerting, dan !mi negatie., den Ie teil.. !om
nen. •P
t
ban rel. elpen rondrij.. '
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het publiek bevedid. liet werk, dat hij onder
langzamerhand hun sloopend werk verrichten.
tranen had geschreven, zon hem opnieuw door
Hoewel hij eigenlijk in zijn grootmoedigheid
de timidere -vertolking tot trait. bewegen.
nnoit, volledig heeft getwijfeld aan Clara',
op dat concert konden beiden ha een lange
zuivere bedoelingen, zette zich toch. magneten.
scheiding ervaren, hoezeer kun denken els
de tijd vordenle, meer en meer hij Slomen»
VO4.11.11 hen tot éías nienschenmuir voortren-hikte.
de dr evige overtuiging vast, dat 1M haar moest
In een brief, dienzelfd. .dag geschreven,
opgeven; zij het ook, dat niet dit besluit
nasa werden;
ganrehe levensvreugde werd veruietigd..Niet • betuigt Mannen» aan (lont
zonder heftige gemoedsbewegingen kwam hij • ween wir „wellen end handel. — en den volgroeien dag lauw Clant'ilievestigend antwoord.
tot Acne slotsom en' menigmaal , wo schreef
Nietw is na dien tijd meer -in staat, hun
• hij later,. wrong hij de banden in radelooze.
onderlinge verhouding ie verateiren..Na den
- smart, biddend nm krach', tedidudi: zijn lot
twijfil en de vertwijdeling en de daarop gete kunnen dragen *Mei waanzinnig te word..
volgde 'stille verloving tussebeit, hen beiden,
-lieer dan de. grootmoedige Robert, mie.
leeftijd immer. jeu meer gevestigd karakter 'zullen
de grootste moeilijkheden .niet .
meer in staat zijn, hun liefde te - schokken.
met zich. bracht, had- Clara- een daadwerkelijk
Nu komt. een tijd van schrijven en ijlolmen
gevoel van vervreemding en onverschilligheid
niet van 'wielt kunnen weren, doch wie XIII. het
maken,' Van hereirewde hoop en hernieuwden
Moed.
.1411 zeventienjarig meisje te zwaar aanrekenen,
Becker wordt dankbaar herdacht: '
,leb kiisse
dat ze bij de onafgebroken en Want-inlegde
die I !end die ons Wolken gekommen rits —
•ainivalleit had gewankeld, zoutig ze zich bijna
genotaren bad moeten geven?
sehrijir Schumann bient ell nimmer hebben
%pover kwam- liet echter niet.
Clan. ril Schumann opitehbuden, deren vriend
Een pinnige samenloop van omstandigheden
dankbaar te herdenken.
•
gaf een gelukkige wending aan han lot. Clara,
die tett gevolge van het drijven van haar vader
Dinsdag 14 April dis middags om half
reitige concertreizen had gemaakt oase Dresden
drie geeft de bekende rompotist .1. P. j. Wieres
en Berlijn, zou op diens verlangen na haar
een muziekuurtje voor klein en groot in
terugkomst te Leipzig aldaar een concert geven,
thltrittia. Behalve versjes uit zijn 'eindde"
ion het Leipziger publiek na haar lange af.Kiekjes uit het Kinderleve. en .dong
wezigheid haar vorderingen te Motten.
Nederland• zullen er liedere» worden gezongen
I let -was in deze dagen, dat beider trouwe
uifáè .Silhonetjess, die- 'ter perse zijn e»
en intieme vriend Ernst Becker, die gedurende
uit "K tichelde Kriekske e, de laatst verschenen
re» lange reeks van jaren beider vertrouwen
muzikale pe.evruchten .van Wierts. Bovenbod genoten, vare Freiberg-turar-heipsM kwam,
en wordt op deze matinee iets geheel nieuws
om (:'larve concert hij te wonen. Hij Mig de
ongevoerd, n.l. een verhaal: 'In de VliegDeur ex machina, die een einde zou maken
meelij.* met lichtbeelden en muziek, waarvan
aan de hopeloore verwarring, die was gerezen
eith-gre
tuasehen twee menschen, die geboren waren
de gedichten van Lovendaal zijn.
om elkander te begrijpen.
Mej. S. de Wekker uit Leiden zingt de
den
Becker • sprak natuurlijk beiden,
liederen, terwijl ook een zangklasse van Mej..
vriend, im de vriendin; beiden maakten hem
dut. floreren medewerking verleent. '
deelgenoot van de ondervonden teleurstelling
De namen van componist e» auteur. staan
en waar beiden toch zittijd als eerlijke en
ons borg voor een onderhaudenden middag,'
nobele meieken tegenover elkaar hadden
die een welkome vacantieuimpanniug voor
gestaan, behoeft het ons niet te verwonderen,vele kleitien en genoten moge zijn.
dat Clara op haai concert de Fis-moll sonate
speelde en dat, vader Wieek ten spijt, den
Dr. Ludwig Wtglueregeeft Maandag, tweeden
dag voile het eoncert. Becker name. Clara.
Patischdag, 's middags half drie, een buitenaan Robert kwam vragen, of hij de oude
gewone matinee in Diligentia.
teruggezonden brieven weer wilde. afstaan:
Treffend en karakteristiek tevens was het
INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN.
antwoord dat Schumilon meegaf voor haar,
Prijs per regel 40 cent.
— die hij reeds voor zich veeloren had gewe.. "(leen oude brieven, neen, niette, lijn zij
van hem krijgen..
En het concert nelf?^ liet kas een triomf
voor Clara , een triomf ook daarom en niet
&G
liet minst, omdat zij door de aangrijpende
NooRaelnE 14o.
vertolking van de Fis-molt-sonate, dien .eincontact
trad
opnieuw
in
Hernensschrei
zigen
7SuFeeix 8195
met den _genialen schepper, die zich onder
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wet, neerzitten, en besprak zijn wadhopigen
toestand: geen geld voor brood of halshuur,
geen brandstof, geen klere..
leder kende .Dnitsehe Willem* :t kleinste
'e Zomen was er met bessen., bramen- of
kind *uit het dorp zon n zijn hutje humen
blei:menet-1..0p langs de huizen nog wel erna
wijzen, allen zouden u kunnen verhalen van
wat te verdienen, of viechte hij in de rivier,
zijn errors, ,.11 trots, van zijn bittere nood en
luid ook wel eens model geestneet voor schilders- .
zwijgend gedragen ellende, ven rijn eigen
zomergeaten ; maar 's winters kwam; elk jaar
aurdigheden e» vreemde opvattingen.
regelmatig weer, de honger Willem!» hutje
Voeral 'de kind." kenden hem en zwierven
binnen eo scheen een boosaardig. behagen UI,
snede om hem heen, hoewel er nooit iets van
deze verblijfplaats te-scheppen.
hem le halen viel, daartoe was hij, al te arm.
Met horten en stoeten kwamen zijne ent•1/p een. kouden wintermorgen kwam . een. ' woorden op mijne belangstellende vragen; in
der buren mij ,,waarschurren; dat het ditmaal
zijn gebroken illillaedsch.derlde hij me mee,
toch el bijster treurig gesteld was bij Willem,,
dat hij me wel kende E Ik was de dame nit
en ik' toog er heen, Om te zien, laantjes ik
het huisje met-de wilde Wingerd,.die 'e zomers
hom zon kunnen helpen.
• geregeld. boselibereed van hem kocht ei don •
. .
Altijd, wet, treft het...mij, dat niet alleen
Duitech tot hem sprak: zeelt, dat deed nItijilsiu de overbevolkte, dicht-o0'engebenwde stezoo heerlijk aanle ,
den, maar nok op het platteland die wanhopend,
Ik beloofde, hem de wintermaanden d toe
vervuilde krotten en bunnen van muitte
te helpen, een warm maal zou hem elke»
en ellende bestaan; die men in de 'bloeiende'
middag gebracht woeden, liet vooruitzicht van
Hollandrehe dorpán niet zou verinoeden.
brandstof en een peet dekens maakte hem
Een modderig, glibberig landitad voerde mij
overgelukkig, doch in eerre sterke opwelling
naar een complex hutten, die de varkens niet
van ne ns
[11' medelijden, greep ik zijne
tot behoorlijke- beschutting konden dienen,
hand en vroeg dringend: 'Willem, zeg ne,
laat 'staan dus memichelijke wezen,. .In een
heb je nu nog niet déll wenech, een grooten
dezer keetten wetende Willem.
wensch, dien ik wellicht vervullen kan ?z In
Zoo bekend als dit 'zonderlinge wezen bij
spanning "wachtte ik op zijn antwoord. Ik
ieder tva., wat betrof zijne tegenwoordige
verwachtte te horren zijn yerlaugen, te weten
handelingen en levenswijze, Zoo weinig wist
het lot van zipte vrouw, van zijne kinderen,
men af van zijn verleden en familie-omstanof ik zou willen schrijven, informeeren, zoeken,
digheden. Men wist, dat hij eene vrouw en
tot ik hen vond. Ik verwachtte van allerlei,
twee dochtertjes had gehad, maar gezien had
en keek hein .n. De winterzon scheen achter
iderearffne"fatlikt; èr z j gehem, door de kleine ruiten en nette zijn
storven, of naar hunne Heimath teruggekeerd
haard en haren in een gouden gloed. Zijne
wazen, of Willem ooit van hen hoorde of dat _heldere kinderoegen glansden één moment op

Ondervindingen van een Huisbezoekster.
.DuiTscug WILLEM.•

=Dur op mijn kloppen geen antwoord kwam,
nek en gerne, sin Sofa bahco,.
stiet ik de vermolmde deur open en trad
.Een, sofa le heilaalde ik verbijsterd, en
binnen. In het half-donker wart het eerste wat
waarom dan, Willem?.
ik ontwaarde, céne groote, holle bedstede, half • E» toen kwam de verklaring:
gevuld met strop en vodden, die els dekens
Hij kun op het ,tros niet rusten. Zijne bult
moesten dienet Jg.. Verder stond . in het
verhinderde hein, in de bedstede eene-gemakvertrek een verve onze tafel, een miniatuur
kelijke houding te vinden, en waar keasens
kacheltje en een oude stoel.
eis pelnw emie ongekende weelde waren, kon
Op dezen stoel zat eene vreemde gedaante,
hij zijn hoofd nooit behaaglijk neerleggen.
die onmiddellijk opstond bij mijn binnentreden.
•;Blut ich bin immer so milde!. maar als
De veel te korte, kromme boenen droegen
hij stio'n ouderwetsche. sofa had, aan één
niet moeite het breede, ineengedrongen bovenkant rond en hoog-oploopend, dan zou hij er
lijf, waar, op den rug, eene bult van buitenschuin tegen aan kunnen rusten en de bult,
gewonen omvang, wanstaltig uitstak. Op den
lachte hij trim phantel ijk, kon dan lekker, zonder
korten nek stond ren veel te groot hoofd, omergens tegen té stoot., langs den afloopenden
geven door eene volle baarden een geweldige,
rugkant renen vrijen uitweg houden. "Wenn
grauw-blonde haardos, drich uit liet hemde,
iele ei n Sofa batte, da wie ich ga.zufrieden .! •
bleek-gele gelaat blonken -mij een paar vegen
en weder glansden zipte oogen als sterren.
tegen, zdfi helder én kinderlijk-zacht, m'n', rein
Mijn hart kromp samen van weedom all
en onuitsprekelijk-weemoedig, dat ik alles vermedelijden ; de trane» sprongen mij in de
gat, wat mij hinderlijk en afstootend toescheen
togen. terwijl ik mij omwendde, om de deuren onmiddellijk begreep, waarom de kleine kinklink te vinden.
•
deren Willem T.00 vertrouwden en liefhadden!,
Denzelfden avond had Willem zijne sofa!
.
_ _
Met oenige rustige woorden.. deed ik hem \

LOUIS ZELDENRUST,
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EERSTE BLAD
Professor Struyeken over
Vrouwenkiesrecht.
Men heeft 't jaar 1912, op grond via de
voor de vrouwen zoo belangrijke woorden in
het
de Troonrede. wel eens eeigAa
feminisme genoemd.
Toch zal het jaar van de Grondwetsherziening,
indien daarin eindelijk ook de vrouwen als
staatsburgers erkend wallen worden, oneindig
meer voor de vrouwen, neen, voor de gamsche
maatschappij, beteekenen.
Het zal. de poort zijn voor een nieuw Rijk,
waarin meer recht heerscht •dan in het ende;
waarin minder noodeloos leed gelede» zal
worden dan thans, omdat. bij de wetgeving,"
naast de mannelijke logica zich het vrouwelijke
gevoel zal paren, waardoor de wetten minder
eenzijdig, en in vele gevallen minder hard
zullen woeden. Eerst door samenwerking van
man en vrouw ook op dit gebied, zal de
vertegenwoordiging in waarheid zijn, wat ze
behoort te wezen — de weerspiegeling van_cle
Maatschappij.
In deze dagen, nu er zooveel gesproken en
gedacht wordt over Vrouwenkiesrecht, en nu
de woorden erover zich bij vele vrouwen omzetten in daden, in het gaan van leus tot
huis om-handteekeningen te verzamelen voor
het Petitionnement voor Grondwettelijke Gelijkstelling van man en vrouw, is het voor
ons van belang te hoeren, hetgeen een eminent
jurist, als de hoogleeraar Struycken van de
Vrije Universiteit te Amsterdam over Vrouwenkiesrecht schrijft in zijn werk: ',Grondwetsherziening., dat verleden jaar verschenen is.
Prof. Struyken heeft daarbij de eigenaardigheid
dat hij het vraagstuk, dat voor anderen één
en ondeelbaar is, scheidt in twee geheel los
van elkaar staande kwesties, n.l. een kiesrechtvraagstuk — en een vrouwenvraagstuk.
En naarmate nu de hoogleeraar het eerre
of het andere bekijkt, ziet hij door een blank
of zwart venstertje. Zoolang de schrijver het
heeft over kiesrecht voor vrouwen en wat
de rechtvaardigheid van den eisch betreft en
het belang daarvan voor de geheele maatschappij — en de noodzakelijkheid van de
ontwikkeling in deze richting, nu aan mannen
geenerlei eisch van karakter of bekwaamheid
zal werden gesteld — is er geenerlei hindernis
— de scherpziende blik van den hoogleeraar
niet geen enkel wolkje aan den horizon, niets
wat in beginsel tegen de gelijkstelling van man
en vrouw in het staatkundig leven zou staan.
Doch noodra de schrijver liet volgens z.i.
<hiernaast staande vraagstuk — de vrouwenbeweging beziet — raakt de anders zoo streng
logische redeneering onder den invloed van ',een
zekere feelings, invloed van omgeving, opvoeding, ondervinding, waardoor ieder zich
bewust of onbewust laat leiden, al wordt deze
in het debat gewoonlijk onder krachtig klinkende argumenten verborgen.. (p. 166).
En juist deze invloed van verschillende
persoonlijke omstandigheden doet de schrijver,
nadat hij eerst het vrouwenkiesrecht met tal
van argumenten verdedigd en mogelijke tegenargumenten - ontzenuwd .heeft, er voor terugdeinzen als voor een te gewaagden sprong.
liet verstand dwingt dezen geleerden jurist
in den nisch der vrouwen om als staatsburgers
erkend te. werden, een vraag te zien, die haar
billijkheidshalve niet geweigerd mag of kan
worden. Ook, erkent prof. S. het groote belang
ervan voor de geheele maatschappij — doch
als we dankbaar mennen een uitnemenden verdediger van onze eizehen in den schrijver te
- begroeten, stoot hij ons af — met gevoel.argumenten.
En dan verwijt men ons vrouwen nog, dat
wij 0ns door het gevoel laten leiden.
Deze omtolt/zie is een gevolg van de m.i.
onjuiste schifting van het vraagstuk vrouwenkiesrecht -- in twee geheel los van elkaar
staande kwestie», alsof ooit kiesrecht voor
vrouvren afgesebeiden van de vrouwen bezien
kon worden, zonder daardoor van de -kern
ontdaan te woeden.

..,

Hoofdredaotrioe:
Mevrouw S. LUGTEN-Ilaus.
De schrijver begint zijn artikel met deze
onbewezen stelling: "Het vraagstuk van het
vrouwenkiesrecht — een kiesrechtvraagstak
en een vrouwenvraagstuk, het laatste meer
dan het eerste..
Is het wel. juist, in vrouweekiesreolit een
kwestie te zien in hoofdzaak voor de vrouwen
van belang? Veel meer is het een vraag van
algemeen belang. De vrouwen vormen toch
.a n er g e maatschappij; ze zijn de
helft van het menschelijk geslacht, dat eerst
in de eenheid: ,,,man en vrouw• voltooid is.
Daarom kan medewerking der vrouw aan
de wetgeving die voor allen, mannen en
vrouwen, dient, nooit een vrouwen-belang
zijn: doch een vraag van 't grootst gewicht
voor allen.
Eerst door samenwerking van beiden kan
een wetgeving tot stand komen die niet aan
eenzijdigheid lijdt, &e-M'nslechts de vrucht
is van mannelijk denken en voelen, waarbij
dus het inzicht van de eene helft der menschheid geheel ontbreekt.
Ook prof. StrnVeken voelt het gevaar der
eenzijdigheid van een uitsluitende mannenregeering. "De man kan niet ontkennen, dat
e in talrijke vragen van moderne wetgeving en
'bestuur aan het oordeel, het inzicht van vele
'vrouwen groote waarde moet worden toege"kend : armenzorg, ziekenverpleging, onderwijs,
"kinderopvoeding, kindertucht, arbeid van
'vrouwen en kinderen, huwelijksrecht enz. enz..
(p. 197). Voor de maatschappij acht dus ook
deze schrijver de directe medewerking der
vrouw bij de wetgeving van groot belang.
Is er dan een andere grond voor de uitsluiting der vrouw van het stembiljet — gelegen in haar karakter, bekwaamheid of gevoel,
volgens- dezen hooggeleerde? 0, neen, in duidelijke woorden schrijft prof. Struycken, dat deze
z. i. niet bestaan.
Wanneer men het volk In al zijne geledingen gelijkelijk tot de keuze der Volkse vertegen woordiging roept; geen enkelen eisch
',meer van bekwaamheid of karakter, in welken
',zin dan ook, aan den kiezer meent te moeten
"stellen, zal men moeilijk in één adem aan
e alle vrouwen, op grond van haar intellect
eof karakter, liet kiesrecht kunnen onthouden..
(p. 156).
Ook in het verschil in de geestelijke gesteldheid tussehen man en vrouw, de gewoonlijk
aangeduide tegenstelling tusschen verstand en
gevoel, ziet de hooggeleerde geen bezwaar
tegen vrouwenkiesrecht. Want: e Uit niets blijkt
',evenwel dat een vermeerdering van den invloed van dat z.g. gevoelsleven op de staat',kunde Met aan de gemeenschap ten goede
z eou komen. De man kan zich toch niet er op
',beroemen, dat onder zijn uitsluitende leiding
',het staatkundig bedrijf zoo uitstekend is of
wordt gevoerd; in allerlei vormen, telkens
',door gewelddadige revoluties onderbroken,
„heeft hij liet in den loop der tijden beproefd,
,en zelfs een matig gevoel van zelfvoldaanheid
"heeft hij nimmer mogen bereiken. l)at z.g.
',verstand van den man is blijkbaar, historisch
',beoordeeld, voor een goed deel aan verstand.
„En dan heeft tot nu nog eene, zij het een
',steeds meer uitgebreide élite der mannen de
',leiding gevoerd. Maar thans roept men het
',geheele volk in al zipte geledingen, gelijk
e wegende verstand en onverstand; en dan zon
e mem-tegenover die ruwe mélange van verdeed
e en onverstand alle vrouxen op grond van
,,haar meer ontwikkeld z.g. gevoelsleven af,wijeen ?. (p. 157).
Zou leed niet meenep, dat loer een der meest
overtuigde voorstanders van vrouwenkiesrecht
aan het woord ie? In elk geval een betere
verdediging van onze eisehen kan men moeilijk
vinden. Vooral als we verder _lezen, hoe prof.
Struyeken vrouwenkiesrecht een onmiebaár
vereiechte pcht voor alg;meen kiesrecht (p. 157).
"Waarom roept mee 't. geheele volk in al
zijne geledingen gelijkelijk Iet de keuze der
e Vedegenwoordiging? Toch zeker, omdat men
"veronderstelt, eoodoende in onzen tijd in het
,staatkundig leven de beete reproductie te
'verkrijgen van de krachten, die het maat"schappelijk leven voortbewegen. Welnu die
zharnitinie tiewelten staat en inatioteltappij aow
"erker word. bevorderd, indien men den
"vrouwen in de mate, waarin zij door hare
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'denkbeelden en arbeid, zelfstandig naast den
"man, medewerken aan de ontwikkeling van
maatschappelijk leven, ook medezeggen"schap toekende in de staatkundige leiding
'daarvan; ernstige wrijving tusachen beide
"zonde ook hier op den duur een gezonde,
'ordelijke kultuerontwakeling belemmeren.,
Ook stemt de hoogleeraar toe, dat de
ervaring, welke men elders met de praktische
toepassing van het vrouwenkiesrecht opdeed,
tot nu toe geenszins ertegen pleit (p. 159).
Van welke zijde men dus ook het vraagde-a — als kiesrechtvraagetuk — beziet, een
'<ernstige- giond het vrouwenkiesrecht in bee ginsel af te wiján, is niet te vinden..
En • zelfs, hoewelatle hoogleeraar als een
vaststaand feit aanneemt, a dat de vrouw op
'< ieder gebied van het sociale leven alom in
e beteekenis verre achterstaat bij den man,
e clat zij it iedere richting, literatuur, kunst,
',wetenschap, handel, industrie enz. enz. veel
'< minder bijgedragen heeft en bijdraagt tot
',het volksleVen- en de kultunrontivikkeling
',dan de man., (een bewering, die zonder
bewijzen zeer zeker niet voor alle richtingen
van het sociale leven opgaat, men denke
slechts aan hetgeen de vrouw o. a. voor de
ziekenverpleging, in den strijd tegen prostitutie, voor kinderzorg heeft gedaan), komt
toch ondanks deze opvatting de schrijver opnieuw tot de conclusie dat ris beginsel —
voor een gelijkstelling van man en vrouw wat
betreft han staatkundigen invloed evenmin
eenige reden . bestaat." -(p. /00).
B. B. X.

opzetten. Als Mina en dansje Zondags uitgingen met een hoofd vol valsche krullen en
daarop • een prachtstuk van een hoed, met
vleugels of rozen kwistig versierd, — wel,
dan flatteerde dat haar, dan hadden e° zelfs
een tintje van goedkoops chic over zich,
mant zet nu eens een miniatuur-knipperdolletje op zoo'n vol, rond gezicht, dan
geeft dat terstond den indruk: ',deze hoed
is te klein voor deze vrouw• en dat is wel
het fataalste wat men-eren iemand's silhouette
kan zeggen. Voor velen zal dus deze mode
der randlooze hoedjes, dié eene zeer jeugdige
mode is, een triomf, voor velen, zeer velen
daarentegen een ramp zijn!
Behalve met deze etimbalee., die onveranderlijk in de hoogte zijn gegarneerd met
paradijs, aigrettes of fantaisies en een glad
om den bol gelegd, breed lint, heb ik op
dien gedenkwaardige» tocht ook nog kennis
gemaakt met een heele serie van de meest
buitensporige modellen, die men zich denken
kan, die meer aan ',coiffures de carnaval•
doen denken dan aan de stemmige toque
waarvan zij toch feitelijk afstammen en die
enkel in aanmerking komen voor haar, die .
veel snaren op haar speeltuig, met andere'
woorden veel hoeden in haar garde-robe
hebben, zoodat zoo iets slechts af en toe eens
behoeft gedragen te worden.
Daar Waren hoogs helmen met immense
are achteren of op zijde rechtopstaande revers;.
daar waren wonderlijk gefantaseerde politie-muften, waarvan de -opslag geheel is epengespleten om doorgang te verleenen aan een
.Waren oogst van bloemen of aan een reusachtige
(Wordt vervolgd.)
am van gladde veeren, en ook wel van
breed geplooid lint ; daar waren ook groote
plateau:, e van italiaansch 'steen; die op allerlei
nieren gefatsoeneerd kunnen woeden, nu
Het is nog niet zoo heel lang geleden,
e ns van achteren omgeslagen en opgerold tot
dat ik een brief uit Indie kreeg, waarin men
oblie.; dan weer op zij of van voren tot
mij schreef e Gij weet niet, met hoeveel inr vers omgevouwen en meestal opgehouden
genomenheid wij hier hebben gelezen, dat het
d or een eache-peigne van bloemen, tulle of
in Holland nu gebruikelijk is geworden om
lint ;. soms ook geheel in Watteau-stift met
blootshoofds langs 's Heerera wegen te gaan;
veel platte rozen boven op en lange, luchtig
— ik wilde wel, dat wij hier ook al zoo ver
ineen-gestrengelde brides, Een smal plooiseltje
waren, maar de Indische dames zijn er voorven fijne tutte - langs den buitenkant geeft
loopig niet toe te krijgen en zullen, vrees
een - alleraardigst effect aan dat model, dat .
ik, wel nimmer afstand van hare mooie hoeden
geheel "op één oor• wordt gedragen, eoodat
doen! — enz. enz. enz.e
de eene helft van het hoofd is vrijgelaten ,
Eerst dacht ik, dat het een grap was
is-at een hoog en goed gevuld kapsel vereische
maar verder lezende zag ik wel, dat het lofIn aanmerking genomen de smaak voor alle,
lied op onzen praktischen zin en verstandig
wat Louis XVI is, witte pruiken, retroussis
voorbeeld heel eerlijk gemeend was en toen
en pooiers, ta flets', ruche,, bloemen, voorbegreep ik er alles van
! Daar bad me
spelt men aan deze hoeden een zekere vogel.,
zoo's gewetenlooze uh ro ni q oe ne (-zullen we
die tinsehieti — den geheden zomer duren zal!
zeggen, went de eh ro niqueuses zijn altijd
Bloemen, gemaakte bloemen dan, zijn meer
toonbeelden van stipte waarheidsliefde) daar
nog, dan iets anders uit dat tijdperk; -- tot
had nu ZO00 ehroniqueur ze daar ginds dat
aan het jaar 17sf toe droegen de deint,
fabeltje migedischt, omdat hij een eerzame.
uitsluitend levende bloemen in het haar, die
juffer. een brief naar de hun op den hoek had
natuurlijk in e
nmezien verflenst waren.
zien brengen of haar hondje uitlaten, zonder
Madame
Oberkireh vertelt in hare memoires
dat zij zich daarvoor in optima forma gedal zij in 1752, bij gelegenheid van een feest
kleed bad!
Zoo komen de verhalen in
<hit ter eere van den russische° troonopvolger
de wereld ....
op 'Cri nes werd gegeven, voor het eerst een
Wij hier in Holland geen hoeden meer
kapsel droeg, dat toen zeer in de mode begon
dragen! En dat vertelt men mij, die pas een
te-- konen:
platte deeltjes, die 11.1 I.
heden morgen, gevolgd door een hielen middag
den vorm van het hoofd iraren gebogen en
heb rondgeloopen om een goede kennis van
een weinig water bevatten, ,juist genoeg rem
buiten <le stad bij het kiezen van een hoofder de hloemstengels gedurende een avond 111
deksel te assisteeren ! — Een ware corvée
frisch te houden..
maar ik had het beloofd en ik moest mijn
)laar -terzelfder tijd ',nat 1,,,onard, de
woord gestand doen, — en zoo trokken we
beroemde kapper v. 'Marie Antoinette de
er dan op uit oei een hoed te zoeken. Ja,
gemaakte bleet°en in de in o d e, die in de
dat was het vreeselijke: we gingen zoeken!
italiaaneehe kloosters werden vervaarHier eens kijkah, daar eens kijken, — hier
digd, en deze hadden adk een-aftrek, dat
es
en binnengaan , — daar eens vragen. ....
weldra niet minder dan twintig fabrieken
Voor hoeveel uitstallingen we niet hebben
wedijverden in de productie van het 111P110e
gestaan, in hoeveel winkels we niet zijn geartikel.
weest,
hoeveel hoeden ik niet. heb goed —
Li de eerste verrukking over die dom van
hoeveel afgekeurd — ik zou het op geen
zijde en bastiste liet men diamanten eo parelen
tientallen na kunnen neggen!
in de juweelkistjes,
zelfs de waarde der
Wat ik wel weet is, dot we overal precies
"teereen ging achteruit. Men. zag in de.
het zelfde te zie» kregen, — °eend van
zelen niet anders dan ot ervittedig, met 11101'1111'11
diezelfde kleine dingetje., waarin het geheele
getooide dame., en zij, *der eerste jeugd
hoofd, tot zij 1111111W otneluiten, bijna venlivipit,
voorbij wee, verbeeldden ziek, dat een krop.
110 YPns hoog eu puntig Va» von», drol weer
van rozen op bet htsibl of een klejtrige Illumet platten of ronden of vierkanten bol, maar mettgairlantle op de jamt haar weder jong
altijd zonder rand en daardoor voor vele ge.
aakte. e lk• liefelijke lentekinderen onteren
zichten zet r tiewielijk le dragen. Ja, zo'n
de eerste sparen van nati winter verbergen !•
grinden Kegt mrt Itn.eden rand, die de ontzestal, tva echrijver luit 1111'11 Meld uitdrukt.
trekken van liet gelaat ren beetje verdoezelt Ik jaren..tie eensen hebben be•ezeit, dat
dien kon i.rlrrrrn , letterlijk iedere. 101
de LanstbItterat een plant met levensvatbaar-
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beid was, die langer zou leven dan .ce que
vivent les rose, ...•; nu eens met kortere,
dan met langere tusechenpormen schiet rij
'altijd weder op, — steeds veredeld, komt zij
meer en mees hare natuur-zuster nabij in vorm
en klein en zelfs hare dikwijls zoo grillige
afwijkingen vinden genade en prijken triomfantelijk op de: hoeden onzer schooien]. Dit
jaar vallen die bloemenfentaisies bizander in
den smaak: groote, platte eabochous bestaande
uit een enkele Nero-roze Omringd door viool tjee; • kransen` van korenaren in .alle mogelijke
kleuren.; slingers van koine. ciré (nouveauté)
eindigende .in een Muffe appeltjes, peertje,
pruimen
ja zelfs citMenen
Ook de ,kleiné zeer gekleede, uit bloemen
samengekdelde hoedjes, -die om de moreel
Mien ten tooneele verschijnen, aqp weder aan
de beurten worden hartelijk welkom geheeteu.
Heen, een amusant werkje om die zelve in
- orde te maken. Wanneer men geen behagen
heeft in de vreemdsoortige nieuwe modellen,
. dan kan men uitstekend een hoed van het
vorige jaar door zoo's bleemen-overtrek van
gedaante -laten verwisselen. Witte en paarse
violen, kleine roesjes; blauwe en rose vergeetjog-nieten, korenbloemen, bladeren en zon al
meer, leenen ziek daarvoor het best. lk zal
ti zeggen, hoe ge hij die beplapting te werk
moet gaan: de, geheele vorm wordt bedekt
met de bloemen, die stijf tegen elkaar aan
moeten zijn genaaid en nul, dat de etengele
niet zichtbaar zijn. .kls er geen plekje meer
open ir, gaat gij voor den spiegel staan, zet
den hoed op en ',knauwt. hem flink met een
kneep hier en een kneep diie, tot hij u
volkomen goed smet. Dan plaatst gij hier of
daar ét,n groote bloem, een roos b.v. met-em-TTmar ',coque,. van gelaitonneerd lint en •
.... uw meesterstuk is klaar!
•De menschen van het vak zullen n zeggen
dat dit geen werkje voor engeoefende handen
ir ... hoeden 'garneren is een kunst, die
iemand zoo maar niet aanwaait• 'k Heb dat altijd ook geloofd, maar nu
weet ik beter! Ik laat mij niets meer fijnmaken
opdat punt! '
Onlangs toch heeft men te Berlijn,op een
soiree bij wijze van -spelletje een wedstrijd
georganiseerd in het garneren van hoeden,
waaraan alleen de heeren mochten deelnemen,
terwijl de dames de jury vormden. Op een
gegeven °ogenblik .- verdwenen deze uit het
vertrek, terwijl-de bedienden een tafel binnenbrachten, waarop alles lag uitgestild, wat'
uoodig ie bij het vervaardigen van dameshoeden. De-heeren nemen plaats en ieder kiest
zich uit den voorraad een vorm mar zijn
smaak, en bloemen, Putten, veeren, tulle, gaas,
zijde, fluweel — vrat hem het meest. voor
garnituur aantrekt, of wat zijne fantasie hem
ingeeft. En nu wordt er gearbeid! Het geit
alles stil en zwijgend toe, want de" tijd is

Kánderbal in den Dierentuin.
Bal als besluit van den cursus en teven.
als feest, tereere van het 15-jarig inbileum

Gelaten eens Gavotte LouG XV ast...
van den heer van der Haagen, den kundigen
thinsleeranr.

kort en . de- vingers zijn niet altijd even gewillig; maar men legt een voorbeeldigen ijver
aan den. dag en het toonvel ia, zoo al niet
het penseel eens schilders, dan toch zeker
een kiekje Qverwaard Als iedereen gereed
_
woeden de scheppingen ep, tafel nitgestalden
komen de dames binnen om zeer ernstig te
vergelijken, te critiseeren en ten slotte uitspraak te doen. De gelukkige winner van den
e, die met algemeen , stemmen
eersten
we
end, had niet meer dan twintig
minitten mor lot vervaardigen van zijn
En nu neg ikkéaaar,, als de mamma zoo k
l'improviste een' hoed kunnen ^garneeren, wel
dan kunnen wij dat Miniem ook!
Ondertusschen is het Berlijnsche spelletje
gevaarlijk; — want komen de echtgenoten
en vaders tot de ontdekking, dat een hoed
t Men doet
niets anders is dan dat altijd onvoorzichtig dapende honden wakker
te maken !
V. S.
CORRESPONDENTIE.
Mevr. v. d. D. d. L. U hebt `volkomen
gelijk, de tegenwoordige' Mode is excentriek;
maar men behoeft haar immers niet slaafs te
volgen, en voorn' de eerste kuizen doen dat
ook niet. Zij wijzigen en verzachten naar eige
opvatting; — dat geeft juist een stempel van
persoonlijkheid aan het werk.
Lili. Het spijt mij, niet aan uw verzoek
te kunnen voldoen; ik mag hier geen adressen
geven:
weg om bont
Renard-bleu. De veil'
et mottengedurende de zomermaanden
t in begevaar te beschermen is wel
waring te geven bij een firma
een goede
bonthuner of kelder heeft. De koeten zijn
meestaf niet noemenswaard.
Brune tt e. Maar als dat kansel n niet
staat, waarom zoudt ge het dan dragen ?
Kap n toch veel liever naar uw gezicht in
plaats van naar de mode.
"NEDEDEELINGEN.
INGEZ ND
per regel 40 cent.

droeg, leidde hij keurig. Doch ook .een dansleeraar's blik en geluid zijn begrensd en wij
zaten in het 'allereerste hoekje I Eenige jongens,
pardon, jongelui, blasé vam'al de reeds in
het leven genotene bals, dansen natuurlijk de

Regenniantels.
zoo kort, dat ze het opnemen hij de reverenm
haast Met gedongen — zagen we niet een
gtappige drama., die bij de kaiks, argeloos
en onwetend,. ongeveer haar ganache lingerie
tentoonstelde? — Lange beenen met fijne
schoentjes, waaiertje achteloos langs de jurk
sliertend, of wel grneieueerig heen en weer
bewogen. Ge-idealiseerde matrozen met korte
of lange broek, de laatste nog 'tweemaal zoo
zeker van zichzelve als de anderen, mengen
ziek met het civiele deel der mannelijkejeugd
onder al die fleur. Ilupsch en gedecideerd
gaan de. grooteer meiskes daartnsechen - met
zwierige lokken of bizarre kapseltjes.
Ze promeneeren nog even, na een ',zaliger
'extra-wals, in afwachting VIM nog groeier
heerlijkheden als een Penden of Bohémienne
of wel een quasi-lompe nos-step, die sommigen
werkelijk zelfs • nog weten te maken tot een
kis, nonchalant sierlijk voet-getrippel.- Tusschen
en "door alles heen schieten, als waterspinnen,
de .allerjongsten der jonge garde, rij noch
orde ochtend, gematigdheid versmadend deels
door 't jeugdig bloed, deels omdat ze met
hun beenen geen raad weten. Ze maken de
one-step tot een driftig hanen-gepromeneer,
bij de polka lijken ze op <le op en neer
vliegende stang van een naaimachine en in
de wals draaien ze als tollen tegen alles en
iedereen op. Doch heerlijk zijn ze in hun
gent pige lustigheid en hun jonge onvermoeidheid.
-

.

-

n. ta.hin. win, «.t een l,usdrilles pleegt

quadrille niet mee en bepalen zich et- toe,
'het zaakje mitiseerend gade te slaan. En dan
— in dat heek verre hoekje, aan dat tafeltje,
het grappige tooneeltje van de twee ukken,
poppen-dametjes, die, onbewust van al dat .

Danse Orient...

Perry & Co.
20 hogstraat.

G... dar ~Ms
‘
I

. Ai- Si lont...Gin-4e • 1. het • l era kleurig
jos Gal, o n druk gels...ne s mi again:mar
ta nouJe- in lie /de i u rk,le.. ooi rokte. ,nok

Bal. das Meen..

in staat op een bal één achttal een quadrille
Onberispelijk te laten danseen? Aan de kundigheid en dressuur van den heer van der
Haagen lag het niet, als 't niet goed ging,.
want wever zijn blik reikte en zijn . Mem

Ir

wijn: Verwatert. stampen, nellen, beek.,
'laan er mat - nog eens een dasts.oposte I ',mama,

gedraai en gewoel, vlak bij elkaar gekropen,
in opperste 'zaligheid stil genieten van bun
plombières, door vriendelijke mama's hand
daar voor haar beaorgd. —
Werd hier en daar met meer goeden wil
dan technische beheerschieg gedanst, het
grootste deel maakte door de sierlijke en geacheveerde manier, waarop de verschillende
dansen werden uitgevoerd, het kijken tot een
waar genot en gaf aldus de bewijzen .van
liet uitstekend onderwijs, dat genoten was.
Dat dit ook gewaardeerd werd, bleek uit
de bint...tellen en. indeel, _den lease, en—
jubilaris aangeboden.
Als necostumeerde dansen werden uitge,
voced een Kaiserinnen-Gavotte., Ballet des
Pierrots en Danse Orientale, terwijl de geheimzinnige vraagteekens .een klompendans
beteekenden.
We weten niet,.wat meer te bewonderen,
de sierlijke markiezinnetjes, de overmoedige
pierots, of het kleur-gewemel der orientales»
en het dartel geklik-klak der klompjes.
Laten we dus maar eindigen met de conclusie dat alles even aardig en goed geslaagd
was op dezen feéstelijken feestavond.
II. V.

node*

VROUWEN
Hockey-wedstrijd „Aerdenhout-Togo" 2 3.
Zondag
werd de laatste wedstrijd van
de lrr klasse competitie van den daineahockey.
bond gespeeld tusechen de Aerdenhoutsche
damesclub en het dameselftal van Togo, welke
strijd in 'het voordeel van Togo eindigde.
Deze zelfde wedstrijd was reeds eenigen tijd
geleden gespeeld doch ongeldig verklaard,
omdat toen de leiding was opgedragen aan
een woheiderechter, die niet voor zijne taak
berekend bleek te zijn; het bi:stilur van den
dames-hockeybond had aan Aerdenhout verzocht een anderen scheidsrechter aan te stellen,
aan welk verzoek geen gevolg was gegeven,
waarna hij 'stemming, door alle in de l'rr
klasse spelende vereenigingen, uit,gemaake werd,
den wedstrijd over te doen spelen. liet wee
wel jammer voor Aerdenhout , hierdoor een
gewonnen wedstrijd in ren verlorenen te zien
veranderen, maar tegenover Togo was deze
schikking zeer billijk; alleen geeft de uitslag
dm oorspronkelijke verhouding niet 'geheel
zuiver weer, daar Aerdenhont een zwakker,
Togo een sterker elftal in 't veld bracht dan
bij den eersten wedstrijd het geval was.
De Zondag gespeelde wedstrijd had een
aangenaam en spannend verloop: er werd hard
om dr overwinning gestreden, smals de eindstand t---3 ook wel aanduidt; de doelpunten
voor de I laagsekt dame, werden alle drie door
mejuffrouw Syplens gemaakt, die 'ondanks de
weende haar gewone vlugge epel vertoonde.
Door den veranderden uitslag van der» wedstrijd is Togo all de competitielijst gemegeo
en heeft se van closet gewisseld niet _hare
stadgenoot.- de 11. II. V., model Togo nu de
tweede, II. II. V. de derde pluk. iimeerat:
tevens ir" hierdoor . erdenkimit op de laatste
plaats gekomen en moet degredatiemebtrijahm
spelen tegen WAO • gedoemde ie 14. tl. C.

zij deze week te
Haarlem met 4-3 gewonnen; de tweede heeft
morgen hier plaats. liet zal ongetwijfeld een
zeer spannende strijd zijn. Van den uitslag
valt natuurlijk niets met zekerheid te zeggen.

Een voorgangster van Madame Curie.
In Engeland is Mes. Honkt- overleden, 8S
jaar oud. Ze heeft jaren lang trouw medegewerkt met 'haar man, den beroemden natuuronderzoeker en schrijver Thomas Henry Hnnley.
Zoo deed een halve eeuw later Madame Curie
en vond met haar man het radium.
INGEZONDEN MEDEDEELINOEN.
Prijs per regel 40 cent
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Grootmoeder komt sprookjes vertellen.
• „Mevrouw Weimma--Klaaaen, die de kinderen sprookjes komt vertellen, is dart ook
een schat van een grootmoeder", schreef Plaza
zoo in het. Het is allerliefst,
Netseher.
.00gla „grootmoedeetje" komt binnemehuivelin
.
. en, na haar kophoed en eohoudermeetel afgelegd te hebben, lief• °onnet aan de kleuter. in de mal
weegt: „zitten mijn krulletjes
:

b als ie dan goed en nrel zit •
haar' . sprookjahijbel , zoo dik
ials twee gewone, opslaat, weidt
het eerst recht de moeite waard.'
Wat weet ze de dikwijls leersame
en bijna altijd grappMe verhaaltjes
tot hun' rookt te doen komen.
Wat een angststemming, Ma. ze
vertelt van Karel, Plet en Heintje,
die een rooVer in bef kuit manen
te hoeren. alle kinderen leven mee
en het duidelijkst is dat te merken
aan de opmerkingen van de kleintjes zelf. Dat kleintje, dat ingespannen aandaehtluisterend , na
grootmoeders vermaling: „Wat
zal moeder boos rijn" hartgrondig
en luide non, riep! En die ondeugende rakker, die op de vraag:
„Hoe vind je nou toch reS6'n
kibbelpartij?" antwoordde: mooi!
Na de pauze (al die knabbelende
kindermondjes in- den rusttijd)
verscheen grootmoedertje eerst
recht in een passende enteanage.
Negen aardige kinderen, in de
kleeding uit gront.eders tijd
speelden, met haar als hoofdfiguur,
een aardig stukje, waarin onderwetsehe spellen, oude liedjes en
bovenal weer heerlijke vertelsels
voorkwamen.
Les en ongedwongen bewogen de kinderen,
groot en klein, zich op het tooneel en toonden
allen wat mevrouw Wensma bedoelt, als ze
spreekt over haar lessen aan kinderen in
goede manieren, d.i. het zich goed en geINGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 cent.

De kunst van den genoten voordrachtsmeester is ie seer bekend, om nieuws van te
kannen vettellen. Ieder, die genoten heeft
van zijn geniale voordrachten, ie overweldigd
door den gloed, die van Wnlbser uitstraalt.
Zijn voortreffelijke zeggingskracht, zijn oneindige verscheidenheid van nuances, zijn mggestieve gelaaftesprensie, dat alles maakt hem
Lde'een moeilijk te evenaren kunstenaar.
Sinds pijn eerste optreden hier te lande,
een tiental jaren geleden, is Wanner, trots

ADVERTENTIEN.

de verzuchting niet weerhouden: Als Wiillner
INGEZONDEN MEDEDEELTNG N.
toch eens idem had! krist door onze groots
Prijs per regel 40 cent
bewondering voor zijn enorme „Leistangen"
.
'
kunnen we _deze opwelling niet teraghonden,)
wanneer we in die lyrische liederen dat gemis
. meneer gevoelen. Want daaraan valt niet;te
twijfelen. Moge de stem slechte middel genoemd
worden, een zekere grens kan, drinkt ons, niet
-overschreden worden, zonder gevaar, het geheel
SPORT. REIS
.•
•
te bekaden.
el WANDEL Clant
1 . _Ent abswe-ente ernstig- afvragen . n ordt
OMR MAAT VAN
deze manier de volle beteekenit dier liederen
geschaad, dan kunnen- vee niet andere peggen
dan: ja, in „das Lied im Griinen" of in het,
bevallige --„AuftMge" hebben we zonder eengen
Noortonjne, zo:.
twijfel het gebrek arm stemmiddelen bij WiillAM Simon,ree-een
ner gevoeld en .schoonheid oen toon en
ie
Willhier„
Daarom
trots
frischhed gemist.
de eminente voordracht, welke hij ook in deze
lyrische Juweeltjes aan den dag weet te leggen,
ons veel ere veel liever in zijn andere prestaties
waarin hij • vd6r ons staat als een, die het
maken, De kinderen Zongen uitnemend zuiver
hoogste daarin heeft bereikt. •
en het meerstemmige rondedansje klonk buitenZijn trouwe metgezel Coelftead Bos was
gewoon goed.'
vervangen door Wolfgang Medi', die zich
En wat waren de kleine solistjes allerliefst.
deed hamen als een buitengewoon Meniet,
Zoo zuiver en zoo muzikaal, slechte een ietsdie op schitterende' wijze Zich kweet van. zijn
watje vibreerend, neen, noemen we het min- Mak. Zijn prachtige aanslag, zijn parelend
der groommensch-achtig een klein beetje
en - geacheveerd passagespel, dat tot in de
beverig, door het ongewone en niet geringe
kleinste , bijzonderheden gaaf en glashelder
feit, voor zoovele ooren heel alleen te moeten
klonk en zijn in-mneikale meevoeling met het
2/ogen.
gezongen woord, maakten het luisteren naar
, Nieuw voor de meesten waren ook de pas
hem tot een waar genot. Ah een meester op
uitgekomen liedjes uit ',Kriekende Kriekskes, •
_Min--instmenent- heeft hij -Wrilhier--waardig
ren-viertal Betansehe gedichtjes van B. v.
terzijde gestaan. Hem komt een belangrijk
Meur. Eenigen tijd geleden werden ze ons
aandeel in het memo toe. Zwets hij de inter bespreking toegezonden. We maken thans
gewikkelde piano-partij van ',Der Beried-angel..
van de gelegenheid gebruik, te vermelden dat
en «der Steioklopfere tot hun recht wist te
het mooie, muzikale liederen zijn van het
doen komen, verraadt de meesterhand.
_goede mort.. spoel. Wint e "weet t. meien.
. Dank ook hem, was het een genotvolie
De woorden die niet, smals bij zijn andere
middig
bundels het geval is, bepaaldelijk voor kinderen
zijn geschreven, vereiechen een veel diepen
muzikale illustratie. Alleszins is het den comsofjes
dankt ons, gezien de uitkomsten,
ponist gelukt, deze-re geven. ,Moeders geepmee voorspellen:
liedekes en elk heb 'n klein Hufkev lijken
liguziekuurtje in Diligentia.
Liet de zaal belangrijke hiaten zien, dan mag
ons het, best van stemming:
hij mooie weer hier voor nee p Blijk gesteld
Lieflijke eenvoud en zangerigheid maken m
Het middenvak, zooals bij de concerten voor
worden. De aanwezigen heliberflikliaar geluistot muzikale juweeltjes. Mogen ze de kleine
de kinderwereld gewoonte is, bezet door het
terd en gingen zeer voldaan naar huis. 11. V.
kleine volk. Helaas konden sommige, ja teveel
kleuters wellicht niet zoo hebben getroffen,
onderen er ook een-plaatsje vinden en bleven
bij de grootenen hebben ze ongetwijfeld indruk
de navolging van vele verdienstelijke kunstegenaakt. Een bedenking moge worden gemaakt
de zijvlakken onvriendelijk leeg. Jammer. Want
met betrekking tot de begeleiding die te
naars, gebleven de zeldrame verschijning, die
er viel voor de kleintjes veel te 'zien en te
aller omen op zich vestigt-door-het Menige, -indeirsinaak-vidt.
-6Preiat, lee geen ons reeds bij
wat hij gebeiteld "heeft in de declamatorische
- Ten eerste al de aardige liedjes,door Wierf
het doorspelen bleek. Menig dilettant zal ie
-lunst. We weten het;-de stem is hem geen.
de vrij moeilijke"begeleiding een struikelblok
gecomponeerd en door mej. de 'Wekker guitig
zins doel, doch slechts een middel, om de
en frisch voorgedragen. Uit de bekende bundels
vinden voor een volledige weergave.
Als noviteit hebben we te vermelden een
poezie der woorden te verdiepen en te verKiekjes uit het Kinderleven en de onuitgegeven
innigen, en hoe Schitterend hij deze kunst
Silhouetjes werden er gezongen. Over het alverhaal eln de Vliegmaehien. dat, afgewisseld
verstaat, bewees ons weer de vertolking van
door zang en geïllustreerd door lichtbeelden,
gemeen doen de Kiekjes beduidender en ook
verteld werd door Mej. de Wekker, terwijl de
het tweede deel-min rijp programma, . waarop
natuurlijker aan en .lijkt ons de begeleiding
Heer Wiens, evenals bij de andere liederen,
o. a. het idemstokkende „Der Sieger" van
der Silhouetjes te zwaar met betrekking tot
Hugo Kann, het schrille „Lied des Steinklopden vang. Toch viel er veel te waardeeren en
bigel
-fent" -var' Stens -emoeift-herhiteeldelijI - liert EFrioibeeld---fig „v;i=--s4—Jers
-i-naar
Ja Feiiri is genoeg bekend om gijn joligen
„Sicilie" op voorkwamen.
verha rent en 'zijn geestige teekenstift. De
school. groot succes bij de luisterenden. Dit,
In liederen van dat genre meer declamabeelde op het doek ontlokten den kinderen
evenals eLuietervinkjeo schenen de kinderen
dan
torisch dan lyrisch, kunnen we ons niet denvaak uitroepen von plezier en met
heel erg aardig te vinden, wat altijd als een
ken, dat Wiillner door iemand overtroffen
volle
dacht werd geluisterd naar hit vergoed bewijs Mag gelden. Voor de grootenen
zou kennen woeden. Zooals hij niet zijn stem,
haal
Pietje, Pietje en de mes Mietje, die
bleek het gevoelige eOp moeders schoot. een •
zijn houding, eiken trek van zijn buitengewoon
heel dankbaar liedje. Toch mogen we niet , samen een vliegtocht doen en allerlei rare
avontu n beleven.
sprekend. gezicht, ons weet te suggereer., ie
die chocolade-fabriek
ontkennen, dat de Kiekjes ons meer hebben
onovertroffen en we moeten bekennen, nimmer
z'n se oorsteen, wit kwam Mier een lekkere
gebdeid. Wat klonk eVogeltjes allerfijnst en
lucht ft je kon de reepen ruiken. Dat ie
geweten te h bben hoe gloedvol, hoe wegede Vechtersbazen. oolijk, vooral waar ze zoo
sleepend en h vig bewogen „Die beiden Orezoo eo Peithr
in den juinen toon gezongen werden als Suze
't goeds had meer belangstelling veriradiere is.
de Wekker deed!
Waar doe Wiillners prestaties zoo buitendiend, elker geringheid we maar op het
De rondedansjes van al die aardige meiskes
gewoon zijn, kunnen we, bij het bijna uitsmaak.
Mej.
Claessen
mooie
weer
zullen schuiven.
ook
erg
in
den
vielen
sluitend_ lyrische eerste deel van zijn programma,
weet iets heel aardigs van haar koortjes te
makkelijk bewegen, waarbij dan ook het goede,
het methodieche sprekep een groots plaats
-inneemt
Naar wis vernamen, zon. mevrouw Wenarna
het plan hebben om hier , evenals zij dat in
Amsterdam doet, gen dergelijken omme voor
kinderen te ?penen. We kannen er haar
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Geplaatst Kapitaal

IE MOOK
HOOGSTR. 21 - TEL 7293

BLOUSES
PEIGNOIRS
COSTUUBIROKKEN

Effecten.
Ketdandi kapkrachj,
prijs per halfjaar f 750.
ELKE,' DAC een

f.

belangrijk

hoofdartikel;

eiken dag de vragen

TATIntstrot

Melk

TeaMell. 31.78.

an abonne's gratis beantwoord; eiken dag alle

berichten, die voor dan
effectenbeeitter nul

efilaft uit .

5 pCt. OBLIGATIEN
ia lOOilt pet.

1 MILLIOEN GULDEN.

Aangename, nette en zeer winstgevende positie voor een beschaafd
Heer, in sedert tal van jaren bestaande fabriek en detailzaak met
roer uitgebreide clientele over geheel Nederland. Kapitaal benoodigd
voor overname inventaris 30 MUL. Noor bedrijfskapitaal inden loop
van pl. m. 5 jaar 1511 llille, wat onder eigen hakleer blijft, tegen
volkomen zekerheid en hooge rente. Vakkennis absoluut onnoodig
Jaar uitstekende technische en administratieve krachten jaren in de
zaak werkman] zijn en met flink kapitaal willen deelnemen. Aceoun.
tostverOvg over de laatste heen—
- Brieven onder N*. A. 110 bureao aan dit blad.
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Tijdelijke vervanging der euisvrouw.
Daar is ook al een weg _lipt Daar is nok
al raad vair I Voor zulk een ramp en onheil.
.• Jij Metwriar • een onheil -ie het, _wanneer
•
de kubeerden. komt te. liggen. • .'s
L het gezin klein, en rk -dienstbode ver- - WOW& dan ie de-ramp 'niet zoo keel groot.
Het meisje treedt Op ,als huirwrocre en kan
&moede bijgesprongen worden door een klein
hulpje, zoo'n hitje van een jaar of veertien.
Zoo vaak hoorde ik reeds op die hitjes
smalen: ,Wat heeft men nu aan een kind
van veertien jaar! Zoo'n kind!.
Wie dat leggen hebben slechts gelijk, wan:
neer ze 't bitje zelfstandig werk willen- laten
doen. Maar wie haar beschouwt louter als een
hulp, 'ah, een bijloopje, kan er ontzaglijk veel
gemak van hebben.
Ten eerste opendoen. -Wat scheelt dat de
eigenlijke dienstbode niet een tijd, als geniet
voor elke klipklap uit haar werk moet. Dan kopjes en vaten wasechen. Dat helpt
mevrouw en de meid beide. Mevrouw wiet niet
twee maaltijden met een heel stuk verlengd,
roodat ontbijt- en koffietafel twee reuzenhappen
uit haar dag nemen — en het Meisje heeft
hulp bij 't vake wasechen, kan 't dmiloods,
als een kamerbeurt wat lang geduurd heeft,
of extra avondwerk te wachten staat, als:
wollen wastb, eilverpoeteen, measenslijpen, eens
aan 't hitje overlaten.
• Dan kan mote klein ding zoo kostelijk
helpen bij al dat op- en neergeloop, dat een
baby meebrengt. Zet de box op! Breek de box
af! Maak de badkamer in orde! Zet de waken
buiten en leg hét wiegegoed• er in! Haal den
wagen binnen en maak de-wieg weer op. Haal
vehoone kousjes, warme pantoffeltjes etc, —
Toen ik laatst met mijn kindje bezig Sri.,
bijgestaan door het bitje, wei een jonge moeder
benijdend
je; voor al die kleinigheden
loop ik me haast dood!. •
En als men de hitjes dan behoorlijk vroeg
laat weggaan, vier uur op zijd laatst, en een
- beetje toezicht houdt dat ee op naaien gaan,
en later op strijkgit etc- en ee zijn uit een
knap gezin (die zijn er heen+ nog wel), dan
heeft men er net een volledige tweede meid
uit gefokt, tegen dat de kinderschaar vermeerdering van personeel nodig maakt.
Dit over het- nut der hitjes.
Nu weer over de vervanging der huisvrouw.
Is-het gezin groot, dan kan de dienstbode,
hoe vertrouwd en gewillig ook,. niet bij haar
—werk -de-taak-der-linnen:me-cp zich -nem
Dan moet naar hulp worden uitgezien.
Er bestaat een ,Vereeniging voor steun of
tijdelijke vervanging der huisvrouw•. Dit is
absoluut geen filantropische vereeniging —
adres aan degenen, die niet meer door willen
leren als 't ,weer zoon weldadigkeidadinga
is. De steun of de vervanging kan alleen
verkregen worden voor geld. De vereeniging
in gevestigd te Haarlem, Wilhelminalaan 60.
Et zijn gewone en. werkende leden. De
werkende leden zijn dames, die zich be"-- schilbaar stellen,. op zekere voorwaarden en
volgens eenige bepalingen, die ik u noemen
zal, tijdelijk help in een gezin te verleenen,
als steun no de huisvrouw of om haar geheel
te vervangen.
Hier komen <enige voorschriften voor de
werkende leden. Want, schreef ik dit stukje
al ter voorlichting van de • huisvrouwen, ik
hoop toch meteen de werkzoekende vrouwen
te wijzen op een werkkring, die kienen veler
bereik ligt.
Als werkende leden kunnen worden aan. genomen dame., onverschillig van welken
godsdienst, die zich verbinden voor den tijd
van één jaar, om na oproeping door de
secretaresse de aangewezen hulp te verleenen.
Zij moeten Heli daartoe eerst schriftelijk,
daarna persoonlijk aanmelden bij de' 1. secretaresse (Wilhelminalaan-lin, Haarlem) op het
aangegeven spreekuur (Donderdag 11—S uur).
De helft dm reiskosten kan bij de afrekening
na de rente plaatsing vergoed worden.
2 )< 24 nor na, ontvangst der oproeping
moet het werkend lid zich hij de hulpmagende
familie aanmelden. Ze ontvangt vergoeding
voor reiskosten E. klasse heen en terug, ook
voor bagage, en een . nalarie van f 4 in de
— week. Bij een verblijf van langer den veertien
dagen moet de hulpv.eaeed, familie in de
kasten van haar wasch voorzien.
'Ook voor de, familie gelden eenige voorschriften. 11e hulpgevende dame moet als
huisgenote behse&ld worden. In gezinnen
waar geen dienstbode is, wordt geen hulp
verleend. Dit natuurlijk ter voorkoming dat
de dame-hulp ab meid ene werden gebruikt.
Dat was een al te gemakkelijke toevlucht voor
de. dames, die geen meid kunnen houden of
er geen kunnen krijgen..
•
Indien- de familie de hulp wil doen eindigen, heeft ze dat de dame en het Bestuur
slechts 2 X i t uur van te ooien te zeggen.
Deze bepahng geeft genot gemak voor de
familie. Want stel u voor, dat de huisvrouw
vernomen wordt, omdat se up reis n of gaat.
Kti 't holintde' haar dan eens eerder thuis te
kiAnna, dan 'am 't niet prettig, als men de
hulp ;er langer mond honden, lef tenger betalen.

Ziezo% nu weet ge . tiek van deze nuttige
vereeniging af. De stichten hebben waarlijk
een zeer helder °ogenblik gehad. Hoe ik opmerkzaam werd gemaakt op de vereenigieg?
Een predikantsveouw, moeder .van vijf kinderen, vertelde me, dat ze er roo'tr prettige
hulp vandaan had gekregen tijdens •een lange
-Mekte. Ik heb dat dadelijk in mijnoor geknoopt
en zal zeker me ook tot deze vereeniging
wenden, 'eoo het onggiuk !Koekt willen, dat
ik beften stinkt • raakte mijn—ihnialiOldelijke plichten te vervullen. En .ik raad het alle
huismoeders ten merite aan*.Ik kan'itooit
begrijpen, hoe men toch zoo modderen kan
met familie, met moeders •of tantes of nichtjes
of zusters. Want 'voortdurend teelt men, dat
men een logée in huis- heeft. en heeft-'t land,
dat de - logee 't juist. zoo akelig treft. VoortMerend zint men, zoo ziek alt men is, tip alle
:molelijke aardigheidjes en versnaperingen, om
de logee het leven te veraangenamen. En,
hebben die logees eelt een huishouden, dan
voelt ge er nog smart om dat beroofde gezin
hij — en te vroeg moet men de logee al weer
laten gaan! Hebben zij er geen — dan loopt
• 't hun spoedig over den kop en net men ze
met den dag vermoeider *orden.
- Veel duurder zoo'n dame van de vereeniging?
- Dat zit nog. Eten doet ze net eender als de
onbetaalde logée, minder wellicht, daar men
om knar geen' extra-zorgvnldige tafels of aangekleede thees gaat aanrichten. Eie als zoo'n
onbetaalde logée weggaat, geef je ze toch ook
al licht een cadeau, te grooter naarmate ze
er langer geweest la. En' dan heb je Mig het
idee van e't nooit te kunnen vergelden., Neen,
niets beter in tijden van we r kelij keu nood
dan betaalde help!
. En dan kunt ge n dos tot Wilhelminastraat 00, Haarlem, wenden. Bij de reglementen
der Vereeniging, die • men kan aanvragen,
bevindt zich een vragenlijst, die de secretaresse •
op de hoogte moet brengen van uw gezin en
van wat ge verlangt voor hulp. En in die
vragenlijst-staat o. a.:
,Voor welke werkzaamheid wordt hulp gewenscht, namelijk voor de haishouding, voor
Iheaicht op de kinderen jooreveisgezelachap,
voor gezelschap van dame of heer, voer verzorging van herstellende zieken of voor geheele
vervanging der huitivronwe,
Ge Met, de dames der Vereeniging zijn van
vele markten thuis.
nw dienstpersoneel
• Dan nog deze vraag:
voltallige.
En: ,Verzocke een • paar adressen voor
infermstie of zijt gij bekend bij een der leden
van het Bestuur.',
De dames der Vereeniging zullen dus niet
dahrheen gezonden worden, waar 't beter is,
niet te zijn.
•
Laten we hopen, dat twee categorieën van
malven- iete-ean Ivenstaande-regelen zeilen hebben : de Huisvrouwen en de werkzoekende
vrouwen.
Huisvrouw.
P.S. Ik laat nog even de namen der Bestuursleden volgen:
De Heer A. Storm van Leeuwen, voorzitter.
De Heer Da. A. 0. W. v, Waverem Mevr. Thiel Welubein.
Mevr. Cohen Tervaert-Koch, seeretaressse.
Mevr. van der Weert-Deterding.
Mevr. Tjeenk
Mej. 11. Albert., penningmeesterene.
Mevr. Westhoff-van der Mandele.

nieuwe steen, met die smalle, schuilt Over
den rok loopende volants, de van voren ge- •
kruien, fichu op het ~sage e» van achteren
de lange „stlivezmmi"
... heeft het niet ree
heerlijk oinlerwetsch airtje en is. het niet al,
gekuipt voor een ga r•
den-partij
I:art de élinieir ..•
Het is een morielijki•
.kunst, dir lang Met .,
iedereen vermant en.'
._waar leek tori, op aan- •
komt hij het easneuetri- . • lee van reine collectie.'
•Menie*. meetellen . .
Niet mime ,blindelings
toegrijpen i,mdnt iets het
„allerlaatste' is" -maar iedere eréatie toetser; aan eigen iT.ON1011
smaak en oordeel. —
Ziedaar wat een leider
in modezaken verplicht
ie tegenover haar, die
som na weter or Lou. ara.
ziele aan hein WeverIn het algemene vind ik zulke invitaties
troeuen.•En ,joint dearVan is men in de minne
wel eens een beetje pénible: het ie mij ab..
op den Vijverberg non zeker
Aan den gelen salon, dien ik reeds noemde,
lnut onmogelijk om alleen uit beleefdheid te
grenst de mode salon, die ook in Louis XVI
bewonderen en ik neg dus ronduit mijne
stijl is 'en die eveneens dat beengelijk gevoel
opinie; wil men die niet hopren; dan moet
geeft van oen Vertrek, Jaar alle overdaad en
men mij maar 'tilletjes thuis laten! ... In het
nuttelnote luw zorgvuldig is vermeden geandere geval kom ik gaarne, want zoo er iets
ttantrekkelijkheid
voor mij heeft, dan
zijn het inderdaad
mooie toiletten ....:
en wat daar zoo el
bij behoort .. . De
nieuwste modellen
dus
o, ja, ik zie
u reeds een bedenkelijk gezicht trekken! ... Niet waai?"
Men heeft eiamen
memel kwaad een
de tegenwoordige
mode verteld,.— „zij
is onvrouwelijk, —
zij is meer dan buitensporig, — zij is
onvoordeelig voor de
kleine vrouw, die zij
-éeraseert eo bijna oog
meer voor de groots,
die zij nog zwaarder
Satan de Vente normale telde wat
maakt, dan zij reeds
veterden . .. Deen volgt nog een Louis XV
is, — zij is garconnièee zonder noodzaak, —
salon, pastelgroen van toon, waar men niet
in hooge mate en zonder reden gecompliceerd
eij"
andfrs "verwacht,' dan zoo aanstonds al de
wonderlijke gratiedei
achttien-di eeuw te
zien herleven :.gepoederde kapsels, poefs,
grands-paaien, (alledag en prétentailEen doem dagen no ontving ik eens uitnodiging 021 Cr eenige der allereieuvate creaties,
zoo juist int Partje aangekomen, te bezichtigen.

A Is ik uit de vreelijke, lichte hall weer
buiten kont, tintelt
daar alles in dr blijde
morgenzon,
dr
grijze regeeringsgehouwen aan den overkant, — de 110K-ijver,
— de bleue, lucht,
— het teem jonge
OP PEN VIJVERIIERG.
groei, del hoornen,
— 't is lente nu!
Telkenmale wanneer onze goede Gravenstad
En huiswaarts gaande
in een van hare klassiek-deftige wijken een
geef ik mij aan inij•
oude patricil,rwoning achter een houten staenteringen
oreer en
ketsel ziet verdwijnen, gaan er jammerkreten
'naak ik vergelijkjeop ... Want men weet het maar al te goed, •
Oman di {enge 04501 Losla no.
gen
teesewhem•
de on•
van
eenige
weken
of
maanden
als na verloop
— Qh Ik ..-. 12, mijn wamde...,welk
heil', die ziele onveranderlijk ieder jaar ophet perceel weder voor den dag komt, dan
nieuw tooit met haar zelfde kleed, <let altijd
een tegenspraak ! ... gecompliceerd en dan
heeft er eens gedaanteverwieselieg plaats geen onveranderlijk weer ieders oog bekoort,
niet vrouwelijk ! ... En wat het overige behad: bet is kantoor of magazijn geworden.
treft ... Nu ja, het is zoo — de mode mankt
lede., hare in, verrukking brengt, eet eens
',Alweer een!... en nog edel... Ach,
wel een bioarren indeelt, wanneer men
wat blijft er van den Haag over, nu men
haar ziet afgebeeld op papier, vlakweg,
ome historische .eerste standen tot winkel.
in Wit eo zwart, of in te felle, onwaarstanden gaat maken!... Al het eigenaardige
schijnlijke kleuren, — en ook wanneer
cachet van oude mooie stad gaat op die wijze
men haar ziet tentoongesteld op stijve
verloren ...•
houten poppen in dwaze, gewrongen
Zoo nachten de oude, conservatief aangegeslacht
houdingen
maar wanneer men batte
legde Hagenaars, maar het jongste
niet, molsla ik haar nu gezien heb in
weet al niet beter of het behoort ZOO, dat
eens
omgeving,
die door eigen dis-op
den
Knenterdijk
en
in
het
Voorkomt
men
tinctie al haar voornaamheid, al heer
etalage. gaat bekijken ...
• •
elegance tot zijn recht doet kopwen,
Ook de Vijverberg heeft eraan moeten
dan zegt men „de made-antisten hehben
gelooven ... tot velen verbazing, ,wanfa, zoo
zich zelven overtroffen
Draperies,
stelde men zich zelven en anderen gerust,
•partims, tuniek., rabarber —'t is alles
,,die leent er zich minder toe. ...
fantaisie, maar — fantaisie de premier
Maar de geest van den tijd laat zich niet
ordre en — bijna niet te beschrijven!
tegenhouden; ook op den Vijverberg deed hij
Of spreekt het tot u, ale.ik ea vertel
zich ten elotte gelden en in den loop van den
van eelt robe van zwarte daarmee.
vangen zomer kwam zelfs-de mam dat er daar.
gegarneerd met zijden bayadive t of van
een nieuw modepaleis sou verrijzen
een toilet, waarvan -de rok zeurt is,
krijgen we deer stommer ook weldra weer
met een tuniek van op dunne tune
eene uinitalling van hoeden en jurken !....
geborduurde gitten en bet eneeage een
heb ik in den tijd, toen men batig win liet
delicieuse drapeer-big van miste kant 1. ...
huis voor de nieuwe bestemming in orde te
Neen, ge moet het Men, — hijen had
maken, onder het voorbijtrammen een bekend
ik gezegd „Hek benegen" iel dele gelen
frondeur ven» tip malenden toon hemen uitLouis XVI aalt,» en dan zijt gij liet
roepen ... Maar eens nitatalling kaam er nimf
(1f het uit piëteit voor do omgeving ia
terstond met Mij bits, dm or. dit no•
geneest, dm de nieuwe raak een „gesloten
tige, demr rijken eenvoud uitmuntende
„zwart en wat" toilet maar terstond
h oir" werd, durf ik niet met zekerheid be• Mae Meeneem
moeten hoortienen rover een Pillater-elfnee .
weiren! Maar in ieder geval is het een den
abeiti weer ben meléte
enen.. , ,, dir.
in de t iiiiimunehippintie *eek • . •
goeden smaak van den chef te danken. dat
! .
illen
Ka dit dieriirrete• járOCCeijr 11111 lielet•
het apert van ren der mooist, standen in
/00,11,
deelwel
groene
Melkt.,
neig
en
de recadentie onaangetast bleef.

een geest Van kalme berusting en liefilijke
verwachting: rij ie solist Do einmal gliickhch
bei mir
Inderdaad zou Clara naar Weersen trekken.
IVeenen, liet brandpunt van het muzikale
leven van dien tijd, zon de stad zijn, waar
Clara's geniale talenten tot volle onteikkeling
,Schrijf mij een eenvoudig J a, of ge uw
en bloei zouden komen. De belangwekkende
vader juist • op uw verjaardag een. brief van
Verschijning
van
jonge kunstenares, die
mijzelf wilt geven. Hij is mij mi goed gezind
in baar jarestaties met de grootste kon weden zal me niet vemtooten , indien ge zelf ook
ijveren
en-daamevents
eenseldgame originaliteit
nog voor me pleite
in haar spel en de team van haar nummers
Aldus Schumann's plannen om vader Wieck
aan den 'dag
veroverde stormenderhand
te. verniurven.
het Weensehe publiek. Ze had stampvolle
Het idee was 'no slecht niet. Op den
zelen, de toejuichingen namen schier sent
feestdag van zijn zonder twijfel toch geliefd
eind en de verschillende gezaghebbende bladen
• kind zou hij waarschijnlijk milder .gestemd
zijn dan andere en minder in staat, datgene ' zongen eenstemmig haar lof.
Willen we Clara's eigen meening- hohren
te weigeren, wat zijn dochter het allerawlukkigst
over de oorzaak van' haar succes, dan hebben
zou maken. Clara vond het dan ook éln voorwe
maar een regeltje uit haar brief aan
gaven
treffelijk plan en met volle geestdrift
Robert te .lezen .Der gedanke an Dich beze zich over aan rozige toekomstbeelden.
geisterte
midi so beim Spiet, das. das game
Wieck
op
het
antwoord.
van
Helaas, het'
aan ' alle kanten zoo sympathieke schrijven . Pubikum mit begeistert warde..
We moeten hier niet alleen aan het groote
van Schumann kwam alle hoop vernietigen.
publiek denken, doch in aanmerking nemen,
Het was zulk een vaag antwoord in verdat Weenmrde woon- af tijdelijke verblijfplaats
warrende bewodrdingen , half toegevend, half
was van vele kunstenaars van den eersten
afwijzend gesteld, dat Schumann er heelemail
rang, roodai het een interressante kijk geeft
Met uit wijs kon worden, wat, Wieck nu
op het kunstleven aldaar, wanneer we Clara
eigenlijk bedoelde. Doch één •ditig was duiin haar dagboek of in haar brieven bomen
delijk.
gewagen van •Thalberg, Fischhof (hoofd der
Een toestemming of zelfs maar een vrienWeenerschool) Liszt en van verscheidene
delijke tegemoetkoming hielden die koude,
schrijvers en dichters, zooaLs Grillparzer,,
harde woorden niet in en het is Met te verEiChhorn , Bauernfeld, en Lenau, welke allen
wonderen, dat Robert, tot wanhoop gebracht
meermalen toehoorders op hare concerten en
na het opnieuw ineenstorten zijner verwachbewonderaars harer talenten waren.
tingen, een brief schreef, zoo verbitterd en
Saphir uitte zijn bewondering in een aardige
vertwijfeld, als • Clara nog nimmer van hem
parados over een 'te schilderen portret van.
ontving.
,Die LInterhaltung mit Ihrem Veter war • Clara: ,Clara int 50 ausgezeichnet, dam sic
ger nicht mehr gézeichnet werden kalms.
fiirchterlich. Diere Kilte, dieser bijse Willen,
En uiterst vleiend is het oordeel van Liszt
Verworrenheit, diere Widersprtiche —
over haar in de Gezette Musioale waar hij
er kat eine new, Art In veenichten, er stiiszt
schrijft: a lk had het geluk de jonge en hoogst
einem das Messen mit dem Grid in das Herz —
interessante pianiste Clara Wieck te leeren
feh weisi nicht, was ich aufangen solt. Ga r
kennen, die een even verdiend als buitengewoon
nicht. Mein Verstand geht hier mi Nichte
succes gemaakt heeft. Haar talent bracht me
tod mit dem Gefal int ja vollends Mats
in verrukking, vooral blinkt ze uit door een
anzufangen bei Ihrem Vaten —
volmaakte teku,isehe beheersching en gevoelsfok bin heute eo todt, so erniedlikt, dan
diepte. Haar buitengewone en merkwaardig
ich kaum eisen schijnen goten Gedenken
schoone
vertolking der beroemde Beethovenint
mir
zerflossen,
selbst
Ihr
bild
tassen kans;
sonate in F-moll inspiereerde den beroemden
dasa ich mir kaam Ihr Auge denken kann.. —
dramatisch.] dichter_ Orillparzer tot een geVergeefs zoekt hij in diens weigering een
dicht, waarin hij de aanvallige kunstenares
--redelijken, dieperen . oorzaak, k v. dat ze te
verheerlijkte..
-jong was, of dat de kunstenares in. haar zou
Dit gedicht verscheen in het Wiener Zeitondergaan bij een te vroege vertoning. Helaas,
schrift en was voorwaar een hulde, wel in
iets waarlijk gegronds kan hij niet vinden;
staat, het hoofd van een achttienjarig jong
hij speurt - in het afwijzend antwoord niets dan
meisje op hol te, brengen. Gelukkig echter
eigenbaat en hardheid en vertwijfeld roept
kon zij zonder schade voor haar karakter
hij uit: Wie geht's mir doch im Kopt herdm,
zoowel dezen lof apprecieeren, als een minder
ich miichte lachen vos Todesschmen — Trijste
idieel
genre lachend verdragen. In een van
in
Verer
mich
nicht
mich lieber Gott, dam
haar brieven nl schrijft ze .... ,doch, denk
zweiflung untergehen luszt. Ich bin ausgerissen
je
eens,
in de café's heeft men ,Taart á la
der
Wurzel
meines
an
Wiedt. en alle enthousiasten van mij gaan
waar Sch. spreekt van een gemoedsdaarheen en eten taart. Onlangs is ze in de
beweging, • een smart die zoo heftig is, dat
Theaterzeitung beschreven als een aetherisch
zijn verstand, neen zijn leven zelf hijnt
^,hingehauchtea meelspijs, die als 't ware
aangetast te zijn, hier worden we pijnlijk
vanzelf in den mond komt. Is dat niet om
herinnerd aan het diep tragische, dat zijn
te lachen 9.
leven heeft ondermijnd en ten slotte vernietigd,
Al deze verschillende appreciaties werden
aan de innerlijke kwaal de zielsziekte, waarechter overtroffen door eene die uitging van
van hij reeds jaren geleden een aanval had
den hoogstgeplaatste. nl. den Keizer. In
doorstaan en van welks ontzettend en gevreead
Maart 1838 werd Clara de titel verleend
bestaan hij bijna niet durfde reppen. In
van K K. Kammervirtuosin.
hoeverre zijn zeer inspannende werkkring en
Dit was een eer, die zij met slechts eenige
de reusachtige hersenarbeid die hij terrichtte,
anderen
deelde, waaronder .Paganini en Thatangstaanvallen
oorzaak waren van de serveuse
berg, terwijl bovendien haar jeugdige leeftijd,
en hallucinaties, die hem sloopten, is niet te
van godsdienst en het niet Oosten
verschil
is
niet
weg
te
cijferen
zeggen, doch daarnevens
rijksch onderdaan zijn nog bedenkingen opeen zekere erfelijkheid. Immers, in zijn familie
geworpen hadden.
kwamen meer gevallen van zware hypochondrie
Het mag dus zeker wel gelden als een
en zenuwoverspanning voor. Zijn oudste zuster,
bewijs, hoezeer Clara tot de grootste figuren
Emilie, sprong, toen ze negentien jaar was,
van haar tijd gerekend werd.
in een aanval van waanzin in het .water.
Hoe dacht Robert over al de triomfen, die
Hij zelf zag zijn toestand heel goed in, ook,
zijn ,Goldinadchena vierde en de beroemdheid
waartoe verergering der kwaal zou kunnen
die ze zich verwierf?
leiden. Geen wonder, dat het hein bijna te
,Speel niet al te mooi• roept hij haar
zwaar valt erover te spreken en dat hij, alschertsend toe e Spiele doch manchmal ein wenig
vorens zijn aanstaande vrouw heelemaal in te
schlechter,
damit sic 's nicht gar zei toll
lichten over alles, ook het donkerste en meest
marken — mit jedem Beifallssturm schicht
treurige in zijn leven, nog twijfelend, als 't
mich
dein
Veter
einen Schrift• weiter von
deze
biecht
te
vatten,
ware om moed tot
— bedenke das. Ach nein ! wie Minne
schrijfti ,Wat deze, zoo donkere zijde van
ich Dir diere Lorbeerkriinze — aker freilich
mijn leven betreft, moet ik je een diep geheim
auch tausend machen noch keinen von Myropenbaren van een zwaar psychisch lijden,
then — den setze ich Dir allein aal Dein'
dat mij reeds vroeger getroffen heeft..
schilues schwarzes
dan volgt eenigen tijd later die diepOver de benoeming tot hofpianiste schrijft
treurige_ brief, waarin hij haar nog eens
hij: ,Nog beter zou het geweest zijn, als de
vertelt van den tijd toen zijn geliefde schoonKoningin van Engeland, die juist een oude
zuster Rosalie stierf, die hem altijd een trouwe
orde voor vrouwen in eene heeft hersteld, je
vriendin en een groote steun was geweest.
tot ridder dezer orde had bevorderd, de
Diep verslagen over dit verlies, overvielen
schoonste, die dochters van halsstarrige vaders
hem die buien van ,fiirchterliche Melaneoliez
kannen verwerven. De vrouwen-ridders kunnen
die hem moreel zoozeer vernietigden. „Inden
n. 1. zonder vergunning der ouders trouwen.
nacht van 17 October 11533 kreeg ik Oneens
Daarom, breng liet zoover ! En dan zal ik
de ontzettendste gedachte, die ooit een menseh
zeggen
mijn Clara is de grootste kunstenares
waarmee
de
de
vreeselijkste,
hebben kan,
der wereld.. .
hemel 'stmlfen kan, deze liet 'verstand te
Toch had Schumann zelf .Clani zeer weinig
verliezen. — Zij maakte ziek meester van mij
gehoord; in de laatste jaren slechts tweemet zulk een heftigheid, dat daarbij elke
malen, doch trots die weinige malen stond
troost, ieder gebed als hoon en spot verstomde..
ze voor hem als een - kunstenares, waarvoor,
Er behoeft aan deze mededeeling, die. in al
we halen zijn eigen woorden aan, zijn genhaar droeve soberheid voor zichzelf spreekt,
rh°. wezen zich in deemoed boog.
niets te worden toegevoegd.
Clara zelf vindt ook-, dat hij haar als
Was de brief, die aanleiding gaf tot deze
kunstenares te weinig kent, om een bepaald
uitweiding aan Schinnann's wieltoestand, voloordeel te kunnen hebben over hetgeen ze
slagen wanhopig, de volgende, die geschreven
presteert, doch hierover kan ze slechts gelukkig
zijn, nadat de ergste bitterheid over de onderzijn, wijl hij haar dus niet om haar kunst,
vonden teleurstelling waie tienweken, dragen
doch
oen haarzelve liefheeft. z ik houd van
karakter
en
zijn
ren beduide, ra hoopvoller
, niet omdat je 1,11 groot kunstenares bent,
brief, als adaebeidagroet geschreven ter geneen,
ik heli je hef, omdat je zou goed
Ween.
,
Clara's
vertrek
nar
legenheid .n
bents. Deze woonden, duur Robert ia ren
gamelan.o se" ging ino te euneerteeren , ademt

MUZIEK.

Uit het leven van een beroemd
kunstenares. "
VII.

den weg en vernam, dit ik delf tot aan den
genoten straatweg terug moest en dan links
om, en zeker de teleurstelling en vermoeidheid
op mijn gelaat lezend, vroeg de vrouw mij,
even binnen te komen- rusten. Met blijdschap
voldeed ik aan het vriendelijk verzoek en trad,
de keuken door, en de kleine voorkamer binnen.
,Goeden middag, vader,• zoo groette .ik
een ouden man, die, in een groeten leunstoel,
door 't raam over de ronde geraniums heen,
naar buiten zat te staren. Op 't geluid van
de vreemde stem wendde het mannetje zijn
hoofd om, en zag mij kan. Wat het was in
zijn gelaat dat mij aantrok, wist ik eerst zelf
niet. Het 'was een oudesrnannetjes-gezicht,
-maar niet, zooals gewoonlijk; doorploegd met
zwoegrimpels. Neen,' frisCh-blozend als emi
bellefleur zat 't - strakgespannen vel Oh- de
node koorsen. Bazig-reehhivereind krulde een
grijzend kuifje boven het gladde,. rimpellooze
voorhoofd. Maar ik miste iets in het gezicht,
iets; 'wat geleek op, begrijpen, op nadenken,
op • weten; iets, dat men toch op elk gelaat,
en vooral bij ouden van dagenten lezen.
Gezellig dribbelde het vrouwtje om. mij
heen, gaf me een stoel, een glas melk, en
met moederlijke bedrijvigheid naar het ventje
toeloopend, bromde zij, met gemaakte boosheid: ,wat is Janneman onbeleefd! ziet Janneman de vreemde dame niet, kan, je dan
NAAR „JAN N EMAN".
-niet netjes, dag dame, zeggen?. Maar Janneman ver e het, keek kalmpjes over de dame
Ver-achter in den polder, als verdwaald op
f haar nog minder belangstelling dan
hee
de groote groene grasvlakten, stonden een paar
de vlieg, die over de mouw van zijne blauwe
boerenwoninkjes, in felle kleuren; de luiken
boezeroen
krabbelde. ,Dit is mijn man, weet
en deuren geverfd met dat hard glanzend
uwe, lichtte het vrouwtje mij in. ,Altijd een
groen met rood, waarvan alleen de schilders
beste
man
voor me geweest, zoo goedig en
op 't land het geheim schijnen te kennen.
Hint vore zlo
eek. Een -is gvlic,r is ti.,
nooit - geweest, was nooit zoo geestig als ik
Een vrouwtje, oud en gebogen, van 't werken
zelf, maar de laatste tien jaren is dat. (en
en sjouwen, dag-in, dag-nit, pompte met moeize streek hem over 't voorhoofd) ,Iteelemaal
zame armbeweging water in- een emmer; regelWeg, leeg compleet, hij weet niets meer,
matig ,hief zij telkens de houten slinger losjes
praat ook haast nooit, maar hij is nooit
omhoog, om dan, met een krachtduwtje,_ de
leelijk of wild, hij doet ook niemand kwaad,
armen neen& zwiepen, zoodat met een breeden
en zit meestal maar stil zijn pijpje te roeken.
straal het water uit het ronde gat stroomde.
Daarop is hij bijster gek!
Even keek ze op naar de vreemde dame,
Ja, 't is wel eens vermoeiend voor me,
die daar van haar flets sprong en met aarzelende
'k
loop ook al naar de zeventig en 's nachts
zoek-beweging de huisjes monsterde. Toen, met
kan hij soms dranzen als een klein kind.
een krachtigen hoofdknik naar den horizon,
Soms moet ik er wel zes, zeven keer voor
reide zij : ,,der zit wind in 't oosten, 't zal
hem uit. Dan drinken, dan een kleine boodmorgen goed weér zijn.. ,Ja., gaf ik grif toe,
schap, maar ik begrijp hem - in alles en hij
,best weertje voor 't gras..
is zdal dol op me, dat ik hem niet graag zou
Even keek 't wijfje mij onderzoekend aan,
willen missen, mijn Jannemane En liefkozend
of ze zeggen wilde: ,wat weet jij van 't gras
streelde zij de stugge, grijze kuif.
af., toen wendde zij zich om, tilde den vollen
't Werd mij vreemd te moede. Welk een
emmer van' den haak en verdween in een der
wereld van zelfopofferende liefde en moedig,
huisjes.
geduldig gedragen leed ontvouwde zich daar
Besluiteloos bleef ik staan, niet wetende,
plotseling voor mijn oog. In dit vergeten
welken weg ik verder moest om in het naburige
hoekje van de wereld, werd, dag en nacht,
dorp te kunnen komen. De landweg eindigde
gezorgd
en gekoesterd een wezen, dat zich
namelijk onwerwacht en was afgésloteg, door
van niets bewust was, dat van dit pientere,
een landhekje.
eenvoudige boerenvrouwtje de onvermoeide
In de open keukendeur zat eene boereilMoes,
toewijding van • eene pleegzuster, de teedere
genoeglijk-spinnend, de voorpootjes keuri onliefde van eene dochter, het oneindige geduld
der 't witte borstje gevouwen.• In kalme itivervan eene moeder en de opofferingen .eenex
denkingen tuurden de half dichtgeknepen o gen
echtgenoote eisekte, zonder daar ooit iets voor
slim naar mij heen. Als een groot phil mof
terug te geven. ,
bekreunde poes zich allerminst over de kl
En toen ik wegging, begreep het vrouwtje
dagelijksche zorgen, zag met haar diepti nig
niet, waarom ik haar, zijd hartelijk, de ruwe
kattenverstand ver mier alle nietigheden en
hand drukte, en dankte zij duizendmaal voor
tot in 't diepste wezen van het bestaan.
het geldstukje, dat ik op tafel neerlegde;
De oude vrouw liep in de keuken a en
voor een pondje tabak voor haar Janneman.
aan, zacht mompelend tot de poes of tot n
Bat a r n April 1914.
C. L.
ander voor mij onzichtbaar wezen. Ik vroeg '
brief neergewhreven , hadden haar onzegbaar
gelukkig gemaakt.
Ja, zelfs is Schumann-soms wel eenigszins
bedacht voor die zijde van haar wezen en
schrijft: Kunstenaressen, d. w. z. groote, goede,
zijn zelden langer dan 66n, hoogstens drie jaar
trouw aan dezelfde liefde;,. gelukkig echter
zijn er uitzonderingen. Schrijf me daarover,
lieve Clara. —
Wat • sehrevéh ze elkaar al niet 1
.En onder welke moeilijke omstandigheden;
aLeeds genoodzaakt in. het diepste geheim de
brieven te verzenden- en te ontvangen, .daar
Wieck als een ware' Cerberus Clara bewaakte.
Menigmaal schred` ze 's avonds laat na een
vermoeiend concert of een gmischen dag van
bezoeken en voorspelen en was dan nog vaak
gedwongen, het op de ongemakkelijkste wijze
te doen, teneinde bij een overrompeling de
dierbare woorden ijlings weg te kunnen
Moffelen.
Ze waren er niet minder 'hartelijk, trouw
en welgemeend om, de brieven, die ze elkaar
schreven, de brieven, die hun gulden 'hoornen,
hun hoop en verlangen, hun scherts en helaas
ook hun moeite en teleurstellingen inhielden.
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Hoofdredactrice:
Mevrouw S. LUGTEN—sus.

soo'n warm zacht mondje aan je bomt. Spoedig
zijn onze kinderen ons alweer te groot voor
de bevrediging van ons innigste moederlijke
gevoel en dan wordt dat heale kleintje alweer
met zooveel liefde en zddveel moed verwacht,
Deze merkwaardige rede heeft mij enkele
wat ook de vorige baby ons gekost mag
dagen in diep, diep nadenken gevangen gehouden. Zelden ben ik adé', in letterlijken zin
hebben.
getroffen geweest door wat ik las. Dat
Maar waar dat moederlijk gevoel ontbreekt,
waar het ondergegaan is door verfgade weelde
was dan nog slechts het uittreksel deur rede
ceTr—dfeTie armoede, door afstomping van
ik de lezing onmiddellijk bij mijn boekhanden geest of door te atrak gespannen geesteswerkzaamheid
daar kunnen geen manifest",
delaar, toen ik 'de advertentie ervan in de
krant las. Sedert zijn veertien dagen verloopen
hoe gloeiend van overtuiging, hoe hartdooren wat ik aan tijdschriften ontving, telkene
dringend ook gesteld, iets veranderen! .
ontmoette ik den zin: op de rede van Prof.
En met meelijden om sióveel verspilde
Kouwer komen we later terug, of iets dergeenergie was het dan ook, dat ik indertijd
dien waarlijk prachtig gestelden kerderlijken
lijke. School en Leven, liet Kind, Leven.
brief van kardinaal Mercier aan de Belgische
kracht, de redacties toonden de rede van
vrouwen las, waann hij haar waarschuwde .
Prof. Kouwer als een zeer merkwaardige te
tegen beperking van~ kindertal of tegen
beschouwen. En in de tijdschriften, die me
nog wachten van de . portefeuille • of door
met-opzet-kinderloos blijven.
De goede man ging int zijn ijver zelfs z66. abonnement, weet ik zeker, dat ze 't er
ver, om de vrouwen het klein percentage voor
allen druk en op allerlei wijs. over zullen
hebben.
te houden der kraamvrouwen, die bezwijken!
Toch' bracht die lezing geen nieuwz. ;aar
Alsof vrouwen, die doen, wat kardinaal MeeProf. Kouwer rangschikte de feiten, in kte . vier haar verbiedt om te doen, maar dadelijk
aan doodgaan denken! En daarenboien
de Conclusies, alles klaar en duidelijk "T,u.
scherp belijnd. En voor wie dan goed las,
alsof voor de arme vrouw, de vrouw die
aandachtig las, Stond somber en geweldig,
sloven en slaven moet tot in haar pijnen van
onafwijsbaar en verschrikkelijk, het Noodlot . 't geboren-wordende kind, dat heek. tijdperk
deur wereld, dezer beschaving voor zogen:
van zwangerschap, verlening en kraambed niet
Ondergang.
erger ie dan de dood! .
Wat ik in deze rubriek voor Moeders het
Hij toonde de oorzaak het overal terugallermeest op zijn plaats vond uit de rede van
gaande geboortecijfer.
En, ofschOon door. de geheele rede heen
professor Kenleer, het zijn de volgende woorden
zijn smart over dien ondergang klonk, ofschoon
in deo aanvang zijner rede: ',In spijt van de
hij den teruggang der geboorten verklaarde
pijnen der moeder-wordende vrouw zou de
te ontstaan uit zelfzucht, toch heeft hij ons
verheffende aanblik van den echten heldenmoed,
niet vermoeid met votehtelooze opbeuringen,
dien zij daarbij haast zonder uitzondering ten
met doellooze opwekkingen, met zelf-niettoon spreidt, u met eerbied vervullen voor de
geloofde knop, zooals zoovelen wei doen, die
veem,.
Over nok ,'én enkele tirade van des hoogden teruggang der geboorten willen stuiten,
die den zelfmoord van het ras willen voorleeman zeeij hoog gewaardeerde rede wil ik
komen-; -Wat zelfmoord wil !degen, is al
het hebben. Het is over die, waarin hij spreekt
over den steeds toenemendeu loonarbeid van
reeds ten doode gedoemd. Wat zelfmoord wil
plegen, is zijn plaats al niet meer waard op
de vrouw, in den middenstand, een factor die
echoone aarde.
ook in den middenstand het aantal geboorten
,,Wat hebben wetten, wat hebben waardoet dalen.
En dan heeft 'prof. Kouwer eenige woorden
schuwingen gebaat?. zegt professor Kouwer.
Niets immers! Hoe kimden ooit wetten,
van beklag voor den man deer vrouw:
hoe konden ooit waarschuwingen hièr iet
',Hij koos zijn levensdoel, waarop zich al
voor baten? Daar ie slechts één ding,. dat
zijn denken, al zijn kunnen, al zijn willen
ons met vreugde de vele kwellingen, het
richtte; daarbij kwam de liefde, die zijn werkzware lijden van zwangerschap en 'geboorte
kracht verdubbelde, zijn levenslust prikkelde,
doet dragen, telkens weer. Dat is ons inga-zijn idealisme verhoogde. Hij kon alles en
boren moederlijk gevoel, dat ons de angsten
deed alles, want thuis win hij zijn. kinderen
over het hoofd doet zien voor de vreugden:
veilig aan den schoot der moeder. Maar nu?
dat ons telkens opnieuw weer verlangen laat
Zij aal ziele ook kiezen een arbeid, waarop-naar zoo'n heel klein hoppetje op je arm,
zich de helft van haar denken en kunnen en

GEBREKKIG IDEALISME.
Bede van Proreanor Bouwer.

Feuilleton.
UIT HET LAND DER PHARAO'S.
Een reisje naar Egypte is langzamerhand
zoo algemeen geworden, dat er werkelijk een
weinigje 'brutaliteit toe belmort, om er nog
het een en ender van te willen vertellen...
maar is de drang om neer te schrijven wat
men gezien en gevoeld heeft *iet de hoogste
vorm van bewondering? En daze, het zijn ',bats
degenen, die, er nooit geleemd zijn, die van
turnaal durven, spreken en lachen als men
zegt hoe eigenlijk de Sphinx leee'n gebroken
stuk steen!) geheel Egypte is, het door zijn
•onbegrijpelijkheid domineert.
(lee kan het ook anders? Zij hebben nooit
gevoeld die oneindige bekoring van mysterieus
verleden die van het geheele land uitgaat, die
n omvat en waaraan geen ontkomen mogelijk is.
s Egypte is te modern geworden, wordt er
verwijtend gezegd, het leem ie de bond» is
belachelijk opgevoerd en _er wordt elsedsn. ge
'leefd voor en ten koste van de vreemdelingen..
Zee waar 1.1.1, cour ie liet nn werkelijk
, zoo onbinijk dat wij betalen moeten, om hunne
' dood,' koningen, loon graven en tempels, hun
moskeeen, kortom allee wat hoon heilig is te
mogen aleot En juint dat felle routeast toszeisen toeristen die in Westersche -gebonwen
hun luw leventje leiden en het volk dat sinds
•duiltenden jaren nestig toortleeft in zijn groot
veeldan, , geeft X«10 een Nauwte, charme aan
ren verblijf te reien,
vi

Rustig 2011 men dat volk zeker niet noenen als
men het naar een allereersten indruk wilde
heminleelén; <lat aankomen te Alesandirii+, die
eerste stap in het Oosterselie land, wol niet
licht vergeten woeden. Vijf dagen • op .11
kalme zee met aangenaam gezelschap en steeds
stijgende temperatuur zijn zoo ruimschoots
voldoiende om heerlijk in te dommelen, doch
hij het naderen van de aanlegplaats is het
gedaan met uw slaapje en hoog tijd wordt het
zich een, Hink de msgen uit te wrijven ell
vol schrik vraagt menigeen zich sf ',wat gebeurt ,er toch, wat is er?. Een ontelbaar
aantal kleine. bootjes zijn op de groote .toonboot afgekomen en een ware bestorming heeft
er plaats
gidsen, tolken, beambten van
'Phmo. ('ook, joortiers van de verschillende
hotels, allen dringen zij u met geweld hunne
dienst.; op; gevechten woeden er geleverd om
een handtaseb, een kodak, een parasol, en
vruelitelons blijven dr pogingen om ook maar
iets van uw eigendommen wier int hunne
handen terug te krijgen. Zuider veel lastig.e
handbagage' hadden wij veel voor op onze
medepassagier -- wo vlug als maar mogelijk
was hadden we het whip verlaten en weldos
hadden we de beste plaatsjes in den trein
iiitgeroolt die 01151 naar Vair+ moest beugen.
Invallende duisternis belette om nog iets van
het landschap te boenen onderscheiden.
De ontvangent aan het station was •1 even
ervreldigend hartelijk -- roeven A noloiaehe
jongen» omringden oom, .111 al gillende em
scheentwende werden we naar ,le hotelninto

PRIJS DER ATIVERTFNTIV24:
Bezaan vos AnlItNISTILITLIe zer Ruwen:
I
V• 1-6 regels f I +,5 Elke regel meer f
KNEUTE.RDIJR 16, 's•GRAVPIlillAG E.
G o'n ote letters.-Word en naar plaatsruimte
TELEBOON ausi.
berekend. Bij abonnement belangrijke korting.
willen zal .richten. De andere helft zal zij
wijden aan haar liefde."
Dus — de man uit den tegenwoordigen
middenstand, gehuwd met een vrouw, die zich
loonarbeid heeft gezocht, of den loonarbeid
van vekir haar huwelijk heeft voortgezet,
is te beklagen bij zijn voorgangers vergeleken.
Zon •ro
van een andere zijde willen bezien?
la de vrouw niet werkelijk vooruitgegaan
bij vroeger? Indien ze loonarbeid verricht,
evenals de man, zij het nooit in die mate;
val ze dan niet méér de geestelijke kameraad
van den man . r.ijn lip ooit een harer Voorgangster'? Zou ze taf meer den man stermen
bij zijn eigen taak, hem beter begrijpen in al
zijn arbeid en moeite, dan ooit de vrouw kon,
die jaar op jaar een kind ter wereld likacht,
die door al de huishoudelijke zorgen acid geketend was aan den haard, dat ze haar huis
slechts zelden verliet en nooit een .ogenblik
vond om aan wat anders te denken dan aan
het huishouden en de kinderen?
•
En zal de man niet gelukkiger zijn in zijn,"
huisgezin, dat hem, dank zij het verstandig
overleg van hem en zijn vrouw, niet over het
hoofd is gewassen?
En wat de opvoeding betreft: zal de denkende vrouw in den haar overgelaten tijd niet
veel meer aan de opvoeding harer kinderen
kunnen doen dan de arme sloof die altijd
maar wees in den kindertroep het plaatsje
moest zoeken, het plaatsje moest inruimen.
voor wie volgt?
Wij benden de zonde moeders• niet voor
gelukkiger dan wij zijn, noch de soude vaders•
voor gelukkiger dan de mannen, voor wie wij
thans den tijd hebben, ten v o.l I e echtgenoote
te wezen.
Er is meer dan het lichaam, dat ons huwelijk vraagt!
MATER l'OX.k'ZA.

DE MODE.
,Pff ! 't Is te erg la hoorde ik in de trans
iemand tot zijn buurman zeggen, ',dat is nu
een van die dingen, die verboden moesten
zijera • • • De Mdell _VUL:sena. ergernis`
. . Bene Sterk — neen, laat ik eerlijk zijn,
— eerre zeer (met nog een extra-streep er
onder) geparfumeerde dame, die bij haar binnenkomen de lucht bezwangerde met een geur
van . . . nu, van het een of ander chemisch
praeparaat, waarvan ik in mijn eenvoud den
nanon niet ken.
Die naam doet ook Mets ter zake; het

waren de woorden: ',dat moest verboden zijn.,
die mij troffen omdat ze mij herinnerden aan
een kwestie, die te Berlijn de gemoederen
heeft bezig gehouden . . .
',Heeft een winkeljuffrouw het recht zich
te parfumeeren?.' ziedaar de vraag, waarover
de rechtbank had te beslissen, naar aanleiding
van een proces, dat men een patroon had
weggezonden onder voorwendsel, dat zij zich
te sterk parfumeerde en daardoor hinderlijk
was voor de clientèle.
Nadat de zaak lang en breed door de Berlijesche rechters was overwogen geworden,
luidde de uitspraak: .dat de winkeljuffrouwen
gerechtigd zijn zich te parfumeeren, voor zoover de odeur niet de reukzenuwen harer omgeving prikkelt en geen nadeel aan de zaken
doet. . .
Nog al vaag! . . Die uitspraak heeft
dan ook vrij wat verwondering geleekt —
niemand zag de noodzakelijkheid van welriekende winkeljuffrouwen in en ware het te Parijs
gebeurd, dan had men wis en zeker geroepen:
s t)! maar daar zaten natuurlijk parfumeurs
in de jury!
Laten we zeggen, dat de strenge heeres
aan de Spree zich galant hebben willen betonnen! Misschien zijn zij ook van oordeel
geweest, dat men wel oenigen eerbied mag
aan den dag leggen voor een gebruik, eerre
aeiging, bijna zoo oud, als bet inensehdom
Telvel . .
De oude Egyptenaren waren immers reeds
gelieerd in de kunst om uit geurige kruiden
zalven en olien te bereiden, en sedert enken;
gelijke tijden dreef Persje een uitgebreiden
h del in balsems, myrrhe en specerijen.
Bij eerre opgraving, die onlangs in Ttalii,
is uitgevoerd, vond men in een graf, dat uit
d vierde eeuw dateerde, een parfountlesehje,
ruit een sterke geur stroomde. De scheikijndige analyse wees aan, do het &gekje een
eá.enee bevatte, die verkregen werd uit de
han eau, een- op Kreta groeiende rozenwort,
dit- ook in Griekenland en in het ruiden 1111
Italië voorkomt. Men veronderstelde dat dit
een parfum is, waarvan Plinius herhaaldelijk
melding maakt en men heeft terstond het
. plan opgevat om loet weder in den handel te
brengen. 't Is maar de vraag, of het nu nog
in . dezelfde mate zal geapprkieerd worden als
toen: wik eerre standvastigheid in smuk is
bijna niet tienbaar!
Het gebruik Van Parfunieriein was algemeen
verspreid; volstrekt »iet enne grwonnte van
enkelen, De Atheners besneden voor ieder
lichaamsdeel eene afzonderlijke renkstof en de
weelde in dit opricht man dan enk Y.011 toe,

ge.nurteerd en tom... uit wel tien kelen
het redigen heel veel Indo Wordt vr gespeeld
klonk het: bakehielo, bakchick ms wij Menoreen natuurlijk ook tellen, eis golf. terwijl de
lingen wij wisten nog nipt dat zelfs de grootnoodige rolschaatsen rinks ook al niet ontbreken!
ste fooi, dat zelfs het meest gedjeideerde
Aan den achterkant van het hotel stroomt
groote
« neen• geen de minste uitwerking .11 hebben! rustig en majestueus de Nijl en ven
ling, gine hein mot éru boog overspant, ligt
Later mokte: de ondervinding ons wijs en
waren We .11 't einde V1111 enne reis geweest
het vol schepen olie machten oin doorgelaten
in plaats van .11 't begin, zoo hadden we
re warden. .11oulerne stosmilitnifen, dahabit,lis
r.i....'s, barken niet lange gebogen mast
zonder schroom een flitste tik op al die bruine
'die sinds eeuwen en eeuwen hun /elfden vorm
knokkels gegeven! Een ware plaag zijn ze die
hebben behouden, komen als gemor+, vreemdbedelaars en geen ontkomen is er aan: op alle
soortige vogels . ever lier water aanzweven.
wegen zijn ze te vinden die bruine smeekoogen en olie dringende beden om bakehich.
Een open rij
[net twee kleine, vlugge
A rabische 'paarden twimannen, brengt ons wel.
In Ghemirels Mam hotél, voormalige verdra in de stad en hoewel wo. rol verlengsel
blijfplante vin] den Khédive Ismail, hadden we
onzen intrek genomen, een enorm gebouw met
zij» ons het oude, het echte Cairo le bezieltnietszeggende vlakke gevel, doek binnen veritigen, zoo vindt Imre dragoman het beter
ons eerst her moderne gedeelte te laten zien.
tellen rijk versierde salons, vestibule met
gebeeldhouwden schoorsteen en een monumenMahmond is een Cell. 11111.11.11, groot,.
forsche gestalte, eine regelmatige trekken ia
tale maroneren trap, welke naar de eerste
gebronsde. gelaatskleur en wat deftig ziet hij
verdieping leidt, van vroegere pracht. Helaas
thans geheel verdwenen pracht. trant naar ik - er glit in Zijn geel en zwart gestreept zijden
met dennhoor ie het hotel gevloten en «orden steeds 'koutte Over dr iirilte
meer stukken van di eens zon beroemde
telbaar.- kleine paarlitorlioige kIloopirde ter1:bedeelt ruinen als bonwgrtind verkocht.
tio«, li niet witten tulband en rade brr ho ot e lo
Dit Westersehe gedeelte kan niet anders
Jammer, duizendmaal jammer, want line heerlijk kon men zitten tienenten tiisselten de
dan vrm• trlruntrllinK zijn: de breeds ao,gro
prachtig bloeiende heesters in de seheoliow
zonder veilig karakter, de rome winkels, de
der wuivende ulmb000nimi. genietende in dentageschilderde huizen met arcades, die in iedere
al.' SIM 11,0111rroeken 1101111rnehij11 en blauwe lucht.
Znientiropeesche stad leok or 111111 idlhal:
En wie wielt in dit ololee fat niente• niet
zonden 111i11, i.e.., rij ook aan dr
tier limiet», ,111110.111. All 11,1...11 ten emortintale
kali schikken, vindt in de hier slak tegenover
go-tegen. Ishedivial • 'pioen-lul. gelegenheid te
al het • schilderachtige der oude y.4.111110 vn
over ~Jiri verlangen baar some irtereise te
rijn de
view, militie armtra. 11i1
•

•

•

2
zilver gevat en mei' parelen ingelegd was b.v.
een voorwerp van hoge elegance. Van den
reeds genoemden kardinaal vertelt men, dat
hij een zaal, waar veel menschen bijeen waren,
binnentrad terwijl hij in de hand een uitge.
holden. sinaasappel hield, die een met azijn
gedrenkte spot» bevatte, waarvan hij van tijd
tot tijd de lucht opsnoof. Maar een zijner
tijdgenooten gaf de voorkeur aan een gedmogden
'en met kruidnagelen bestoken atnaasappel!
De reukbal milkst later plaats meien voor
de vinaigrette, — een- doosje, waarin een met
en eposje; dit ie
aromatische azijn dos
heel lang in de mode ge
-bleven, and lang, tot
dat de flacon met -eau-de-cologne verscheen en
Men werd het „lodderein"-doosje, zoals de
feitelijke holándsche verbastering van het
Eau-de-Ia-reine", dat men er ook voor gebruikte, luidde, tot rariteit 'gepromoveerd.
Dat Eau-de-la-Reine-de-Hongrie was een dier
veelgeliefde ontwateren, die onze voormoeders
echo bereidden en het gold bovendien als
een puik middel bij. bezwijming en onmacht.
Wij, voortreffelijke vrouwen der twintigste •
eeuw, wij doen niet meer aan zulke zwakheden
als flauwvallen en dergelijke en wij hebben
.,,ofte middelen riet meer nodig; maar —
ik kan toch de lust niet weerstaan om hier
het recept te geven, zooals ik dat vond, eigenhandig geschreven op vergold papier in een
boek, zoo oud,... zoo oud...
„Men eet te trekken op 1 kunne alkohol
4 oncen bloeseinknoppen van rozemarijn, 1
snor lavendel, I once marjolein. Na enkele
dagen zal men dit aftreksel afgieten en filMoren. Dit' gedaan zijnde, zet men het weg
in welgekurkte fiesschen. Men bedient er zich
van als reukwater"
.., Ziedaar, — en mocht het ai ooit te
pas komen voor ... het andere ... (ron oever
a 3
can telt !)... dan goed onthouden
,
glasaken suikerwater.
eetlepels op
— De mode van het oogenblik is in eens
contra-parfum stemming. : „hoe minder hoe
beter", zegt zij, en dat is een wel te waarderen woord. Over de onaangenaamheid van
overdaad in dezen behoef ik niet uit te weiden,
— ieder heeft op „ dat plint zijne ondervine, in kerk, in schouwdingen in tram, in 'Wir
burg... Het ergste van het geval is, dat zij,
die misbruik maken, juist diegenen zijn, die
daartoe geen eerste kwaliteiten gebruiken! en
dat' is toch een vereischte.
In plots van de zeer geconcentreerde odeurs
in onmiddelijke aanraking met de kleeding,
stukken te brengen, — linon en batist werden
daar op den duur zeer door aangetast, — is
het veel verkieselijker de kasten te parfameeren
door middel van dunne solen, die een bescheiden geur aan al het goed mededeelen.
V. S.
Meer dan dat is niet nondig!

dat er herhaaldelijk wetten tegen werden uitgevaardigd, die meestal toch niet hielpen!
In Rome. was het evenzoo gesteld; er werden
daar ongelooflijke sommen aan parfums-besteed; wat Nero uitgaf om zich de zeldzaamste baleeme te verschaffen, moet aan het
fabelachtige hebben gegrensd. Maar met deo
val ras het Romeinsche rijk brak ook roze
periode van achteruitgang looi de reukwerken
aan en ten slotte geraakten zij geheel uit de
mode, om er . later toch weder in te komen.
De meeste beteekenis hebben zij gehad aan
het. Fransehe hef in de dagen van Ilendrik•
III tot Lodewijk XIV. Deze laatéte maakte
in zijn jeugd ruik een overmatig gebruik van
parfums, dat hij genoodzaakt war, telkens,
eenige °ogenblikken nor buiten te•gon of
de voetjes te laten openen om abn hevige
• hoofdpijnen te ontkomen, Op Interen leeftijd
kreeg hij - er juist tegenzin in en kon min
zeker zijn, zich 's koning¢ ongenade op den
hals te halen, wanneer men zich in zijne
nabijheid waagde esentant le mine ou l'ambre..
Voor de omgeving was deze kentering in
den vorstelijke» smaak een raak van het hoogste
gewicht, want ook in verband met de galanterie
epeelitae a partuailetiOi'll een, grote rol!
waren niet alleen de dames, die er gebruik
misbruik, zou men gerust mogen schrijven!)
van maakten, ook de Iteeren deden mede; en,
zoals het vroeger de gewoonte was geweest,
dat een ridder de kleuren zijner dame droeg,
zoo behoefde het toen tot den goeden toon,
dat een beer ziek voorzag van de geuren; die
zijne uitverkorene het liefst oren. Wat de
atmosfeer mot geweest rijn, in vertrekken,
waar een groot gezelschap bijeen was, laat
zich begrijppeen, in aanmerking genomen. dat
het voorgo acht niet bijzonder kieskeurig was
in de keuze der welriekende kruiden, en dat'
ook moeilijk. zijn kim, omdat de industrie zich
toen nog niet bezig hield met het toebereiden
van de subtiele odeurs, die wij nu kennen.
Dat het veto van Lodewijk XIV toch niet
heelemaal de doodslag voor de geurigste aller
ijdelheden is geween, blijkt o. a. aft het budget
van madame de Pompadoer, waarop een som
van 500.0110 farm. als bestemd voor deor
luxe staat genoteerd.
Luxe is mieschien toch niet het . goede
woord. Van overbodige luxe schijnt zelfs
geen sprake te mogen zijn!
Vertrouwbare schrijnen toch, verzekeren,
dat de minder nauwgezette, minder hygiënische
vervoeging van het mensehelijk lichaam hel
l wenschelijk, ja noodzakelijk maakte een jilTé
trante reukstof te hulp te Diepen om in tegenwoordigheid van anderen genietbaar te zijn....
Eerre van de snuisterijen, die iedere dame
van voorheen dan ook moest bezitten, was de
reukbal. Dat was een holle, opengewerkte bal,
waarin een klein balletje parfumerie werd
geborgen, en die men gewoonlijk • aan de
ointuur bevestigd droeg of ook wel in de
hand hield. Ofscbon het artikel meer tot de
kleinere damesbijoux behoorde, tooiden de
„beaus" er zich toch ook wel mede, en werd
liet zelfs wpijals doopgeschenk gegeven, — het
verving dan de rammelaar van het wiegekind.
Een historische reukbal is die, waarmede
Mary Tudor, de mieter van Hendrik V III,
dien; dochter Elisabeth bij hare geboorte begiftigde; dat was een zeer mooi stukje goudsmeedkunst en behoefde niet onder te doen
voor de gouden lepel, die Catherine Planta..-genet, de andere meter, noch voor den gouden
beker, die kardinaal Wolseley , de peter,
aanbood.
De meeste balletjes waren van goud of
zilver, maar de burgerjuffrouwen, die wilden
meedoen zonder veel geld uit te geven, gingen
op salet met koperen of tinnen balletjes en vonden zich even chic als hare voornamere zusteren.
Ook als desinfectie-middel had de renkbil
reeds eenige verdienste, mor in de zeventiende
ee nw ongeveer begon men uitheennelie vruchten
als zodanig te benutten. Een nootinuskot in

To koop voor f 40, wegens verhuizing,
een raszuivere, blauwe 11(/BERMANN PINCHER niet Prima stamboom.
Te bevragen Haagweg 28, Rijswijk.

groote gehol in Egyptische stijl opgetrokken
huizen der deftige Isinalieliwijk omgeven dor
~trekt, tuinen en dikwijls geheel bedolven
outer de pureren bougaineillea, en toch -we hadden iets andere verwacht.
Ook EI FaleIvidi park is niet wat de naam
ons doet verwarliten. Ilaur alen Ven halve
piaster (ongeveer flets.) entetn• moet betalen,
mokt de grote sternen voetgangers liever
maar een kleinen moed en wandelt men er
gewoonlijk alleen boeten de enkele bijzondere
palmbomen en ficuesen met luchtwortels.
Toch vormen ok place de POin,rii met liet
grote standbeeld van
Teella, de tabaria
A lalia, Maghraiii, Moak ecu mora geheel, waar
bedrijvigheid en stroilevon een iunit-fa lende
.bekoring o de vreemdelingen blijven iiitorfoen.
Dit geldt wel eimniamelij k voor de Charia
lamel,
Vrij. 1161111, :straat olie langs liet
terme van Shepheard's Hotel loopt, inieschiete
juist wel oei dit term., want nergens kan men
0.111 rustig onder liet oma vue ren kopje
ilies. of een 1 inerican drink het vo et vi s ut,
gadeslaan. 't Is raf een nooit-eindigende ti lin
'oer onze Dogen loeit, e/gedraaid: donkere
I eoiltipien in Europeaseli votum, doelt niet
natioffide uithoudt op, inboorlingen on
alle mogelijke neeasii , Arabieren
,
X illaers. Sordalle../.1.1. iu Nette verwarring trekKol zij one voorbij ril 11.• .1 gratie obligo zij
allen abr IW,gen /Getalied., veelal ooi oir
blauw, Waar toli .1k xerr dikwijls in oer
berekende kloon, en lok 1110a trek lijken
deel tonere uit het olk Wel 111111 loh.111..11

geleatsk leur en lange zwarte oogra op de
geschilderde figuren der fresco's e op de
van koningen en goden. Het in dezelfde
rechte lijn der schouders,. dezelfde foirsche hals,
de fijne kin en ietwat dikke lippen — en al
snorren de auto's voorbij en al loopt er een
electrische trom door de stad, wij voelen het,
Egypte ie een levend museum. En toeschee
al deze mannen geen als zoovele schimmen
_uit liet verleden de zwarte gesluierde gestalten
der vrouwen uit het volk. Een lange, ewarte
sluier bedekt het geheele hoofd en reikt tot
aan het middel, ren tweede, de bo rgo verbergt
pens en gelaat en is door de oma ba, een
geel gKerfol stukje bamboe met koperen ringen;
aan den eerste bevestigd. Een groote luxe is
het dit vreemdsoortige instrumentje van goud
of zilvei• te hebben. Slechts de girogen leven
in dit zwarte moker, de. lange, geverfde ogen,
die een heel klein weinigje &enen. en di
zon iets sphinxachtigt aan het gehol geven.
De ha ti 4.1101 s e f f e n d
de voorname demo,
die nooit te voet uitgom, zien we in nilNal.•
équipagee voorbij rijden en onduidelijk els
door
nevel tien we 't fi jne zeer geldenkette gelat
ot achter de w, eh mak eeris witte,
ragfijne doorzichtige alen, watt hoesor zij
ziel] ook trachten to éneineiporen en hunne
Woedende. Poeh.. sla tr Balgen , hes ZOU hall
wheel in strijd zijn met alle welvoegelijkheid.
Wellen pij ziek inigeshijenl 1111 emoe zonden
iertoolen, en geen inkele 1/meende. eeleoie,
olie zich inpectort, Iaat 0p haar rijtoer en.
oorli en mee thuja.

KUNST IN LINNEN.
&n Amerikonsche vrouw Beide me onlangs
— het is gewoon een ziekte bij jullie in
Holland zoole allo daar aan kluist doet*.
• In welk milieu of je ook komt, het ia
dadelijk over-Rembrandt, de Vlaanuedie Primitieven of de Italionsohe Renaiesabo. Lui,
die 't minder eerweg zoeken, praten over ban
tooneelgeselacheppen meeting zoals wij in
-New-York over oom kennissen. De kuist ligt
in zoon klein land sekte dichterbij.

gaat niet te lor en ieder Nederlander beseft
dat ia het rijk van de kunst zijn land aan
de enge grenzen van zijn staat ie ontgroeid.
Ook na weet de Nederlander op het gebied
van kunst en kunstnijverheid nog mee te
kannen en zelfs hier endaar de leiding te
Dealen.

. •Een eierknnstenaar als Nieuwenhuis, werk-'
~nabij de firma van Wiseelingh in Amsterdam,
kan ieder, land ons benijden.
sieikanat van een Colenbrander, van
een Chris Lebean, Zwollo, Altdorf , Hack ,

Gemotte ontwerp.
41/
't Lijkt wel juist; het percentage van
banooy gaat boven het goede gemiddelde uit
meneehen, dat in ons land aan kunst ',doet,.
en hoort in de streken thuis van een meer
is buiten verhouding groot.
zeldzame schoonheid. Op velerlei gebied hebben
De invloed van een overwegende reputatie,
deze kunstnijvcren zich bewogen.
in de kunst bij uitnemendheid, voor WeetDe teitielniiverheid is langen tijd te stiefEuropa de schilderkunst, heeft nimmer opmoederlijk bedacht geweest. Wel hebben ook
gehouden te werken. Ons land is zich bewast
Nieuwenhuis en Lebeau op dit gebied werk
ten opzichte van de wereldkunst het zijne te
geleverd doek zeer algemeen is de verbetering
hebben bijgedragen.
in de versieringsontwerpen der textielnijverheid
En deze traditien werken door; de opniet geworden. Nog overal schier is het tafelvoedende kracht van oes nationaal verleden
linnen bijvoorbeeld afhankelijk gesteld van de

CORRESPONDENTIE.
L. lV. — Nlr woeden veel toiletten gemaakt
van wollen stof en zijde gecombineerd; voor
een tailleur-costuum, dat veel dienst moet
doen, raad ik onveranderlijk donkere tinten
aan in serge, gabardine, whipcord ene.
Mevr. v. II. — Voilette of geen voilette
al naar men zelf wil; maar hoe iemand
liet in ons „waailand" er zonder klaarspeelt
begrijp ik niet!
Marie. — 'Zoek met aandacht onder de
advertenties der drie laatste nummers, daar
vindt u liet adres van iemand, aan wie ge
uwe hand kunt toevertrouwen...
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 90 sent.

Dobermann Pincher.

beelden

Napalm. ~wal,.

Dedaigneus stappen, met zware vrachten
gras beladen, de kameelgin ons voorbij, danweer tipi het kittige ezeltjes die vlug en zeker
zich een weg banen door de Volte; hen berijder
zit zoo ver naar achteren, dat we ons ventenderen, dat hij niet leegs de staart op den grond glijdt!
In de verte komt een begrafenis aan, de
lijkbear door eene draperie bedekt, wordt door
zes matinee op de schouders gedogen, vrienden
en verwanten volgen in een wanordelijke groep
en praten druk; of zijn het misschien gebeden
die zij opzeggen? Niemand kijkt op, niemand
toont eenige belangstelling voor hem die daar
weg wordt gebracht. 't Wan immers geschreven !
Nu moet ge echter niet denken dat het ons
heel langegegund laas dit tafreeltje zeo rustig
gade te slaan — al ras hadden de kooplui
in ons een paar nieuwelingen ontdekt en met
werkelijk bewonderenswaardige volharding prezen ze hun waar aan en dwongen ons eindelijk
wel tot kopen. Van allo ie er te krijgen
daar op dat trottoir, acarnbe'e, wtruitiveeren,
waaien, opgezette krokodillen, grappige vliegen.
verjagen van palmbladeren met handvatten,
krak» en eelielpjee, kralen kettingen zool,
die waarmee ezel» en boerden getoond rijn,
briefkaarten en eetzegels, ja wat al niet
meer! Natuurlijk ontbreken de treivenore
Dike ijle vervelen ze wie geducht P11 vindt ge
kal eau Waar IlikkOlasa Sla de zwarte politie.
agent hen niet een Niak141 tawpalag, ets
ferm diellah! insein! oil elkaar drijft. Doek
wat eo 1 heads hemel Soder hen aija . ea

hoe zoet is het. leedvermaak als ge anderen
't slachtoffer ziet worden can hun nooit falenden, nooit verflanwenden handelsijver!
Te vergeefs hadden we al eens uitgezien.
naar de snoucharabie'h, de haremventen en
zeer teleurgesteld waren we geweest, ze niet'
meer gevonden te hebben — doch verdwener
zijn ze op lange na nog niet ;' 't is echter in
de oude Stad dat men ze zoeken moet. De
in grillige vormen uitgesneden konten kooien,
een soort afgesloten balkon, verhoogen door de
fijnheid van teekening, de verscheidenheid in
vorm en afmeting, ten teerste de schilderachtigheid der mime straten.
Hier geen file van auto's en equipages meer,.
de straten onder troittoirs sijs zoo nauw,.
dat dikwijls ons rijtuig takeling, bnp de
huizen gaat — een kleurige menigte dringt
er zich door en doet er zijne inkopen in de
kleine open winkeltjes; -hier woeden nieuwe
ta e be n c hee ogepast, daar is een barbier betij;
de zwarte en bruine hoofden in te , nepen,
don weer insmeren we een dagerawinkel, aan
grote haken hangen geheel gevilde schapen
en grote Nukken 'hoela van ren zeer bedenkelijke kleur — gekote wennen vliegen
komen er op af. Ent ware pleng voor wemel'
er
exteettend ren te lijden: al, dikke tremen
Gitten er zona eys de oorgen;
ia het wonder
dat er geen luiert k, waar toereel ~piekten
• netwerken ea Mieke zijs ab ›ijeypite
Woedt vervals/dl
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overdreven. Ik weet nog goed, hoe ik vaak
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
te voet naar 't statief" ging, om de pret maar
Prijs per regel 90 cent.
z00-veel mogelijk uit te buiten, en boe ik dan
gaande langs de hofren van den Stationsweg
de menenhen daarin allerouteaggelijkst benijdde;
En dan fluisterde ik zacht voor me hee9: een
tirade, die half van Lewis Wallace en half
van mij was: ',Beter een worm te zijn op de
bladeren van een Haagecherieboom, dan koning
buiten den Haag!.
. Daar was, daar is Zelfs, meen ik, oog, aan
een der Hausche bitmensingele in de boort van
de woning waar de Haag-eche kinderschrijver
Louwerse zooveel jaren geleefd en gewerkt
heeft, een heel klein vieeh- en zuurwinkeltje.
En hoe 't kwam, weet ik niet. Maar als
ik van 't abstracte: ;Worm op de bladeren
van een Ilaagschen boom• over wou gaan tot
het concrete, moest ik altijd aan het zuurwinkeltje denken.
Waarlijk, gr lijn' tijden geweest, dat ik
bleven, dat buiten van e;éne verdieping elechte,
dacht: ',Waarom 'niet liever dat zuurwinkeltje
gedekt met een tieten dak. Maar 't was leeg
te hebben, cn in den Daag te wonen—dan
en 't stond te koop. Moet dat nu ook al
voor ',een gevestigde positie, en later zelfs
naar den grond? Zon er tm niemand zijn, die
voor een man! de, provincie in te gaan?
het wie wilde lampen en zeel trilde laten ?
Nog steeds kom ik dolgraag in den /laag
En het gezellig meubelen en etoffeeren , dat
en verwijl dan bij :yoorkeur in 't centrum.
de kamers van af den weg al intiem en knus
Daar doe ik mijn boodschappen, deer lunch
lijken als het rieten dak? En dan moest er
ik en drink thee — en dan is 't weer tijd
zoo '5 middags voor de middendeuren een tafel
om naar den trein te gaan.
' staan met een theeblad er op — en een
Toen ik nn het naschrift uwer gepiqueerele
theeetoof,, zoon echte! er naast. — En een
Redactie las, dwaalden mijn gedachten opeens
gezellige, oude dame in een diepen leunstoel
naar een bezoekwaardigheid buiten den Haag,
achter het theeblad. —
maar toch erg Ilaagech. = De eerste mooie
Mijmerend over het oude huis met het
lentedag mest en zou ons dienen, om het
rieten dak, zie ik geen verdere veranderingen
kasteel Oud-Wassenaar te gaan bezoeken, dat
langs den weg. Dat huis! Daar -heeft gekasteel omgezet in een hotel, en waar men
woond • e. Bijna wat me een naam ontsnapt.
thee kan drinken. Dan wou ik meteen eens
Een naam die in dert ijCpubliek eigendom
Itallaan.M1..
rond het kasteel dolen. Want al die heerlijkwas in den Haag. En toen kwam er een
hedeo,
die
in
mijn
kinderjaren
ontoegankelijk
baby in dat knie, en de baby d'r jurk hing
van dit kleed wordt door vier op de duitvallend mag vastellen. Bert Nienhuis bij gebr.
tot op de treeplank van de victorie, waarin
spelende meiejet in losse Grieksche pephuns • echte' hekken en alooten waren verborgen,
Elias te Eindhoven werkzaam, Chris Lebeau
lagen
thans
open
voor
het
publiek.
Baby uit rijden ging en in de stad kwam.
gevuld. De lichtvoete dansende meisjes zijg
bij de firma van Diesel, hebben het hunne tot
Men bad ons gezegd, jeat de autobus naar
En wat lachten dan de Hagenaars!
door een vroolijk aandoend en wel sierlijk
de versiering in modernen geest bijgedragen.
Wassenaar
kwart
voor
Mn
vertrok,
en
ziet,
Nooit meer heb ik atíti'n babyjnrk gezien!
tierlantijntje geëncadreerd. En wat niet bij
De Koninklijke Eindhovenscheedamen- en
dat was verkeerd. Die was om half een al
alle ontwerpen evengoed is gelukt: er is door
linnenfabriek van de firma van den Briel en
weggegaan
en
daar
stonden
we.
Ik
Voor de oprijlaan van kasteel Oud-Wassenaar
overpeinsde,
het viervoudig ornament der dansende meisjes
Venter is een der fabrieken waar men wel
het hoeveelste vervoermiddel dit nu al was,
zijn we uitgestapt en is onze wandeling beeen open vlak vérkregen~ als decoratief
wat nieuws wilde op 't gebied van het fijnste
dat den Haag • op Wassenaar afstuurde. Ik
gonnen.
•
van
meewerkt.
De'enriekttehe
rand
medefragment
damast, dat, 't welk ter tafel komt. De
weet het pief meer. Uit mijn kinderjaren
We zijn niet dadelijk naar het kasteel gedit fraaie tafelkleed is vriendelijk en vroolijk
werking van niemand minder dan Nieuwenhuis
herinner ik Ine een Renard-trein — een mar
gaan. Want spaarzaam om willende gaan met
bestaat
uit
doet
het
geheel
goed.
Deze
legt
mee.
u
en
geroepen
en
nog
is ter hulp
geval, dat ongewis over dep weg zeilde en
mijn het wandelen afgewende voeten, besloten
spiralen en palmetten en is afkomstig van
oenige ontwerpen van Nieuwenhuis in tafelgoed
veel lawaai maakte. Er ie nog wel meer geweest
we eerst te wandelen, dan al theedrinkend
een vaarbeschildering. De fluitspelende meisjes
voor, bij 2e firma van den Briel en Venter
ook.
En
dan
lukte
't
niet
en
dan
werd
de
op' het kasteel te tuten mi dan weer te
gijn ontleend aan een vaasbeetehildering uit de
geweven. Den medewerking blijkt echter 'van
dienst gestaakt. Of het met die• mooie glimwandelen. En wij wandelden.
periode der roodfigurige kunst.
korten duur geweest te gijn. Wat nu? Men
mende Rato-autobusdienst - ook zoo zou gaan?
En toen, voce, 't eerst, kreeg ik een beetje
Zoo heeft de firma een Indisch tafellaken .
had het land aan de oude patronen, de beDat stond ik te overdenken aan het begin
vioolijker kijk op al het nieuwe, dat de tijden
met motieven uit de Boroboedoer en in het
kende rome met roccoco-motieven daartuesehen
van
mijn
middag,
maar
gezien
den
Haag- gebracht hebben.
dit,
gezien
zijn
kleed.?
met
midden vier Wajangfigarene Er
door, de asten met eo zonder ornamenten.
dat, geloof ik, dat thans de voorwaarden
Wat ik eilek someer betreur, het is de
Egyptische, met Italiaansche, met Chineesche
De firma wilde wat meer artistieke, iets wat
verveld zijn waaronder roo'n verbinding kan
ondergang
van zooveel Ilaatrech natuurschoon.
is
mede
een
der
best
motieven.
Het
laatste
meer aansloot bij -let kunstverlangen der
beslaan en bloeien.
Die stille duinwoestenijen over liet Vergeslaagde kleeden waarin vier. Chineesche
moderne jonge "vronwen, die, haár huishatiden
Wat nu gedaan? Ach, mijn jonge jaren!
verJohingskanaal !
middenornament
in
het
één
groot
schoonheid
naast
draken
tot
beginnend, het idealisme van
Toen had ik niet lang over die vraag geDie hooge statige deinen, waar me het
veld zijn verwerkt. Een Amyrisch patroon
de practische Mullen van 't leven gaarne een
piekerd, maar er den stap "in gezet en naar
Frarikendag ligt!
lotusbloemen
en
pijnappels,
met
motieven
uit
van
den
Toen
heeft
de
firma
plaats gunden.
Wassenaar gewandeld.
Park Zorgrliet !
een Romeinseh patroon met vruchtenslingers
Briel en Versier zich gewend — wat velen
Weet ge 't nog, mijn kameraad uit vroeger
Maar hier is vergoeding.
waarin stierenkoppen zijn -gebangen, merken
veór haar en velen ná haar zullen doen —
dagen!
Een
stille,
nevelige
wintermiddag
en
Di alles lag toen afgesloten, ongebruikt.
we verder nog op. Zoo is er voor wie niet
tot de oude beproefde stijlen. En tot de oude
toen naar den oeijl, en de Papelaart op.—
En
is het vrij. En hoè schoon is het!
geheel vertrouwt op de vindingrijkheid oneer
stijlen niet alleen. Zij heeft liet typeerende
Vootechoten
op
den
I
let
o de natuurschoon moge tot stad geworden
In
trein
terug.
—
En
moderne sierkunstenaars, toch wel iets te
genomen uit de speciale kunst van verschillende
toen was de stad verzonken in rook en mist.
zijn, ier le
weer nieuw liet ligt alleen
De Brood. en Meelfabriek op het Groenwegje
wat v r — doch dat to juist een bekoring en •
brandde! En toen staan, pal vooraan op de
een v Meel te meer. Want nu ken 't er niet
Zuidwal aan 't water en kijken natuurlijk,
WO d uk zijn als in de Doechjes — en dat ie
hoe lang, dat kwam er niet op aan — ach,
toch juist het eerste wat de echte natuurmijn jonge jaren! ,
liefhebbers begeeren ! Wat liepen wij als kind
Nu had ik geen kans gezien, Oud Weeste
niet Uren en uren ver, om werkelijk te
eau te bereiken en den nog de wandeling
kunnen genieten, en wat hadden we niet het
er om heen te verrichten, aio er niet een
land, ah Zondagsmenschen alweer een plekje
Victorie-taxi op ons af was gekomen, die ,rel
meer voor ons ongenietbaar hadden gemaakt!
aan mijn neus zag, dat ik niet te veel lust
Wat hebben we Zondagmiddag gedwaald!
had in kopen. En even daarna reden we het
Wat hebben we genoten! Een paar menden .
Korte Voorbaat in, glorieus in den lentezaten we in den zonneschijn voor het idyllische
zonneschijn. Maar op de Boschbrug trof me
huisje ede K ieviete en dronken er thee aan
een wreeds schrik.
een tafeltje met een genote bouquet hyacinthen
Het Haageche Bosch! Alle manneken! liet
en nareiesen erop. Elk tafeltje prijkte met
Haageche Kuch! lk had 't nog niet gezien,
.00'11 stralend treken van voorjaareweelde.
ne de opruiming van de stormschade. Wel
Wij informeerde» naar pension bij ode Kievit.
tijdens die schade zelf. Natuutlijk — toen
nel bed ons deze nieuwe Schoonheid vel den
was ik onmiddelijk overgekomen en had wenHaag getroteen. 'Er zijn maar twee kamers
hepig lange het Philosofenpail over de vete
beschikbaar, vertelde de vrouw des Wees.
woeetingen geklauterd. Maar dat 't Bosch zoo
Maar komend jaar wordt- ede Kievit. vergroot.
was geworden, eló onkenbaar verminkt, zoo
Na weer ren oinewerving naderden we liet
een park — dat wist ik niet! Ach, die breede,
kaeteel.Oud-Wassenaar aan de achterzijde.
hooge koele donkere laag, die je opnam, als
We liepen liet om.
je van de Doschbreig kwam! En dan vanuit
Toe» etreg onze verrukking.
tilkoele schaduw het gezicht op de ?oenige
Wat een uitzicht!
- Hertenkamp! Ach, de ontkroonde boechwachDie prachtige gazons, dat water niet de
temwoning — En toen die leegte links — ej
zwanen. • — Die boeiing/nepen in volle lenterechts, waar je den bouw van het nieuwe
preek!
Ministerie door het geboomte heen mg. — En
Wat een uitzicht, zoo 'wijd, zon rustig,
W•JareglIporen uit ron Borobaedemr.
toen die leegte vooruit. — Vroeger, dan ; zoo landelijk !
gleden ranze fietsen zoo zalig dien groenen
We. troffen het, dit er op de steent.]: trap,
vinden op liet gebied van tafelgoed, dat het
Leden. tien tafellaken met japansch motief
die haar de hall van het kettert leidt, oog
heeft een bereden rand waarop een bekend
verlangen, 'den' atgemeenen roep naar artistieke .tunnel in, dien lengen groenen tunnel door
—
je
wam
ineen
woud!
een
plasticje voor om wam op het eerste borbevredigt. Althans, oio blijkt uit den vlotten
vogelarrangement voorkomt. Tueschen de vogels
Dij het Doschhek een nieuwe schrik. Weg
dee , net in den hoek, roodat ik letuideetegen
in vlucht ziet men de kronkelende lijnen,
verkoop, dat men dit terugkeeren tot oude"
het
oude
Itoomhuis
met
zijn
vele
vriendelijke
den
geweldigen blneinbak , gevuld met eineelke men dikwijle op Japauche teekeningen
stijlen, gelijk in de meubelkunst, wil.
daakjes — neg het vriendelijke hionmhuie
neraria'9.
:rottranen kan en die gestyleenle wolken moeten
A. n H.
met zijn lage, -donkere gang, waar je heel
Even gingen we nog kijken, binnen, in
familiaar vlak langs de keuken, liep en vast
de mooie hall, maar die ene na het voorSpecifiek liaarch was het antwoord van
gluurde, of ze zoete mom genoeg hadden.
plarelieht toch te donker !tok OOI er te •
Wijn Patutázzondagraiddag
Uwe Redactie.
.
reut room eten 'dieet je natuurlijk:
Mijnen. En op tint ongenbiik mik eng te leeg. '
1.08
Mant geen acht ooit zijn stad not hoog
Weg, alles weg. — En weer wist ik heel
Gezellig ie de hall, Met zijn almee
als de Mattenaar —geen voelt zich zoo dankzeker, wat ik de laatste jaren al zoo vaak
, met de prachtige marmeren .'ti- PROVINCIALEbaar en troteeh, dat zijn moeder hem, in tien
overpeinsd had — Den Haag betreur ik Met
laren rondom, en de gaand-rij er 1..141. Tori,
Dm machten van Eir Redactie, gegeide
Haag het levenslicht schonk.
meer! liet den (laag van mijn kinderjaren ie
wel exen een zielig idee; dat dit allee no,
I rentwenkroniek , heeft me bepaald getroffen.
Ik kan dat meevoelen. Want -- ik hen een
het niet meer! Steeds meer verbleekt liet
tot zijn reien was gekomen , indien er een • '
oude Haatesebe.
ideaal, dat ik Vim!
outienlom hete tenueh inevenew os. blijven gt. o .
Le sprak een Mere, een lichte spijtigheid
Jaren en jaren geleden al heb a center den
"5, .12, ik het wet mee mag noemen hen
beren naar den Haag. hlrr hoeft niet meer
familie het ras Wijven hrwonrn. liet trek ren
Mug verlaten voor de provincie.
el te Veel
terandeed.
pnifamering , hel p ubliek 111.dit• hardmeersen
St. arm net, raf 'wel den (laag al een vrouw.
In die eerste jaren
\u weer dat eerde eind van den Leitbehen
hing mijn hart veel
iam!t•mw-,i hee publiek in dit' statige
vrouw uwe ren pruilmnudje, zei: eget -tr veel aan - 1, geliefd den Haag. Tam wam
Ei, hue verder de' middag veretnek , ben nee gs je nar .% 1.1 r nl • ra. en kond dur
wee. -- is Jan de eleetrierhe »poer dure
ik nog heel jong, en mijn smeet urn 11 . . memel
4ver het leinteellep. En date de reu guur
wonder de .prabfaheyerate *ent. Pam
rh‘nine
eith;f i•• Marlt is ren h aagar h e knal.
•le de uitingem slaande waren dweeperig en
kola brr« here' team dee je er...
verandering na dr modem, We ding stee geMa. her 4i1.0111J1 1141 up da, tra up I had.
patronen, welke na eenmaal gangbaar waren.
Het streven tot het vervaardigen van weefsels
met artiestieke patronen is van de laatste
tien á twintig jaar, doch zoo weinig was dit
streven doorgedrongen dat men den ontwikkelingstijd van de textiel wel als wat later

beduiden. Het middenvlak van het tafelkleed
stelt een groep Japeesche meisjes voor, die
van den vruchtdragenden Physalis de ballonvormige vrachtbutsen plukken.
Met dit ontwerp het heette vergelijken iire
dat van Grieltschen oorsprong. Het middenveld
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Onteigen de nieuwste
Demestaschies.
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Wassenaar. Het kan zijn, dat het aan den
Zondag en aan de Paschen lag — maar het
eene rijtuig vaar, het- andere na rolde aan —
de automobielen volgden elkaar op — hall en
bordessen vulden zich met gasten. — Doch
wie niet naar Ond-Wamenaar wil, omdat het
er te chique nal zijn — wie als ik denkt
-aan die regelen uit den krantenlof. der eerste
dagen — of wao het iiimehien zelfs in den
prospectus? — regels over r een vernamelplaats
voor de gronde wereld, voor al wat den Haag
aan voornaamheid. biedt —a die kan gerust
ook een ' rijtuig voor laten komen en naar
Ond-Wassenaar rijden.- .
• • We hebben er heel lang groeten, daar op
't bordes. Uni lang,. dat 't mij. zelfs te koud
"begon te woeden.. Toch niet ti laog — want
het uitzicht is eenvoudig subliem en om de
landelijke genoegens raad- ik\ u een. toertje
naar Oud-Wassenaar ten meeste aan.
Na vijf kwartier,' zegge vijf volle kwartieren, hadden we nog. geep tafeltje en nog
geen thee, ondanks ons herhaald vragen en
herinneren. Toen, om de kou en de dorst,
zijn we' de hall binnengegaan, en hebben daar
een plaatsje gezocht. Die was al aardig vol.
Doch ik ergerde me aan het Voortdurend
uitblijven " van het door ons bestelde, omdat
hier een drukte heerschte, waarlijk nog niet
te vergelijken met wat Lenavelt lederen middag
met gemak verslaat ! En op een Paaschzondagmiddag had men toch wel voor meer bediening
kunnen zorgen, temeer, daar de dag allerprachtigst al ingezet had en er dus 's morgens
al uitzicht genoeg was op veel gasten.
- De portier klaagde zelfs zijn nood aan de
kellners, r aat de menschen weg liepen zonder
bediend te zijn..
Eindelijk, eindelijk verscheen dan toch onze
thee, thé complid, die men op Oud-Waasemar
bestelt. En dkt moet ik zeggen, compleet wies
die thee. Ge weet in den Haag 66k heel goed,
wat dat zeggen wil, hoor! Dat geheim bezit
niet Hirsch alleen! Een flinke schaal van
verschillend gebak werd naast het theeblad
neergezet en toodigde tot toetasten. •
Een strijkje streelde vanaf de gaanderij
onze ooren. En het publiek bleef gaan en
komen. Op een gegeven oogeiablik k vsvam een
heel gezelschap automobilisten, heeren en
dames, de hall binnen en leken bezienswaardigheden omdat ze nog roe Veilt ',voor de
auto. Uitgedost waren. Wat is dat al uit de
triode, die zware, lompe. mantels, die fantastische hoofdbedekkingen met ellenlange af hangende sluiers, de keren autobril -Ivy 't voorhoofd geschoven! Nog zoo uit de prille jeugd
van de automobiel! Denk ook nog maar eens
aan de prille jeugd van het rijwiel, vooral
van het damesrijwiel. Die excentrieke mal-

overdreven costuums, met een broek en kaplumen en hoeden voor een museum.
loodra de ' thé complet genuttigd was,
stapten we op en verlieten de hall weer aan
de voorzij.
En na het. verblijf in de schaduw van de
hall leek ons het landschap neg eclatanter
van pracht en heerlijkheid.
Onze kluchten weren weder geheel hersteld,
dank het lange verblijf op Ond-Wasaenaar,dank 'zij %gins de „buigzame bediening. En in
den goudener zonnenchiju —.want de namiddag "
wat verre gevorde:rd, sloegen we den weg in
naar het Jagers/Mep, waar de autobus voor
dee Haag af non rijden.
Deze wandeling was de mooiste.
Welk een weelde, dat dit- nu voor iedereen
toegankelijk is!
liet is er heerlijk en- verrukkelijk — om
niet te willen scheiden, om het uur van vertrek
steeds te willen verschuiven.
. Door de-groene bosschages lichtten hier en
daar de blanke duinen. Aan het Jagershuisje
stond een moedig gezelschap den weg te
vragen r naar nee.. Dat ging dwars over de
lijnen. Ik had meegewild !
Kwart over vijven 'precies reden we weg,
in den autobus, die plaats heeft voor twaalf
personen. De onze, de eerste, was vol. De
tweede nog. niet, maar v64r de bussen het
kasteel bereikt hadden, waren ne beide vol.
Door het achterbek reden we den tuin van
Ond-Wassenaar binnen en werden daar opgewacht door een groot aantal gasten,. die mee
naar den Haag . wilden.
Dat Aren 'natuurlijk niet.
En toen zagen we enkele groepjes en clubjes
met veel buigingen en echte Ilaagsche hoffelijkheid elkaar aanspreken om partij te maken
en samen een auto te huren. .
Kwart over vijven was de autobus van het
Jagershuisje vertrokken en bij zessen stonden
we in den Haag op het Tournooiveld. Het was
een middag geweest om weer over te doen!
PROVLNCIALE.
Een avondje in den ilaiderkring.
De uitvottniorrvan de tooneelvereeniging
,Wie wil die kans droeg een feestelijk karakter
door de viering van het twaalf en halfjarig
bestaan.
Had de zaal al een vroolijk aanzien door
de smaakvolle bleemguirlanden, waartusschen
de eleetrisehe lampjes gloeiden, de kransen
van de complirnenteerende zustervereenigingen,
die bij de huldiging aangeboden werden, verhoogden dit aanzien nog aanmerkelijk.
Het eerste deel van den avond werd, behalve door de huldiging, gesuld door een
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Amerikaanache klucht, die de spelers veel
emoe. bezorgde.
Het glanspot' van den avond werd echter
gevormd door het stuk, dat na de pauze ging,
namelijk: r Een avondje in den Muiderkringa,
een hastoriech tafereel, zooals de schrijfster,
Mevrouw de Graaff van Capelle het noemt.
De schrijfster is er bijnotder in geslaagd,
ons dien kring, voor ooges te toornen. Op
onderhoudende., wijze *orden we in kennis
gebracht met de gastvrije woning van den
geleerden Hooft en de vroolijke, talentvolle
schare, welke daar zoo menigmaal te gaat
pleegde te gaan. liet is een heel bijzondere
avond, welke we bijwonen, namelijk de laatste
die Maria Tesselsehade, r66r haat huwelijk
met Crombalek , op het Mnider.slot doorbrengt.
Behalve Hooft, de gaatheer en diens gemalin,
ia er een uitgelezen génekchap, waaronder we
aantreffen Vondel, Constantijn Huygens) den
geleerden hoogleeeaar van Baerle en Roemer
Visscher's dochters. '
Met talent heeft Mevr. de-Graaff de kunst
verstaan, historische gegevene, dien Mulder
kring betreffende, met gedichten, liederen en
gezegden uit dien tijd tot een stijlvol geheel
samen te weven. Er ging bekoring van uit,
Vondels ',Waar werd oprechter trouw• uit
eigen mond te hoeren declameeren en getuige
te zijn, hoe Huygens zijn puntige gezegden
wist te plaateen:
En toen we de kunstvaardige Maria Teeachelschade en Francisca Duarte met Anna Roemer
Visscher aan het claveeymbel zoo mooi hoorden
zingen de zoete voysen van dien tijd, toen
waanden we ons mede gasten van den Mulder
slotvoogd.
- Alles werkte dan ook wel mee tot deze
illusie.
Costuums , noowel. als decors waren nauw-keurig ie stijl gehouden. De schrijfster moet
wel studie gemaakt hebben van het leven en
de reden van den Muiderkring, om zulk een
stijlvol geheel te kunnen samenstellen.
Onder delheubeleii en gebruiksvoorwerpen
waren verscheidene echt antieke stukken, die
verschillende families hadden afgestaan voor
dezen avond.
De medespelenden kweten zich allen uitstekend van hun niet lichte taak. Onder de
bekwame leiding van het bekende echtpaar
Haus wisten ze veel van het stuk te maken.
Niet gemakkelijk is het, een stuk, welks
samenhang uit den aard der zaak af en toe
uiterst los is, z66 Vlot te vertolken, dat we
ongemerkt over deze gedeelten worden heengedragen.
Zonder uitzondering stond hun spel op
zeer hoog peil.
11. V.
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Professor Struyeken over
•Vrouwenkiesrecht.
LI.
We zullen nu eens zien welke schrikbeelden
er oprijzen voor den blik van den hoogleeraar,
als hij na met zijn verstand alle argumenten
tegen vrouwenkiesrecht vernietigd te hebben,
ziet door het zwarte ruitje van bewuste of
onbewuste antipathie tegen gelijkstelling der
vrouw met den man op staatkundig gebied.
't Is moeilijk een vesting van goede, standhoudende tegenwerpingen weer op te bouwen
die de aanvallen van de tegenpartij kan weerstaan, als men deze zelf eerst tot den grond
geslecht heeft; dat ondervindt ook deze geleerde schrijver. 't Is daarom begrijpelijk, dat
hij .zich in een harnas hult tegen de aanvallen
die de auteur terecht voorziet na zijn eigem
bestrijding van de. partij, waartoe hij later
zelf gaat behooren.
floort slechts: skiet algemeene mannene kiesrecht, het algemeene gezinshoofdenkies,recht,
en toch geen enkele vrouw tot de
'
stembus toegelaten — nog voor zeer velen
e ligt daarin geen tegenstrijdigheid. net vraag„stuk is voor hen een vrouwenvraagstuk.
„verwijt van inconsequentie en onbi linksheid (de ..iveering is van mij) jegens
',vele vrouwen, deert hen niet; voldoende
',verweer daartegen vinden zij in de verwijzing
naar het nadeel, dat zij voor de ontwikkeling
',der vrouw in 't algemeen, en diarmelje van
e de gansche kultuur van de invoering van
.
',vrouwenkiesrecht vreezen...(p.
We dienen nu na te gaan op welke gronden
die vrees baseert, welke dele inconsequentie
en onbillijkheid kannen rechtvaardigen in de
ooges van den schrijver.
Te recht ziet prof. S. in liet stembiljet der
vrouw niet in de eerste plaats een doel, maar
een middel om veel andere onrechtvaardig.
heden in de wet te doen verdwijnen. De
schrijver voorziet wat ten slotte het eindresultaat ervan zal zijn. — Een gevolg, dat
wij zelve ook daarvan verwachten, al meenen
we ook, dat er lange tijd noodig zal zijn oef
--let specifiek mannelijke kenmerk der wetgeving,
in een algemeen menschelijk te veranderen.
'
meer dan in dit alle; zal de
',Maar nog
',vrouwenbeweging reeds van het feit zelf van
e de invoering van, het vrouwenkiesrecht den
',terugslag ondervinden; de' psechologisehe
e beteekenis daarvan voor de massa der vrouwen
e en mannen beiden is haast onberekenbaar.
„De opheffing der barrière, die de veen me e. het openbare leven scheidt, de positieve
',stempeling van de vrouw tot de staatkundig
',gelijke van den man, zal een omkeering,
r een omwenteling haast aanbrengen in den
eest der groote schare vrouw., — de
e overgroote meerderheid nog, — die tot nu
,,toe meende, dat het openbare leven voor de

Feuilleton.
UIT HET LAND DER MARKUS.
11.
Inde kleine, donkere café's woeden ontelbare
kopjes koffie gedronken en partijtje; tritstrac
gespeeld ru droomerig zonder ,.enige belangstelling staren de narghili,-ronhers ons na.
Hoe verder we doordringen linie nauwer de
straten woeden; van bestrating is alras geen
sprake meer in de steegjes niet de bouwvallige
huizen, niet de lno itc ha rabi e lis die op 't punt
zijn neer te villen. Wel wordt zoo hier en
daar een poging in 't werk gesteld tot rostaureeren, maar zelden wordt de arbeid afgemaakt, is liet luiheid, vinden ze liet niet meer
de moeite waard of weten ze dat' hun oude
-stad ten doode is opgeschreven?
Een straat die nooit hare bekoring voor
vreemdelingen verliest is de I neust: i, die naar
de K a me I.K kalil, de bazaars leidt.
Eigenlijk is de graat wat areltiteetitur en winkels
betreft inch minder belingwekkend 41111 non.
Nig.' tb,
Ir wijk, maar 't leven ia hier
veel intenser; -- wat een gewirwar van innenisehen
en dienn! onophoudelijk klinkt het j.- en elak,
sj en Ilaks link,.rechte der kowtsiers,dat menige
Ingsitig weedom rijtuig en loenteliger.

Hoofdredactrice :

•

Mevrouw H. LUGTEN—Raus.
',vrouw,

de vrouw voor tiet openbare leven
niet deugt, in ieder geval zich daartoe niet
aangetrokken.',
Zeker, ook wij meenen, dat gelijkstelling
der vrouw met den man in het openbare leven
in den, geest van mannen en vrouwen een
verandering zal brengen. Want het kan niet
anders of het stempel der minderwaardigheid,
dat tegenwoordig in de .gett van vele mennen, en in haar eigen opvatting op de vrouwen
rust, moet daardoor verdwijnen en plaats
maken voor het bewustzijn, dit de .vrouw de
andere helft is van den man, gelijk hij dat
ten haren opzichte is. Een omwenteling daardoor vreezen we niet — tenzij men het een
revolutie acht te noemen, dat onverdiende
geringachting plaats maakt voor wederkeerige
waardeering van elkaars aanvullende hoedanigheden. En het kan niet anders, dat stemmen
we prof. S. toe, ofkle_yerhouding; de omgang tusschen mannen en vrouwen moet
daardoor een verandering ondergaan, gelijk
ook het huwelijk, het gezellig en het maatschappelijk leven een - het zal een ander licht
',doen schijnen op alle vraagstukken, die de
opvoeding en de toekomst der vrouwen bee tretren , in den geest der vrouwen gedachten,
ospiraties tot ontwikkeling brengen, haar
tot nu in het algemeen vreemd..
We kunnen niet anders, dan ook in dit
opzicht het volkomen eens zijn met den
schrijver. Terecht waarschuwt deze dan ook_
velen , vooral onder. de- Kaifioligken, de
vrouwenbeweging slechts aan te zien als een
noodbeweging, omdat zij uit de ',abstracte
',natuur. van de vrouw meeven te kunnen
',afleiden dat God haar slechts de plaats gaf
.ju de wereldoide als huisninuw en moeder,
onder leiding van den man: mist zij toe',vellig die natunrlijke bestemming, dan zal
,,zij een anderen levenskring kunnen en moeten
',zoeken, en men zal haar, voor zoo vet dit
,,noodzakelijk blijkt, den weg tot zoodanigen
',levenskring moeten openstellen..
Prof. S. bestrijdt deze opvatting op een
nitnernende wijze, gelijk hij alle tegenargumenten ,weerlegd heeft, door er op te anijzen,
,Dat men met dergelijke absolute gevolg„trekkingen uit de „natuur" van den meusch,
waaraan dan Gods bestel en de wereldorde
onmiddellijk wordt verbonden, voorzichtig
.moet zijn, heeft de geschiedenis der rechts.
ontwikkeling ondubbelzinnig getoond; reeds
,,zoo dikwijls zijn ze door de latere sociale
e en rechtsontwikkeling gelogenstraft.. (p. 1-64)
'Nadat de schrijver heeft uitgelegd, waarom
de vrouwenbeweging geen noodbeweging is, en
haar gezonde kern erop is gericht, de vrouwelijke persoonlijkheid in en buiten het gezinsleven tot meerdere ontwikkeling te brengen, toont hij aan dat: ',Alleen dan, als die
ontwikkeling wordt geforceerd, als daarbij de
',differentiatie, die in de tegenstelling der

',gevoelde

komt. kleine jongens glippen behendig door
de menigte niet gemiste bladen vol Dosteesehe
delicatessen, koeken en boontjes, taartjes en
nootjes, waar de vliegen ook al niet afkeerig
van zijn.
Een paar planken 'op twee wiel., getrokken
door een ezel of mager klein paardje, ziedaar
de meest populaire oninilits voor vrouwen en
kinderen.
En ,alles hecht en praat en schertst, want
bij al hun deftigheid is 't een vetolijk volkje,
geen kwinkslag wordt onbeantwoord gelaten
en niets is er aanstekelijker dan hun gullen
lach, die hunne prachtige tanden doet schitteren. En daarbij .von' erin allesovertreffende
luiheid, een ingewortelde lafhartigheid en
ontrouw! 't Is zeewaar wat ik een Fransehnian eens van, hen hoorde zeggen e e'est de
Ia canaille, mais de Ia canaille si svmpathiq ne!,
Aara liet einde van de Monsii, aan heide
zijden eene'r
•
dwarsstraat staan Se vm. de
Immers --- m de hydra belachidijk nauwegangetjes is het een kleurige, bonte memel.kinnen, geen kameel of ezel- wordt lger mem.
d,argrinite rij moeite genoeg beeft ren voetganger Zich hier ren weti doorheen te- lanen.
rmenii,., l'ereen en \reinen•a staan tusselien
11411 Upeelighglalleith• koopwaar ril tiiitaitgen
ons met es.at vloeit v ion moorden tot een
zoek uit en
!
amen het oma, /..1•1•11 11,,01
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',persoonlijkheid van man en vrouw is gelegen,
',wordt voorbijgezien, als naar gelijkheid
',van man en vrouw, om der wille der gelijkeheid, wordt gestreefd, is te vreezen, dat de
'gillerig tot gezinsvorming bij taan en vrouw

',beiden afneemt, het gezinsleven ontaardt,
o de cultuur van een harer beste ontwikkelings',factoren wordt beroofd.',
De vrees, dat door de invoering van vrouwenkiesreght de eerden stap tot ontaarding der
vrouwenbeweging wordt gezet, die de schrijver
op ziek zelve gerechtvaardigd acht, is dus
tenslotte de. reden „waarom prof. S. tegen
vrouwenkiesrecht .is. Maar waarop baseert zich
nu die ongemotiveerde angst van -den schrijver
goor ontaarding der wimwenbeweging?
Alleen op de stelling, dat het overgroote
meerendeel der vrouwen nog te ouderwetsch
en haar belangstelling en ,bedrijvigheid
zich tot het gezinsleven en het gezellige verkeer beperkt. 't Wil ons toeschijnen, dat de
hoogleeraar zich onbewust heeft laten leiden
door dat zekere gevoel, waarvan op de laatste bladzijde van 't artikel (p. 166) gesproken
wordt. 't Kan zijn, dat in bepaalde kringen
de vrouwen nog ouderwetsch zijn, zeker is
het, dat over 't algemeen het tegenwoordige
volwassen vrouwelijk geslacht- dit niet meer
is; dat bewijst de ontzachlijke toename van
vrouwen in allerlei beroepen en bedrijven, de
steeds grootex wordende deelname der vrouwen
aan het sociale leven. En zelfs wanneer we
als een feit aannemen, dat nog het grootste
deel der gehuwde vrouwen zich beperkt tot
den huiselijken werkkring, is het -o, a. onbegrijpelijk, hoe daaruit een stelling tegen
vrouwenkiesrecht kan worden getrokken, nadat
eerst de rechtvaardigheid van den eisch, en 't
belang daarvan voor de gamele maatschappij
is uitgelegd. Evenmin distilleert men toch
uit het feit, dat slechts een gering percentage
der mannen ziel, voor de politiek interesseert,.
en het overgroute meerendeel van hen slechts
belangstelling voelt voor hun beroep of vak,
een argument om hun het kiesrecht te onthouden. Juist de warme belangstelling dezer ',uitsluitende. huisvrouwen voor haar gezin,
waarborgt, dat ze zoodra ze invloed op de
wetgeving verwerven, daarvan, juist ter wille
van dat gezin, een nuttig gebruik zullen
maken. Daardoor zullen zij geenszins uit den
huiselijken kring gestooten worden, waarin
zij zich het meeste thuis gevoelen, noch zal
haar dezelfde plaats in 't openbare leven als
den man woeden opgedrongen.
De plaats in de voorhoede, in 't brandpunt
van het politieke gewoel zullen alleen die
vrouwen ia
wier oord en neiging zich
daartegen niet verzet. Gelijk nu ook slechts
die mannen als leiders in de politiek Optreden,
die noch door hun persoonlijker afkeer, noch
door de uitoefening van hun beroep daarvan
weerhouden worden.
ons in te palmen! Terwijl kostbare tapijten,
ingelegde tuide wallens en de prachtigste
borduurwerken voer ong weiden uitgestald
brengt ven bediende ons heerlijke karavanenthee in grappige glaasjes ei) een grootte doos
met dooroom, waar men maar vrij uit toe
mag tasten. Is liet om ons te intimideeren,
of is brt een staaltje aun de zoo hekende
gastvrijheid? Zeker is het, dat we er ons niet
door uit het veld hebben laten slaan en al
spoedig zijn we druk aan 't inarchandeeren.
om tegen' niet al te hoog«: prijzen wat aardige
souvenirs los to, krijgen. Niet zelden gebeurt
het ertstor dat we overmoedig werden en onze
aanbiedingen Zoo lang zijn dat er in 't geheel
niets gekocht wordt. 1h- koopman vindt dit
Mets erg, 't seizoen is nog lang niet voorbij
ra er koinen in-heiers nog genoeg .Anieri kanen die
grifweg betalen, wat hij er lien mik voor v raagt.
lu kleine, a 'viel /ige wankel tjes een nog
gen twee meter breed, liggen ie, wel
111117,111 golden ile kmtliaarste jo meeleti elige•
stapelti, vijand veel pilarlen,111,11Ir nok Jliiimantee,
turilimisen en opalen en heel veel rilste simmn,
Ite liefhebber mi kenner is hier keus
genoeg:, niaar flink iiiiirttro en duchtig imia
j.. oogro kijken is hier e. eerste vereiseintr.
Nauwelijks hebben a e de 111,11,.. 11111,11.11
an een
ritbische *ijk adder ons ef een
lange, :tent, stijgvittle weg toert 1,11. 111 anid-
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De noodlottige gevolgen van invoering van
vrouwenkiesrecht voor de vrouw als huisvrouw
en moeder kunnen slechts zij zien, die door
het zwarte ruitje der bewuste of onbewuste
antipathie de • resultaten daarvan in andere
landen hebben gadegeslagen.
De geleidelijke, gezonde ontwikkeling der
vrouwenbeweging, die in elk geval e.n het
nietten van wat wellicht eens de. laatste stap
e zel zijn, de staatkundige gelijkmaking van
',man en vrouw., eau de invoering van
vrouwenkiesrecht moet voorafgaan volgens prof.
S., hebben we toch reeds gehad in tientallen
van jaren, waarin telkens een slagboom wegviel voor maatschappelijken arbeid der vrouw.
Wellicht, heeft de hooggeleerde schrijver nooit
een overzicht gelezen van de ontwikkeling der
vrouwenbeweging hier te lande en elders;
anders zou hij gezien hebben shoe vele. jaren
de vrouwen zich reeds voorbereiden voor het
staatsburgerschap, met een ernst en toewijding
als nooit van • een andere groep uitgeslotener
van !met kiesrecht werd ...geeischt, of waargenomen.
En een laatste stap, het einddoel der
vrouwenbeweging is de verkrijging. van het
stembiljet evenmin, zooals de schrijver ook
zelf in het eerste deel van- zijn ',deeg heeft
aangetoond. Veel meer is dit middel dan —
doel; een middel om aan de tegenwoordige
eenzijdigheid der wetten een einde Ve maken,
en ze zoo nuttig mogelijk en in het belang
ton Alen, mannen en vrouwen te doen zijn.
' Prof. S. voelt dan nok zelf, hoe weinig
.asdruk zijn gevoelsargument tegen vrouwen,
kiesrecht op den lezer moet maken na zijn
14giseln betoeg ervoor.
'
is het, hier overtuigend te spreken
t hen of haar, die meenen , dat de vrouw
n onzent reeds zeer goed den sprong zou
innen verdragen..
De moeilijkheid daarvan zit in de rechtawardigheid van den eisch van vrouwenkieseeeht,
en het onloochenbaar belang van, de maatschappij daarbij, gelijk de schrijver zelf erkend heeft.
laren lang hebben de voorstanders de vraag
beantwoord, waarom de vrouw gelijkstelling
met den man op staatkundig gebied kan
vorderen. En ze kunnen prof. Struveken ten
zeerste- dankbaar zijn voor de uitnemende en
de krachtdadige hulp , die hij hen daarbij
verleent.
't Blijkt nu ook tegelijkertijd, dat te wij,
zullen doen voortaan, den tegenstanders de
vraag voor te leggen, waarom de vrouw
geen kiesrecht behoort te hebben.
De beantwoording dezer vraag
ot heel
wat moeilijker , en minder overtuigend gegeven te binnen woeden, zooals eek uit de
aangehaalde citaten is gebleken.
II. II. N.
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BRIEVEN UIT PARIJS.
IN. •

Telkens als ik uit Parijs even, 'n weekje
of wat langer, naar Holland overwip, is het,
of er eelt waas van interemantigheid over
me komt.

hij Roosendaal al, wanneer de conducteur
plotseling liollandseh praat, en voor den ennoemt dubbeltje zorgzaam als een grootvader
je kotter uit het net haalt, dien een plechtiglangenme douanen-man onderste boven rommelt,
dan begint het.. En 't gevoel .versterkt.,--als
na een kopje koffie onder het vervelende
wachten. tot de trein zal believen verder te
gaan, de juffrouw van de menschelijke plaats
je meewarig of beduusd aangaapt om het een
of ander bnitenissige hoedje, waaronder een
hoofd zit, dat toch Itolland;ch kan spreken..
Want een bnitenlandsche vergeven ze oneindig
meer dan
simpele landgenote, dat staat
vast. Uit principe betaal ik nooit voor het
geimporteerde, dus volgens de oude bekende
. methode hang ik - alles om en aan, wat ze te
pakken zonden kunnen krijgen. Van Bamboe
tot Roosendaal heb je daar net den tijd voor,
en tegen het moment, dat ik dan het vader.
land instoom, voel ik me sores ah een Panache...
Neen, stel je -voor! — smokkelaarster van
beroep ben ik heelemaal niet, maar om nu
voor 'n onschuldig dit of datje te betalen,
daar denk ik niet over. De-Staat ie rijker
dan ik ben; en daar houd ik me aan, tegen
alle logika in. Ze hebben 'DM nog nooit
kunnen snappen, wat te%?evolge heeft ,mat
ik natuurlijk hoe langer-hoe brutaler ben
geworden.
Bij den terugkeer neem ik telkens allerlei
profiand mee, en dat haalt de eerste nieuwe
weken van 't kamerleven wIt uit! Eens vond
er soo'n tranche douanier met scherpen neus
een blik poederchocola—triomfantelijk Meelde
hij 't er uit• en bij meende, dat ik tabak naar
binnen moffelde. Man, weg ik-, 't is-chocola:En toen antwoordde hij tier met groot gebaar:
»Inges le alors! Ja, mannetje dacht ik,
dank je wel, je moest eens in' mijn hoed
kunnen kijken: want die rat is de bol netjes
met bosjes sigaretten volgepropt. Wat hebben
we die op het atelier _onder mekaar met
smaak opgerookt, man- en vrouwvolk tezamen. 't Was of de hoed er nog bizondere
gene aan had gegeven
liet waas wordt dikker, naarmate ik meer
oude kennissen ontmoet in de stad, wak
'-r-luiten mijn herinnering mijn wieg moet
hebben gestaan. Iedereen weet andere bizonderheden van Parijs en 't gevraag over mijn
zorgeloos leventje neemt een enkelen keer zelfs
den schijn aan van uithoeren. Alle nieuwigheden worden uitgewisseld. En 't hitst me
aan, ik kom in de verleiding hoe langer hoe
timer nonsens hij elkaar te halen int glijd
gemoedelijk en gewetenloos van de waarheid
af. 'k Weet immers, dat ik er de thuiszitters
een pleziertje mee doe. Dwaas is dat, hoe
alles in de herinnering zich vermoeit, wat
rens dood-gewoon leek. Ik voel, dat de
menschen liet ,interesaant,, vinden, dat ik
—nu ja, wat per slot — dat ik anders leef
4

•
met gouden iterren en hier van af hangen
aan lange koorden deinende eleetrische
lampjes. Dit »lodende.. (bijna zij we geneigd
het mndalismei te noemen, is van een hoogst
storend ettert waarom nuit de antieke lampen
in eere gehouden die thans een plaatsje in
liet Arabisch museum bellen gekregen? In
een donkere hoek achter een hoog verguld
hek ried Illilianti•d Ali, de stii•hter van de
tegenwoordige dynastie Het praalgraf drie
verdiepingen Imog, is geheel ledelit door oud
bromiat, dik nel grand gebooldurd.
Vat zon de Dosterselli• autrieniat wel mg' gen indiea• bij wiet dat zijn panleis tegenwoordig als kazerne è wordt gebruikt? ',Minister of
War, leest men op een der deuren en militaire
reelitsaken woeden behandeld in ree rijk ver. -.kril vertrek, dat eenmaal de harem van den
.grootiat Pasja lieg.
\l. goed en .celoovig 1,11141•11111111 1.011 hij
-waarschijnlijk ret.orini
lei, wat geschied is
inno,
Ai Inh to.groot en )tahonud
is ,.ijlt
!o,
Ecii prachtig panorama biedt het gezicht
ent m
af het terras der wellen heeft.
Ik• duizenden niinarets schitteren in liet

gouden -omhein. en heel in de verte in 't
Zuiden en in 't I luiden, trcluonen zich scherp
tegen dat •Biainv licht van dra horizon roonige
'Arida...keu at, 't
lijn dr pyrairiden van
loipe en van blempliin.

• •
dan ei), dichter sta bij vele waarheden,
schootns en rauwe, minder bekommeringen heb
over de toekomst en met zoo weinig mogelijk
rompslomp de werk-dagen tracht aamiSén te
rijgen. ltohemien noemen se het leven van
den Montparnesse, en in tegenstelling. met
bourgeois (vergeef het mij nog ééne maal,
leden yen het Nederlandsch Verbond, en wilt
mij ,toch toegeven, dat aburgerlijks waarlijk
niet de beteeketelp unduidt,) ia het dat wellicht, maar ach; van hee echte hohfmienvoel. 'wordt da - weinig begrepen, en het.
nagemaakte Met 'n-vaksMi vernisje ie wanhopig
leeg en 'klein,. al mag tiet op een afstand
héél wat schoons tonnen. 't Verlangen is, dat
je vrij wilt worden, maar in uitvoering woeden
Bohémiens vaak aanstellerige menschen, Bie
zelf als poppen in een Jan-Klaagsen-kant dienst'
doen, en het buitensporige zoeken uit een
onderbewust gevoel van ijdelheid.
Jullie denken, dat 't zoo leuk -is, het
bohémien-leventje? — de grauwe misère, dat
er geen tien francs meer is, hettsch niet meer
is, geen spelletje van armoe, waar, je de
volgende minuut om lacht— en onvoldoende
voeding, en een schamel bed, en vuile kamers
die sem. niet «uiver blijken, en een weinig
mogelijk schoon ondergoed vanwege de dure
semehrrouw, en vuile tappen, drie hoog,
vier hoog, die - je telkens weer op moet
klauteren — en om je heen vrinden, die er
in den winter ook niet komen kunnen, en
dan tochtden meed-erin honden- om overdag
telkens weer te kunnen werken, met het altijd
onbevredigde verlangen, nu iets goeds te
maken, iets beters? En concierges, die snauwen,
omdat ze niet genoeg fooien krijgen, en alles
van die wekel-kach weerkeert
Aa kom! warm beschut, met den veiligen
muur van het ouderlijk tehuis rondom, geen
verleidingen, geen zorgen, niets dan de kalmte
van een Hollandsch dorp, dan lachen jullie
wel om de verhalen, maar er tegen kunnen,
't uithouden, zouden jullie het bijna geen
van allen. Dat wil ik wel wedden. Veertien
daagjes is het aardig, dan kan je thuis toch
weer gauw elke meterieele schade inhalen,
en dan vinden deundeenh je op jou beert
ook interessant, maar jaren! Jaren van ellende
en tegenslag,. die vormen geen reeks van
grappigheden, de jolijt ertnsachen maakt alleen,
dat je jezelf ophoudt, dat je altijd weer
probeert. En zoo rijn enkelen van ons er
eindelijk bovenop' -gekomen. Maar denk nu
niet, dat de armere broeders van het gifdi
van die gekeerde kans altijd mee genieten,
de broederlijkheid gaat er met den rijkdom
wel eens een beetje af. De meeste menschen
weten in de praktijk hun theorieën niet door
te zetten, en al die schilders•hebben één
grootste-gemeene deel.: de jidoerschheid. Ach,
ach, wat zijn artisten toch afgunstig op
mekaar, op hun geluk, op het succes, op
de veine af het meéRere natuurlijk talent.
Zoo mooi en hoog is dat allemaal niet. En
de maatschappij vergeeft hun de lagere instinkten minder makkelijk, omdat zij een
aureool vno zuiveren glans om hen heen heeft
gefantaseerd, alle tijden door, in ergerlijke
dwaling. Want een artist is immers net zoo
goed een gewoon, zwak menech, al kan hij
inniger en heviger beleven.
Als ik vetel in de stilte van een Hollandsche
Zondag-middag, dan is alles anders dan in
Parijs: mijn poesje, mijn kleine Mausette,
schrander beest van witte donzigheid met een
onaesthetiseh brein puntje aanzijn staart,
— in den cour heb ik hem eens opgepikt,
waar hij doelloos ronddwaalde, — hij is nooit
hinderlijk, zijn behoeften v.elfs ruiken niet
en hebben nooit geroken, als ik van hem
spreek, van de bekkesprongetj. , die hij in
het atelier kan maken voor een lage spiegel,
van zijn leuke manier, om me 's morgens,
in mijn eenzaamheid, wakker to maken. En
toch Mausette, in werkelijkheid heb ik je
vaak verfoeid, arm dier, gedreigd- zelfs, dat
ik . je weer naar je vuile cour terug zou
brengen. Maar ik moest ook altijd je bak zelf
schoonmaken, en drie trappen naar beneden
Eindel.re straatjes gaan we door en plotseling zonder oenigen merkbaren overgang staan
we in de verlatenheid, diep zakken de wielen
in 't zand, in het womtijnitand dat een
scherpe noordenwind ene in 't gezicht jaagt.
Dan naderen we weer huiven, kleine, lage
woningen niet een enkel getralied renner,
de deur is gewoonlijk aan een der zijkanten
aangebracht, voodat het onmogelijk is te zien
wat er achter dir vervallen gevel, voorvalt.
Tiasschen de huizen zijn kleine lage pilaartje
geplaatst, twee non twee met een manslengte
De doodsche stilte die hier heerscht werkt
beklimmend, en onmatig kijken we uit naar
menselt of dier — doelt niets beweegt hier,
iiii•ts leeft hiel, we rijn in d'e stad der
dimden.
Bijna ieder gegeid 11111.1.1111011 heeft teelt
•
woning, wmr hij ungentrd
oo
zijne erge,
ctorveric n kon locuernion ; som. vertoeft hij
arp twee of drie dagen in dit doodenhuis.
In oir luhijheid een e dit kerkhof zijn rek
dr graven dur Ilamelukkeni 1,100i zijn
niet deal uit ren historincti oogpunt wel
1 tc iiningoolen knelden den• jonge slaven
▪
van Minor tochten en verkoelden hen
tegen Linten prij. in Egypte. Zij wurmden een
lener von rk ciappente en 4iedinte *Malen
in het geheel.. land, maar weides nam han

brengen, en voor nieuw zand zorgen, en pl
je gemors opruimen, en het verwaaide aa
aanvegen, en dat ligt eigenlijk beelemaal niet
in mijn aard! — Ba ab ik je af en toe in
mijn waschkom moest wassehen met lauw
water, omdat je in mijn kolenbak had gegraaid,
dan was het ook niets plezierig. Dan- was je
kwaad, en je leek een verdronken ratje:
En het spiritusl, wat had ilc daar
. niet een last mee, állea werd daarop Maaigespeeld, 't Moest ecogig gevuld worden, en
hoeveel .keer heb ik er mijn vingers: Met aan
^ gebrand. Mijn vriendin, om haar handen Voor
de viool fijn en glad te benden, wilde er
zich nooit aan wagen, voor mijn- veif-ponten
kwam het er minder op aan en daar- had ze
wel gelijk in. Zij, voor haar deel, deed dan
alle inkoopera, en als- alles geed 'ging, hebben
we heel wat vroolijke thees gehouden, internationale, waar menschen uit alle happen van
de wereld bij elkaar zaten en van han land
en hun thuis vertelden!
Maar, Mausette, Mausette, de_ moeilijke
dagen van tegenslag,' als jij onuitstaanbaar •
kalm en filosofisch met je oogen zat te
knipperen, weet je het .nog?.
AJtals

talon, waaruit ze emadelijk werden weggeset
voor de pronkerige terracotta pluche gecapitonneerde canapé'. en stoelen uit een wel
geheel houdingloosen tijd. En om un bij dit
laatste woord' te blijven wouden we kunnen
zeggen dat de houding van Onzen tijd er een
te van ontevredenheid met het negatieve wat
de airieuwe stijl. heeft- opgeleverd en meneert. met de prenkerige kunatnijrerbeid van den
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antilope de nieuwste
Ontegteschies.
•
KUNST.
De 'schoonheid yan wit.
_

Een wItte aa. wanhannekko Ma.

juist tot het verleden behoorenden tijd. Naast
deze ontevredenheid rijst onmiddellijk op: de
waardeering voor antiek. Aan deze vurige
liefde voor schoone of eigenaardige oude
voorwerpen is het te danken, dat ook het,
in ons land lang verguisde, althans niet zoo
als het -geldeurde, geschatte earfienerk,
op de eereplaats komt te staan, die het
verdient.
— Wit aardewerk. — We spraken ervan
in om vorig artikel, hoe uit wit porselein
in China, de kwanninbeeldjes en de keizerlijke
rouwserviezen werden gemaakt. Ook in het
Perzisch aardewerk kwamen geheel witte stukken
•
•

Met het genieten en waardeeren van aardewerk gaat het als met elke ^ kunst men moet
voor een goed deel dit leéren. Het is dan
ook geen toegeven aan een gril voor rariteiten,
dat men op achilderaatelien of bij schilden
aan huis de allersimpelste voorwerpen in
aardewerk, welke in de keuken volgens hun
gebruik zonden thuis hoorgin, een eereplaats
op een of andere mooie antieke kast ziet innemen. liet schildersoog, _van nature begaafd,heeft er iets echoona aan ontdekt, ziet uit
zichzelf het mooie van een brok aardewerk.
De leek heeft in dit opzicht te leeren. Doch
geen tijd is misschien zoo gunstig geweest
voor dit loeren zien, als de onze. De thans
produc.rende kunstnijverheid schenkt allerlei
mormels van siervoorwerpen liet licht, welke
in een galanteriewinkel — een niet al te
kieskeurige — het best op hum plaats zijn,
de weinige waardevolle kunstnijverheidsvoorwerpen welke aan de markt komen, zijn haast
niet te betalen. De pottenbakker Jimmy
vraagt prijzen voor zijn ware», waarvoor men
evengoed een oud Chineesch =tuk aardewerk
koopt.
Men gaat met dezen stand van staken dus
terugzien naar het sehoone, wat een of andere
kunstnijvcrheidaperiode, die hoog gestegen was,
heeft voortgebracht. Zoo is de modezucht niet.
alleen doch ook de liefde voor antiek te
verklaren, welke op het oogenklik de westereche kunstnijverheid en die van Amerika
beheerseht. Het groote publiek raakt thans
Witte aerd• euyokepot 1645.
wel degelijk op de hoogte van wat moei wee
en is. En de voorbeelden zijn niet zeldzaam
voor. Zoo is er ook wit Panisch door Mam
dat oude, verbannen maand mahoniehouten
de Chine geïnspireerd.
meubels in triomf teruggehaald zijn in den
Deen wonder, sla men bedenkt dat het
macht zoo geweldig toe, dat zij de meest
gevreesde tegenstanders van de Sultans werden
en in 1254 beklom dan ook hun aanvoerder
Moureddin AH den troon van Egypte, waar
zij tot- 1517 onafgebroken regeerden. Een
vreedzaam tijdperk was het niet; behalve
Moureddin stierven alle aanvoerders een geweldadigen dood en toen zij eindelijk in 1517
verslagen werden en Tounnan Bey opgehangen
werd, behiejden zij aleehts het bestuur over
de • provincien onder opperbevel van een Pasja, door ddr Poste benoemd. Toch wisten zij
nog ren genoten invloed te behouden en tegen
het einde der Des moor hadden zij bijna hun
oude macht weer heroverd; het was in 17fie
dat .11i-Bej den Pasja verjoeg en zich tot
Sultan liet uitroepen — verraad maakte echter
'moedig een eind aan zijn opetend. Ook na
den inval van' Ironaparte verhieven zij ziek
nog één maal plenum. werden er beraamd
om Mohanied Ali vaan den K bedient]. troon
te verstopten, doek dit komplot werd tijdig
ontdekt en Mobetned nam nu kwee maatregelen om zich voor goed van Rijm tegenstander» te bevrijden. 1 Meert lelI werden
zij onder voorwendsel nip zich op te maken tot

naij het andere einde der stad gelegen. Prachtig
mooi gerestaureerd ie de moskee V1113 Keil
Bey, waarin zich ook zijn graf bevindt, de
vestibule, mausoleum, bibliotheek, de troon,
de graven van zijn vier vrouwen, de gewijde
fontein, de puinter, die met den zetel een
geheel vormt, alles .getuigt van een reine
harmonie, van volmaakte kunst. En overal
op de muren arabesken, staleehietee aan het
plafond, mozaiek en gekleurd en verguld
marmer en hoewel bijzonder rijk, sijs de
versieringen nooit overdreven of overladen,
steeds is er gezorgd voor eenheid, zelf! tuaeohen
de kleinste onderdeelen.
Ook het mausoleum van Sultan Buitel*,
ede moordenaar', dat uit de 11 d. eeuw dagteekent en de graven van den E kedive Tewfik
en van zijne moeder, zijn eene bezichtiging
overwaard; doch veel tijd kunnen we er niet
meer am bededen — al heviger steekt de
wind op, dinkie stof•olken belette. ene adem
te halen, regen en neus zitten vol iand en
't ia wel of alles in een dichte ondoordringbare mint wordt gehuld, Rartelenam is het zon
spoedig. mogelijk naar (aanheb terug te
koeren, mensehen en dieren spoeden giek

een greinen reWtoehl bijeen geroepen en onder
zijne engen treden zij toen allee up de natent
itnawaaaar wijas vermomd
Erker mirt *tript beloaiwakkead et. mrtlijk ~ei aipt i
rano Jee
gebed

ook naar hein en Edmond geheel in zijs
Imams gewikkeld durft oog «Milden mondere
= ner nip tm te ~pee
eis is tbr
ig ,.
Wat* tanoled).
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verkeer ~when Penne en China in
ocrige eeuwen levendig ie geweest!
In 1640 was Delft de stad waar een
groot aantal fabrieken voor aardewerk
bloeiden. Zowel de gewone gebruik>.
voorwespen werden er gemaakt waait
• 'onder het ~decoreerde witte
al heel spoedig een belangrijke pleet'.
innam, als ook knappe imitaties muf'
tiet 'Clrineenche en Japaireake_nreeleiti
uitnenrtai-MrsT-er-nre
" ,
Ape~.-..tlet men herhaaldelijk
n uit de Ptt oesrtr leged
bie het virschiltoneehen de ltedfti
modernen en de Chineembe raieti
.
•
is te onderkennen..
Zeik Seroen! zich menig Prauchmoon,,
zijn land een pleteelbekkerij wil
di
•beginnen, op ome Delftsehe
ringen, waar hij heeft gewerkt. Om ne
echter tot one wit terug te Iriseren, ma
telt á, dathet wit Chinese:Ja, het wit

liaison Bakker
C.-14. VAN FIATTUNII
.

Hoogstraat 12,
TOI. Waag

lunch & Tea Concert
onder directie van S. VAN LEEUWEN.
vlees' etei wis omnaait.
Europemch porcelein steeds gewaardeerd ie,
_doek het. Delftsche witte aardewerkinet. Ee
in overeenstemming met wat we daar straks
wars veel mooi wit goed, eer. P. Vlielander
gezegd: „zonder nu 0119.011 tegenwoorn
te willen overschatten, meen ik
dat er zelden een periode is.geweest, waarin_
`men,' aboilë thinis, "de waarde van • ieder
'voorwerp op zichzelf beschouwt en zonder
invloed vu mode beoordeelt." Dat iets enkel
wit is, en oorspronkelijk voor gebraiksaardewerk bestemd, zal een uitspraak over de
schoonheid ervan niet memmehivideren,
Zijti de !oio', welke bij dit artikel gaan,
afbeeldingen voornamenlijk van dit gebruik..

I

Mina* easas;k wOeL

goed, het, vijfledige stel wit Delftsch (van
Prof. Jhr. J. 'Rio te Amsterdam) is ongetwijfeld als enkel dienend voor sieraad bedoeld.
m eme
vnje — smaak zijn
overigens de voorwerpen, niet bepaald lot
siervoorwerpen bestemd, al even mooi.
Wit deert het of de wijde witte kan in
nen_artotheek_clieur .deed,'_klet-sisit-is-zeitizaans
mooi, heeft een fijne glazuring en een toon,
welke Men niet eerder rmaiduren dun eivorm» men er andere kleuren bijbrengt. In
een geheel van antieke meubelra komt vanaelfsprelend het kostelijke wit Delftsch het
elLomenst-tot zijn recht.
Dit trouwens leergin de oude schilderijen
A. oe H.

•
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wan de eerste klasse degradatiewedstrijden
de
kampioen
van
de
Edt
klasse
spelen
tegen
11. C. —Aeriederti
die dus promotiewedstrijden speelt; zij spelen"
Zooals wij in ons vorig verslag meldden,
dan ieder éénen wedstrijd op eigen terrein;
moest de Aerdenhoneche dammbockeyclub die
winnelf rag er hiervan elk édn,--eentat idee
nummer Insekt stond in de 1° klam competitie
duo twee punten verovert, dan beslist in dit
van de dameshockeybond, degradatiewedstrijden
geval niet het doelgemiddelde, maar wordt er
NOORAtilltle. 14Q.
spelen tegen de H. H. C., de kampioen van de
nog een derde wedstrijd op onzijdig terrein
2dt klasse.
gespeeld, die dan beslissend is.
K 1ellY.9211 8195
°.....
De eerste van deze beide wedstrijden werd
De manier mc- promoveren e» &gekkeren
te Addermout gemeeld -ee eindigde-ia-term- kan natuurlijk door iedere» bond • andere
overwinning voor de thuisclub; met 4-3
werden vastgmteld ; in Engeland bijvoorbeeld
bleven zij hare tegenetandetees de bus. De
is het meestal gebruik dat de laatste van de
tweede 'Wedstrijd werd II Zondag gespeeld op
JONG LEVEN, Kindergedichten
eerste klasse in de tweede klasse overgaat en
het H. H. C..terrein en eindigde in een gelijk
van G. W. Lovendaal. Met illustraties
de kampioen van de tweede klasse naar de
spel n.l. 1-1; beide uitslagen bewijzen wel
van Bie Cramer. Uitgave van P. Noord.
rente klasse, zonder dat hiervoor promotiedat krachtsverechil trasschen beide elftallen
hoff , Groningen.
wedstrijden gespeeld woeden; voor dit systeem
niet heel groot is; daar het Aerdenhout echter
is wel wat te eggen daar dikwijls' gebleken
Hier is een aardige bundel kindergedichtjes.
gelukte drie kostbare punten te veroveren
is dat de meerdere routine en het gewend
Zoo no en dan komt_ Lovendaal nel!, -Itf.2.1
tegen II. H. C. een,blijft ,Aerdenhout Pw,
Min_ tegen_letere.apelers•-te spelen,eene eerste
aardig uit den hoek, b.v. met dat eerste
st" klam :spelen. Het -weer -cru
-H- H.
klasse club hare degradatiewedstrijden deed
versje, De Kleine Porder, of met liet Bakkergepasseerden 'Zondag bijna te warm om hockey
winnen en een kwijnend eerste kluseschap
tje. liet kinderlijkste, leukste versje van den
te spelen, wat natuurlijk ven invloed was op
voortalepen; terwijl' de 24r klaase-club die
bundel is misschien wel die Brief aan Groot'de spelkwaliteit; toch streden beide partijen
misschien niet minder sterk was en meer
moe
dapper om de overwinning, die ten slotte door
levensvatbaarheid bezat door het verliezen van
geen van 'beide behaald weed.
Liefste Grootmoe, 'k zal eieis
de promotiewedstrijden in de 2. klasse bleef.
onze
verschillende
van
Het is gebleken dat
Gauw een briefje
schrijven
Het is wel voorgekomen dat een tweede klasse.
lezeressen niet weten wat competitiewedstrijden
club, die bij keuze in de eerste klasse geplaatst
(Waarom 'nier Grief? Dat komt veel beter
zijn, iets-wat we, van memichen die er zelf
werd, zich al het eerste jaar van hare kopname
uit).
met
de
maat
nooit iets mee te maken hebben gehad, heel
tot eene van de beste eerste klaseen ontpopte,
Wij zijn oog gezond en frisch
begrijpelijk 'vinden, daarom wil ik hier trachten
nadat ze herhaaldelijk gestruikeld was bij hare
Allen met ons vijven.
Mt,te leggen wat onder competiewedstrijden
poginten om door de promotiewedstrijden de
ve~ordt.
eerste klasse te bereiken. Worden de competitieGrootmoe, 'k heb zoo leuk gedroomd
Gewoonlijk sluiten clubs die eenzelfde sport
Van een spierwit bokje.
lijntje in de» sportverslagen opgegeven, dan
beoefenen, zich bij elkaar aan, omdoende een
zijn deze gewoonlijk zoo ingedeeld dat eerst
't Stond getuigd en opgetoomd
hond vormend die zich ten doel stelt de behet aantal gespeelde wedstrijden vermeld werIn ons kolenhokje.
langen van die sport te behaatigen; het beetuar
den, dan het aantal gewonnen-, gelijkgespeelde-,
Makkelijk gaat 't vers voort, en de kleine
vu den bood wordt door de afgevaardigden
en verloren wedstrijden, daarna het aantal
guitige schrijfster weet zoo tietjes Grootmoe
van de verschillende aangesloten verenigingen
punten hierdoor verkregen en dan meestal
een bok voor haar verjaardag te vragen zonder
gekozen; door het bestuur kunnen wedstrijden
nog het aantal goals of games voor en tegen.
ronduit met haar gedurfd veeroek voor den
uitgeschreven en eene competitie gevormd
11e competitiewedstrijden moeten op vooruit
woeden. Aan de competitie kunnen alle aandag
te komen.
door den bond- vastgmtelde datums gespeeld
Er zijn ook een paar minder gelukte
gesloten clubs deelnemen; is het aantal verworden; aanvegen oer afwijking hiervan woeoertjes
in. Als ik 't woord ',gelukt• neerenigingen te groot dan wordt de competitie
den tot het bestuur van den bond gericht dat
schrijf, is dat hier dubbel en dwars op zijn
in verschillende afdeeliogen gesplitst; nu spelen
beslist of dit al of niet toegestaan kan worden;
plaats.
Want
voor competitiewedstrijden alle clubs van ene
'Lovendaal schrijft al meerdere
anders worden de wedstrijden alleen uitgesteld
tientallen van jaren voor onze jeugd — en
afdeeling twee wedstrijden tegen elkaar; zijn
wegens onbmpeelbaarheid van het terrein. Eene
als
hij
dan
er dus bijvoorbeeld acht clubs in eene afdeling,
eens
als de 'modernen• wil gaan
club die op eenen wedstrijd niet opkomt of
dan speelt iedere club veertien wedstrijden en
doen, lukt. het .hem soms, maar lukt het hem
weigert te spelen,' verliest dezen wedstrijd.
rel réd dat tegen iedere club rtnmaal op
vaker
niet
Hoe
iemand van sijs routine en
Vroeger hoorde men in ons land enkel van
eigen terrein en éénmal op de verschillende
praktijk het laatste roupletje• van Annemarije
voetbalcompetities, terwijl er tegenwoordig ook
terreinen der tegenstandster. gespeeld wordt;
kan
latei
staan,
begrijp ik niet. Heeft bier
hockey-, korfbal en lauwtermiscompetitim zijn
deze wedstrijden woeden dan thuis- en uit't Modern willen wezen den dichter parten
en waarschijnlijk ook nog wel 'andere takken
wedstrijden genoemd. Voor een gewonnen wedgespeeld,'
II.
van sport zullen volgen.
strijd krijgt de winnende club twee punten;
liet laatste versje, (modern heeft dat niet
•
voor een gelijk gespeelden wedstrijd één plint;
willen zijn) had gereedelijk kunnen wegblijven.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
voor een verleren wedstrijd nul punten;
Ik hoor het jonge publiek al zegge,: "Hè,
Prijs per regel 40 eerst.
dit aantal punten moet ne afloop van den
wastat nou? Wat een saai ding..
wedstrijd aan het bestuur van den bond worden
Gaan we nu over tot de illustraties.
op— irtveu, dat deze-noteert en zoodoende-de
Deze zijn van !lie Cramer. Ze zijn beeldig.
_ranglijst opmaakt; eene club die dus veertien
"Wat moet het eest dichter, en dan vooral
wedstrijden gespeeld heeft, krijgt, als alle
zoo'n naden al Luendaal, goed doen zijn
wedstrijden door haar gewonnen zijn, tweemaal
gedachten te zien weergegeven deer deze
veertien, duw achten-twintig punten; worden
moderne gratie van lijnen door deze jonge
FL35 0
er tien wedstrijden gewonnen. twee verloren
„ élégance, dope deun fijnvronwelijken smuk.
en twee gelijk gespeeld, dan krijgt se tweemaal
Om de plaatjes alleen al zou men het boekje
tien, das twintig punten en tweemaal één
knopen. Daar 19 er een, bij een versje valt
pont voor de gelijk gespeelde wedstrijden,
een meisje, dat in het meierijen gevlucht is.
dna tweeco-twintig punten. Behalve het aantal
De poen zit voloir.'t gat VII wil 't 11111i,..ie er
punten snode» ook het aantal ~bi, die voor
uit lokken. En nu heeft de sehrijfster den
b
en tegen gemaakt zijn, of bij termineer] het
echt hinderlijken inval geluid om het muizenaantal games die-inledere eet gemaakt worden,
gat of liever het muizenbal zelf uit te
ELECTR STOFZUIGER
genoteerd; dit á nodig omdat het gebeuren
kenen en wel als een dolsowellige graite
kan dat es afloop van de wedstrijden, twee of
tusdnwersche burenkruken, met balken sol•meer claim een gelijk mater paaien hebbes,
dering, waaraan de bankloket, hangen, nara een
á dit het geval, dan heidin voor de plaats
groeten ketel aan een ketting horen ee,,
• bet rauglijelije het serer of minder goede
houtvuur en met een degeíijken brooduinde.
Hee goed ie dis bedsekt! Want uw a ij n
lde.
VAN
Me van de I v• klam is ruw dat
kinderen re willen oeren, wat er au lekke
ira kampje.*; woedt er ia den hand ree
itat imailiensaatle ia,—
faatimmerren koe ere
5el Pk V L.
wow oe tweed. klem. competitie ifeepwld
maaien»l er uitziet.

VROUWENSPORT.
Heeternittriti

ERZSCfrif. JAPBTeht
N2éNaltFi&G

ONZE LEESTAFEL..

a

1938,

KLOOSTERBOER
'. SANTEN

r1hi A G E

Plats du jours_
van af 50 cents
VUIL .wee,

Jr-ssessete

schotels.

Door de gewelfde deur is de glurende
-kattenkop-ten deele-te-rier-tiijn snorhaien
steken tot in het muisenbeiligdom.
We • milten • geen verdere plaatjes apart
bespreken. Dat zon te veel ruimte innemen.
Maar weet, dat ge in deze illustraties Rie
Cramer op haar best zult vinden.
NANNIE VAN; WEHL.

Uit Indië.
Zoolairg de Vrouwenkroniek bestaat, zijn
we al bezig om ook Indië te betrekken in
de belangstelling, welke we met ons blad
willen wekken en boeien. We willen Sla
Hollandsche vrouw laten lezen van en hooren
over Indië. De Indische dames lezen er orló-.
veel in over Holland.! Laten we u even
Meedelen, dat de Vrouwenkroniek een aanwinst is gebleken voor vele Indische dame.
Allervleiendate bewijzen mochten we daarvan_
.
. ..
•
ontvangen.Thans hebben twee Indische dame. zich
bereid verklaard, geregeld mee te werken aan
ons blad. Mevrouw Beate van Helsdingen- •
Schoevers, in de Indische dameswereld lang
geen onbekende, ral schrijven over het leven
der Hollandsche vrouw in Indié, en mevrouw
Keen, directrice der Kartiniechbol te Batavia,
zal van de Kartinischolen verhalen en van
het groeide werk, dat ze verrichten onder de
opgroeiende iniandeelie -vrormén.
I
Zeadettage
- -Arts.
De oen g heeft reeds lang begrepen, niet
alleen de el te moeten verzorgen. De neoden
van het lie Urn, de vele ziekten der Inlandsche
bevolking ebben een medische zending
in 't leven eroepen : door de zending woeden
artsen uit zonden. Nu is onder, die artsen
voor het ee t een vrouw: mej. van 'Heilsdingen.
Ze zal gaan wrokken aan het zendingshospitaal
Emmanuel * Itandoeng.

ADVRRTENTIEN-.

MAD. G. DE CLEAGEIT
•frA Cs D E3•
LA HAVE
RLINSTRAAT 1°
73.

Tafelgoed naar Klassieke
en Oostersehe Kunst.
Gestylopordes en Oudliolland•ohe Patronen.

VAN DEI 1RIEE IR VERSIER,
Koninklijke Eindhorensche
Fabriek aan Damasten Linnen

gensterkamer en Kantoor

BALISTRAAT 51
,a-GRAVEIINAgE.
Open van 10-12 CO van
2--5 uur.

• Agentesta•n
grammaird..

P. J. SALA

Fred, Hedirddasis 1151.
beim' Mi

sul

beidair

geit

4

O

LEVENSPOSITIE._

Keurige bewerking.

°oog"

Robes, Manteaux

Aangename, genre en zeer winstgevende positie voor éen beschaafd

lidera iq »ruik N eitviiid br Mia

69,
°4PAULOINASTRAAT
tittegOteN11111
, rat N MS.

P

5•100!1IER4` r

C
EZ

Heer, in sedert tal van jaren bestaande fabriek en detailzaak met
neer uitgebreide elientéle over geheel Nederland. „Kapitaal belioodigil

al voor overname inventaris 30 Mille. Voor bedrijfskapitaal in den loop
valt pl. m. 5 jaar 134 Mille,. wat onder eigen beheer blijft, tegen
sr

volkomen zekerheid eo hooge rente. Vakkennis alnolnnt onnoodig
daar uitstekende teihnisehe' en administratieve krachten jaren in do

DE WEKKER

zaak werkzaam zijl] en' voet' flink kapitaalwillen deelnemen. Aceton].

Tel. 2245

Wilhelrninagalerij

tantverslae or es' de laatste jaren:

E 5

bg

Brieven onder /i1.. A 110 bare: u vayi dit blad.

ATELIER VOOR

ZONDER ALCOHOL.

Costuums en. Mantelcostuums

Tel. 4042.
ilmfaaal
'0-GraTelilit28:
25' 77.
Moord: Heg"
Valerinsetraat
Filiaal voor

N'HAPIP

APPELWIJN.

~Ce Witte bezeer...Aju.

Neemt proef.

Pheff's Kereenwijo.
Onele, controle van- ie
Naderlandeche VerstaNèrabond.

Vrij rad essence, kleurstof, salicyl,
Smakelijke draaien voor end eo jong,
voor zieken en gezondst!.

WILD EN GEVOGELTE.
PATÉ DE FOIE GRAS..
PIEPKUIKENS, KIEVITSEIEREN.

Door meerdere artsen aankevolea.
Verkrijgbaar bijt

.

-

J. A. van 't Hooft
N.W. Ifirtnenesisagel

7

DEN HAAG.

M. BLOM JANSEN

Modes.
Schenkweg 34. La Haye.
TEL. 7993.

dril

022_

. Onderwijs in
Maatknippen, Patroonteekenen, Costume- en
Mantelmaken
cursuslessen fl. 6 p. ma.
Privaat „
n 10 „
BEGIN VAN DEN NIEUWEN CORSUS
IS MEI a.s.

0~74-apor-

Meier. 1. A. r. GOOI
BLEIJSWIJKSTRAAT 95.

VROLIJK 8.C9 Zoutmanstr:109 Valeriusstr: 6Q.
N. V. MAISON PFAFF.
Plaats 24.

109

StInelstriat.

H. J. STRENGHART.

FLUWEELEN BURGWAL 2A.

naar maat, in blauwe Serge of Engeleohe
fantasie stol. Mantel spet zijde gevoerd.

GROOTSTE

OUDSTE

en

in

Intibm. Telma. 3232.
•

EERSTE KLAS MOTIE
voor het vervaardigen naar maat van

TAILOR IADE COSTIIIIES,
RLIKLEEDING,
BONTMANTELS, 0112.0112.
Gegarandeerd goede
passende COUPE.

NET BLOUSENHUIS.
HOOGSTR. 21 - TEL. 7293

BLOUSES
PEIGNOIRS
COSTUUMROKKEN

Gescher & Kemper,

W CEEN FILIALEN.

68.-.

DAMESKLEERIIIMIZR.

lellen:straat 118, ka Nul.

IllEF, 506.

Reinigt TAPIJTEN, GORDIJNEN, MEUBELS,
BEDDEGOED enz. onder volle G
ie.

M klasse coupe en uitmuntende afwerking

Vlamingetraat 22.

NEDERLAND.

k II

I

CRÊME

regelt chez elle de
2h
5h. Ment ia
ondeile

STOFZUIGERIJ KIENUS

Tele" Inter.. 4129.

Costume tailleur

I

MANICURE
Meoe, Carnier

F. W. VAN WIJK,

Maison IP' LAUSBERG

m het ideaal veer de huid.
ac"' n t Verkrijgbaar te 's-Gravenhage:

.TAILLEUR POUR DAMES. - FOURRURES.

Ipolbeek bh. N. 1.111110,
Koele Pulle. 7-7a,
Gebr. IlLOKINEL,
0nordeinde 13.
O. J. R. s. d. tilt t Zn.,
truenmarkt 27.
LET1TRE,
Green...ark( 30.

Ex-ler Coupeur á la Maison de Paris.

La Haye.

Hautes Hauveauti's frausaises et anglaises.
Van Swietenstraat 45.

PERKEO"

ZOMERDEKENS

53

Wed. G. Streitwolf

Reisschrijfmachine.

NOORDEINDE 150
Teleph. 2413

Speciaal 00000000 voor
Damemgebrulk.

L

Verpleging*
Artikelen
kun de Geinige

Licht en Elegant.
PRIJS 1125.—.

J. Timmermans'
_Kantoorboekhandel

ANGE HOUTSTRAAT 1
TELEL: 28,58
LA HAVE

„Aux Elégantes"

SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Wordt gratis op proef geplaatst.

Costumes Tailleur
partir de

„PRORATUM"

fl, 95.—

Zeestraat 44

EDUARD. PELSER.

kieedimg weegt verdelg deer bekwam ra=MENNEN»
eedes
nee emoe. fresspeers eg Nog "Nem

AMAZOIMENOCISCH
es Casimir
M ~Me mbelellech.

Ie alpien, atm.

Tolophooss 507H

, kier Ir bed* dl* esuesedere• kleedlag
13, de Ges laste lertekthiat
ab Mem» seesierelmert. Oss krlee_prip eltzsedisek ~NIM
epp•nee, vakkundig repereeree, kwee« om wareseleis esa
asde*
14~
~IN keur le sensibel, neer emotele.
%MI
allgebrible Galm eslinelW. Mae Kiel mrtVNL

De x..eit~.

lemeebre. t

es t.

Als hoofdannuner:

De Lotgevallen
van
Stuud Pickwick

g/acier

FOURRURES — ROBES DU SOIR.

irs sur nussu re

onder aantrede-,

Prinsestrig 4I, Til. 1411.

ROTTERDAM.

confiseur
chocolatler
cuisinier

Télél). 1943 — 77 Noordeinde — La Haye.

FAMILIEBIOSCOOP

(lokkriek Pepers.)

TilliElÉ's THEE

i u Mjkk

L. wn.

maar bet overbekende werk
nam eitkiass DICKENS.
11e.p„.Id gloor de bekend..
Vitarraplederinaen.

"
Ik dikke Nr. 11011111. V",
'NI, de Nsl ka. :4.4111T.I.
PK'S WICK.

Eerste jaargang.

•-;Woensdag 29 April 1914.

No. 35

,---gi6
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Dit blad veraclignt tederen Woensdagen Zaterdag.
De aboneemeaomrija bedraagt f 0.25 per kwarken',

Hoqfdredactric :

behandeling door een beroemd Berlijnech mediene beloofde radicale genezing en daarom
ging Anna van der Kop naar de Pruisiache
vroegen-morgen van- 1-8--April 10-to - hoofdetui--en—stelde -eidt-oneter. beliandenig'
van dien zeer bekenden Hoogleeraar. Na een
Frankfort Of. een vrouw gestorven, wier heenverblijf van enkele maanden keerde ze naar
gaan in de wetenschappelijke wereld een pleet.
Holland terug, maar het bleek weldra dat de
ledig laat en zeer terecht berucht de redeitie
kuur herhaald moest worden en nog eens her-,
van ,,De liaagsche Vrouwenkroniek° in Beur
hand, en zen moest de "lachte wel bij mej.
blad een woord van holde te wijden aan de
v. d..Kop ontkiemen, zink voor onbepaaldea
nagedachtenis dezer beroemde ourbstadgenopte.
tijd te Berlijn te gaan vestigen. Dat heen- en
Een, kort levensbericht einde hier een pinas.
neertrekken was op' den duur • niet vol te
Anna Catherine Croiset van der Kop Weid
honden en haar lessen had ze natuurlijk pok
in 's-Gravenhage geboren op 8 November 11159.
grootendeels moeten opgeven. En zoo kwam
Zij genoot hare opleiding eerst op eet. lagere
op .1 Nov. 1902 het lang overwogen plantat
school, daarna op de destijds gunstig bekende
uitvoering en verliet ze — voor loo pi g
onderwijeinriehting van mej. 'folieerde.
zonale het heette — ons land. Het voor Al vroeg onderscheidde ee zich door ;beloo pig e ie echter blijvend geworden. Anna
gaafdheid en vooral ook door groeten 'eetlust.
Achttien jaar oud, deed se met goed gevolg,. Croiset van der Kop heeft sindsdien alleen
Br
voor het L. 0. en zette daarop on- ' tijdelijk in Nederladlisveffd.
Maar niet onvruchtbaar is dat verblijf in
middellijk haar studiën voort voor het 11, 0.
het buitenland gen-orden. Reeds gedurende
In 1880 behaalde ze de acte M. 0. voor
haar eerste bezoek te Berlijn had ze kennis
Aardrijkskunde, anderhalf jaar later die voor
Sedert. Taal en Letteren. Dit, laakte examen
aengekettopt .met le. paar Rumische_damea, die
haar belangstelling rieten op te wekken voor
war roe schitterend, dat lid in het verslag
Staatscourant
afzonderlijk
genoemd
en'
de taal en letteren van hun volk. Met haar
in de
gewonen leerlust wierp Anna zich op deze
geprezen Werd. Haar letterkundig opstel — ifftP
nieuwe studie, die haar geest, bezig hield en
de 16°' eeuweche dichteres Ams Reine
afleiding schonk te midden van het groote
had heerei examinatoren bewondering afgephysieke lijden, deer de behandeling van haar
dwongen.
kwaal veroorzaakt. In Den Haag terug, ging
Dat een zoo gunstig bekende sollicitante
ze een cursus in de Mimi:eche taal volgen bij
Met veel moeite gehad zal hebben een betreldchig te krijgen,..ligt voor de hand. lij
Prnk'Ulitenbeck te Leiden, 'zin tel Berlijn stavond er enne op de school,
van mej. de Ridder;waar zij
gedurende één- jaar les gaf.
Maar het onderwijs geven
op scholen, waarbij de onderwijzeres nooit geheel zelfstandig kan zijn en zich
altijd naar veel moet schikken, beviel mej. van der Kop
op den duur toch niet. Ze
nam haar ontslag en vestigde
zich als privaat-leerarea, eerst
ten huize van haar vader,
_later afzonderlijk wonende.
Heel wat leerlingen hebben haar onderwijs gen,Tithir,-leerlingen van allerlei slag:
kinderen, die voor Gymnasium of H. B. S. werden
klaar gemaakt, ouderen, die
les namen in taal- en letterkunde, waaronder Hoe, wier
studie voor de acte M. 0.
in genoemde vakken door
haar geleid ie, en een z.g.
doofstomme leerlinge. Anna
Croiset van
K., Led ts
bijzonder talent voor onderwijzen en groot geduld; geen
moeite was haar te veel, waar
het 't belang harer leerlingen betrof. Zeer velen
zullen hunne sympathieke
en doMr haar groote kunde
imponerende leermeesteres
dankbaar gedenken.
Maar Met tot lesgeven el.
lHn bepaelde zich de werkzaamheid van Anna v. d.
ar KMA C- CROMET VAN MA KOP.
Kop in die voor heir toch
zoo -drukke jaren. Haar werkkracht was buitenMeerde.ae verder met haar komische leermeeetees _
gemeen, ee studeerde altijd denr, leerde nog
en vrienden. Meer en meer enthousiasmeerde
Spaansch, en echreef artikelen in 'wetenschapzij zich voor de studie der Slavische talen.
' gelijke tijdschriften ab ,,De Natuur* en c Het
Dat was een nieuw veld van geesteswerkzaam_Album der Netmars. Ook werden haar Makken
heid, dat zich voor haar levendigen geest
over richilderijemteetoonetellingen, in ,De
opende, een veld, mumop nog veel te oogden'
Avondpoets opgenowerai, gaarne gelezen en
viel, 'n studie, die een geheel mefischenleven
schreef se over eommige schilder. als Daubigny
nou kunnen vullen.
en Millet, Jozef Feniks, H. W. Mestten en
Toen ze zich voorgoed te Berlijn vmtigde
Mevrouw Meedag—van Houten. In het door
ging ze de colleges van Prof. Briickner volgen
'Elzeviers nagegeven ;Schilderboek. gijn,
in Ond-Biijimersch , Sterisch, letterkunde en
naar ik meen, beide initetgenoemde artikelen
Oudheidkunde, en zette ze baar eindje» in
opgeimmen.
het Rusaiech en Pocket; voort.. Da titel .Dr.
Zoo groeiden haar talent en hem werkkracht
in de Slavieche philologies -wordt niet geen scheen het, dat haar leven langs de stille,
makkelijk verkregen; er wordt zéér,, aér,r veel
afgemeten banen van nietigen arbeid verder
voor vereizobt , de studie der Slarizehe talen
SOL gaan, toen er een ploteelinge en geweldige
omvat seer veel en de Berlijnsehe hoogleenaren
omkeer plaat. had. Kr begon ziek een beltemaken het een eandidan , en vooral een
~lijk tijdra le openbare., waarvoor zij, aa
vrouwelijke candidata , lang niet gemakkelijk.
kla als men daarbij bedenkt, dat deer
'moeheid. primfeeeniagea, hier te laaie geen
akkeren& leilp zeesado te kwee» einde. Ken
studente Met jong meer was en zwamt plm-piek

Dr. Iffligt C. CROISET VAN DIR KOP.
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als moreel in 'die zware studiejaren veelleed,
omdat oe alle. in de staagt geesteespanning
afleiding en daardoor kracht vond heer lijden
verduren;-Kn
arideia 'dan
OM eerbiedig buigen voor den moed en de
nooit falende geestkracht dezer vrouw.
Haar energie nam steeds toe cn haar talent,
haar genie mogen we wel zeggen, hield
daarmee gelijken leed
---In 1904 was rk in zooverre hersteld, dat
zi_ voor eenige maanden naar Rusland mocht
/man, waar ze Petersburg- en Moet
vel werkte in bibliotheken en archieven en
'zich oefende in het Russisch spreken. Dit
hakte deed ce bnikngewoon goed; weinig
'vreemdelingen, segt‘en, konden zich daarin
met haar meten. Van hare nasporingen in de
bibliotheken , die met groote vrijgevigheid voor
haar werden opengesteld, bracht ee veel kostbaars mede, dat haar bij haar tateren arbeid
te stade kwam.
Drie jaren later, 27 Juli 1907, bereikte
zij het doel van haar streven en werd Alant
C. CF12`.4 41111 tin. Keg ,door-de
eulteit van de Friedrich-Wilhelms-Cniverateit
te Berlijn gepromoveerd tot Doctor in de
Slavische. talen. Als bijzonderheid zij hierbij
vermeld, dat het praedimat s Cum laude°
baar werd toegekend, niet voor het examen
als geheel, maar voor ieder der vakken afzonderlijk, waarin ze geëxamineerd inl. Haar
dissertatie draagt tot titel r Altrussische Cebersetzungen airs dem Polniechen. 1. De Morte
Prologuss.• —
Na de mare studiejaren ving er voor
Dr. Croiset van der Kop een in vele opzichten
neer gelukkige 'periode aan, een tijdperk ,
waarin ze haar gaven kon ontplooien in een
mate al. maar aan zeer enkele gelukskinderen
gegund wordt. Finantiëel onafhankelijk, krachtig van gestel, jong genoeg om nog in allerlei
zaken Pleisier te hebben, genoot haar frissehe,
wakkere geest van al liet belangwekkende en
schoone, dat zich zoo ruimschoots aan haar
aanbood.
Ze vestigde zich te St. Petersburg. Wel bezocht ze Berlijn en ook Nederland nu-en dan,
_ maar haar domicilie wat toch in de Russische
hoofdstad. Ekiár werkte ze gestadig in archieven
- en boekerijen, maakte zich het Russisch —
ook de volkstaal — hoe langer hoe meer eigen
en leerde ze het Russisché volk en leven hoe
langer hoe beter kennen en waardeeten.
Ze was bijzonder ingenomen met de Romen
en had daar voor habil. persoon ook alle reden
toe, want niet alleen heeft ze er vele lieve
vrienden gemaakt, maar men kwam haar ia
allerlei opzichten buitengemeen welwillend en
met streelende onderscheiding te gemoet.
Zoo stelden particulieren hunne verzamelingen veer hakir open nos werd de toegang tot
en het werken in bibliotheken van beroemde
klonten, waar geen vrouw den voet in mag
anten, voor hiár mogelijk gemaakt.
Ze heeft ook veel geschreven en hoe hoog
haar arbeid in Rusland gewaardeerd werd,
blijkt.wel_hieruit, dat de Keizerl. Academie van
Wetenschappen veel van haar werk heeft uitgegeven. In wetenschappelijke bladen en tijdschriften nat door daartoe bevoegde petionen
het werk van de ver over de Rutadache grenzen
bekende Slavista besproken en beoordeeld
woeden. Laat mij er hier alleen op wijzen,
dat er twee hoofdriehtingen in haar arbeid
zijn aaa,te toones; Ir ze wilde den invloed"
eentooien, dien Polen op de Russische taal
en beenhoving heeft gehad;
ze stelde bijzonder belang in alleswat limland met 'lollend
verbond en wat er uit de Nederlandsche taal
door de Russen wee overgenomen, zoolde oa.
het geval ie met veel zeetermen:
Want Dr. 'van der Kop bid haar eigen
'end hartelijk lief, al had ze dit, door de
omstandigheden geleid, eerlaten. Waar se dan
ook landgenooten ven dienst kon zijn, deed
ze dat gaarne; het wee haar een groote vreugd
kamen te ontmoeten, die Holland kenden en
waardeerden, soms zelfs Hollandsch spreken,
zoals dat no ea dan voorkwam, en wanneer
ee iets doen kon om den N ederlandsclien
Of blocerhandsl te bevonrdeelen, deed ze (laar
haar best voor, Ze wem er de Ruwen opdat
re goed muden doen het voorbeeld van Peter
den (Mooie te mimet en weer N...duiders
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te hulp te roepen om zich te laten onderrichten in veel, waarin zij no nog te kort
ecItieten._Iri een- bare' brievenaar _een Haagse.he vriendin. deelt ne het gesprek mee, dat ze over
dit onderwerp gevoerd heeft met Grootvorstin
Elizabeth, ooster der Keizerin, die baar bij
zich genoodigd had. Ook voor het Congres
voor Zed. Opvoeding in 1909 te 's-Gravenhage
en, -heeft Dr. van der Kop veel gewerkt,
hoewel ze zelve er geen deel aan nam. Maar
in de vaderlandsehe tijdschriften is er in die
jaren niet veel van haar hand verschenen.
• Intnesehen vergenoegde Dr. Croiset van der
Kop ziel niet met Petersburg als arbeidsveld.
Ze werkte ook veel in Moskou en-in andere,
zelfs verafgelegen steden van het groote land.
Haar geleerde vrienden, die 's zomers allen
naar buiten gaan, noodigden haar bij zich en
menige zomermaand genoot ze aan de oevers
van de Wolga of van het Ladogameer. En
niemand meene, dat de beroemde vrouw zich
dan als een onderwetsche kamergeleerde met
haar folianten opsloot. Neen, dan genoot ze
-van- de nat-nrir in baar zomerweelde, dan ging
ze naar de boeren en trachtte hun leven te
leeres kennen, en ving ze nit den mond van
het volk zelf de oude nagen en liederen op.
Zij heeft Rusland in alle richtingen doorkruist, heeft vele Poolsche steilen bezocht, is tot MIE,
in Finland geweest. Nu eens voor het bijwonen
van congreseen, dan voor het doen van nasporingen in archieven en bibliotheken. Altijd
heeft ee volijverig gearbeid en altijd stonden
aar oogex en oeren open om op te vangen
uitingen van het Mimische leven. Aan
bewijzen en erkenning van haar verdienstme
ft het haar, vooral van komische zijde,
et ontbroken. Ze 'was lid van onderscheiden
eerde genootschappen en al in 1909 werd
✓ de gouden medaille niet liet lint van
d Orde van St. Anna geschonken en werd
het diploma dier schenking in tegenw bglieid van den Tsaar zelf ter hand ge, 1d, wat een buitengemeede onderscheiding il,..
En-nu is er aan dit rijke, clóór ve vuur de
treachap zoo sehoone leven een — mag
m
het zeggen ? — ontijdig einde gekomen.
In den nazomer van het vorige jaar had Dr.
Croiset van der Kop een opdracht aanvaard
van de Keizerl. Academie van Wetenschappen
in Petersburg om de Slavische handschriften
in de Nederlandsche archieven en bibliotheken
te onderzoeken. Ze kwam in Holland en werkte
er met de oude opgewektheid en zorgvuldigheid. Het ie haar laatste arbeid geweest.
Van. bier toog ze naar Heidelberg, waar
se ook nog in de beroemde bibliotheek gewerkt
heeft. Maar toen kon ze niet meer. Ze werd
Mek en, hoe ze zich eerst Met al haar energie
er tegen verzette, de krankheid behaalde de
overwinning. ,:Yroolijk-weemoedig• zag ze op
haar leven terug, reide ze op haar ziekbed,
dat aldra haar sterfbed werden sou. Naar
Frankfort af bi. vervoerd, om in de nabijheid
te zijn van eerre harer zusters, die aldaar
woont, ie ze in die stad zacht gestorven.
Dat haar dood voor de wetenschap een
groot verlies is, wordt algemeen erkend. liet
er met haar een talentvolle, kloeke, energieke
„vrouw is ten grave gebracht, daarvan willen
deze regelen in eerbiedige hulde getuigen.
Dat het ware Feminisme door den dood
van Dr. Anna I 'roiset van der Kop een zwaar
verbes lijdt, valt-niet te ontkennen. Deze hij
geen Feministische vereeniging aangebeten
vrouw heeft immers overtuigend en metterdaad
getoond, dat de Vrouw gelijkwaardig ie niet
den Man, eis gelijk berechtigd met hem verdient te wezen, seml., ook bilde diepe overtuiging was.
.
N. II E k1f INA rknINET.

DE MODE.
liet kon niet uithliiten ! - het een em
een - natuurlijk gevolg - seis het ander: eemt
het kapsel s n dezelfde nol van het *voedteder -- tmer de hendseleenen. Niemand heft
dan ook de moeite gemmen eiah hien. er n'
terts«. — het gaf grvn
bleue eis
▪ gekken,* hambehoemn
rom en MTV. 4111 1114.Ch l Zo, ere
pruiken
. eros- ..,Nier meer

2
dan dat. Men heeft ons immers geleerd, dat
er overal naar harmonie moet worden gestreefd,
ook, vooral ook in onze kleeding — welmi
dan! En waarom zouden de handschoenen ook
niet eens pn kleur veranderen in het modespelletje? Waarom moesten die altijd in hun
.veranderlijk -neutraal wit ten drsns gmii„
terwijl schoentjes en kousen meededen aan al
de windingen der fantaisie?
Met dien vasten regel is dan nu gebroken;
tot teen, •— hoofd
men
•
zich van
t
ra-egereken • —
armen,
nen"
rood, in het liemelsblainr,.inhet Merkje steken;'
vonder. dat Mode daarop eenige aanmerking
kan maken,
maar;en dat. is- wel heel 03pMerkelijk, slechts mei weinigen hebben van
die vrijheid gebruik gemaakt. Terwijl de gekleurde. pruiken, die bij hm .verschijnen zoo' veel "beroering veroorzaakten, veel meer en in
veel beter gewin-hap dan men had durven
. vereachted, gedragen woeden, heeft de ware
dee.ce de aan liet avond toilet irassorteerde
handschoenen versmaad en verkiest zij .nog
steeds de effen, witte ruide, ziniderleenig garneersel van gekleurde zijde, kralen of wat dan
. ook. ^
zij er e,,a
—rtE-effirteing,
,n —
evin
-w eent de handschoenen bij straat-toilet af te
schaffen; waartoe af en toe wel eens pogingen
worden gedaan. Alleen uit een hygiëniach oogpunt zou. men deze vasthoudendheid al moeten
toejuichen. Maar ook dit is al weer een punt
van persoonlijke opvatting... Ik ken bv. een
'aesculaap, die nooit handschoenen draagt omdat hij dat ',vieze dingen. vindt, — zje vat
daar nu immers allen en. nog wat mede aan„
deurknoppen, huisbellen, trams, geldstukken,...
in een ommezien heb je er duizenden baccillen
op vergaard, — dat is onvermijdelijk
— zEn uwe handen dan?., vraag ik ietwat
sceptisch, trant die handschoenentheorie is het
eenige, wat ik niet blindelings, van hem aan-

e llijne handen? ... wel, die kan ik telkens
waaoohen • • •"
• Maar ik blijf er. bij, dat ik liever een hand
druk, die uit een bebacilden handschoen komt,
dan een;die onbedekt een geheelen morgen',winkelen. achter den rug heeft...
Wij zullen het daarover nimmer eens woeden!
Voor die morgen-uitgangen kiest men meestal
een etevigen handschoen van peau de Sexe of
Van
liet ronder alesting-en ntim
genoeg, dat de hand er gemakkelijk in glijdt
en zonder bezwaar allerlei pakjes en doosjes
kan vasthouden.
Bij het middagtoilet is een fijne, soepele
',antilope• in onzijdige kleuren, nooals ',champignon en éléphant. zeer aanbevelenswaardig.
Vooral de vorm zmontespan., die over de
mouw wordt gedragen met een hooge, door
een eltietiek om de pols sluitende manchet
valt zeer in den smaak. En dan is nog steeds de witte handschoen,
hetzij in Suède, hetzij in chev temt Bleef
uitverkorene; daar die zich in het oneindige
laat wasschen, zonder er daardoor, zooals
dikwijls met donkere kleuren het geval is,
heel gauw onpresentabel te gaan uitzien, zal
hij dat voorloopig ook nog wel blijven. Ter
opluistering vertoont hij soms drie dikke
zwarte, in den allerlaatsten tijd ook gekleurde,
-rupsen op den bovenkant.
De lengte der handschoenen is omgekeerd
evenredig aan die der mouwen, — gen er
van de laatste wat af, dan krijgen de eerste
er een stukje bij. Op het oogenblik, nn men
half-lange mouwen voor het middag-toilet ziet
de handschoen weer aan het
verschijnen,
groeien, ten einde -den gebeden onderarm te
kunnen bedekken. Niets is leelijker dan een
te korte handschoen, die niet tot aan den
mouw reikt, zoodat een stuk van den arm
zichtbaar blijft. Bij korte, en ook bij ',geen•
moutten moet de handschoen tot boven den
elbmg komen en in geen geval mag hij
„nauw en strak gelijk een visschenhuid" om
den arm sluiten, — dit zou een zondigen
tegen alle handschoenen-aesthetiek zijn. „Aan
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Meer dan drieduizend moskeeën telt Cairo
en van zelf spreekt liet dat slechts een zeer
• klein aantal voor een bezoek in aanmerking
kan komen. Vier, vijf in een zelfde straat
. telt men er soms', de rechte rose-bruinachtige
muren niet •cle kleine vensters zijn honger dan •
de omliggende huizen, en nierai waar men den
blik ook wendt verheffen zich de dankt minaret.
Scherp teek.en ze zich- af tegen den
blauwen hemel, sommige seer eenvoudig, andere
drek veraierl -Mrt arabesken en kleine balkons en dan weer zoo uitgesneden dat zij
Fheel è jour zijn.
Op weg naar cie (boni el Alumninr of
zoons zij gewoonlijk genoemd wordt, de
blauwe unieke,. ksimen we langs een zwaar
getrilIWe deur,
r
c• rike misdadigen.
fereelstgeweld en, Mia verder werden ons de
miniem toren. 1111 Bah Ismwellil gewezen,
gevangenis. en felivnilens uil th P' eeuw
.aar grieven. 'nebbeion mg v
vroegere
si alben. getuigen. En den Min bet eind
wener lange straat de Memo- moskee.
Ibrahim Vim ets restanreteur, mag trinelt
,eija op *0 erkent. Ontelbare muilen, 'marsen
•
graai kimme
?enige. eer and milipien
0.

de wijze waarop een handschoen gedragen
wordt kan men • de. draagster kennen," zoo
heet het altijd, en, misschien is daarvan wel
iets aan!...
Dat is erker, dat er heel wat paren nodig
rijn, lichte en donkere; korte en lange, gekleede
en ongellesde, om steeds naar den nisch voor
den dag te komen. Daarom wordt een handschoenengeschenk dan ook nog steeds zeer
op prijs gesteld,. Menend zou er ieler tegen
a., indien de 'benen hetoadagebruik weder
om ti•groote "gelegenheden •
III MIS
op kwistige wijre hanijachoenee uit te doelen, •
gemis dat in de sesticide eeuw en ook later
•
nog plaats vond. •
In Spanje ging men zelfs me ver om ieder,
die een goede tijding bracht, met een paar
handschoenen te begiftigen., Aan de dames
van hoogex rang werden zij aangeboden op.
ovale of aehthoelrige echotels, die op ...elf
dikwijls reeds een kostbaar geechenk waren.
Men noemde se gasti er es.' Lodewijk XIV
schonk eens aan de Dauphin een toiletgag'
ninsur van verguld zilver, dat 6.800 pond
kostte en waarbij ook twee gantières behoorden.
De fransehe éléganije uit dat tijdperk moe- * op hare ;at Mende- gcpare'
fumeerde handschoenen zijn geweest, want
ofschoon zij zich er nimmer zonder vertoonden,
droegen zij die toch nooit aan, maar altijd
in de hand.
Het waren echter niet alleen de dames, die
werk van hare beildscheenen maakten; de
herren deden er even goed aan. Niemand
mout eed beter gevulde gantière hebben Is.
koning Hendrik VIJL
seten dan de
Als een moderne modedame hield deze monarch
er voor iedere bezigheid een afzonderlijk paar
or na en op bijna alle portretten beeft hij
dan ook een met rijk borduursel versierd
examplear in de hand.
Veelal waren die handschoenen van 'dun
buffelleder gemaakt. In tel South Kensington
Museálm wordt zulk een paar bewaard; dat
de koning aan zijn vriend den rijkskanselier
Sir Anthony Penny ten geschenkei gaf; het
heeft een wit satijnen manchet reet applicaties
van mode en bl~e„ druk geborduurd
met halen en 1Wsertjes en gegarneerd met
gouden het. In een overvloed van goud en
parelen, zijn de Tudorroos, de kroon en de
leenes, (de emblemen der koninklijke waardig•
heid} ingewerkt.
Men behoefde volstrekt geen ijdele fat te
rijn ma zulke précieuse handschoenen te d.'gen; het was de mode, en zelfs Cromwell,
wiens puriteinsche eenvoud toch boven bedenking was, kon geen weerstand bieden aan
de bekoring van eene versierde handbedekking.
Over het algemeen legde Koning Hendrik
eene groots voorliefde aaw den dag voor met
goud en juweelen .opgewerkte kleederen. Er
wordt van hem verteld, dat hij bij gelegenheid
van een feestmaal,- ter eere van zijn huwelijk
rok droeg, die bezaaid
was met letters ell• en kostbare steen.- In
zijne mengde over de welg.laagde echtscheiding
non hij de dames vergunning hebben gegeven,
die steenes los te snijden of af te trekken
en als• een souvenier aan de nederlaag van
zijne eerste echtgenoote te bewaren. De ambitie voor dit werkje was ambt groot, dat de
koning in minder dan, geen tijd — in zijne
onderkleeren stond!
Zijne dochter Elisabeth had met hare strenge
persoonlijkheid ook die liefde voor alles wat
schitterde van haren vader geerfd. De bekendereiziger Walpole beschrijft haar als zeen dame.
met een kromme neus, rood haar, overladen
met juweel., een reusachtige halskraag, een
nog grootere hoepelrok en zeen schepel
parelen• over de gebeele persoon uitgestrooid..
Han onvernadelijkkeid op hef punt van handschoenen was spreekwoordelijk. Al nam zij
ook. schoenen, kanten, zakdoeken, zelfs japonnen van hare onderdanen aan, toch kon
men hier geen grootei genoegen doen dan
met een paar handschoenen. Bij haar bezoek
aan Oxford in 1578 bood de Chancellor of
plaats — .11..1 de preekstoel met gebeeldhouwde, - geeiseleerde deur en de heilige nis
die de richtrag naar Mekka aanwijst en waar
een ieder hij het gebed zich naar toe buigt
en die .dan ook in geen enkele moskee ontbreekt. Deze mihrab is CO juweeltje van
fijnheid en rijkdom, kleine zuiltjes van marmer, goud en parelmoer, zijn aft een lijst
om mozaiek roe fijn dat het wel kantwerk
lijkt. Hoog tegen de dankere cederhouten
gewelven vormen de marmeren pilaren kruisbogen en overal streelt en schittert het wonderlicht der blauwe lopis in al nijile heerlijke
kleunwhakeeringen.
Om van 'alle moskeeën eene beschrijving te
geven sou, hoewel er geen twee geheel het
zelfde rijn, te eentonig «orden en daarbij
eene onmogelijkheid, maar toch zijn et een
paar waar ik n nog het een en ander van
vertellen wil.
Ile ende moskee van Snit. 1 [meen met
hoer reusachtige afmetingen, kolonale gewelven
en bogen (een er van , die de binnenplaats
van ,e voorgang aitheidt meet .22 ?d.) laat
uien moeielijk beschrijven. Zij is een wonder
van .bouwkundige grootlieid , een der merkwaardigste monumenten van Cairo en volgens
liet leggen der deskundigen het mooi,. voorbeeld Oost Sangainiale kunst.
ledere intakele heeft hare heilige Wiel. 11•11111
&mirt ra ie. macrosein mausoleum duo
e groeien koepel betrouwd w ooft; nisackee
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the University haar een paar geparfumeerde,
met goud geborduurde en met jnweelen ingelegde haadsehoeuen aan, die de Universiteit
nestig shillings kosten, wat voor dien tijd een
ongehoorde prijs was.
Slier en daar zijn in munuma nog vim die
handschoenen aanwezig en een elikele maal
komt „iel eens een paan onder Ben hamer;
maar het aantal is niet zoo heek groot. Met
Karel II zijn de geborduurde Stuart-handschoenen reeds verdwenen en bovendien-weren
zij, als gebraikaartikelen 'aan slijtage onderhevig. Dat is zeer punker, want al dit node;
engelsehe borduurwerk ie • een - wonder van
minutieme haodenarteid. Men mag het niet
altijd mooi vinden, het. vervalt iemand met
verbazing over het gedold, de volharding, de
ongekunsteldheid, en vooral de liefde voor
het werk, die den. vrouwen uit vroegere
tijden moeten gehad hebben. Misschien, wie
weet, is het eene onbewuste eantrekkingsktacht
tot de dingen van weleer, die juist de dames
van Albion zoo ingenomen doet zijn met de
mode der gekleurde, en over de geheele
lengte met zijde en kralen bewerkte avondhandschoenen ; — veel meer dan ergens anders
orden die lin-telseelleiT gedrigya
En zoo ben ik aan de ',hand dezer handschoenen• weder aangeland bij het begin van
dit praatje en moet ik, om niet in een kringetje rond te gaan daaraan wel een einde
maken!
V. 9.
CORRESPONDENTIE.
Me v r. v. d. W. Leest u de advertenties
nog' eens over: Wij kunnen die hier niet nog
eens herhalen.
?d e j. d. G. Ik geloof ni., dat er ooit nog
eene advertentie betreffende M.nérroins op
maat is verschenen,. en ik weet hier ook
geen adres, waar die gemaakt woeden. Wil
wel eens .ieformeeign.
Marie. Geert dank, — u kent dat patroon
houden molm* u wilt.
A da R. Het mode-artikel van heden geeft
antwoord op uw vraag. Ja, imitatie-suède is
natuurlijk billijker, maar — het is geen peaudeSuèd.e!
Wie zal a beletten het te dragen, indien
n er zelve genoegen mede neemt. — Stellig
in de Bonneterie,,— het andere ook.

VROUWENSPORT.
Zaterdagmiddaij werd hier op het terrein
van de Haagsche Heekey Vermniging aan den
Waalsdorpschen weg een hockey-wedstrijd ge- ,
speeld tueschen het dames elftal dat einde l
Maart verschillende wedstrijden in Engeland
speelde en -een client of Holland. elftal. In

Ereden, half-backs; mevrouw -Jannette•Welen,
mej. Dwars, Everts, van de Wetering en
Muller voor.
Eet ',Beat of Holland.-elftal bestond uit
de dames Nis, doel; L. Evert. Perk, backs;
de Kempenaar, rail Loliaron, Post, half backs;
Ledebeer, Sypkene, Bimeveld,Ingenhons.,
voor;scheidsrechter. was de heet Everts.
•
Het was gelukkig veel koeler dan eene week
geleden het-geval was toen de hoop tempeMuur ziek .allermiest voor hockeyspelen leende;
maar er stond een Sterke wind .die haspelen
minder aangenaam mikte
. .
'Mevrouw dannette Welen wint de- toss "en
verkiest eerst met wind mee "te stielen, hierdoor gesteund ontstaat al dadelijk een . overwicht van haar elftal;: meer de verdediging
der tegenpartij houdt -flink stand tot het mej.
Muller • gelukt door goed inloopen het eerde
doelpunt te Maken. Het is duidelijk.merkbaar
en zeer begrijpelijk dat het elftal dat in Engeland reeds verschillende vredgtrijden samen
speelde, meer aan elkaar gewend is en elkaar
beter begejjpt dan met hare tegeestandaters
het geval is; een legio romen worden dan
ook op het ',Rest of Hollands doel genomen
echter-geen van-atlerr tanig resultaat
leveren ; kort voor de run maakt het Nederlandeche elftal echter nog een doelpunt met
een zacht rollertje, waar de keepster, die. ander» goed voldeed, 'overheen trapte, noodat de
stand nu op 2-0 gebracht werd.
Na de runt .volgde eene periode waarin de
a llen of Hollands beslist sterker is en voortdurend om het vijandige doel heenzwennt,
hetgeen ze echter niet door een doelpunt kan
uitdrukken; de speelsters hebben ook wel
pech als een paar goede schoten juist tegen
de paal of vlak naast bet doel belanden.
eet spel gaat oh vrij gelijk op; echter blijven
de uitvallen van het Nederlandsche elftal,
waar- na mej. Tillfe midden voor is gaan
spelen, het gevaarlijkst; terwijl vooral ook
mevr. .fermette Walen voortdurend bewaakt
moet worden; er werden echter geene doelpunten meer gemaakt, roodst als. de scheidsrechter tijd fluit, het Nederlandsche elftal met
2-0 gewonnen heeft.
De .wedstrijd was niet zoo vlug en spannend als we dit anders van onze dameswedstrijden wel gewend zijn, wat we gedeeltelijk
aan het weer, gedeeltelijk aan het gladde veld
toeschrijven; eene gladheid, ditmaal niet door
modder, waarvan trouwens de Wanadorpache
velden zelden last hebben, veroorzaakt; maar
integendeel ontstaan door e langdarige droogte,
waardoor de velden harder waren dan anders
en door het jonge gras. Ei werd gespeeld
met den zoogenaamden Scheurleerbal die, toch
al grootei snelheid hebbend dan de oude
bal, nn op het harde veld bovendien nog op
de meest onverwachte manieren opsprong,
waardoor het stoppen en het ineens wegslaan
veel rnocielijker werd.
Onder de speelsten
heerschte eene prettige
stemming en den wedstrijd
was een aardig besluit
van het hockeeseinien ; de
hockeystick, Woeden nu
weer opgeborgen en vervangen dooi de tennisenkels om in het najaar,
als het te koud wordt om
te tennissen, weer voor den
dag gehaald te worden.
H.

Hierbij geven we het
portret van mevrouw ;fannette Walen, de ijverige
neretareate van de damesMM Menteelenehoobe *tak en het .Reat os Menend', MR.
hockeyhond, die ziek behet eerste elftal werd mejuffrouw Wylaeker,
halve als sood.ig ook in de verschillende clubs
die door nitetedigheid verhinderd war mede
die - het voorrecht hadden haar onder hunne
te spelen, vervangen door mejuffrouw B. Everts,
leden te mogen tellen, zeer verdienstelijk heeft
zoodat • dit elftal zich nu als volgt ppstelde
gemaakt; de Bredasehe hockeyclub heeft haar
mej. Wijnstroom, doel; de dames Scheltema
bloei voor een groot deel aan het echtpaar
en Key, Mieke; Sake, Knuttel, Meerkamp van
Jannette Walen te danken en de Utrechtache
het vergulde en geschilderde snijwerk schitteren
als zoovele robijnen en eaffleren ontelbare kleine
gekleurde ruitjee en geen moskée kan volmaakt
rips zonder hare relequien of legende — hier
ie het een voetafdak in steen van den grooten
profeet, daar eenige hareó of een tand!
In de Getril* Ami Ib el As staat aan den
voet der preekstoel een mooie wit en awart
geaderde marmeren pilaar — met een dood
ernstig gezicht wordt u verteld boe met een
enkelen nweepslag Mahomet hem van Mekka
naar zijn tegenwoordige standplaats liet verhuizen! Aan den ingang van deze zelfde
moskee staan twee nullen met slechtszen zeer
kleine tuaschenniimte en ziet men no kans
zich hier doorheen te wringen dan is men
voor zijn geheele leven zeker eene goede ge:oudheid te genieten. Een dikke gesluierde
schoone deed wanhopige en helaas machteloost,
pogingen hare omvangrijke gestalte tot een
minimum te persen en met schrik sag ik. het
oogenblik koeien wawmp zij vclor noch achterweartache beweging meer zou kunnen maken.
Teleurgesteld gaf zij het op, monsterde mij
een weinig afgunstig hij het heengaan, totdat
haar blik vnl. (endvermaak op mijn grooten
hoed bleef riem& lk zelf had er niet aam
gedacht, Mal echtte het. nu toch ook • maar
rijmt haar voorbeeld Met te volmm

s leinatruir• mi le devuir ets tuut Mitattlissane
heeft klehomed geschreven ie lei hired. dit

Prophète en een • bezoek aan de moskee-universiteit El Ashar geeft een goed denkbeeld hoe deze
gulden woorden in toepassing worden gebnieht.
In een nauwe straat in het hartje der oude
stad sleet de moskee, die tegen het einde der
X.• eeuw door de beroemde khalifs Tatimides
werd opgebouwd en die sedert door alle Egyptische vorsten werd vergroot en verfraaid,
zoodat zij thans bijna een stad op zichzelf isDoor een rijk met 'arabesken versierde deur
komen we id de groote , in fellep maneschijn
badende, open binnenhof, omlijst door ontelbare
suilen en bogen, yersierd met nierar en m,deinen..
In groepjes van tien en twintig zitten de
studenten rustig op hunne matjetilijeen, kleine .
jongens loeren al wiegelend Minne lemen en
aan kleine bengels van acht jaar wordt het
eerste eehrijfonderricht gegeven, — een dun
rottinkje moet er van tijd tot tijd de orde
onder houden! Toch zijn de ochtendleasen el
bijna .gee,indigd en velen gaan hand in hend
naar de Arabische wijken om daar wat outspanning te roeken voordat het avondcollege
weer aanvangt.
Honderden gaan, met hoog opgericht hoofd
WIS voorbij en bijna even moreel verschillende
typen zien we er onder — ze komen den ook
uit al ik' vier boeken der wereld bijeen, nit•
Miserie en Tuin., uit Mekka en Ilagdad.
uit !Inbar, Snoden, Somililand en ledifi, maar
lichte of donkere oosten, brein of 'meert teint

3
hoekeyekb, waarvan eo de laatste jarendeel uitmaken, kunnen we om haast niet zonder haar
denken. Het initiatief voor verschillende dameswedstrijden buiten' tip gewone emagetitiewedmijden mud door haar genomen en wat Meer
deze wedstrijden hadden werkelplaate;
noemen we onder .anderen • maar eens de Oinde
Weetwedstrijd 19I2; cie . vemehillende wedstrijden door Engeleche elftallen in ons land

En haal ik slechts den tweeden,
Wel, dan ie 't nog heel 'fijne;
Dan ga 'k in de main&
Vier dagen naar den. Rijn.
En krijg ik ome den' eerren
Noch ook den tweeden niet,
Dan is-daar nog de armband,
Daarmee beis 'k Wek een Piet.
Ta zelf.' de vierde lijk ie,
• Zoo'n zware. Ouden ring
Van vijf en dertig gulden
ding.
'
ruk' een PrMhtig
. .
Zoo ging ze 't heele rijtje el
.Tot een prijs nummertien,
Die in de toekomst , op in minst
• Tier miksene haar deed zien.
En in haar boekje telde se De-namen na, tot acht,
Van al de nieuwe abonnée's;
Door haar reeds aangebracht.
.0e1,- zeg mij toch, directie," Zoo vleide 't lieve kind,'
.0f n mijn kou op winnen- .
Vaag al nat hoopvol-vindt.se
Ja, zie je, was mijn antwoord,
Als ik het joe vertel,
Dan moet ik 't Allen zeggen,
Dat snap je steker wel.
.Welnu,* ron sprak ze weder,
.Zeg u 't dan lillen mam
Wie of thans, nummer één is,
'k Verlang er vreeslijk naar..
Toen liet ik me verleiden
En zei:- nb, schalksche guit,
Met jou acht nieuwe namen
Ben-je allen nog vooruit;

beebernav ,imanvle WALEM.
gespeeld en nu pas nog de tocht naar Engeland
door een Nederlandsh elftal ondernomen en
tot zulk een schitterend einde gebracht en de
eedstrijd van ditzelfde elftal tegen de Rest of
•
Holland.
Het is te hopen dat zij nog lang tijd en
lust ral hebben om met dezelfde energie voor
den bond werkzaam te rijn en voort te gaan met
de hockeysport voor dames tot grootei bloei
H.
en ontwikkeling te-brengen.

Maar Ma veel lezeressen
Staan tufa dicht bij je, hoor!
Je bent ze maar een. enkel,
Eèn enkel puntje voor.
Blijf dapper dus je weren,
Bewerk èlk, dien je kenk!..,_„,...Wie weet, of je einde Juni
Dan niet aan twaalf bent.
En vraag je mijn opinie,
Of je dan 66n salt zijn,
Dan zeg ik: nu, v rij ik e r ;
Wil daar gerust op zijn.
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ffilananatioa de Faust,.
(10' DilittentimsoneerD..
Waarom Berlin het Faust-gegeven van
Goethe soodanig gebruikt Leeft, dat men er,
zonder de bekende namen, de figuren bijna
niet uit zou herkennen, is niet volkomen
duidelijk. Berlioz zelf beweerde, dat Goethes
werk in zijn geheel er niet voor geschikt was,
muzikaal behandeld te worden. Een andere
mogelijkheid is echter, dat bij met zijn aard
en aanleg slechte door sommige deel...ge.
grepen en geïnspireerd werd, terwijl het overige
niet genoeg indruk op hem maakte, om hem
makaal te begeesteren.
Ook mogen we niet vergeten, dat al wat
Berlioz van Faust kende,-bestond uit de vertaling van Gérard de 'Kervel, d. w. z. alleen
het eerste deel.
Toch heeft de legende hem, als zeovele
andere componisten, buitengewoon bekoord.
Geestdriftig schrijft hij in zijn Mémoires
.ee• merveilleux line me fascine de prime
abord; je ne le , quittaia plus; je le lisais
sans esse, á table, au theatre, dans les mes,
partont..
Dat de stukken die hij gebruikte, de meest
diepgaande en philosophieche zijn, zouden we
niet durven beweren.

!Inhingen de aieuviste
Dasestaadijes.
ONZE WEDSTRIJD.1
Een lezeresje Vroeg ons,.
't met den wedstrijd stond.
Zij wou een graag gaan reizen,
De beele wereld rond.
. Ze wee reeds druk aan 't werven
Van nieuwe abonnée's,
Bij Tante op de avondjes,
Bij Moeder op de thee.
'k Win, dacht ze bij zichzelve,
.Misechien den eersten prijs
En dan, o, dan..., wat zalig!
Dan mag ik naar Parijs.
n Men Iers in verband met dit gedichtje de
annonce .Wedatrij d" op pag. 4 van dit blad.
allen hebben zij diezelfde droomende, dweepende'
uitdrukking, die wij tevergeefseh bij onze
Europees.° studenten eenden roeken.
Tienduizend jongelingen ontvangen aan
deze Universiteit. ene geheel kostelooze opleiding, om na volbrachte studiën het Woord
van den Profeet onder de volken te verspreiden
— !endemie eet Ia vie de Pielt., la pelerine
de la foi ! De koeten van voeding en onderhond, worden door ruime giften tegemoet
gekomen, maar daar deze gaven voor ieder
tard_afenederlijk blijven, gebeurt het det er
Jongelui zijn die een eigen kamer en een
goed bed bezitten, terwijl anderen daarentegen
den nacht doorbrengen onder de overdekte
/ galerij op hetzelfde: rijntje Waarop zij den
geheelen dag hunne leemt Meren en slechte
bruin brohd voor hun Middagmaal kunnen
bekostigen. Veen wandeling door de- verschillende gangen en kamen doet ons menige
konstechat ontdekken, een marmeren deur
met lijn gebeeldhouwd lijstwerk en bogen;
een mozaïek ven veelkleurige- «misen, parel.
mime, ivoor eb ebbenhout; een vertrek waar'en de, wanden geheel bekleed zijn met het
prachtigste Perziowhe aardewerk; bronzen,
geciseleerde degeen en luinatig uitgesneden
snikralia. Ben groot. vierkante mal (vroeger
moskee, nu bibliotheek) met boegen koepel.
rijkversierde moren en infflergl plafond is
ren waardig verblijf voor de kumeratiewerpen
ra backen. van anotimtbar• waarde, die kier

opgestapeld liggen; — op de planken van
kostbaar hout liggen even kostbare boekbanden,
onder de vitrines en in de oude zilveren
kisten zeldzame, op perkament geschreven korans
en eeuwen-oude Handschriften van geleerden.
.Allez demander partout l'imitruction; mlme
dil le fallait, jusqu'en Chine."
aan jour se pasm 'sena que j'aieappris
quelque chose qui m'approehe de Dien, que
l'aube de ce jour ne soit pan bede..
(Parolen du Prophète).
In de nabijheid van de moskee van Omar
in de Maar el Atika stond vroeger ene
Romeinsche vesting; — tueschen de gedeeltelijk
overgebleven muren bevindt zich no de Kaar
eeh Chamah, de stad der Kopten. Ons rijtuig
brengt ons tot aan den spoorweg-overgang'
der lijn Kairo-fielonam-lee Baine en vandaar
begeven we ons te voet door een doolhof vim
staatjes en slopjes naar de basiliek van den
IL Sergine,
tot peer de enkele zakken we
weg in het mulle zand.
Aan het einde van een nauw gangetje
Wordt zeer geheimzinnig een deurtje geopend
— een blinde 'bedelaar doet hier &net als
portier — we 'treden binnen en komen nu
weer in 'een bedam steegje, links en rechts
oade vervallen Wam, de naam is alle wel
wat -heel Michiels voor de view krotten en
•vel vermindering vragen we uw telkens weer
af hee hee mogelijk is. dat rr in den tegenwerp...
'11

Trouwen. de titel duidt genoegzaam aan,
hoewel hij zijn voordracht niet geheel vrij
hoe weinig 'Berlin met des dichteriebedoeling
van fdterlijkheden wist te honden. Zijn temie meegegaan. Immers, in tegenstelling met 1 perament maakt hem echter zeer geschikt voor
Goethe'e hoofdfiguur laat Boelen zijn Faust
een Faust van Berlioz en zijn invocation á le
verwonnen werden door 'Kephistopheles, die
nature maakte een machtigen indruk:
hebt ganachelijk ten onder doet gaan.
•
Victor Beulin had als Brandei een te kleine
Deze verdoet:Lade is
hetgene, waar het e' partij, om een gevestigd oordeel over hem te
geheel van Bertie. om draait, tenminste, voor
krijgen, hoewel de indruk geen. onverdeeld
wever er van een samenhang spjake kan zijn.
'gunstige was, wat zijn voordracht; en rythmiHet geheel . is meer een aaneenrijging 'van
anhe eenheid met het orkest betrof. '
fragmenten, meer of minder gelukkig aaneenDe koren zongen over het algemeen goed,
geschakeld. Pit is•geen toeval of eest onvblledig
doch uit den aard der mak zal de samenklank .
gelukken van een vooropgesteld plan, do.
en .de. eenheid altijd te. wenschen Overlaten
inderdaad Berlioz' bedoeling. Zelf 'egt hij,
bij een verzameling stemmen die. niet dan een dat hij niet de intentie gehad heeft, te Vermin bf meer korte voorbereiding hebben gehad. .
kil., noch. zelfs het kunstwerk te Miteeren
Niet altijd klonk 'alles even temperamentvol,'
doch dat hij slechte de muzikale substantie,
al mag het 'vele goede niet verzwegen worden.
die het bevatte, eruit wilde nemen. Line fragMr. Viotta leidde alles, met vastheid en
mentarisch hij het geheel heeft behandeld, mag
werd evenals koor en solisten zeer toegejuicht.
wel blijken uit het feit, dat hij gedurende
Hij ontving een fraai bloemstuk. .
vele jaren eraan 'arbeidde, dan hier, dan daar
A. K.—R.
en onder allerlei omstandigheden. Hoe bitter
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
weinig hij sick bekommerde om een eenigszina
nauwkeurige navolging van den tekst, bewijst
_- ___Prijs per regel 40 cent_ s _
zijn eerste deel, dat hij in Hongarije laat gebeuren: En waarom dit?'Zooals het voorwoord
.ir— dw
ieffl: omdat hij- list had
een muziekstuk met een Hongaars. thema
te .laten hoeren waarmee hij mede een enorm
Mem had behaald. Hij bekent het dus eerlijk. •
De brilliante flakoosy-marech, naar beweerd
C. H. VAN HATTUM
_tviirdt.delieveliermetedis vse weee._.u.keeeeit
vorst van Zevenbergen, werd door Bertin ontdekt en schitterend geïnstrumenteerd.
Ook is er geen groote eenheid in den tekst,
Tak Haag 1936.
daar sommige deden overgenomen zijn uit de
genoenide vertaling van Daad de Navul,
andere stukken weer van Gandonnière, terwijl
de rest van Berijm zelf is.
Laten we al deze min gunstige factoren
onder directie van S. VAN LEEUWEN.
• voor een afgerond geheel terzijde, dan' blijft
di muzikale behandeling an land fee sick,
meinte,rlijk. Te ontkennen valt niet, dat -tusschen de schlttenende toonsolilderingen, die
Bertie. zoo eigen zijn,' weinig belangrijke gedeelten voorkomen, doch we vinden erin een
rijkdom van coloriet, een levendigheid en grillige fantastische geest, die ons weer van Min.
warme en koude schotels.
Beker harte doen bewonderen den grootschen
aanleg en de ontzaglijke bekwaamheid van den
meester.
Voor Zijne 3Iajesteit
De Hymne van het Paaschfeest, de stem_
- mingsvelle ere iTffering van de scène "aan d.
Gulzig
happend in hun boterham met jam,
Elbe-oever, het etherische Ballet des Sylphes,
zoo vonden wij dezer dagen du kleuter. in de
de reen met Margarita en de Evocation a la
Kinderbewaarplaats in de Stortenbekerstraat.
nature, ze zijn stak voor stok de bewijzen van
de genialiteit van den maker, terwijl de course. .Hun frissehe lach, hun opgewekte rumoerigheid getuigden beter dan eenig geneeskundig"
A l'ablme Berlioz toont als de geweldige fanattest van hun gezondheid en levenslust, die •
tast, die een verschrikkelijken en demonischen
zich bier vrij en veilig konden ontwikkelen.
indruk vermag te weeg te brengen. Wat ons
Wie zoo eraan hebben getwijfeld, dat de moebetreft, deelen we de meer geuite bedenking
den, ieler arbeid ham hel-et--zelf te zorgen —
tegen de Epiloog, welke het effect Van het
voor haair klunen, ze bier met een gerust
voorafgaande slechts verzwakt en vertroebelt
en zonden we een slot als de miese á rabime
hart kon en achterlaten:' Genoten ze hier niet
meer ve he lucht, dan in menige kleine
logischer gevonden hebben.
Waar het orkest zoon groeten rol in Berlioz'
woning, aar lucht en zuurstof' geen toegang
hebben? enden zij op de ruime zandplek
werken speelt, hangt een goede uitvoering voor
een seer groot deel af van de prestaties van
achter lie .huis niet veiliger spelen en stoeien
dan in d straat, waar toezicht ontbreekt en
hetzelve. Vooral de blaasinstrumenten hebben
een zwaren taak te volbrengen, die uitnemend
hun spel spoedig ontaardt in baldadigheid?
Werd het beginsel schoolsheid in de opvoeding
vervuld werd door het blazersensemble ven ons
orkest. Doch ook het heele orkest was uitstekend
niet gel
"g verwezenlijkt in de inrichting
van deze eheele woning, modern eenvoudig
op dreef en deed de levendige en talloos verhygienisch en smaakdol, van de blinkende
scheidene klankschakeeringen voluit genieten.
Hetzelfde mag getuigd woeden van de sotegeltjes v ruerd met vrooluke motieven, die
spreken tot' het kind, tot het speelgoed in de
listen, die buitengewoon hun partijen vertolkten.
Ferstens noemen we mevr. Auguez de Monkasten, dat er aanlokkelijk uitzag. Boven
waren_de jongeren aan het spel, stil en tetelant, die met haar prachtige stem en uitvreden, en in de zuigelingenkamer lage» in
drukkingsvolle voordracht een superieure eerde- witte kribben slapende en wakende bibies,
tolking der Margarita partij gaf.
kraaiend van pret, of huilend van verdriet, •
Hetzelfde geldt voor Jan Reder, die bovenmaar allen goed verzorgd, al de enen gezichtdien een zoo fijn ironischen en mrcestischen
trek aan de Mephisto.partij wist- te geven,
jes en teere vingertjes het stempel dragend
ven nauwgezette. verpleging van liefderijke
dat de weergave een zeer markante en voorname was. Wat stemmateriaal betreft, hebben
vervanging der - moeder. Inderdaad de moeder-.
kamer, waar het voedsel voor de kleine hongewij hem nog onlangs kunnen bewonderen en
rige mondjes wordt bereid, bewijst evenals de
behoeven vre ons oordeel dus niet te herhalen.
Ook Robert lasalle als raust schonk veel
linnenkamer, dat het kind in het eerste levensjaar, dat de nauwlettendste zorg eiacht, hier
schoons met zijn groot en gemakkelijk geluid,
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digen tijd, waar de hygiëne toch zulk een
groote rol speelt, nog menschen te - vinden
zijn, die hier wonen willen en dat de PublicIlealth-department deze bouwvallen niet onbewoonbaar laat verklaren., Hier en daar kijkt
nieuwsgierig een ongesluierd gelaat door de
nauwe openingen; kleine .Christenmeisjes,
gracieuze figuurtjes die er met hunne langwerpige oogen eiteien of zij zoo van de oude
muurschilderingen zijn afgestapt, volgen ons
en smeken op zeik eens hartroerende wijze
-om. een bakehich, dat geen enkele mazelmansehe het hen verbeteren zou!
Bene opening in een muur, eenige treden
naar beneden en we staan in een der oudste
Christenkerken der wereld, waar sinds de
tijden 'der eerste martelaren, de Kopten hun
geloof hebben beleden en, hunne Westereehe
buren vele jaren zijn voorgegaan in de evangelische godsdienst. •
liet oude eederhoriten plafond rust op
marmeren suilen, afkomstig zit heidensehe
tempels, hooge, tijn bewerkte boiseries verdoelen de kerk in drie (kelen de doopplaats,
een afzonderlijk deel voor de mannen en een
voor de vrouwen. Prnekritoel en zetel van den
primeer beide s'en ,run zeer verouderd model,
zijn volmaakt in harmonie met de witte muren,
els vernehillende indien -en met de seldmine
tinten van koor en insmeet*. Achter dezen
renweironden .muur, geheel met order en ivoor
ingelegd en venierd met talloner heek oude

beeldjes, wordt de mis gelezen. Maar 't is er
zoo oud ei zoo klein in deze Egyptischebysantij nselie basiliek dat we onwillekeurig aan
een heel oud stukje speelgoed moeten denken,
waar alles net zoo is als in een echte kerk.
Aan het einde der crypte is een kleine nis,
Kaar volens de overlevering de Ij. Maagd
met het Kind Pain gerust zou hebben. klote
derden jonge moeders komen hier met hunne
kleintjes, — het brengt geluk even deze
heilige plek aan ie raken —en geheel glimmend
en uitgesleten is zij langzamerhand door de
vele -aanrakingen geworden.
Geen rechtgeaard_ dragoman zal licht een
eenmaal klassiek geworden program veranderen
en zoo bleven ook wij de traditie getrouw en
gingen na het bezichtigen der Kopten stad een
kijkje nemen op het eiland • Rodah. Er is
door een N ilmmeter,, een popte vierkante put
waar ieder jaar .de stijgingen van het water
in woeden aangegeven con wanneer de rivier
haar hoogsten wasdom heeft bereikt woede» er
groote feesten gegeven on de zoo lang ge.mmsehte ovemtrooming ie vieren.
Een oude boom vionli als de plek aangewezen mier l'hantris doolifer- MOA., lil Zija
biezen- kistje vond en dan itionit 011.. aroulartit
1111g even gevraagd voor mn and vervallen
beis in armoedig , niet onderkooien tuin, dat
eentaal een getuig. (tiet+ marerverirlijf van
den Insédive Ismail geweest mom wijn.
•
Wordt vervolgd.

tenbekerstraat. 'Men koopt dan ook, dat zij er
even smakelijk zal gaan uitzien. Er is slechts
één bezwaar. Het huis is gekocht, maar de
inrichting kost geld, en uit de gewone bijdragen kan men die niet bijeenbrengen.
Men moet dus 'tel een beroep doen op het
goede hart der moeders, die niet gedwongen
zijn op den dag te scheiden van haar lievelingen, die niet het leed kennen, hare kinderen aan remden te moeten toevertrouwen,
om niet gevaar te loepen; dat zij volkOmen
worden verwaarloosd:
Zij zullen best ,,lrimnen begrijpen, welk
een uitkomst het- is voor de vrouw, die haar
'kind niet zelf kan behoeden, omdat zij moet
verdienen, het voor een klein bedrag te kunnen
toevertrouwen aan degelijk toezicht. En daarom
stillen zij zeker bereid zijn bij te dragen aan
de tot standkoming' van de nieuwe woning,
waar Malt en licht beter toestroomen dan in
de oude, die dus beter waarborgen biedt .voor
de gezondheid van de kleinen, waarvan er
hier een honderd tegelijk kunnen worden verpleegd 'en bezig gehouden.
Zaterdag 2 Mei zal een Matinee in de
Twee Steden plaats hebben, die moet bijdragen, om de zoo nodige gelden te verkrijgen. Na het bovenstaande ml men overtuigd zijn, dat het een sympathiek doel geldt.
Wij kunnen dus slechts er aan toevoegen, dat
wie kaarten neemt voorde Matinée, zich niet
zal vervelen.
Een middag vol afwisseling, opgeluisterd
door chansonniers en tooneelspel zal hun de
dubbele "voldoening schenken, te hebben medegewerkt' aan een goed doel en hun tijd goed
te hebben besteed.

geenszins wordt verwaarloosd. En boven op
mangelkamer kon
de zolderverdieping op
men opnieuw constateeren, dat deze inrichting
voor de waseh geen weelde is, al is zij kostbaar,
dat er in zulk een groot gezin van kinderen
• heel wat omgaat..
Die woning in de Storteubekersiraat, opzettelijk voor het doel gebouwd, is wel het
ideaal: overal is het doel in het oog gehouden.
De trap met lage smalle treden is berekend
op kindervoetjes, de sternen vloeren vormen
het beate materiaal om schoon te houden, de
kijkraampjeS bij de verschillende vertrekken
vergemakkelijk-en het toekicht. De- taak van_
baar, die hier werken, is dankbaar al blijft
zij moeielijk. Vriendelijk'. deden 'overal de
bloeinen , en de Imomen in den tuin beloofden
schaduw tegen den tijd, dat de zon te- fel zal
branden. Welk een tegenstelling mef de bewaarplaats waar wij eerst kwamen, die in de
Jacob van der Doelstraat, gesticht doordezelfde Vereeniging tot oprichting van hinderbewaarplaabn, maar er uitziend als een stiefkind niet de nauwegangetjes, en de eenigszins
ouderwetsche inrichting, waar ondanks de
•
open raincn toch nog luchtjes hingen.
Gelukkig zal de jeugd int deze wijk van
de stad hier haar langsten tijd hebben gespeeld
en geravot, want binnenkort verhuist men
naar een nieuwe woning in de Hugo de
Grootstraat. Wij zagen nu nog maar de kale
vertrekken, waar werklui druk aan den gang
waren, want met Mei moet men over, maar
de glanzende houten betiinmeringeo, de ruime
voorziening van waschinrichting, closets en
kasten toonden nu reeds dat de nieuwe woning
haar best doet te gelijken op die in de Ster-

ZOO ZIJN ER!
Het gebeurde in de Ilaamiehe tram, anno 1914.
Ja dames, in dat hypermoderne vervoermiddel, dat met negatie van alle levende
trekkrachten, fier en .gédecideerd, elegant en
snel door de geëmancipeerde; de toonaangevende hofstad glijdt.
En in dat moderne vervoermiddel par 'excellence, ertsschee het gewone, middagpubliek,
het chique, het geciviliseerde, het verlichte
Haagscha publiek zaten twee dames, chique,
geciviliseerd; verlicht.
Een fraai .moiré costuinn (de ecriè maats
o weet) sehemerig-glanzend mider de enorme
alaaka-vos .en 'de te reusachtige mof, toonden.
overtuigend aan , dat de eigenares ervan de
nieuwste mode-invallen weet te apprecieeren. ,
Naast de Alaska-vos zit een dame een weinig
getint, mooie zwarte coiffure, een rollende r,
praohtige diamanten, veel geel goud en een sterk
parfum, nog even herinnerend aan de oostelijke
Heimat; dit alles dus ook specifiek Ilaagsch.
In druk geanimeerd gesprek hebben ze haast
geen tijd, den conducteur te woord te staan
voor hun retourtjes. Hè, lastig ja, en dan in
zoo'n tjokvolle tram, je kunt je armen gewoon
niet verroeren, om je bewijs te bemachtigen.
Nadat met een ongeduldig gefronst gezicht
de zaken in orde zijn gebracht, wordt het
gesprek met dubbele.' levendigheid voortgezet.
Wij, die daartegenover zitten en door de
omringende gevaren, ah: nijdige hoedepennen,
ellen-uitstekende pieken en irriteerend kriebelende pleureuses, wel genoodzaakt zijn, ons
hoofd absoluut stil te houden, waardoor ons
oog helaas zeer indiscreet blijft wijlen op de

á partir de fl. 70.- .
4>

tetk

KOME

Vlamingstraat 22.

EDUARD PELGER.
Prinsestrait 35, 's-Gravenhage.
AMAZONEHOEDEN

3e prijs: Een luxe-voorwerp ter waarde van f 50 (naar eigen /geuze)

in zijden, atroo en etatoor
in elegante modellen.

LEVENSPOSITIE.

4. prijs: Een luxe-voorwerp, ter waarde van f 35 (naar eigen keuze)

Heer, in sedert tal van jaren bestaande fabriek en detailzaak niet

5e prijs:

f 26 .in contanten.

zeer uitgebreide clientèle over geheel Nederland. Napitaill benoodigd

6e prijs:

f 20 in contanten.

voor overname inventaris 30 Stille. Voor bedrijfskapitaal in den loop

.

.

.. ...

van pl, in. 5 jaar 150 Stille, -wat onder eigen lbeheeVUigft, tegen

f 15 in contanten.

volkomen zekerheid en hooge rente. yakkenr4 absoluut armoedig

f 10 in contanten.

Gestateerde en OudHollandsche Patronen.

zaak werkzaam zijn en met flink kapitaal willen

VAN OEN HIEL en VENSTER, .

taniversiag over de laatste jaren.
Brieven onder N'. A 110 bureau van dit blad.

NET BLOUSENNIIIS.
HOOGSTR. 21 - TEL. 7293
3LOUSES
PEIGNOIRS
COSTUUMROKKEN

De Directie van
DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK.

Qnde ijs in
Maatknlpp
Patropnteekenen,
tume- en
Mante maken

LANGE HOUTSTRAAT 1
TELEL: 2858

-

Koninklijke Eindhorensche
fabriek van Damasten Linnen

Monsterkamer en Kantoor

Cursuslessen 0. 13 p. nul.
,, 10 „
Privaat „
BEGIN VAN DEN NIEUWEN CURSUS
IS MEI A.s.

2

kek 1. A, r. GOOR
BLEIJSWIJKSTRAAT 95.

BAUWRAAT 51

's-MAMMAE:E.
Open van 10-12 en van
2-5 uur.

Agent

gessaagd.

01101101.
......
.
0
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LA HAVE

i<12>
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.

14\s2 '19

STOFZUIGERIJ KLORIS
H. J. STREJIMART.
FLUWEELEN BURGWAL 2". TEEL 511.

•

Tafelgoed naar Klassieke
en Oostersche Kunst.

daar uitstekende technische en administratieve ligachten jaren in de
,
elnemeii. Accoun-

Wie minstens 5 nieuwe: abonné's aanbrengt ontvangt in elk 'geval
vau nov een cadeau, ook al behoort men niet ouder de 10 prijswinsters.
Voor iedere nieuwe abonné . die men aanbrengt, ontvangt men
telkens te onzen kantore (Eneuterdijk im 16, 1e etage) een door ons
onderteekend bewijs. Tusschen 1 en 15 Juli moeten de bewijzen bij ons
woeden ingeleverd. Wie de meeste dier bewijzen bij ons inlevert, krijgt
den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz. enz.
Als nieuwe abonne's worden zij beschouwd, die voor minstens een
half' jaar op ons blad interkenen en het abonnementsgeld over dat half
jaar bij aanbieding van onze kwitantie of te onzen kantore behoorlijk
voldoen.
Nadere inlichtingen en inteekcnbiljetten zijn eiken werkdag van 9 uur
'0 morgens tot 5 uur 's avonds aan ons .bureau, Knouterdijk 16, te bekomen.

confiseur
chocolatler
cuisinier
gla
ci•er

Onovertroffen Collectie

Aangename, nette en zeer winstgevende positie voor een beschaafd

b.v. een gouden ring, een werktafeltje, een reisnecessaire, of iets
f 35 in contanten.
dergelijks, of

.

BB
Tapijten

TELEPHOON 3902.

f 75 in- contanten.

bv. een gouden armband; een bronzen beeld, een horloge, of iets
dergelijks, of
f 50 in contanten.

7.- prijs: .

lik». la..

Gescher & !temper,

Tel. H. 1357.

t 125 in contanten.

8., 9. en. 10' prijs: elk

•

<1.
9°C)itt4
MINA PAOLOWNASTRIAT 69)

2e prijs: Vier dagen naar Brussel, Bentheim, Ktinigswinter (Zeven-

•

MAO. G. DE CLER-SMIT
•MOD 05•
Le HAVE
RUPOTRAAT

VAN

1. prijs: Een week naar Parijs, Berlijn, Wiesbaden of een andere
plaats in 't buitenland, ontpreer op denzelfden ajgoarel, bv. Londen,

gebergte), de Ardennen, of

ADVERTENTIEN.

COSTUMES-TAILLEUR

WEDSTRIJD.
Voor onze lezeressen schreven wij een wedstrijd uit in 't aanbrengen
van nieuwe abormé's. Deze wedstrijd eindigt 30 Juni a.s., des nainiddags
om 5 uur.
De prijzen zijn de volgende:

of

twee moderne vrouwen, viij zien het gebeuren,
dat midden in een allerieteressantsten volzin
de eerre zich schielijk omdraait, zich niet
bekommerend om de schade, die ze aan de
voile van haar buurvrouw toebrengt door de
plotselinge beweging van haar hoofd, gekroond
met steile vrezen. Zich ook niet bemoeiend
met den schrik van den naden heer aan den
overkant, die door een gevoeligen duw van
haar uitschietende]] voet uit zijn soezerigheid
wordt gerukt.
Zij .zoekt bliksemsnel een plaatsje, een .
latje hout, een stukje lambrizetring waar ze
met .den knok van haar welverzorgde°. wijsvinger cenige malen snel tegenaan kan kloppen.
Afkloppen, weet
een of ander onheil,
waar ze juist van vertelde en waarvan ze,
m alles niet, zou willen, dat het haar tra
Dus — niet maar de geesten trotieeren, niet
overmoedig en roekeloos negeerend doorgaan, alsof• daar Met bestonden die ijverzuchtigen,
de machtigen, doch even tonnen, dat we weten hun macht. en dat we ze ontzien en
te vriend 'honden. — Dat was in een Haagsche
electrische in 1914.

lidnigt TAP1411111, 0011OMMIII,_11/11059L8,
asoceasoto mr ceder voile Cleraatit.

R GEIN FILIALEN.

GROOTSTE en . OUDSTE in NEDERLAND.

);pro ~yr•4:00, •*~-""
"
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Zaterdag 2 Mei 1914

Eerste jaargang.

Nu. 30

DE HAAGSCHE
WOUWENKRONIEK
Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw

Dit blad earechijnt lederen Woensdagen Zaterdag.
De abonnementsprijs bedraagt (0.15 perk~,
bij vooruitbetaling. Afsonderlijke nummers 4 nijd

HUISVROUWS KWELLINGEN.
Ik woon niet in den Haag, doch ia een
andere groote stad. Wat ik hier aan kwellingen
moet lijden bij de uitoefening vak mijn helm
hondelijk bedrijf, ral wellicht in den Haag'
ook wel geleden worden, en dus zal ik mijn
hart maar eens uitstorten, hopend, dei de
Ilasigsche Vrouwenkroniek me deze opluchting
zal gunnen.
Ik aal n twee kwellingen noemen; meen
echter niet, dat ik er maar twee heb! Welke
huisvrouw' heeft er niet meerdere?
Alleen de eerste klacht klaag ik met hoop
op mimes: alleen aan het eerste is reker wel
wat te doen, tenminste als de Vrouwenkroniek
ook door winkeliers gelezen wordt, en dat
ral wel, gezien hun r.steede toenemende advertentie,.
Welnu dan: winkeliers en leveranciers!
Als ge met quitanties komt, laat dm nw
verstand een beetje werken en geef tot een
door de logica aangewezen bedrag. Wi se 1ge ld mee!
Vanmorgen komen ze out f.1.50. Ik heb
Slechts rijksdaalder" eti te weinig-kleingeld.
De jongen, van een heel grage firma, heeft
geen gulden terug. Gevolg de jongen tm:ligaturen en morgen komt hij weer bellen —
heeft weer niets terug.
Gisteren moest ik f 9.411 betalen. Ik geef
een briefje van f 10. Wat is gewoner, en meer
te verwachten? Geen 60 cent terug. Vorige week: f 37.50. Ik kom met 2
briefjes van 2.3.'r Dat kon verwacht woeden.
teriM-7117-binag Vair' teler bellen, ga
terug en haal een briefje - van 40. Niet terug.
Woedend dat ik dan ben! Dat oponthoud!
Morgen of overmorgen alweer dat gebel!
Alsof er in een Hollandsehe huishouding toch
al niet genoeg gebeld wordt!
Het mooiste overkwam me in. 't begin der
vorige week. _Van het andere eind der stad
f 16.50
komt een wilgje. van eed
halen. Ik geef twee briefjes van tien. Niet
terug. eJa., zeg ik, eik kan er niets aan
ik heb niet anders.. Het meisje, een
beetje een juffertje, keek erg ontstemd en
mopperde: 't warm 9.00.11 eind, nn moest ze
weer terug komen. Ik zeg: eik kan er niets
aan doen, dan moet de patroon maar wat
slimmer zijn.. Of ik het niet kon laten
wisselen? vraagt de juffrouw. Ik zei veer
koel, dat dat zeker niet op mijn weg lag.
Verbeeld je, nog rond gaan leuren bovendien! De juffrouw begreep niet, dat het op
lidar weg lag, -en dat, als ze eenmaal als

Feuilleton.
UIT HET LAND DER PHARADS.
• IVDat ik n nog niets van de Poramiden. en
de Sphinx vertelde komt doordat wij op een
avond met volle maan getracht hebben om
onder dit mysterieuze licht onee eerste opwachting Min het Eeuwig Raadsel te maken.
't Is trouwens zeer kleasiek, dit maanlichtbezoek en menig partijtje bridge wordt er aan
opgeofferd,
ia dan, of ethe sphinx by
moonlight• een bijzonder natuurverschijnsel ie
--geworden, rooiers als een komeet of ainéclipa
waar-men -Uien lang- mar staat te turen om
er dan nog dagen over te praten. Ee toch
sinds" eeuwen, ja einde duizenden:jaren tomen
hier menschen in het 'nachtelijk uur, aangetrokken door de grootheid en door de geheimzinnigheid — de trade Romeinen in toga
en peplom hebben slechte plaat. gemaakt voor
den Amerikaan in evening darm en ulster.
Een auto voert om door de liegt Avenue
die ven de Ham el Nul neus' (Blek loopt; deze
laan werd door deo Khérlive 'Ismail aangelegd
ter gelegenheid> von een beuoek van Keieerin
Eagénie — aan tweesejden werden aracia's
geplant, opdat de hoe" beaoeketer teelt een
kl ia weinigje eekarlow weekt hebben! gullen
verwachting rijn de lokaas hier aangegaan,
mokt tij aa met ken weelderige biaderraeld
een mooie elite rortwea, de laagt witte ~dankiep af legend.
re ah de trial door de twijg. "eelt i. het

Hoofdredactrice
Mevrouw S LUGTFIN

Boum

Baseau vat Amnmruzm >a Rmecrm:
KNEIITERDIJIC IS, ...G1-RAVENEAGE.
TELEFOON 2112.

PRIJS DES ADVERTENTIE/dl
f 1.25. Elke regel meer f 0.20, •
roote letters woeden naar. plaatsruimte
berekead. Bij abonnement belangrijke kortlog.

'Van 1-« regels

bel en 't ia de man reet een nieuw soort
geld-inter was uitgegaan., Se zich ook dienzeep of de vrouw met hoedendreun. — En
overeeakonistig te gedragen had. Na een
dat heele stel tyranniseert je, dat je bloed er
haastig afscheid gingen we uiteen.
karnemelk bij wordt! Wee je gebeente, als
Eind van 'de week komt se terug. Weer
je de deur hebt opengedaan! Van de week
eer die f 18.50. Ik geef een briefje van 65.
overkwam ons dat nog. Daar stond hij op
En -- ee e/heeft slechts terug van f SO ,
de vloermat — de man met een nieuw soort
mevrouw bad Maandag toch met twee briefjes
zeep was het, Het dagmeisje, gedrild, of:
van 10 willen betalen ! Alsof ik die briefjes de
schoon ze voor de zooveelate rillid_het allerbene week op een sehuldeiaclier laat wachten I
Alsof in. een huishouding twee briefjes van
eerste bevel van den dril vergat : nooit de
deur ineens open doen — altijd eerst door
tien niet rijn als olie op een gloeiende plaat!
Ik rei, dat ik -haar patroon eens op son
het ruitje kijken — het dagmeisje zegt :
bellen, om hem te vertellen, hoe goed hij , ,mevrouw koopt nooit aan de deur.,
,Laat het mevrouw zien, zegt -de man
zijn strakjes overlegt. Ze vond 't natuurlijk
wel weer niets prettig, maar enfin.
bevelend.
De groote meid komt Pliij , geroepen door
Midden in mijn uitleg aan de juffrouw Me
het alarmeerend bevelend stemgeluid. eltet
ik, dat ik, misschien met opoffering van-al
mijn kleingeld uit hebbend- .en eigen kas
is onnoodig om bet mevrouw .te laten zien,
want mevrouw' koopt niet aan de deur..
.d& f 18.511 wel balen sa]. En dat heb ik
toen met opzet vertikt.
Ik, verbijt me daarboven over de trapleuning
Wie zoo dom of onwelwillend h, moet nog
van ongeduld en als de man dreigend begint:
maar eens loopen én sturen.
eEn se zal 't toch eerst mevrouw laten zien.,
timp ik zoo uitdrukkelijk als ik kan. ',Dat
Terwijl ik dit schrijf, wordt een guitantie
is volstrekt niet mottig.; want mijn zeep
van f 1.75 gepresenteerd. Nikt terug van f 2.
Uit louter kwaadheid weiger ik te passen,
voldoet me uitstekend en ik wenseh die niet
hoewel het geld in mijn bereik is.
aan de deur te knopen-.
Ik zie de zeven mooie kwartjes blinken.
ferch zal ze ze eerst laten .zien, want
ik ben geen bedelaar• dondert de man omhoog.
Maar jawel, ik nal mijn meen kwartjes geven,
en straks in de tram zitten met een •riks —
Ja, wat dan te doen op zoo'n °ogenblik ?
vooruit maar! Wie zijn hoofd niet gebruikt,
Ik met twee meisjes in huis — de straat stil.
moet zijn beenen Maar dubbel gebruiken.
— Beneden hebben de meisjes bepaald een
blik van verstandhouding gewisseld, want de
Maar ik zou Mek, wel graag villen, dat
kleine komt de eerste treden van de trap op,
de schuldigen aan -dit etivel tegembet kwamen.
Want wij huisvrouwen moeten er kok maar
het pak zeep in de handen, dat ik heel graag
den onbeschaamder rëkël in het gezicht had
enze_beenen_ voor gebruiken of die • van- ons
personeel.
willen gooien — En ik zeg, zoodra ik 't pak
onder 't licht van mijn oogen krijg: eNeem
Nu de tweede kwelling, de tweede klacht.
die zeep maar mee, kind
ik zal er geen
Zwaarder kwelling, droever klacht. —
gebruik ven maken..
llopelooser vooral. — Mv home is my castle!
En de kerel terug: e Dat's wat andere.
Laat oen Ifollandsche vrouw 't niet denken
Maar nou heeft ze'm toch laten zien. En
in de morgenuren! Want dan is haar huis
dat zal ze, want ik ben geen bedelaar..
niet haar kasteel, maar een aanlegplaats voor
Gisteren zat ik bonen aan het raam te ontal, wat daar over den weg flaneert en maar
bijten. Komt een man met zoo's plat, zwart
eens bellen zal, omdat het niet anders te
valies aan, zoo'n echt garen-en-band ding.
doen heeft, en het er door terrorisme nog
Aan ons huis is hij zog niet. Ik besluit hem
gen paar centen uit wil kloppen. Dan is haar
in de gaten te houden. Eiken voortuin. gaat
buis niet haar kanteel, maar haar vestibule
hij in, komt er soms heel gauw weer uit,
strekt -tot verlengd verblijf, aan wie bij onwant dan is er niet opengedaan of hij is door
geluk de deur is door gekomen- en slechts
't deurraampje afgescheept. Maar wee de onmet geld er weer uit is te krijgen.
nozele, die hem opendoet! Of wee de ongeVrijheid! Vrijheid 'a morgen. in buis! Daar
lukkige meid, die juist bezig is aan de stoep!
gaat de bel en 't is een vrouw met rieten
Ik heb 't spelletje een poosje gadegeslagen.
dekschaalonderleggerijes. — En de bel gaat
Dolt aanhouden, dkt andermans tijd verdoen!
weer, 't dagmeisje moet stoffer en blik weer
Toen de man ons hekje naderde, heb ik naar
neergooien — het is de man - met de rd6
beneden geroepen: »iet opendoen! En zoo
goedkoop° eieren. — En nog een gaat de
was hij er bij ons gauw weer uit.

Na 't ontbijt moest ik naaien, en deed dat
voor 'ftelfde raam. En zoo heb ik eens kunnen
waarnemen, hoe lang die eene man de bede
straat geplaagd heeft, hoe lang hij verscheiden
huisvrouwen of meisjes van haar werk heeft
gehouden. Ook sou ik wel eens willen weten,
hoeveel geld hem zijn obstructie-tocht heeft
opgebracht, want als je er eenmaal ingevlogen
tour je cr allicht-toe om voor een dubbeltje
onbruikbare knoopen te koepen of voor vijf
cent spelden; die nietsteken. Dat dubbeltje
en die vijf cent zijn eenvoudig je losprijs.
En nu weet ik wel, dat 't allemaal menschen zijn, die hensch niet uit rijkdom hun
mearschenplagend baantje uitoefenen. — Maat
in den kaak is het toch niet, kim het niet
zijn. — En een groote plaag is het, vooral
voor de huisvrouwen, die het Milder bellekind
doen. — Doch — waar is hier de weg, om
het kwaad te genezen, en de huisvrouwen te
helpen? Ik kan er niet achter komen. —
Voorleopig zal ik maar weer de consignes
voor den decordienst verscherpen en mijn eigen
toezicht op de bel verdubbelen. — 'Verder
weet ik er geen raad op.
HUISVROUW.

of men ontelbare kleine 'castagnetten hoort.
Men had mij al verteld hoe een groot hotel,
electrimhe trams en meer zulke gruwzame
moderniteiten, deze oude plek geheel hadden
ontwijd; niet weinig verheugd was ik dan ook
te kunnen coustateeren hoe hier weer eens
schromelijk was overdreven. Met de auto laten
we ook Mena-House en garages achter ons
om te voet verder onsen weg te vervolgen en
plotseling staan se deer voor ons, de drie
pyramiden, de graven van K heops , Kephren
en Mykezinoe en de gedachte dat ze hier zee
duizend jaar vuur onze tijdrekening ook al
zoo stonden maakt ons beangstigd en we
voelen ons o zoo klein en nietig als het tel
ons doordringt' hoe menechenhanden deze
enorme steenmassa's eens opgestapeld hebben.
Het witte. maanlicht doet hen nog grooter
schijnen en 't is of hunne toppen den hemel
raken.
Een mulle sleede dalende weg gaan we ef,
beter geschikt voor ezel. en kamelen dan
voor enen:tengers en daar voor onze oogen
verheft zich. het ondoorgrondelijke onbekende.
Even als soovele duizenden vaar ons vragen
we eine af /wat is het, wie is het?, Ls het
de zonnegod Ilarmakhis of is krt Amenemhet
III? En het °enige antwoord dat we krijgen
is de raadselachtige glimlach, die om de gesloten lippen speelt, een medelijdende; spottende
glimlaeh ets bet niet weten, om bet wanhopige . zoeken en Mem der MeMehheid.
't Is vreemd, tsaar waar gewoonlijk aller
~der het taitaidieht ere blauwe tiet meeneem.,
wee hikt het hier wet of allee ia tee ~lijnt,
MA nevel ie gebald, de wijde. dei ende 011i

niet eetbaar mochten blijken. En als we
'e avonds onder den blauwen sterrenhemel aan
de keurig gedekte steeds met frissehe bloemen
versierde tafel zaten, onberispelijk bediend door
Soghri in zijn lang wit kleed met roode ceintuur, tarbouch, gele babouelies en natte
komen, dan gebeurde het meaignmal dat we
ons afvroegen nl' we werkelijk ver Van de beschaafde wereld in de woestijn zoem of dar
we soms in een of- ander . eprookje,a-restanrant
waren verdwaald!
Wit of we daar trek wel eiteoerden ? werd
mij al meer dan eens gevraagd en eerlijk »mrt
ik bekennen dat een groot gedeelte vaan den
dag met" nietsdoen werd doorgebraeht, doch
als dan de - Zen iets Milder fel seleen, den
bestegen we onze n:seiner:nen en werd de omtrek
.
geëxploiteerd.
I lus eerste bezoek gold den granieten tempel,
die eerst kort geleden ontgnemn werd — een
smalle, glooiende gang leidt naar de zelen
van den tempel, die nu nog maar nauwelijks
gelijk met de nppervlakte van den landen is. Muren en vierkante pilarm zijn van een strengen
eenvoud, geen' enkele versiering probeert de
rechte rijn te breken en oost een wonder zijn
de enorme aivare blokken gnitfiet die het
plafond verroer, op hun Omes gebleven.
Overal in den omtrek wolden omgevingen,
gedaan ; — kier is het mere Italiaanselre Moot' sehappn the haar geluk beproeft, dide gijn
het Eraii.1.11, die onder leidii4 ven bekwam, •
wisenten.. hei werk van Mariette vervolg..
kundige wannen odiel. Naspeen, Morgan 'Nl
&Ende non • wie Rede vele eminenten te
daalt. aan, 411 st rer,numithru ijver en.

gestrektheid zand, de sphinx ja zelfs de drie
reuaschtige triangels teekenen zich roze af
tegen het diepblauw met sterren bezaaide uit-.
spinaal.
Kleine, .grappige figuurtjea in witte gewaden
gaan af en aan of zitten onbeweeglijk stil
daar neergehurkt in hun afmeten barnon.
't la Iaat geworden, de meerite bezoekers zijn
reeds vertrokken en ook wij vangen, hoewel
node, langzaam onze terugmarsch aan en toen •
kwam over ons, het groote verlangen eens een
geheelen nacht of liever nog eenige dagen in
deze oude eenzaamheid door te brengen. Zon
het mogelijk zijn;' We spraken er over met
den hotelmanager die, niet in 't minst verwonderd over deze gril,-Matelijk zeer bereidwillig op ziek stam voor alles te zorgen en wel
hoofdsakelijk voor in alle opzichten betrouwbaar
personeel.
En soo togen we op een gorden morgen
bepakt en beladen naar Mena House waar een
gids ons met kameelen opwachtte. Zoo'n eerste
rit op een kameel is piet altijd een onvermengd
genoegen , wil voor de °negenden, l , maar is
men moment gewend Aan al Ar tegenstrijdige
bewegingen, dan is er werkelijk rriets aangenamer dan urenlang, mits minder lastigen drijver.
achter ziek. door de woestijn te dolen. Een
Flink eind voorbij de pyremiden engen we
ren af een hoogte merg« tenten uitgespreid,
om kampement!
In de krukt, aas de kok al druk aan den
erbeid eo al •poedig Merkten we dat hij iemand
wen die gijn vak goed verarmd
dar we
genut
htiNew thuis bedelen ka.. laten,
die we ede ko4ileti geween. ingeval de keetjes

Ge ziet, dat ik het goedkrlope succesje
versmaad om u een bloemlezing voor te leggen
uit al, wat we te boegen krijgen, zoo we
niet opendoen, en zoo onaantastbaar, veilig
opgeborgen achter de gesloten deur, door 't
deuriaanihje ons kalme e niet noodig. uitspeek.._

D Nederlandsche Kin bedschool.
Een school waar men weeft en waar men
naar urmt wekt . . toen wij er voor de
eerste gaal binnentraden, nu al een paar jaar
gelede heeft ons dit dadelijk zeer getroffen;
den
van dit tweeledig doel die heereehte
in de inrichting. Het was er weinig schoolsek.
Aan
hoofd VWO de weefschool stond een
vrouw, wier ijver niet te overtreffen wen door
haar goeden wil, wier niet weg te dringen
hardnekkigheid van geen wijken wilde weten,
waar het gold: de Hol landactie handweefkunst
te wekken uit een eeuwenlange sloop. Mevrouw
Boon-Clemens, de oprichtster van de Nederl.
Kunstweefschool is een Zweedsehe van • geboorte en door haar huwelijk met den heer
W. Boon sinds een twaalftal jaren 1 lol landsehe.
Zij, de Zweedeehe, heeft het weven grondig
geleerd, en vond er behagen in, toen zij zon
gaan trouwen, bij een eigen Ameublement het

2
gebracht. De . gedachte is bij hem opgekomen,
weerwerk te maken. Naar Holland gekomen,
er zon nog geruimen tijd verstrijken eer hij
. miste zij zeer het, mooie weerwerk waarvan
het Vrouwtje van Stavoreri; de legende van
de Zweedsche interieurs win overvloedig zijn
Dieren, van de Drie witte Wieven en. schiep.
voorzien.' Doch ,dit gemis wekte haar energie
&o comité; de stichting van een Kunstop om te onderzoeken in hoeverre de weefweefschool ten doel hebbend ,• is intussehen
kunst in Holland was verloren gegaan. Uit
als uitvloeisel van de Amsterdamsehe tentoonlouter belangstelling, en etudie nok zij erop
stelling,' in 1910 tot stand gekomen. Zooab
uit, ging de provincies in, meest op de fiets
het echter meer met comité's gaat, het werk
om na te vorschen waar er nog overblijfselen
werd tell'alotte door • enkelen verricht Hoe
roeden te vinden- zijn van die eens beroemde
dit zij, geconstateerd kan woeden dat de Ned."
Vlaannehe Weefkunst. Nergen vond zij terug
Kunstweerschatonder leiding van een Zweedsch
van de oude sporen: Alleen weefde men tfr,,
Hollandsche, ars den '..tourvang af de echte,
katoen, soms niet wat gekleurde katoen tot
gezonde opvatting heeft gehuldigd dat de Inmat,
een zeer primitief Weefsel.
lelie men voor te staan had, een op-en-top
Dit feit moest de jonge 'Zweedeche vrouw
nationale diende te-weren. Zonder een enkel
verwonderen die in haar eigen jeugd had gepatroon uit Zweden schijnt men te tijn be.'
leerd hoe het gobejimréven iu 'Zweden :ommannen. De eerste eenvoudige weeftechnieken
streeks zestien honderd door een Vlaziesehen
te leeren wan het eerste deel van dè school,'
• schipper, die- een winter in 't Zweedeche ijs
elke poging echter van' leerlingen en ook van.
was ingevroren geweest, wan overgebracht.
Waar 'in Ylaandereu en ilollaed de kunst • hen die bidt.; de rebool stonde», doek met
*belangstelling den groei van deze eerste proefvan 't gobelin vennardigen zen gaan afsterven,
nemingen , volgden gn oorspronkelijke patronen
begon ze in Zweden te leien, zoodat wel is
te leveren, werd aangemoedigd. Want het prinweer na een tijd van vervul, zelfs Zweedsche
cipe, dat mevrouw Boon zich gesteld had:
kunstenaars als Zoen, Vaal Larsson liet niet
voor éntwerpen te zorgen, doelt zelf toezicht
te houden tijdens de vervaardiging van een
'doet hun ontworpen gobelin, om op de juiste,
nuancen in de gebruikte wol te letten.
Al deze pogingen van mevrouw. Boon om
een spoor van kunetweven terug te vinden
in het vreemde land waarvoor ze de sympathie gevoelde van een tweede vaderland,
waren dus zonder resultaten gebleven. Toch
liet de gedachte van een nationale Holl.
weefkunst haar niet los en het was de tentoonstelling van Huisvlijt in 19119 te Ielst.,
dam in het Suamo-museuna gehouden, waar
de- hulp van meur. Bede voor de samenstelling
ven -de Zireedsche afdeeling was gevraagd,
dat haar oude verlangens, de weefkunst te
doen herleven, weer opwakkerden.
' Op de tentoonstelling van Iluisvlijt zelf,
besprak meeronw • Boon zonder te weten tif
zij zon slagen in het verbreiden aam de weefkunst, een der Zweedsche dames, die daar in
de Zweedsche afdeeling te weven zat (die zelf
directrice van een weefschool in Zweden was)
om eventueel bij de stichting van een school
in Holland de eerste leiding op zich te nemen.
Merkwaardig in het zeker wel, dat op diezelfde tentoonstelling- in den kunstenaar Gust.
e, d. Wall Perné de gedachte_ierd gewekt
bij het zien van de Zweedsche sage in gobelinarbeid uitgevoerd, of ook niet Hollaudsche
sagen op dergelijke wijze door Hollandsche
handweefkunst weden kunnen woeden in beeld

verbande wel elk spoedig opperelakkigresultaat.
De handweefkunst zelf was nieuw en ontwerpen, speciaal geschikt voor het doel, lagen'
niet opgeschept..
De weefschool, eondr ontwerpen begonnen,
begon nu zelf Nederlandsche ontwerpers te
kweeken. Vooraf hadden date de technieken
te heren om toedoende ontwerpen te krijgen
die uitvoerbaar waren.
-Hier ie een groote moeilijkheid in den
toenmaals toch al zweren stroggle om het
legen, dien de weefschool doormaakte. Ontwerpers! Maar het moesten kuna ten aars
zijn! Kunstenaars nog wel, wien de lost niet
ontbrak te beginnen met aan den weefstoel te
zitten. Zij hadden zich in te werken In den
gobelin-arbeid (in Zweden genaamd de Vlaamsche techniek) maar ook in de geometrische
gobelin en ook in het Smyenaweersel. Weliswaar zijn deze drie technieken geheel onafhankelijk.~ van
opzet van de ketting, doch
zij eischebedffiloedige ervaring tot hekbereiken
vee de meent effectvolle kleurverdeeling.
liet is toen met de weefkunst op' de Pril,
sengracht gegaan ab met gries Maurits die
de vloot wegzond. Want voor de leidster der
school, de geboren Zweedsche, lagen de Zweedeche patronen opgestapeld.
Standvastig bleef zij zich afkeeren en moedigde elke, hoe armzalige poging ook aan van
de Hollandsche meisjes. — De kunstenaars
immers lieten zich nog maar steeds wachten.

1 nsi ~ware" ean gen wand de tealtening ven

GIM, r Pi.—Pernd, van een Peluwen/le oase. - DiVourgod
Looi met een hond en een petnvenreeeen déoor send,de vooritegIngen der andere ontwerpen.

Photo C. J. L. vetooden.

Als op een prooi vief Men in dien tijd op
een simpel ontwerpje aan. -Doch tegenover
het gebrek aan ontwerpers stonden verrassingen in de. Uitvoering. De kunstzin van het
Ilollandsche volkskind, mits men het zijn

gang laat gaan, is zeer goed. Men moervreemdeling misschien zijn om de gedistingeerde
klenrzin• van ons volk naar rechtvaardigheid
te waardearen.
(Slot volgt).
A. us H.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 cent
•
—

die voortdurend in -de schado moet staan
van de aller-voortreffelijkste eerste vrouw.
Toch blijkt,. dat deze eerste vrouw nu juist
niet de vrouw van enkel opoffering en deemoed was, als men had geloofd. De kernvan
nobele. goedheid welke in Nina sehoilt, krijgt,
wanneer zij van de eerste vrouw, het geheim
van een schuldige liefde te weten komt, kans
zich te openbaren. Voortif gingen de miskenning, de grieven, de achteruitzetting die zij
als tweede vrouw Bevaren moet. liet wao een
rol-gedeelte waarin Enny Vrede al het temperament kon bonen waarover zij beschikt.
Haar spel en dat van het ganache geZelschap,
Veikade zelf vooraan, war van een gehalte,
gelijk men het niet al te vaak aanschouwt.
Voegt men bij het boeiende samenspel van
de liagespelers de waarde .van het voortdurend mooie decor, dan hoeft niet gezegd
dat we in sNinaa met een voortreffelijke
schouwburgvoorstelling te maken hebben.
,
•A. De H.

_

MaiSOD

llakker

C. N. VAN NATTUM

Hoogstraat 12,
Tel. Haag

195e.

Lunch & Tee Concert.
onder directie van S. VAN LEEUWEN.

Plots du jours .
van af 50 cents
warme art koude nchci s.
DE tiAGESPELERS.
NINA. -

Wapen van Mine.. Julian., In globagn.arleeld op een koenen mag*****d en aan Pende. Juliana aangeboden.

geduld zoeken en graven en die zich nooit
!omtrekkende schatten voor ons op te rapen.
door tegenspelen en teleurstellingen lieten
Nu is het een stuk versteend hout, dan weer
ontmoedigen.
eenige fossiele zeedieren en schelpen die zelfs
.Toen we eens langs zpo'n afgraving reden
al ie de oude tijden de aandacht trokken
en door de houten schutting gluurden, zagen • van Ilt•rodotus ara Strohol Ze gijn bitonder
we daar een heden berg doodshoofden en
goed bewaard en heel duidelijk kan men
beenderen en iets verder een mispel kleine
mosselen en :lekken, krabbetjes en zee-ezels
roodaarden bakjes en schoteltjes, die de duoden,
onderscheiden.
met graan gevuld, mede kregen voor hunne
Renhaal 't fellahdorpje Redraehien achter
laatste rein.
ons hebbende, naderen we niet voldoening een
Niemand was er te zien in heel den omtrek
•groot paimenhoech. 't Is
de been er overheen te kleuteren en zoo veel te
roemde hoofdstad van het oude K'eizerrijk,
nemen als we »mar bergen konden was dan
wier glorie 2000 j. v. Chr. eindigde, toen
ook het • werk van een oogenblik. h- beenderen
Thebe het middelpunt werd voor handel,
en hoofden , lieten we maar liggen voor wat
kunst en politiek en dat ook gedurende een
ze waren, dat zijn*. van die tropliceen watt .
zeer lang tijdvak bleef.
men toch niet met plezier mar kijken kan,
Afgebrokkelde stukken muur, &beis van.
Oneer van alle curiosa'. en rariteiten welke
gemme gleizen en graven, liggen over den
ik zoo langeamerhand verzameld heb, zijn
grond verspreid. Waar zijn de allérén van
echter die gestolen potjes voor mij het waarde.
sphinsen , wao de reusachtige tempels met
volst; niemand kiert mij hier ten minste
hun overweldigenden rijkdom en pracht ?mee knoeien beetnemen!
let zand, het gele zand uit Libië en uit
't Voormat:tere werk van Mariette is wel
de Sahara, heeft hen bedolvén en ab trouwe
de opgroing van liet Ilamilleuni der .kjois ,
wachters over dem hegMven schatten liggen
de graven der heilige stieren, geweest. 't Is
daar onder de wuiven& milten twee kolossen
relt lange» tocht over kale heuvelti en fee.ol
• ven graniet, helden van Rauwe, II, den he.
eend en leegs mode en breiuur rotswanden
tmtmkm Ns.:owtris- Eertijds stond.* zij aan
doelt als velare wiweiijithewonere trotset•ren wt•
den ingang van • ism tempel, no liggen ze
hint, in
, wel wetende dat
daar ter neer niet gebroken leden:eten, slechte
rijkelijk bedoend alillen 'word,: snor al Olete
de gezichten zijl: geheel Uiteet gebleven en
beoog,
munten int Mier de Weenden• fijnheid der
lino cir en kaal derg• nor minder ;tater rr
trekken, Mee newielijk te verkantten hee aidke
mik int moge eire ,
lelijke eni tres-Water.
boveinemoschelijke efinetiogen.
lorroin I
tza
erinelminlé te zijn en
In de nabijheid berichtigen w e nog tere
menigmaal 1105.1 floer drogehnhaa eek .Sati zijn
tempels, die van Plitelnitep rui Van 11, Nelkameel at Aalo-u glijd.0 om allerlei oer 4...
le:Magen Uil do vijfde iNuastie en die dm
•
•
\

Daar wordt men het wel langzam hand
eens over in ons land, dat de toonels elster
Ennv Vrede eene kracht is, in wied geesnd
telijke groei nog leng niet is tot s
gekomen. liet enthmisiame dat het jonge etsje,
uit andere kringen voortgekomen, den eruit
tooneelspelere over 't algemeen zijn
cruteerd, bij haar eerste optreden is ten debl gevallen, is geluwd, doch nu OM het de meer
ernstige tooneelliefhebbers die naar voren
komen en met belangstelling iedere creatie
van deze ernstige artieste volgen.'
Nina, of a pis house in ,ordere ie met de
Tweede mevrouw Tanetterav het laatste wat
moreel., Verluide onder banden nam. In het
eerste stuk, dat wij zagen, vond zij een kolfje
naar haar hand. Nina is een tweede vrouw
ongeveer 8500 jaar voor Jezus Chr. helden
()p de muren der verschillende kamers wordt
ons het geheele huiselijk leven der oude
Egyptenaren voorgesteld in fresco'e en fijn
reliefwerk; — een niet te begrijpen wonder
is het hoe de kleuren gedurende al deze eeuwen
nou goed als niets van hunne frischheid hebben
verloren. Hier ziet men den meester bezig
zijn middagmaal te .gebruiken onder de zachte
'tonen van harp en fluit, het geheele menu
wordt aanschouwelijk ,voorgesteld, eendeu en
ganzen woeden geplukt en aan het braadepit
geregen; — daar komt, er een van de vischvangst thuis en een groote mand vol vista
wordt uitgeschud; ook het geheele landbouwbedrijf is' nauwkeurig uitgebeeld: ?Imp.!,
graan en,
taaien, maaien, het dorsten. un
eindelijk de uitbetaling der boeren. Het bouwen
van een echip , het slachten der dieren, het
offeren van. fruit, — in een lange serievolger
de teekeningen elkander op, die van zoo
buitengewoon belang zijn voor navorachen
en liefhebben der oudheid.
leen lange gang van ongeveer veertig treden
voert om, naar de onderaarderhe begraafplaats
der Aide, een gloeiende hitte die om het
ademhalen belet, »Iaat oor tegen — bij het
tichipitiel der kaarsen onderscheiden we ren
tlits kl. lange gewelfde galerij, aan beide
zijden in room vierkante nissen eenheid,
die elk een reusachtige
leeraften van
glinstened zwart of asdal giet met deksel
eveneene uil edda Sa graniet gehouwen.
Welke eeuwen hebben ze uit de granietblokken gehouwen en hoe hebben 'reensehenkamden die gevaartes, die isagmeer l as u Uit
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SANIÓ
ELECTR:STOFZUIGER

KLOOSTERBOER
1f.VAN SANTEN
,;r1RAVENHAGE.
duizend K.G. wegen, cider den grond gebracht
en ordelijk in de niesen gerangschikt? Doch
niettegenetaande hun zwaarte en hun soliditeit
zijn ze alle op slechts één na leeggeplunderd,
wearschijnlijk door Perzische. soldaten.
En deze plundering alleen getuigt al Van
een ontzettende volharding en kracht; sommigen zijn er in geslaagd het deksel eenige
centimeters te verschuiven, anderen daarentegen
hebben een gat_ geboord, groot genoeg voor
een man om doorheen te kruipen en zoo den
stier van alle kostbaarheden te beenven.
De heilige stier moest 'aan eenige strenge
eisohen voldoen, alvorens hij tot de Apis gerekend mocht worden; non moest hij geheel
zwart gijn e» mout zich op- den rug de
teekening van een arend Verbenen, een Vierkante witte vlek op het voorhoofd en een
marabd op den tong. Wat de oorsprong van
deze wonderlijke versiering wel geweest mocht
rijn? Misschien moet men die zoeken in de
oude mythe, volgens welke een sterke stier,
vader der goden en der menachen, de ruimte boven het uitspansel bewoonde. Boven wijn
rug stroomden rivierara zijn buik was bezaaid
met sterreo, terwijl 'tijm, pootco de vier pilaren
der wereld vormden.
Een meute madam( is zonder bestemming
in het midden der groot. galerij blijven staan.
Ilij wam de luide! Nog voor dat de laatste
heiligt, stier gestorven was en nog voor dat
area hem, naar de voor hem hagende nis /
had gerold; 'wee de ,ombert der Apis ge.
eindiri en serge er node nieuwe goden in
getreden.
hier.
Wordt vervolgdl.

3
.

De Nieuwe Lunchroom

Ia 'de Kool:straat.

Toen we in ons nummer van 1 April 1.1
dele nieuwe lunch- en tearoom bespraken,
waren we nog niet in de gelegenheid, er een
paar kiekjes van te geven.
Thans kunnen -we die 'onzen
lezeressen aanbieden. Onze
,pleotograaf, de beer Ver, melden, wiet toowel van de
beven- als van de beneden,Inderi kranige ego's te Mi,kan, die •• we hier gerepro' diateield hebben.
• De eerste stelt den winkel
voor met daarachter de
ruime lunch= en teasalon en
neg verder op den iMhtergrond de gemakkelijke breeds
trap, welke toegang verleent
tot de bovenaal, dieop het
tweede kiekje is afgebeeld.
Waren we op den openingsdag in de gelegenheid,
ons er persoimlijk van te overtuigen, hoe de thee werd
geserveerd met alles, wat
zooal tijdens het afteritoon-tea-oortje in den
regel wordt gebruikt en konden wij daarover
met* lof spreken, thans wensehten wij ons te
overtuigen, of ook de lunch aan de hooge
verwachtingen voldeed, die wij er van koes-

nevennul.

Oh een eleetrIseke keuken.
In een keuken, door electriciteit gedreven,
moet met méér overleg en voorzichtigheid
gehandeld worden, dan menige dienstbode of
huisvrouw er op na zal houden.
De gevaren der electriciteit in de keuken
heeft zekere juffrouw eau Wertheim ie Berlijn
ondervonden. Ze kwam te kort bij een eleetrische pan, waarin iets gekookt werd, mI
werd gedood door een slag van 225 volts.

terden. Wij vonden een drietal heeren bereid,
zich, in dienst van ons bied, tuMehen 12 en
2 uur naar de lunchroom te begeven en er
een warm twaalf uurtje te nuttigen.. Met
opzet kozen wij er heer en voor. uit, opdat
de heer van Beaam' niet zon weten „noch

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 cent.

bedrijf 'den sluier behouden en zaten als geheimzinnige zwarte poppen daar temidden der
vrouwen van andere naties of ander geloof.

PERRY & Co.

•

INGEZONDEN IIEDEDEELINGM4.
Prij, per regel 40 rent.

20 Hoogstraat.

011tiligell de Danste
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• ele.eit MIJ., vee
•
ElINTETROLER LODEN V IEL
ENGELSCHE
P
-

lamestaschiet.

1eosereeo coorewo>

'We., es aenedenuul.

Phae G J. L. Veluwe..

'zelfs maar vermoeden, dat het de Haagsche
Vrouwenkroniek was, die een. weten wilde,
ter deeg lunchroom aan de eischen des tijds
voldeed.
liet rapport, ons uitgebracht, Was uitstekend. De heeren hadden
het Are4 gehad• eau hadden niet alleen ,uitstekend
gegeten., maar ze warentevens vol lof over de keurige, intiem gezellige zaal,
over het geeivi lietertlestrijkje, over de vlugge bediening
en over het damespersoneel,
dat eje toch meer huiselijk.
heid doet gevoelen dan een
kenner in zwarten rok..
In één woord: de heeren
verklaarden, dat oe meer in
deze lunelhaeraingen Ittnchen en dat de Vrouwenkroniek hen voor lunohroome
als eetgelegenheden ',glad
had gewonnen.:
Hieraan behoeven we
Photo
I.. Vemen., niets toe te voegen.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN:
Prijs per regel 90 cent.

SekierR1)11Teht

jvSeNezitRo
NOORIZI111f. 140.
1.q.5F9.9.N 8195

NooRD6O/De S02.

MASTER
M SINGEL ne-236
15e, groette bladen, hebben een bericht, mel«WIM eer sonexCalisenEtomerr
dend, dat -de emancipatie der 'rurksche vrouw
6ENEELE wonen..
begonnen ia, blijleene de 'oprichting van een
tijdschlift, waarin bijdragen Zullen varenlijnen
in het Tunkeeh, Arabisch en Trausell en dat
Kludermopje.
•
bestemd • zal zijn, door alle vrouwen van liet
Argeloos, niets vermoedend van het natie-,
Ottomaaneche rijk gelezen te worden..
Begonnen, dè emancipatie der Turksche • rende gepote gebeuren,. is kleine driejarige .lan
naar bed gegaan in den vooravond. 'barna ie
vrouw? Nu pas? Dat" heeft de groote pers
de reepleegater gekomen — het kleine broertje
werkelijk mis. Reede jaren lang woelt en werkt
of zusje zal nog wel voor den morgen daar zijn.
het in de Mohammedaensche, vooral in de
Jan wordt wel eens wakker 'e nachts. En
Turksche Vrouwenwereld. Getuige Pierre Loti's
zijn mama, wier matige hij tot nog toe was,
Les Désenchantées, wanrop we dezer dagen uitheeft hem verwend door koekjes voor hem
voeriger terug . hopen te komen, mede naar
klaar te leggen op den stoet naast zijn bed,
aanleiding van geschriften, in_ het licht gegeven door Zeyeeb Ilanoem, waarin se reageert
opdat hij zich daaraan te goed kan doen in
op de kennismaking met de Westersché-be- . het stille, nachtelijke uur.
schaving.
Dezen avond echter heeft mama de koekjes
vergeten. En als Jan wakker wordt en op den
We weten positief zeker, dat we ruim twee
jaar geleden een bericht omtrent de verechijstoel naast hem de gewone hertvereterking
mist, .begint hij te roepen, eerst om de koekjes.
ning.„..1a_
n een Turks& blad voor en door
vrouwen, • hebben—gelezen. Heeft pat
en dan om zijn moeder.
Daar gaat de deur van de kinderkamer
Wellicht geen genade gevonden in de oogera
der regeering Is het al te niet, en Willen
Mien. Het licht van de gang komt naar binnen.
In dat licht ziet Jan de pleegzuster — onde TOrksche geëmancipeerde *uwen het weer
eens opnieuw probeerene Dan zullen ze het
gekende, ongewone verschijning. •
deun keer waarschijnlijk wel winnen, want
Hij staart en staart — vriendelijk spreekt
ze hem toe, vraagt hem, wat er is - maar
allentlimst zijn ze begonnen met de regeering
voor zich in te nemen. Ze 'sporen elkaar en
hij kan niet dadelijk antwoorden, geslagen van
verwondering ovet zo'eíveel vreemde. Nadenkend
haar lezereaeen aan, om geld bijeen te brengen
voor Turkeche oorlogschepen, en desnoods haar
ziet hij de verpleegster aan, eteede maar aan.
kostbaarheden voor dat doel te offeren!
Hij tobt zich af, wie dat no toch wezen kan —
Ook bevat bet eerste nummer dezer vrouEn hee g die nu toch aan moet epreken —
wentrant een artikel over de roeping der
En de slotsom van zijn overpeinzingen luidt:
vrouw als verpleegster en "als arts. Een ander
slem and, heeft moeder geen koekjes klaar
gelegd:' ,,
-artikel heet ene Mohamedaansehe vrouw
Irbilr en na den sluier.'
In dit artikel wordt het moderne en liet
A.DVERTEN'TIEN.
antieke • Turksche vrouwenleven met elkaar
vergeleken.
sluier
N a den sluier — zij zouden dus den
afgelegd hebben, met het aannemen van moderner levenswijzen. Toch herinneren we ons,
oog voor kort een groots plaat in de Beeliner
hiklY« G. DE CLF.P.SMIT
Mustrirte te hebben gezien, voorstellend een
I
•PAO 0 E 5 •
telefoonkantoor in Constintínopel, als bij ons
HAY
RUNSTRAAT
e.-Ewo 7334
bediend door dames. De Turks eh e telefoonjuffrouwen hadden zelfs in dit hyper-moderne

Meest uitgebreide, zoetsering

LEVENSPOSITIE.
Aangename, nette en zeer winstgevende positie voor een beschaafd
Heer; In ;elders tal van jaren bestaande fabriek en detailzaak met
gebreide clientèle over geheel Nederland. Kapitaal beouodigd
voor overname inventaris 30 Mille. Voor bedrijfskapitaal in den loop
van pl. m. 5 jaar 150 Stille, wat onder eigen beheer blijft, tegen
volkomen zekerheid en hooge rente. Vakkennis absoluut onnoodig
daar uitstekende technische en administratieve krachten jaren in de
raak werkzaam zijn en met flink kapitaal willen deelnemen. Aitoon.

Parasols, Encas,
Parapluies en
Wandelstokken

Na- V. 14 ISDN PFAFF.

-

Telma". Intern. 4129.

Plaats 24.

Costurne tailleur

lacl.f.Biegeleet
PelloRUIE.FABRIes

Vainstriat 31, Pagastrtat 18

motversiag over de laatste. jaren.

nam . maat, in blauwe Serges of Engelse!~
fantasie stol. Mantel met zijde geroerd.
le klasse coupe en uitmuntende ~making

VENHAGE.

Brieven onder Ne. A 110 bureau van dit blad.

68.-.

Telephoon" No. .2502.

De ontwikkelde Vrouw
betaalt geen honderd gulden,
voor tete wat zij even goed,
zoo niet beter, voor wijftip
gulden kan knapen.
Dat ie de reden waarOpt Wij
zoo mie ontwikkelde dames
onder onze olihntdie tenen.
Men raadplogo etende OM«

ne"

xe77 e4 ef‘feke4-eYNa
eS;idet:oli; á'frei2y ifïnf ezia:.

advertenties, reme/a/Mande ia
rade dumetpost", „het Vaderland". ode NieltWo Courant"
en „de Haagsehe Courant".
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„Aux Elégantes"

EDUARd PELGER.

Télép. 1943 — 77 Noordeinde. — La Haye.

Prinsestrut 35 's-gravenidge.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS
FOURRURES — ROBES DU SOIR.

Costuorsee Tailleur

AMAZONEHOEDEN

faits sur menure á partir de

in zijnen strop en. Gasteer
in debt:gente modellen.

FOURRURES.

t

•

Apotheek er. R. AMINE
Korte Toten 7-7a.
Gebr. 5141IFGEL,
Neordelude 17.
C. J. R. r. d. 5419 & Zn..
erorneurkt 27.
LETITRE
Groentearkt 35

Geeft uit s

Laan van Meerdemoor1 23

5 pCt. OBLIGATIEN

Geplaatst Kapitaal

è 1001 ;, pCt.

butes Nouveauti's frannaises et anglaises.
Van Swietenstraat 45.

1 MILLIOEN GULDEN.

MAISON
DE
BONNETERIE

fl. 95.—

gitmE ELCAYA y bet ideaal voor de beid.
Verkrijgbaar te 1s-Gravenhue:

Maison H" LAUSBERG
TAILLEUR POUR DAMES.

,s-GRAVENRACE _

LE,ERANCIER. 00N
pr. KONINGIN.

Non

TELEPHOON 3902.

YABERLANISCRE BAH

14

KAMPNRE
IRA PAULOWNISTRAAT 69,
tiektt4W-""
el. H len
kan de Cake

Gummi en levantsche sponzen.

H. H.

90°

A. P. SCHIEDHATER

PIANOPORTEPASIM

Wed" STREITWOLF,

RE

R013ES EN

Sb H I E DMAYE R,

JONGENS- EN MEISJES-CONFECTIE.
ORIGINEELE ENGELSCHE MODELLEN
ENGELSCHE STROOHOEDEN VOOR JONGENS EN MEISJES

GRAVENSTRAAT — BUITENHOF.

Au Corset Francois
DEN RAID---• LEIDEN
aR Vischmarkt 7 Prilisistraal 98
n Telefoon 11 Telefoon 3346
ONTVANGEN

Bonton
Adjusto
• Royal Worcester

LANGE HOUTSTRAAT 1
TELEL: 2858
LA HAVE

Deze eersets voldoen aan
alle eischen.
Speciale a fdeeling
ril voor corsets naar
X maat van af f 10.
to

"1

c M'-STS

Pbme

Tafelgoal naar Klassieke
en 0 tersche Kunst.

PAIISKAHERN
5) ZICHTZENDING

Mme

Geaty eerde en Oud.
Hollondsche ~renen.

W. J. M. Frederiks
Corsetière

VAN BEN IRIEl ei BLISTER,

Een BESCHAAFDE DAME,

Koninklijke Eindhovensche
Fabriek van Damasten Linnen

liefst niet jonger dan 30-35, kan

Monsterkamer en Kantoor

met f 6000.- vast (1000.- per jaar
verdienen door zich te associ
met Holt, dame; goede winstgevende

BALISTRAAT 51
.a-asen VEN/MOE.

zaak in Engeland. Geen risico. Hol!.
ref. Brieven franco onder No. A 111
bureau van dit blad.

FOURRURES
Robes

Open van 10--12 en van
2-5 uur.

Maateau

Agent

WILD EN GEVOGELTE.
PATÉ DE FOIE GRAS.
PIEPKUIKENS, KIEVITSEIEREN.
Onderwijs in
Maatknippen, Patroonteekenen, Centime- en
Mantelmaken
Cursus'
fl. e p. nul.
Privaat
„ 10 ,,
BEGIN VAN DEN
CURSUS
NIEUWEN
IS A1EI

MOL L. A. v. ROER
PAN RIELISTURSTRAIT 55.

G. D R

13-13 E

lE

SPUISTRAAT 6
TELEFOON

1751

ONTVANGEN de nieuwste genres voor het aanstaande seizoen in

JAPONSTOFFEN
Katoen. Wol en Zijde-CriSpon, Sehoteelie en

Reisschrijfmachine.
Sprolaol gyasoldkt rome
Dammayielbrerik.

Licht en Elegant.

k snorden de stelen wao ieder artikel zoo spoedig mogelijk toegezonden.

~kW r ras.—.

Groote Assortimenten :

J. Timilermans'
Kantoorboekhandel.

Witte Batist en Voile Blouses, Witte Geborduurde Japonnen, Rokken, Kousen, ~horten.
x

•111•71-41,»_

_
Ih• ‘olorliobbeho

Am,

Vlaming•trant 22.
- PERKE0
3I

gekleurde Zijden stoffen.

Frotté-stoffen, Zephyr, IVIousseline de laine,
Voile, Batist, Piqué, enz. enz.
Op

Gescher & keeper,

I
,
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_

.

kok kerkj,

IROTTOWAIG.
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4141.-__ei X'

Weidt pada no pad ~klam

onrin"-n II. I.. '•1111T..

Linoleum
Vraagt onze Staalboeken.
TELEFOON HAAG' 7500.

Woensdag-6-Mei-1914:--

Eerste jaargang.
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Dit bied venehent leden* Woensdag en Zaterdag.
De abonnereentwirgs bedraagt 1'0.71 per kwartaal,
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MODE.
Era g maat uit 9.„ brief van
jeugdig echtgen.t aan zijn vrieqdVerder heb ik dan eigenlijk
geen nieuws te vertellen, of het zou moeten
zijn eert huieelijk avontuur, dat mij overkwam
en waarvan ik weet, dat het 'je belangstelling
heeft. Alzo°. een dezer dagen van bureau
thniskomend vind ik mijn kleerkast wijd geogend- en een gedeelte van den inhogd op
stoelen verspreid. .Groote goedheid I• denk
ik, e de ...maak, - en zonder mij daar
iets van gezegd te hebben -.a
Ik loop onmiddellijk heen om mijn vrouw
mijn misnoegen over deze eigendankelijkleid
te betuigen en vind haar staande voor haar
kladspiegel ... .Natuurlijk, waar wou je een
vrouw anders zoeken !d hoor ik je al spotten
en ik zie je hatelijke grijnslach, - maar ik'
verzoek je, ellendige celibataire, val me niet
in de rede en luister, -.ze stond voor baar
spiegel en - ze had een van mijn nieuwste
vesten aan, 't kleine ondier ...
,Wat voer jij daar uit?a roep ik zoo barseh
mogelijk en verwacht, dat ze verbaasd zal
staan van schrik.
.
Geen kwestie van !
..Een vest passen,' zegt ze doodleuk, terwijl ze haar klein, tenger figuurtje naar alle
kanten draait: *Toe, kijk jij eens, - vindt
je niet dat dit streepje aardig zou staan hij
mijn blauwe pak?... Maar ik .geloof niet dat
het zal gaan, ... Me je, de rug kan ik gemakkelijk innemen, maar van voren is het
niet goed te krijgen; - het is te laag liltgesneden en die omslagen, dat is ...a
Ik wist niet of ik moest lachen of kwaad
werden ...
riMaar....-zeg ik, .dat is mijn vest - wou
.
.
jij. dat - dan -P,
,ia• antwooitit se, of het de natuurlijkste
mak van de wereld was, ',vesten, dat is nu
mode en ab ik dit nu kon veranderen, dan
hoef ik er geen te knopen, - kijk - ab ik
olk plooi maar weg kon krijgen -.*
`II, Ja! nog geen jaar .getrouwd en je
vrouw haalt je kleeren uit de kast om die
voor ziehrelve te vermijden!
Ik heb het kostelijke • stuk gered en ben
meegetogen de stad in om een ander riemplaat voor haar uit te zoeken. Ze is er dol
mede ingenomen; maar ik vraag je: waar moet
het heen! Dat eest is weder een nieuwe stelling, die zij in den strijd om gelijke rechten
veroverd hebben, en vóór we het goed beoefen, zullen we over de geheele linie verslagen zijn !
Zonder slag of stoot hebben zij er zich van
meester gemaakt, van het vest zonder mouwen,
het echte, het mannelijke vest! en zij dragen

•

•

Feuilleton.

OIT HET LAND DER PHARAO'S.
V. (Slot).
Een laatsten blik laten we over het panonkma
glijden - rechte de inramide 0 h degrees van
Zosiri en daarnaast die van koning Onnos;
met die van 1,eboncir en die van Dachour
vormen zij een lange keten van dertien dertien
-triangels—vreemil staan. dam, in mystieken
glans van wegdoezelend zonnelicht. 11 die vernikkelijke tocht terug! Als goud
schitterde het zand in den gloed der ondergaande zon. 't Is Lel laat ah we eer 'eiijk
ome tenten bereiken, da avondster donkert al
aan den hemel en heel in de, verte blaffen
de wilde' houden en huilen de jakhalzen.
En als we, danig verterend, weer in de
stad, terug zijn gekeerd, dan-voelen we OM,
hoe kort onze afwezigheid. Ook geweest moge
zijn, geheel vreemd int deze drukte , ni dit
modernisme. '
We hadden ons zon in de eenmamheid en de oudheid ingeleefd, dat het
hotelier. PICL al Zijn mondaine gedoe wel
wat heel empoelielend op Me werkte: we
maten toen naar een ...matig tusselien verleden en hedens PP voeden 133.11 al spoedig
13 het poot'
poot'Earptizehe aasrum: gekwek.
ntiddairma beeehten we hier Mier en hoewel

-r.
I
PRIJS DElt ADVERTENTIEN:
. Bonzen van skarot manris ne Reuma :
Van 1-6 regels 11.26. Elke
meer f 0.20.
•
reeel
ANEUTERDIJK 16, 'a-ORAVENHAG E.
naar plaatsruimte
TELEPOON 2112.
berekend. Bij abonnement belangrijke korting,

•

-

Hoofdradactrice :

trlaine betreft, - ook die dragen wij, niet
het met een air, een ~ie of zij het haar
Je staat
om der wille van de gelijkheid in kleeding,
leven lang gedragen hebben
hoor, .maar. omdat we het wel een grappig
versteld over zooveckaanpamingsvermogen1 En
..
_
..
accessoire vinden; - maar laat mij er a bij
ik moet eerlijk bekennen, dat het werkelijk
vertelleng dat wij even ingenomen zijn met
aardig Maat. Mijn kleine tiran ten minste,
een ander prilletje , dat, onlangs het licht
ziet er allerbekoorlijkst uit. in haar blauw
serge (eilor-made met dat wit moiré vest, 'en
heeft aanschouwd, n.l. .1a broche montres ,
plaatsvervangster van den - horloge-armband,
een groote kraag, een -,,incroyables, .. . die
waarvan men langzamerhand
n
scheen
ik listiglijk voor haar heb• gekozen, omdat
ik het ~n echt vrouwelijk cohfiehet vod fe kregen. Met uarwer e, • t een wijzerplaat
van één centimeter middellijn heeft, ia aam
-, in mijn eentje heb ik daar nn pret over. En weet je, wat mij het meest amuseert
gebracht in. een met brillantjes of parelen
van dat edameavestd ? tiet enthousiasme waar- - bezet platina staafje, -en wordt gedekt door
mede al de zakken benut worden I - Dat is
een eveneens met steentjes versierde kas; het
is een byou,, dat zeer voldoet .meerhen de
de bekoring van het ongewone. --- Toch heb
ik mij, als verantwoordelijk leidsman verplicht
luchtigé ruches en djnelllisses , die de laag
uitgesneden halsopening onzer blouses en jagevoeld, het lieve kind erop te wijzen, dat
ponnen aanvullen, Het heeft bovendien de
men in een vestzak hoogstens een zakdoek,
verdiensten van' praktisch en nuttig te zijn,
mat klein geld en een plat horloge met
thatelaine bergt.. ... i.,,-....---.
wat niet van alle hyena kan gezegd werden.
- Gevolg: twee dagen later zijn we een
Mij dankt echter, dat anderen daar meer van
chatelaine gaan kenpen, - aardig dingetje
zullen kunnen, proSteeren dan de draagster
celvet ....
van zwart moiré lint met een schuifje van
similis, - en nu is mijn vrouwtje over-geDat décolleté van het dagtoilet heeft eene
lokkig en - iemand ronden niet minder -0
menigte van die kleine opschik-artikeltjes doen
.
ontstaan, waarvan wijjaren lang niet hebben
Tot wever de gelukkige echtgenoot van
Willen weten en die kenmerkend zijn voor het
het zninige , overlegzame mevrouwtje, dat
eigenaardige . rococo-genre der tegenwoordige
graag de mode in al dercelver fantaisietjes wil
mode.
Kralen en gitten, witte en zwarte, zoowel
volgen en daarom dan ook maar - preod
con bies oh elle le trouve !
als geklemde, spelen daarbij een groote rol; zij worden tot hoge, in een tree eindigende,
Andere lansvaders mogen zich voor gewaarschnwd honden en op de veiligheid hunner
snoeren geregen en losjes dichtgeknoopt gegarde-robe. bedacht zijn! Want het is volkomen
dragen; - ook wel als .tour-de-con*' en dan
waar: wij -dragen vesten onder de jaquette
versierd met kralen motieven van gemengde
van onze .tailleurss, vesten van witte zijde,
kleuren. Dikwijls ook zijn zij in overeenstemeffen of :gebroa.ra, van soepel satijn in
ming met de lange oorbellen, die meer en
sprekende kleuren, van schotsch taffetas, van
meer en vogue komen , vooral ook al weder
in geslepen git enkristal, met een peervor,
gestreepte naomen , ook van simpel linnen,
piqué en wat dies meer zij
En
milten hanger.
ja, - 't idee is aan het heerenveat ontleend,
Een bijzondere voorliefde legt de mode aan
dat- valt niet te ontkennen, behoeft antineet ,-- - -dag'
dak -tobr lel' "Siliilli," zwart' flulieelen
maar daarom is het nog geen slagfiche nalintje, 'echt dingetje uit de oude doos, dat
volging ... bij lange niet! ... Wij hebben
nauw om den hals sluit, hetzij zonder eenig
wel gezorgd er terstond den stempel onzer
ornament, hetzij niet een schuifje van staal of
persoonlijkheid p te drukken ..... La ante
similis, waarvan dan in het midden een of
• féminiee .... Of draagt gij soms, mijnheer,
ander pendentief afhangt.
laag over het vest een ceintuur van zwart
Uit diezelfde doos, waaruit dit halsbandje
fluweel door een bereden gesp afgesloten? -werd opgediept, kwamen zoo waar, ook weer
of een van schotsch lint, die op zijde, -een
de . armbanden van zwart lint voor den dag,
weinig meer naar voren, is dichtgeknoopt en
die eens de polsen onzer grootmoeders ommet twee lange, in franje oitloopende Milden
sloten. Bij voorkeur kiest men er moiré-lint
tot over de knieën afhangt? - of een van
voor. niet breedst dan anderhalve» centimeter,
dezelfde stof als het vest zelf en. die aan
dat met een antiek, of bij gebreke daarvan,
- weérskanten door middel van metalen vetermet een modern schuifje wordt gegarneerd...
gaten en 'een koeeed wordt dichtgeregen? Voor al die ijdelheidjes, gespen, schuifjes,
en heeft uw kleérmaker zich ooit verstout in
hangertjes en ZOO al meer, wordt behalve
de roerpanden. van uwe jaquette, ter hoogte
staal en simi lis, dat ik reeds noemde, ook git
van liet middel, een verticale gleuf, hij wijze
en barnsteen , 'koraal, Inpik% jade, malakiet,
van groot knoopsgat, te maken en daar een
zelfs schildpad en parelmoer in een zetting
tenten ceintuur doot te halen:?
van opengewerkt oud zilver gebruikt ....
- Neen immers, - en wat nu die eendWie een beetje bijgeloovig is uitgevallen,
_
•
,
het ren geenszins in mijne bedoeling ligt een
- zoo uit het leven zijn ze genomen en daar
beschrijving van dit museum te geven en denneergezet en is het niet of een enkele aangene die het niet hasocht heeft, te vervelen
raking met een tooverstaf hen zou doen hermet esse nauwkeurige opsomming van alles
leven? waarlijk een beeldhouwer -uit onzen
. wat ik wel heb mogen aanschouwen, zoo wil
tijd zouden-ze geen oneer aandoen.
ik met een enkel woord toch gewagen van
Boven in de ruime en goedveritatv_ailen
de enorme schatten die hier versmeid rijm
zijn de meest verscheidene voorwerpen met
Hoe is hier niet alle, samengebracht wat men
meg en kennis gerangschikt en uitgestald,
gezien en waarover men gelezen heeft, van
barken, wagens, letlik.ten, stoelen en tafels,
de veen verwijderde tijden van het vgliirja, alle denkbare huishoudelijke artikelen in
Memphiseho tijdperk tot aan de firieksch- „hem, koper. en henna. Wapenen, • pruik"
Botteinsche er —Klijári211.11e geschiedenis 3311
stoffen. mand,» va» gevlochten palmbladeren
Egypte:
of papyrnsriet, juist omsla ze nu nog gemaakt
.
Beneden .bevinden we om te midden van
werden en dan• een schat van byens in goud
het overweldigende: twee geheel Pre kolossen,
en ,'mail. Opgetogen zijn we 'over de fijne en
symbolen van tlgypte's groet verleden kreten
zekere aantelt en neer de verscheidenheid in
van af h.or renzenvoetatukken den bezoekers
vorm en versiering. Vele van onze M.m..
welkom en den gaat het langs banken offer.
stijl bradies en gespen en kettingen vinden
tafels en mareopha-gen langs beelden, die
hier hun oorsprong'. men vraagt zich af of de
duizende jaren onveranderd en onbeschadigd
naam •Moderne K..,' 0,, weigarf gri".en e,
zijn gebleven. De uitvoering van sommige
Fat tiosehen al deze relieken liggen, in
dezer beelden is' zoo buitengewoon, vooral
hunne sareoplingen en •shelits liesell in door
die van de J'harao's Képhren, Ousirmisen en
een, glazen deksel, tic mummies, -- vair hei
kanon', dat men al heel licht gaat twijfelen
ineerendrei ven koninklijk. bloede, rotseen
of aij werkelijk vierduizend jaar 311111i onsr
die eens benijd werden on, hun markt ..»
tijdrekening 'vervaardigd werden en hoe nauw.
rijkdom en die daar iiii tentiminwsteld liggen
keuriger men 3C ~bedoekt, hoe uwen olie
ontdaan van alle pracht, ja dam
zelf. ,111
bewondering stijgt voor des. timmerwerken.
de meterhinge a hekel»
en toendir limitne
hoerael is Pt al 111C1 111,1Cht1,1`31 over liet
ven...Mimi» Ide tosinserpcn wan, &dramde
limoen beeld ,an kalmte., tijdgeotan sast
M ee» WIM., 134.1133.11c11. 1'11 Icef111C11 C11 thrh•
themo
a. en r., het linnown beeld ,an et,pi I.
ten als wij.
'

zal wijs doen met beleid en kennis van zaken
tette keuze uit al dat fraais te doen ; want
het is lang niet onverschillig wanneer men
de diverse steenen draagt! Iedere maand heeft
de hare. Zoo ie b. v. de gevaarlijke opaal
alleen in de maand October niet noodlottig
voor de draagster., gedurende de elf andere
maanden van het jaar moet men hem maar
liever veilig opbergen
Lacht u daarom, mevrouw? .... maar het
is zeer ernstig. Immers -einde eeuwen her,
hebben de Indiërs, de Perzen en nog vele '.
andere dostersche volken zich met die wetenschap
bezig gebonden en de tooverkraeht der edelstemma onderzocht en beproefd. Waarom zonden
wij in ons ongeloof zooveel wijzer zijn dan zij? ..
En hebben wij niet aan het. geloof, dat zich
door alle tijden heen met die steenen heeft
verbonden, de heerlijke, middeleiorsehe sage
van Wagner', kunatjnweel te danken? In
Wolfram's ParsivaI verschijnt immers de Graal
als de soms met bovennatuurlijk vuur schil.
terende edelsteen , wiens herhaalde aanblik
aan alle goede en reine menschen een eeuwige
jeugd verleent
-Laat mij ii dan nog steggen, dat volgens
madame de Thebe; de bekende specialiteit op
dit gebied, smaragd de steen is, die in de
schoone Meimaand behoort te warden gedragen,
met seringen en rozen als bijbehoorende bloemen
en met grijs als klem.
.
•
'
l,
CORRESPONDENTIE.
I
1,.' d. Br.- Dodr een huisnaaister een tailleur
.•.
laten, maken,' Dat lijkt mij wel de meest
ge w
e aller ondernemingen! En dat, terwijl
er
vele en zulke goetle adressen zijn , geeft ai, steeds -, wam men u eg
n
. '
kr-wijze helpt. remitt eer'gij1.,,,,
`5'n "'""".'
.
M i•r. d. D. Mattenkruiden ; - ni con•
rente pakken. ene vallen
in htinen zakken
°liber .;-in bewaring geven bij sec bewfirma. 'Dit leekte is wel de eenvoudigste en
zekente weg, - eias liet is nu ook te tijd
om dat te doen.
.
.
•‘' ra agster. Op e I mag ik hier geen
au"!°5rd gevers.
"N" 2. Indien u briefpapier wilt parftuneeren,
zinra :dil bescheiden, dat niemand het merkt.
3i" g. De Furlana-muziek van 's i c ri I a
1I o I e ti !Edelces Can soh-Janichen klikten'.
. N" 1. Voor reismantel
zou ik geen cape
aanraden; veel geschikter een jas - model
met mouwen en flinke zakken.
N". 5. Ril glim; leer neemt niet half zoo
gauw aan als to,-de.
__ -, . _ .
_ . _ _
__. -.
.g amses I la, lezen we op een étimMtte en
met ontzag zien we neer op de overblijfselen
van den negentigjarigen, die daar niet dreigend
upgelitien arm naar ons ligt te staren. lesostris
die eenmaal alle volken',, der- aardt. deed
sidderen voor zijn 'molt, die het bijna bovenmenseltelijke toppunt von pracht en triomplien
kende - de koning mitlei, de koning.. de
halfgod, wiens schoonheid en kracht venvaiwigd
moesten woeden in ~interen en grindt-om
en, -- tumentig- ligt 'rrif -d..p, -W•elMei
het beeld van .11 oud e» afgeleefd bedelaar
met zijn geelachtigwit haar en afgebrokkelde
tanden dan Van een groot en gevreesd heerseher.
I), ZOO zij het ecns wisten, die marlItige
vorsten en vorstinnen,' welk mme creemliike
wrindering. welk 11.13• doorloopende pijniging . •
11111 thans niets meer te ',UIL 1111f1 1,11 11111111111'P
in een eatálops!
in een aangrenzende zaal bevinden ziek de
mummies raai de heilige, tieren en ook th lieveling...e-4,n der ,cestelijke la u°
zeilen katten en honden ,inden hier een
'laarsje. N..g zeer goeti te iterketown zijn .1.. •
hl...middelem de minzeelsett en .i. ~1...._.duif, spe ....lomp. nadien 1.11 granen - deze
111431C11 hl CCIL gumt ....mek. grpillidig naas,
dr olmalenkattier laar de sareoplomg +med.' .
sou behtieftlen• de dimden er ...ebt* 01.-1 op .
uit om ,oerloet te metro, .1....di ,malen Ine
hunne Ii7elimppiplig. gereedstaan

2
OF ER ZOO ZIJN?
Voor X.
Mijn lieve X, je bent een beetje veroift.
wurdigd over die twee, dame» in de tram.
Je kijkt een beetje op.se neer. Dat merk ik
aan alles. Je weet wel, dat je_geen unicum
betrapt hebt, maar je vindt je ontdekking
tbeh merkwaardig.
alleen, je minachting
Ik voed dat ti'dc
durfde ik niet. dalen. 11.vermoeddr, dat bijgeloof nieta bewees Voor de nieerdere of mindere
superioriteit van een geest — ik voelde, dat
die dame, ondanks haar houtsoekm om af
te "kloppen, heelemaal niet daim of onnooiel
hoefde te zijir — celfa kon zich in dat matgrijze costinun een onzer meeat hoogstaande
kunstenaremen of vrouwelijke geleerden 'bevinden.
Dit alle, vermoedde ik, en vermoedde, ik
reeds lang. • En ziet — daar komt Femiun van
de week — en daar zie ik mijn vermoeden
.
opeens bevestigd, eet hoi,
thn het verkeerde idee weg te nemen, dat
wetende vrouwen, heeft de redactie van Femina
een onderzoek ingesteld en ie • gaan intervieuwen omtrent haar bijgeloof, of omtrent
haar inmeng over bijgeloof: twee schrijfsters,
een actrice, een advocate, een luebtvaarster,
ren danseres en — Sarah Beruard in hoogst
;... eigen persoon.
tien waren ze bieloMig, de een min,
de ander meer. Elk van haar had haar bijgeloovige maniertjes, Zooals lefkloppen, maniertjes,
die ze voor niet, ter wereld zou willen afschaffen.
,Sommigeu van haar schaamde» ziel, een
beetje" over haar bijgeloof en zeiden, bv. over
dat afkloppen (eigenlijk is het geen afkloppen —
de Franeaise en de Engelsche zijn al tevreden
als ze het hout maar aurakeu):
maar dat is geen bijgeloof, dat is zoo
maar een gebaartje..
Enkele anderen, ondei Wie Sarah Bernard,
kwamen er rond vooruit, vertelden ion het
geluk, dat haar amuletten haar gebracht hadden,
van de onheilen, die haar troffen, als ze ze.
eens niet bij zich hadden.
Zoo, liet de luchtvaarster Helène Dutrieu
een geheimzinnig amulet den, verborgen in
een zwart zijden zakje en vertelde:
eln 1994 heeft deze amulet mij-iet leven
gered te Berlijn. Daarna ben ik te Lausanne
midden in het meer gevallen — drie kilometers
van den oever af—mijn fetisj heeft me weer
gered en ik weet nog niet, -door welk wonder
ik den oever bereikt heb. Ik had mijn f et i sj niet bij mij, toen mij het vreeselijke
auto-ongeluk trof, dat me op den rand van
het graf gebracht 'heeft.. (De Ilollandsche
kranten hebben over dat ongeluk gesproken.
Het zal anderhalf jaar geleden zijn).
. Kan men het I lélène Dutrieu kwalijk nemen,
dat ze zich Met van haar fetisj wil ontdoen
,pas steur one fortene'r.
Madame Finayre, een der medewerksters
van Femina, heeft een heel apart bijgeloof
Zij zelf ia fetisj,. ja »knotte- Ze brengt geluk,
aan wie haar naderen — met vele voorbeelden
weet ze het te bewijzen.
De advocate is niet bijgeloovig zegt ze.
Toch speelt re vaak met zichzelf 'een spel.
letje, dat op • bijgeloof lijkt. Als ze bv. naar
het lief gaat om te pleiten, en de tram nat.
ecopi haar bijna, spreekt ie met zich zelve
af: ,Ale ik die train hield, win ik het procee.
Zoo niet, dan verlies ik het. Dat spelletje
komt meestal uit — echter noem ik 't meer
een spel van mijn wil dan van mijn bijgeloof
—. evenveel moeite als ik doe voor. die tram,
doe ik voor mijn pleitrede..
Nee», neen — bijgeloovig ia de advocate
niet, maar het getal meen — dat heeft toch
•hi4.1 superieure kwaliteiten.
De tooneelspeeleter had een kom met goud.
vimehen staan, zeven stuks. Die beschermden
haar huis tegen onheil. Dan hield ze er nog
een Russisch heiligenbeeldje ,op na en — een
touch-wood. Dat is een ring uit Engeland
afkomstig, die een stuk hout in goud gevat
houdt, opdat men altijd heet bij de hand
Geheel tegen de regelen van het klassieke
reisprogramma in, maakten we ditmaal niet
de tocht Op een van Cook,i. groote NijImuningen mede, doch toen allengs de :nee& toenemende hitte een langer verblijf in de stad
ondragelijk maakte, herloten we zelf een
d ah abiéh te huren gin zoodoende den• tijd,
die. _we tent one-zetbek naar Lumpa nog
over hadden, aangenaam op het water door
te brengen.
Daar: onze kenmis van de Arabische taal
nog maar zeer zeer beperkt was, hadden we
ook -na weer Mehmoud's hulp windig, ren
emir geschikte woning te inden en dat Wrenweken alleen wa, al ren pretje op ziel' zelf.
In de haren van kulas wax het een drukte
ren belang rat hoewel de Nijl al' flink duimde
ia, ie de eichajtvaart heli nog in vollen gang.
...Grome zwaar beladen bootee kermen binnen,
andere wachten slechts op een gunstiger wind
om liet anker te Hekelt re aan alen oever
wemelt liet van ~temen, kooplieden, bedelaars,
kameel. e» ezeldrijver,. Met hunne dieren.
licht teerei elkander aan liggen de debating,
modiclat zelf. dat wele niet begrijpt hoe zij
ooit uit zulk ere eatteitgemakte imam' een bit.
.weg mallen keten.n titelen.
a I ?melig el eenr krom plu'', her e4,111,

zal hebben, om sf te kloppen! Is dat niet
er is toch wel een
sterk? Ziet, ge, lieve X.
heel leger honeklopeters nodig, eer de industrie er toe. komt, een dergelijk voorwerp
Sarah Berte vervaardigen en te doopes.
nard zegt kortweg: Fai toutes les autieretitions.
De intervierwer wil echter sou galm niet
uitgepraat zijn en vraagt nadere verklaeingen.
En das blijkt het, dat Sarah Bernard, 'teer
aan droomd
-. hecht,- Haar droomen komen
altijd uit, zegt ze: Een trelfend voorbeeld
geeft zei
.In le8ff ging ik' oor 't. eerst naar Amerika.
Mijn zoon was toen 15' jaar, ik liet hem sett.
ter ergens buiten, waar ik een villa bezat.
Daar
' had ik ook mijn elf honden gelaten.
Mijn lievelingshond, eMinnecio, was zeer be-'
droefd .geweest over mijn vertrek, zed dat ik
met eenige ongerustheid over zijn verder lot
vertrokken was. "
Op een nacht — ik was toen al 'in NewYork, ontwaakte ik schreiend en roepend; Mijn
zoon is door een dollen hond gebeten 1 lk liet
onmiddellijk om inlichtingen seinen. Op hetzelfde uur, waarop ik mijn droom had gedrooind,
Lgewonlen.,_naja
zoon gebeten. Mijn zoon had met bewonderen,waardigen moed de wond uitgebrand. Al de
elf honden moesten afgemaakt woeden,.
Amuletten deugt Sarah ook. Aan ome,
haar door haar zoon gegeven, hecht' ze de
hoogste waarde. — )t le slechte een gouden
kettinkje, om haaf pols. Het is er om vastgeklonken.
Tot erover over vrouwenbijgeloof.
Doch ook mannen hebben het hunne. —
I oe b-geloovig Napoleon was weet ieder. Doch
e groo
e er'asaal birg~g- nue,
verneem ik eerst uit dit merkwaardige artikel
,van Femina.
Me dekt — in mik hoog geselschap hoeft
niemand zich zijn afkloppen, te schamen. Zeg,
mijn lieve X. — mocht ge gedacht hebben,
dat bijgeloof een bewijs is van een bekrompen
geest — zijt ge 'dan nu misschien genezen?

word een lijstje opgemaakt, dat de gemiddelde
opinie der 9879 Pemine-lezeressen weergaf.
Zij, wier eigen lijstje nu het meest dat gemiddelde lijstje nabij kwam, was winder -der
20.000 frans paarlen. Dna eigenlijk — zij;
die het meed dacht als iedereen Zoll; mort
gedachten vinden wij geen 020.000 francs
paarlen waard.
Grappig heeft,, Femina deze zaak tot een
einde gebracht. Het gekleurele.titelblad titelt
het magenblik voor, dat de makgelwatigele van
Femina, -een dame, de gelukkige winsten het
paarleinmoer"genbiedt. Het artikel, waarin
uitstagen (went -na Madame Maty komen nog
een heek rij prijswinst er.:, met lagere prijzen)
bekend wordt gemaakt, is versierd met een
foto VIM madame May,.terwijl ze het ontvangbewijs voor het paarlenanoer teekent.•
Ja, en wie denkt ge no wel, dat de groote
meerderheid des dames zonden willen meren,
als se geen vrouw- waren? Napoleon II Voor de curiositeit laat ik bet rijtje der overige
beroemdheden volgen, gerangschikt- naar het

stemmenaantal, dat ze op zink vereenigd hebben:
4 Poincare 7 Wagner
I hiaten,
t Roetend
8 Beethoven
2 Victor Hugo
0 Bleriot
9 Meenet
8 Edison
Is het niet merkwaardig om dat rijtje nader
te beschouwen? Haait gij Mime op de derde
plaste verwacht, en Beethoven pas op dé
achtste?. Zoudt gij' er een hand voor omdraaien
om Poinmré of Bleriot: te zijn? Non Merci!
date wat andere of
Non . merci!' &Mand
Wagner •"",- of de • Meniet. Men kart aan . 't
rijtje wel zien, dat de Feansche refereinen in
de dvergroote meerderheid geweest zijn. Me
dunkt, anders was nooit Pasteer op de eerste,
. •
pleet» na Napoleon gekomen. En , ;van
groette wispelturigheid. getuigt deze keuze:
Napoleon Oir de eerste plaste, en dan Paste.
— Hij, die wonden slAèg abt geen Onder! —
en hij, die wonden keelde, welke voor onheelbaar golden, de eeuwen door —.
Slechts het afpen op de stralenkrans der
namen kan de Franeaises tot deze kens geleid
hebben!

Madame Marcelle May heeft eerlijk verdiend:
een parelsnoer van 20.000 francs, -uitgeloofd
door het Erewacht tijdschrift Femina. Stel u
zoo iets voor!
Femina schrijft geregeld concours uit. Soms
moeilijke, soms makkelijke. Op 't °ogenblik
loopt er een hèel moeilijk Le COTIC01125 du
baiser de l'enfant. Liet gaat er hier om, .wie
de mooiste foto zal leveren van een kind, dat
iemand of mogelijk zijn speelgoed, een kas
geeft. Denk eens aan, hoè moeilijk dat is!
Want, zegt allen lot het kind geef nu vader
of Heri of wie dan een zoen — dan ie tien
tegen een de houding stijf ne gedwongen.
Hoe allerliefst kan echter het kind zijn en
doen, als het zich en zijn zoenen onbespied
waant! Dan kan men wel huilen, dat 't kiektoestel niet in de buurt lens! Moeders of
kunstenaressen, wie dan ook zullen meedoen
aan dat Concours du banier de Fenfant, mogen
haar kind wel den heden dag met het kiektoestel achterna loepen, en dan nog ongemerkt!
Met dat concours is te verdienen een hinderkamer-inrichting van 1000 tranen. De, foto
daarvan staat er hij. Het is natuurlijk een
beeldig ameublement, met een vorstelijk praalbedje onder een praalhemel.
Madame Olm heeft haar paarlencollier van
20.000 [canon 'heel wat makkelijker, verdiend.
Aldus
De lezeressen van Femina meeeten antwoorden op twee vragen:
als ge geen vrouw waart, welke man zoudt
ge dan willen zijn Welke zijn de negen beroemde mannen, die ge na dien eereten zoudt
willen noemen?
Femina bad 85 namen van beroemde mannen
gegeven om uit te kiesen. Echter mocht men
ook buiten dat rijtje gaan. De genoemde-mannennamen werden nu gerangschikt naar het
aantal stemmen dat op ben gekomen was. Zoo

en meisje zee veel, zoo heel veel meer
sport beoefend wordt dan vroeger het' ge
was; hoorde men toen dat vrouwen zich re
een of anderen tak van sport bezighielden,
dan vond men dit vreemd, vaak zelfs ongepast;
terwijl tegenwoordig niemand er meer iet.
bijzondere in ziet.-Dit laatste geldt nog niet
van alle takken van sport en seker niet voor
kleinere plaatsen waar uit den aard der zaak
minder aan sport gedaan wordt, omdat er
slechts weinig bewoners zijn die er tijd en kat'
voor hebben, zoodat men zelf. In onzen tijd
nog kans heeft, wanneer men zich op 't platteland of in een klein plaatsje ver van echo
groote stad, dikwijls niet eens aan spoor- of
tramlijn gelegen, met een racket of hockeystick
vertoont, uitgelachen te woeden. En als de
bewoners het epel sagen spelen, dan konden
zij zich zeker niet begrijpen dat genote men.
schen er plezier in hebben zoo achter een
bal aan te hollen of deze over een net heen

te slaan. Ik sou het wel grappig vinden
een eenvoudigen buitenman, die voor -het
eerst in zijn leven ziet tennissen, eens zijne
op- en aanmerkingen te laten maken en ik
ben er zeker van dat bij het eeae
flauwe bezigheid vindt, een oordeel
dat ik zoo vaak door menmhen die nooit
aan sport gedaan hebben, heb hoezen
uitspreken, eenvoudig omdat zij het spel
niet begrijpen en er de moeielijkheden
niet van kennen. Geef , zoo iemand eens
een racket in handen en laat hij of zij
zelf" eens probeeren, een bal te slaan;
in de mafte gevallen kunnen zij dezen
nauwelijks raken en zien dan wel in,
als se het tenminste erkennen willen,
dat het alles behalve een flauw spelletje
i, en dat het wel degelijk oefening, zelfs
veel oefening vereiecht, wil men het spel
goed spelen; terwijl verscheidene menseben het nooit 'teren.
Een gevolg vab het feit dat verschillende takken van Sport door onze dames
beoefend woeden is, dat er telkens nog
nieuwe spelen bijkomen, die hiervoor geschikt zijn' en het zijn voornamelijk de
-verschillende Mispelen die ons het meeste
uittrekken, wat duidelijk te zien ineen
het groote aantal beoefenaarsters van
tennis, hockey, golf, korfbal en polo in
ons land.
Tegenwoordig wordt in Engeland weer
een nieuwe sport door dames beoefend,
waarvan we hier een paar kiekjes geven;
het is het Lacrasm balspel, oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika, waar
het tot de meest geliefde damempelen
behoort. De regels van dit spel lijken
zeer veel op de tegels van het , hockeyspel, terwijl ook de opstelling, het samenspelen enz, hiermede veel overeenkomst
verteuten; waarschijnlijk is het dan ook,
evenals deze sport, ontleend aan het
voetbalspel dat er zoo buitengewoon
prettig uitziet, maar, door de manier
waarop de bal voortbewogen wordt, minder voor 'dames geschikt is. Bij het La°rasse balspel wordt de bal voortbewogen door
middel van een vrij slap gespannen driehoekig
net, dat aan een langen stok bevestigd ie; de
bal ia klein, ongeveer van de grootte van onze
tennisballen maar seer hard en moet evenals
bij voetbal, hockey, polo en korfbal in het
doel van de .tegenpartij gebracht worden,
waartoe net als bij de genoemde sporten_ een
goed samenspel en een goed oog op de bal
vereischt wordt. Het ia een aardig spel, vooral
als men het lenig en vlug ziet spelen, twee
vereisohten die vrijwel voor het goed beoefenen
van alle takken van sport nodig zijn, maar
die men ook juist hierdoor steeds meer krijgtHet spel is zeer 'animeerend, omdat er zooveel personen tegelijk bij in actie zijn, terwijl
een voortdurend- opletten van alle speelsters
nodig ie, daar het spel sich zeer snel van km
celae doel naar het andere kan verplaatsen
evenals men dit bij hare meterspelen heeft.
Zoover ik weet, wordt Lanrasee in nos land

trad met den schipper, die voor de verdere
bemanning zorgt opgemaakt en voor mbepaalden tijd is de By ou oma eigendom. Mahmoed krijgt Order van Ismail, den kok an
Soghie, den knecht die wij ook op onze woestijn.
tocht in .dianet hadden, weer te huren en
twee dagen later zal de Byoo one aan de
aanlegglatits_vnu he-tAiltezireh _Dalace komen.
halen.
Zoo heerlijk onbezorgd gingen we aan
boord, wel wetende dat met Mahmoud aan
het hoofd, non buishoudeetje best zal marcheeren
en wij ons om niets en .niemendal behoeven
te bekommeren. Zoo aangenaam mogelijk installeeren we ons in den salon, die tevens
dienen al, eetkamer ral moeten doen en gaan
dan om nieuwe verblijf eens verder onderzoeken. Het voorste gedeelte van het schip
ia voor de Immanping bestemd, die hier ook
in de open lucht slaapt en geheel aan het
uitende puntje • vee het dek bevindt zich
Immers domein, de keuken. Een berg maartaelatige voorereepen trok zeer onze aandacht;
bij nadere Meehouting bleek het een mort
nulgebraad ie zijn dat in groot.. stukken in
de aan gedroogd rent en dat de 'aanname
gedurende veertien dagen geweekt of droog
te eten krijgen. Hun middagmaal is ook el

van een nooit volprezen soberheid, vandaag
erwten en morgen linzen en zoo gaat het
voort zonder eenige afiviaaeling, een stuk
eankerriet iade eeltige venniapering en Itaschichpijp en koffiepot zijn aller troost na volbraakten arbeid.
De wind is ons bitonder gunstig en de
schipper vindt dan ook liet_ongenblik gekomen
om van wal te steken; zoo vlug ale een kat
klautert de scheepsjongen in de reusachtige
ra om het zeil Im te maken en weldra drijft
een zacht koeltje one voort. Onze eerste aanlegplaats ie Toere, een klein plaatsje aan den,
rechter oever, weinig door vreemdelingen bezocht,. omdat er nu eigenlijk niets van belang
te aanschouwen valt, Maar juist daardoor ziet
men eerst goed wat een echt onvervalscht
Egiptieeh dorpje wel ie. Vuil ia het er, ontegenzeggelijk rail, en met zorg moeten we
onzen weg kiezen tueschen alle mogelijke
afval; — kippen en geiten, kinderen en houden
tieren welig op deren ruilniehoop en. dat er
al erna een kadaver VIM na ezel ttimehen
ligt, schijnt niemand bivonder weerzin wekkend
te vinden!
Tont limit eter groote gerangenia en de
gei aanjoegen woeden in de- meen/roven voor
het verroer der ron.* .ierr,
•rii«.P" ge-

besigd. Hier loepen ze vrij rond, natuurlijk
wel onder toezicht, doek niet tornde ik er bij
de werksaainheden aan de barage zag, aan
elkander geklonken of met ketens om de enkels.
Als we weer aan boord terug zijn, wacht
ons daar het wonderschoon¢ schouwspel van
een schitterende zonsondergang. Tegen een
•
.grijzen achtergrond_ trekenen
zich scherp de heuvels af en ook de menechen
en dieren lijken. moede fijne 'silhouetten,
geknipt voor een fantaahkzh aehirammumel
de kameeles met hunne Lege, gebogen halzen,
de parmantige erelijm, die bijna geheel verdwijnen onder de enorme lasten, de trage
buffels en de zwarte geiten. En slabgloteeling
ie dit nietige panorama in een-kleurenzee
bemannen, als goud schittert het zand en
.henvelleten en bergtoppen zijn_ als 't ware
omhuld door een zacht rom waar dat langSaam overgaat in teer groen om dan in heel
licht hlavw weg te damden. Maar als dam'
de win zink geheel aan onze blikken heeft
onttrokken, verandert weer even plotseling dit
kleuren palet. Mauve ie au de Ininfdsoon en
de kleine ~etterige wolkje* woeden door de
haag, alfaka nekt oranje gekleurd.
Doch waarom truchten te breehrijeeta wat
~mat n, — emanatie sla bel ramen
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astma ademt
nog Met gespeeld, mar het zou mij niet
verwonderen ais wij ook deze sport, evenals
morele van hare voorgangeters, van onze

Engelsche rusten overnamen en er naast onze
vele andere sportclubs ook nog Lacrasse clubs
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zonden verrijzen.

Cr
nieuwen en prettigen werkkring —•genoeg
vroolijke
om te leven — de Mooie natuur
memchen — herinneringen — arbeid, die
Uit het leven van een beroemd
ons in liefde en ijver bezighoudt — menige
kunstenares.
verblijdende en vereerende uitnodiging . .
VIII.
je vader
Arie daar niet gelukkig zon leven
Het is zoo verleidelijk, wanneer we ze -fno e t ja /eggen , hij begaat een sonde, indien
_doorbladeren, ze te eiteems, de woorden die
hij weigert..
Inderdaad gaat Robert dan ook naar Wanen
zoo duidelijk spreken voor de edele gezindmet de bedoeling, zijn tijdschrift van Leipzig
' heid van de beide fijnvoelende, jonge kunstenaars, die zoo het goede en het schoone
over te brengen naar een grooter muziekcentrum -en te trachterweich daar een positie
beoogden en die zoolleer moesten lijden, alvorens hun wenschen in vervulling te zien
te verschaffen. HM viel hem eclitet daar niet
gaan. Het is zoo verleidelijk, mate droomen
mede. Hetgeen Clara gedurende haar kort
oponthoud, dat onder zulke gunstige condities
met den romantisclien Robert, waar hij Clara
ha
toekomstig
geluks-paleis
hun huisje,
plaat, vond, niet kon opiallen, zou Schumann,
schildert: — het droomerig halfduister van
die onder geheel andere omstandigheden zich
de eens kamer met bloemen aan het venster,
aldaar vestigde, in verhoogde mate ondervinden.
Coterie-geest, oppervlakkigheid, partijdigof de lichtblauwe met de vleugel en de gravures — 's avonds in de schemering fantaseer
heid, ijdele menschen, dat waren de barricaden,
waarvoor hij kwam te staan.
ik voor je- en dan zal je er vaak zacht bij
zingen — en gelukzalig zal je aan mijn borst
Hij, die niet zoals Clara, arriveerde als een
reeds gevierde ster, wier roem har reeds was
liggen en zeggen: zoo schoon heb ik het mij
Met gedicht.
vooruitgesneld en voor wie alle deuren openstonden, hij, die Weenen binnentrok sde een
Hbor hoe hij zich nog verder de toekomst
droomt: eHet licht brandde nog vroeg in
iy die streken nog weinig of niet bekend
dèè~oahtend bij me; ik schreef, de hard
musicus en journalist, vond zich de weg niet
knetterde en buiten begon het ternauwernood
zoo geëffend.
te ontwaken — opeens zat je naast me, naaide
En wat erger was; ook op den duur viel
wat aan een stukje werk en was bezorgd om
de kennismaking niet mede. Het werd hem
mij, tot ik je . eindelijk dá hand reikte en
al spoedig duidelijk, dat het uitgeven van zijn
luid zeide je maakt me al te gelukkig, vrouw
tijdschrift lang niet zoo gemakkelijk zou gaan,
daarop sloeg je de oogen op, boog naar
als hij aanvankelijk had gedacht.
mij over en zei met zulke glanzende oogen:
De muzikale pers werkte hem natuurlijk
is het heusch waar?.
Uit eigenbelang tegen, terwijl de zware censuur,
Roos verder hoe hij denkt over zijn evendie op de partijdigste wijze werd uitgeoefend,
tueel verblijf in Weenen, waarheen Clan hem
hem in de hoogst mate bemoeilijkte, aan zijn
raadt te komen, daar zij het voor alle voorblad dien vorm- te geven, welke met zijn
uitzichten- beter vindt: ',Hoe meer ik over
plannen en inzichten strookte.
Weenen nadenk. schrijft hij, ',des te heerlijker
De voornaamste factor, die hem dan ook
bevalt het me. 'In huis alk een huisvrouw,
voorloopig deed volharden in zijn pogingen,
aan het hart een zoo geliefde en liefhebbende
om in- Weenen te slagen, was het feit, dat
vrouw, voor de wereld een kunstenares, anWieck nog steeds de meening was toegedaan,
ale ze niet alle dagen krijgt en weet te
als zonde het Schumann geen ernst geweest
waardeeren — ikzelf jong en gezien in een
zijn, Leipzig te verlaten, om in Weenen een
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kan de pen zulke wonderen weergeven en al
slaag ik er nn in getrouw alle kleuren en
tinten op te noemen, dan nog ontbreekt die
fijnheid van atmosfeer, die bizeridere omgeving,
die juist in zoo hooge mate de charme van
de Egyptische zonsondergangen uitmaken.
Effen en stil zonder een enkel rimpeltje
weerkaatst en weerspiegelt het water^de.wouderekleursahakeering en terwijl ik naar deze
aangrijpende opeenvolging van effecten sta te
kipten, komt in mijne gedachten op, de oude
legende van de Bruid, Ma den Nijl, welke elk
jaar sait dm God Odrie geofferd werd. De priceten kozen haar uit de mooiste meisje. der
aanzienlijkste familia en zoowel voor haar
zelf als voor de haren, gold het th een
buitengewone eer de uitverkorene te zijn.
Wel 'moest zij roemt« in har geloof staan,
om dankbaar afetend te dan van alle geluk
en genoegens lie het leven haar :tier bieden
In gedachten zie ik har up een rijk
met (Imperia versierde bark, omgeven door
de priesters, — vriendinnen, welke haar benijden
om haar toch lang niet benijdenswaardig lot,
zingen liederen, — haar kleed ia van 11114CIVIV.
wit asgrija lama. Na een vurig gebed tot
den tetyntielat eeldgennot. gericht te haha
laat al ziele lagemati in, het koele water
'11

glijden, geen traan om haar verloren jeugd,
geen angst is op haar gelaat te bespeuren,
met een dwependen glimlach gaat zij den dood
te gemoet. De god van den stroom heeft haar
in zijne armen ontvangen en Zijne tevredenheid ral hij tonnen door het water te laten
stijgen ten einde het land vritchtbaar te maken.
Heel vroeg den volgenden ochtend werden
we gewekt door een oorverdoovend lawaai en
na een eersten verkenningstocht kwamen we
tot de ontdekking dat we op rente zandbank
waren vast geloopen en dat het hevige haai
slecht» uitingen van krachtsinspanningen
bleken te zijn om ene weer vlot te krijgen.
' De helft van de bemanning trachtte al
boomende-het gevaarte va de bank te duwen,
precies in da maat trappelden de blooM voeten,
steeds begeleid door het eentonige gezang van
',Etje Mohammed—Eija Mohammeds,
slechts afgewisseld door het v llllah bée —
V allah héet van de zes anderen; die in het
water stonden en met kracht de sterke schouders
tegen" de dahabiili weten, om haar wo te
helden. Na nel gewag en gesjouw en luidMehtige woadvaireelingen taal" de
inamseijes ie het Inter en die op het dek,
bega er toch eindelijk enige beweging ia

positie te verwerven. Het was waarschijnlijk
kon verstaan, terwijl zijn hand haast niet te
met deze 'meering op den achtergrond, dat
lezen was? Clara voegt daar ironisch in een
brief aan Robert bij : een i k zal je aanklagen,
Wieck zijn toestemming tot hun verbintenis
dat ik altijd eerst drie maal moet ...vragen :
had gegeven onder voorwaarde, dat zij zich
wat? eer ik een woord versta.• nooit. te Leipzig wanden vestigen. Hoe het
!echter zij, Wieck was zoo onbetrouwbaar in
Erger wan echter de beschuldiging, als au
zijn beloften en toezeggingen, dat langramehSchimmen een dronkaard zijn, niet in staat zich
hand de vast overtuiging bij hen rijpte, dat
een bestaan te verschaffen, terwijl Wieck zijn
tevergeefs op een ininnelijkeochikking werd
tijdschrift een onbetekenend blaadje noemde.
gewacht, zodat ze in 's hemelsnaam mam
Dubbel Onrechtvaardig klinkt dit alles, waar
zonder zijn toestemming zouden moeten trouwen.
.Wieck in vroeger dagen, toen • de verstand.houding nog goed was, zelf medewerkte, ZonClara voelde zich met het klimmen van
ale we reeds gezien hebben. En wat de be-.
haar jaren moer en meer zelfstandig .Worden
en uit dien tijd
haar belofte aan Robert,
schuldiging betreffende zijn drankiucht aangaat,
viel liet Schumann niet moeilijk,.de absurditeit
om, hoe dan ook, niet later dan 1840 te
trouwen.
van dezen • laster te bewijzen. Zijn bezoekerf
Met hun overtuiging van Wieeks' onwil
in de eerzame eKaffeekaum• konden toch been slechte gezindheid groeit ook hom door-. zwaarlijk voor drank-orgiën doorgaan. Boventastendheid en • gaan ze zich langzamerhand
dien behoorde ook Wieck tot de stamgasten
al vrijer . voelen in hun handelingen; Nadat
en bleef zelf altijd het langste plakken ..).
veeenen Schumann in alles zoo was tegengeDat Robert ziel echter over dezen smaad
vallen, dat hij daar geen toekomst voor beu
diep .beleedigd en gewond voelt, is uit zijn
ziet, *orden verschillende andere plannen voor
brieven aan Clara duidelijk te merken.
„leb
een toekomstige woonplaats opgeworpen en
bederf jetzt des Trostes und der Errnuthigung
Weenen, Londen en Leipzig passeeren de
vielleicht mehr als Du; vergist dat= nicht,
revue, doch Robert meent ten slotte, dat
mein Mialchen, and verzeihe mir, wenn ich
Zwickau, zijp geboorteplaats, hen.het meest
Dir m-anehmal treurig schreibe.
Schen
zal bevredigen. Zwicka, waarnaar zijn jeugdmachte ich Dich nicht eher, als bis das letzte
herinneringen uitgaan, waar zijn vrienden en
tirtheil die schmaCh von mie genommen, die
verwanten gevestigd zijn, zal hun een vriendedein Vader fiber mica gebracht bat.
(Wordt vervolgd.)
lijke plek bieden, waar zij rustig en tevreden
kunnen wonen in het bewustzijn, onder vrienden
*) Verg. Ernst
Robpn Seinmuon.
te leven, ver verwijderd van den nijd en haat
van degenen, die hun geluk inden weg stonden.
Echter wordt ook de vriendelijkheid van
INGEZONDEN.
dit toekomstbeeld vernietigd door het overlijden
Hoepen in de Buitenwijken.
van Schumann's oudsten broeder Eduard, aan
Woont ge in een buitenwijk? Op Duinoord,
wiep hij zoener in genegenheid en liefde
in het Statenkwartier, opzij van het Bezuidenhing, dat dit droevig verlies. hem weer deed
hout? Dan moet ik u eens vertellen van een
teragvallen in diepe zwaarmoedigheid.
fout, waar ik vanmorgen mezelf op betrapt heb.
•Een gevolg van meer praclischen aard was,
Ik woon ook in een buitenwijk, zeer ver
- dat door dit sterfgeval Robert oenig geld
weg van 't centrum,, aan de uiterste stadserfde, waardoor hij er toe kwam, zich eens
grens. De telefoon .verbindt int echter met
nauwkeurig rekenschap *geven van zijn
het centrum, en 's morgens ga ik er even
inkomen en bezittingen. Alau bleek hem,
voor zitten en bel de eene groot firma na
dat er 'inderdaad geen reden tot bezorgdheid
de andere op voor mijn bestellingen. Zalig,
voor de toekomst bestond, ja zelfs was hij
zoo's telefoon. Hij haalt bepaald een dienstfeitelijk nu al in staat, een huisgezin te ondermeisje uit. Punctueel komt de bede bestelde
houden.
boel binnen — men heeft 't slechts aan te
ejk schrik van onze rijkdommen, wanneer
pakken.
ik ze met die van anderen vergelijk — en
Vanmorgen heb ik mijn huishoudkast eens
hoe heb ik geleerd, het geld naar warde te
nagezien. Die, waarin de voorraad der huisschatten! Geloof je me wel, menigmaal moet
houdelijke benoodigheden ligt. En mede met
ik mij werkelijk tegen aanvallen van gierigheid
het oog op den naderenden schoonmaak, heb
wapenen..
ik besteld: Een luiwagen met steel, twee
De dood van zijn broeder deed hein Weenen
werkborstels, twee groot weikaas., twee
verlaten, misschien eerder, dan hij anders
zoemen en twee witte dweilen. Verder nog
gedaan ZOU hebben en na zijn zaken in orde
wat kleinigheden als pannewisschen, eeu vaatgebracht te hebben, reisde hij naar Leipzig
kwastje enz. enz. Toen bèn ik, saaie ik altijd
terug, helaas • zonder het doel, dat hij zich
doe, gaan wandelen met mijn kleine meid.
met toeveel geestdrift voor °Ogen had gesteld,
En meeroopend achter-een draai-orgel aan —
-te hebben bereikt.
- - ze is `dol op een toetoetoe! — kwam ik in
Meer dan ooit besloten, Wieck te Motde winkelbuurt onzer buitenwijk, een buurt,
seeren , richt hij voor het laatst een schrijven
die nog. geen honderd schreden van mijn huis
tot dezen met een verzoek tot inwilliging
af begi t.
hunner wenschen. e Htiren Sie die Slimme
In z 'n deur stond de drogist, die me welder Natui; zwingen Bie luis nicht cum Alleeens k 'inigheden levert, waar ik op stel en
eersten
schrijft hij waarschuwend. Wel heeft
sprang behoefte-tran heb. Bijvoorbeeld een
hij gelijk, als hij er aan toevoegt: elVir
talkpoeder, of-cen-tirtie-lanolitic--,. bediirfen der- Rulle noch so ffiraterliaa- -dubbel
eiken rijdag de potloodboel voor de keukenKiimpfen, Sie eind .es Sick, Clara mul mie
kachel
zoo nu en dan eens wat zoutzuur
echuldig.. —
voor d NV C's. Alla tot bedragen van een
Wieck verstond echter de juistheid dezer
kippekrabel hoogstens. De drogist groette
woorden niet eo zoo was een proces tenslotte
me zeer beleefd; alsof ik zijn beste klant was.
het eenige, dat overbleef om de zaak te beZoo !in ''t voorbijgaan, altijd achter het orgel
Biechten. Het geding met al zijn onverkwikkeaa n, iag ik, dat de winkel met een bijzonder
lijke beslommeringen en onaangename ververzorgde etalage prijkte. -Ik zag mooie sponwikkelingen duurde geruimen tijd en vormde
sen en dooien zeep — mijn plichten hielden
voor beiden een ware marteling, welke slechts
me echter achter 't orgel. Doch, toen dit
met inspanning van alle krachten en in het
verdwenen was in een achterbuurt, waarheen
besef van wederzijdsche liefde en steun was
ik 't om de stof en de keien niet kon volgen,
te doorstaan.
keerde ik op mijn schreden terug en <lacht
De manier, waarop Wieck hen thans gaat
weer aan de etalage. van den drogist.- Die
bestrijden, is bepaald ontstellend. Onwillemoest ik eens bekijken. De drogist was gekeurig komt de twijfel op, of iemand, die
lukkig weg uit zij» deuropening. Winkeliers,
zoo -handelt, wel toerekenbaar is te noemen.
die kijkers voor hun ramen willen hebben,
De beschuldigingen welke hij tegen Schu:
moeten zelf uit hun deuropening gaan. Want
mann inbrengt, zijn ad zwak en nietszeggend,
dan doet het zoo gek, om te gaan Maa
ja Zoo absurd, dat zij in al hun treurigheid
kijken. Onwillekeurig heb je 't gevoel, of
een bijna komisohen indruk maken. Voerde
hij niet als bewijsgrond aan voor Saumann's
hij naar jon kijkt in de hoop, dat je zijn
winkel binnen zal konten Hoe 't ook zij —
geringe betekenis en onnoorelheid, dat deze
't geeft 'een vreeselijk onvrij gevoel.
zoo zachtja sprak, dat men hem bijna niet
ons paleis te komen en langzaam, statig gleed
het van de zandbank af.
Menigeen kou nu misschien ongeduldig zijn'
geworden, door moreel vertraging en oponthoud, doch als men per dahabiéh reist doet
men verstandig alle begrip van tijd en vooral
van snelheid maar aan wal te laten — en
,_ik geloof, neen-ik ba Pi Welhslagt miervan, dat dit vaatloepen op een zandbank een
van de speculatieve nummers van Mahmoud's
zorgvuldig opgemaakt programma was. Zouden
wij aan het einde der reis ons niet gedrongen
valen zulk hard werken met een extra ruime
bakehich te beloonen
. Het ie wam en bijna windstil en lui liggen
we op de divans onder het Matendak, rookes
sigaretten, drinken Arabische koffie en laten
zachtjes het panorama laan oor heen glijden.
Het is overal doodstil, een eenzame fellah
loopt draaiend achter zijn ploeg — weemoedig
klinkt het gelang van den shadouf ; twee
gebroede fellah» laten de palmbladeren mandjes in den • Nijl makken ons ze dan leeg te
storten in het kleine 'kanaal dat naar de lager
gelegen akkers voert. Een wijze-van besproeiing, die date eeuwen, ja Inweek eeuwen
in toepassing wordt mbuselta hoge vrouwen

hebben water gehaald, ,graciut, zetten ze de
volle zware waterkruiken op het hoofd en
luchtig, met een hand in de zij, alsof het
-een veertje is dat zij dragen, gaan de zwarte
gesluierde gestalten 'in rythmischen gang
achter elkander den zandheuvel op om achter
de vemterlooze tremen muurtjes, die hunne
zijn iTM vedwijaa..-Ieder figuurtje getuigt van gratie en lenigheid, het is alsof de bloot voetjes met de
vele enkeiringen nauwelijks het zand mallen,
zoo licht is hun zwevende tred en wel nattig
is het te weten, dat binnen enkele jaren de
jeugd met al hare bekoorlijkheden verdwenen
zullen zijn, want eenmaal ie vijf en twintig
gepasseerd, is -iedere felliha abc oude vena met uitgezakt, afgetobt lichaam en logge,
zware bewegingen.
Zoo volgen de dagen elkander op en onder de
ment verschillende indrukken narden onze gedachte» terug gevoerd, eeuwen en ramen her,: ; .
alle begrip van werkelijklitid, vat/ tijd, ver.
liezen wij en sterker dan aait spreekt het
ondoorgrondelijke mysterie van het groot verlaten dir mensehleid tot tins. Niet begrijpend, •
steel«b intra voelend, aan we tegenmer het • •
motste, het • Stuwinw lteuntael dat • Eg" pte
S.

• Nu, zoo zonder den drogist, kon ik op mijn
gemak kijken. Wel, ik wiet niet, dat de man
:elke aardige artikelen had. Groote, zachte,
blanke toiletsponsen, ook die dure gummisponsen, zeemen als handsehoenleer, zoo effen
en fijn, vloerdweilen in de grootst mogelijke
sorteering, bunnen meubel- en linoleumwas,
werkdoeken, sponsekletnmera enz. enz., verzin
zooveel ge maar wilt voor uw schoonmaak.
Er is geen beter tijd tot overdenken dan wandelen niet een klein kind. liet kind zelf heeft
zwi geweldig veel te zien en te verwerken,
dat je 't zoo ongestoord ~gelijk moet laten,
wil het niet' half ma van de wandeling thuis
komen. liet kind loopt echter alle pietepiets
in casu meisjes) aan, het doet elk treffend
geluid na, 't moet kijken voer elke openstaande deur en 't moet noodwendig elk hek
in. En onderwijl kan de moeder inediteeren ,
als ze tenminste als wandelterrein . niet de
Veezeestraat heeft gekozen.
• Al • mediteerende' kwam ik tot de overtuiging,
dat ik heel teelijk handelde tegenoverdien drogist,
Door maar. Die man moet zijn brood verdienen. Daartoe is hij zich komen vestigen in
een buitenwijk, waan, nog geen drogisterij met
aanverwante artikelen bestond. I leel _makkelijk
voor die buitenwijk. liet gemak der aldaar
wonende meimchen kon heel goed samen gaan
met de broodwinning van dezen man. Deze
man heeft zichzelf op zware lusten gezet. Huisheer, gas, een goede voorraad winkelartikelen.

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kan
men bij hem uitzoeken. wat men nodig heeft.
Heel makkelijk voor ons, voor mij. Ik heb 't
laatst ondervonden, toen mijn mans vinger
dermate was opengehaald aan zijn fiets, dat
't bloeden niet té stelpenieek. liet was tien
uur in den avond. De drogist voorzag mij,
bij vol gaslicht, van een buisje bloedstelpende
watten. Voor een dubbeltje, geloof ik. En zoo
neem ik lisin meer te baat, meestal voor dingen, die ik op een Oogenblik broodnoodig bek.
Telkens tnier" étir'ktrartje of voor een dubbeltje, soms 'toonzet, paar centen.
.
Doch de grote artikelen 'zijner branche
die, met welke zijn winst pas begint,-die betitel ik per telefoon uit de stad. Al den rommel,
die ik van morgen per telefoon bestelde, had
ik • bij him kunnen nemen, en dan had ik nog
zelf mijne sponsen kunnen uitzoeken, mijn
zeemlappen kunnen keuren. Misschien wasnik
er zelf dan ook nog. beter aan toe geweest.
't Is heel (Gelijk en onnadenkend van me.' Ik
aal mijn leven trachten te beteren.
En dan is daar niet alleen de 'drogist, dien
ik aldus behandel. Daar, is de manufacturiertiter, die bij moet springen voor &e klosje
naaimeren, dat ik vergeten heb te bestellen
bij het neteldoek, dat re dijk in haar winkel
heeft, of voor één rolletje zij bij het lint,
dat ook in haar uitstalkast prijkt.
En zoo doe ik met den banketbakker der
buitenwijk, en met de hoedenjuffrowir, met

de ijzerwarenwinkel en met den kruidenier.
En ik geloof, dat ik verkeerd doe, of liever
ik weet opeens, dat ik verkeerd doe. Ik ga
mijn leven beteren.
P. •VAN BUITEN-WIJK.
Gij ook?
Wij verleenden _bovenstaand stukje gaarne
een plaatsje, omdat het een onderwerp betreft,
dit, voor zoriver wij weten, nog niet in een
blad behandeld. werd en mede, omdat het in
zeer aangenamen, onderhoudsden vorm ie
geschreven. Maar wij moeten de geachte inzendster er op attent maken, dat deze kwestie,
evenals- trouwens elke andere, van Mee kanten
te bezien is.
Die drógiet in de buitenwijk verwoont wellicht f 400, terwijl zijn collega in 't centrum
f 8000, zoo niet meer, huur betaalt. Belasting
naar rato. De centrum-man, moet — juist
omdat hij zijn klanten in alle wijken van de
stad heeft zitten — in alles ruim gesorteerd
zijn, kan niet zonder loopknechts; bestelwagens,
fietsjongens enz. enz.
Stel a tin voor, dat ieder zooveel mogelijk
op verschillend gebied alles in zijn eigen
huurt kocht; wat sou het dan in 't centrum
een akelig doods boel worden; de stad werd
in vakjes verdeeld en in geen enkel vakje zou
men zaken van beteekenie krijgen, die zooveel
gezelligheid geven, zooveel leven en beweging
en die in alles ruim gesorteerd kunnen zijn.
Vanzelf, zouden wijzeggen, regelt zich dit

oeconominnh vraagstuk Wel. Ja, in de buitenwijken komen 661t al weer centra, wanneer
de uitbreiding der stad niet etilstaat, en in
die centra zullen telkens weer grootere en
grootere zaken kunnen bestaan, die op hare
beurt weer gaarne de telefonische orders in
ontvangst nemen om die met spoed per kar,
per 'flets enz. uit te voeren, en die dus ook
al weer grootere en duurdere perceelen vereischen, dan wat zij , op rh n n beurt ezelen
in de buitenivijk e noemen. Wij hopen dit
eerstdaags met , een voorbeeld aan te 'Oenen.
Werkelijk, het organisme, dat men stad Roemt,
zit niet zoo eenvoudig in elkaar; dat het maar
zonder schade in stukken en bollen te snijden
is. Het centrum heeft .de buitenwijken nodig
en de buitenwijken zonden niet kunnen bestaan, ja er nooit gekomen zijn, als er geen
• RED.
druk en bloeiend centrum was.
Vroowelijke
Te Bradley in Engeland zijn eenige vrouwelijke
smeden. Op de Childrena Welfare Exhibition
is een foto. van snik een vrouw-smid. In een
bijkeuken bevindt zich het smidsvonr en het
aambeeld. De vrouw hamert met geweldige
MOkerelagen een ijzeren ketting ineen. Een
kind zit erbij in een stoel.
Het treurigste van dit alles is, dat dele
foto zich bevindt onder de afdeeling ',hongerboenen.. Met zulk onmensehelijk werk verdient
de vrouw nog niet - eens een goed stuk brood!
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EERSTE BLAD.
Over 't waardeeren van
een stijl
liet heeft me opgelucht, dat Provinciale in
hut tweeden brief, over I had-Wassenaar, niet
zulke gevaarlijke dingen over kunst heeft
geuit als in haar eerste: over Amsterdam. De
bizondere voorliefde, die ze voor theedrinken
aan den dag legt, is wel wat curieus, maat ik
gun haar van harte de onschuldige genoegen..
Met moreel lakeien plus mooie kuiten zelfs,
als ze maar droomen kan! 'k lleb echter,
beste provinciale, — is deze benaming inderdaad
als bescheidenheid bedoeld:. — nog een appeltje
met ti te schillen, en u te bekennen, dat ik
me kwaad op u heb zitten maken. Tevens
heb ik een zeker medelijden gevoeld, omdat
gij de bewijzen hebt geleverd, op een dorp,
ik vermoed een Zuid-thillaudach, te wonen,
waar de beschaving niet is doorgedrongen,
waar gij wel weinig belangrijks en actueels
moet hopren, en wave gij blijkbaar geen goede
dagbladen en tijdschriften in handen krijgt.
lloe het toch komt, dat ine.chen Op een
dorp, al is het buitenleven op eichzelve nog
zoo schoon, al te vaak bewijzen in handen
geven, dat ze waarlijk intellectueel hij een
stadamenech achter snap, den goede niet te ns
gesproken, en dat nog wel terwijl ieder in
ons vaderland zich snel kan verplaabom
Gij ook, gij bekent het zelf, dat gij elkens
dan hier en dan daar heettwipt — om te gaan
team! Maar wat doet ge dan de rent van
uw tijd, al wil ik gaarne geloer., dat gij
een druk huishouden leli' Er zijn toch stille
avonden op het land , er zijn hoeken onder
bereik voor wie wil.
Ik begrijp u niet. Ge zijt geloof ik trotseh
op iets, waar ge n voor schouten moest. Met
een air van owir kan me wat doen« beweert
ge, dat het kasteel Oud-Waseenaar (quasi
renaissance) mooi, Il inch twarenhuis, genre
van het slechtste soort) mooi, en Berlage's
`--keet (oet een ongepaste aardigheid er hij)
leehji is. Gij koketteert met uw onkunde, gij
vindt uw oordeel belangrijk en gedurfd, terwijl het inderdaad noch het een noch het
ander ie.
Ge schrijft brieven in een openbaar blad,
dus uw opinie is er niet i,B,ne van de binnenkamer gebleven, gij hebt die de wereld in
gesmeten. En het bewijs, dat gij er hersens
op na houdt is, dat gij schrijft en dus een
behoefte voelt, uw bevindingen in een vorm
uit te drukken. Maar weet ge wel, dat hiermee
een zekere verantwoording op it rust Van

Feui I I eton.
VOORBIJ.
Om drie uur 's nachts stierf de oude vrouw
eindelijk. Deel stilletjes gleed ze den dood
in, en als de verpleegster niet den heelen
tijd aan haar bed wan blijven uitten, zon
niemand in het huis er iets van gemerkt
hebben. Ilet zware, ziek-opgezette lijf lag nu
in strakke roerloosheid, na weken moeilijk
—lijden, met pijnen en vlagen van krampig
trekken en rusteloos woelen. lint alles was
nu voorbij.
Pas de laatste nachten was de zuster er
geweest, vreemde tegenover vreemde, en santen
hadden ze dit laatste doorworsteld. 1 /urvdsir
had de oude meid .van het huis gedaan, wat
voor de zieke nodig wa., onkundig en moeizaam in haar eigen ouderdom. Ilur het
meest had de tobbende vrouw alleen gelegen,
sondeer omringende zorgen. Haar man kwam
zelden bij haar, meed in seletore vree, zon
veel mogehjkw de holle kamer, waar ze
Er wan in hein, eind keertje met eigenzinnig,
welbedachte naniertje.. geen verteedering gekomen uni hoor
verlaten leven, dat
ebben ging,
Stug had hij den af-tand behouden, dir rr
welen jaren inweken hen was, en strak, tot
den tuiden dag, had hij dit mrt dr kippig.
hrid van ren cad man dourtermt. 'l'ege,, den

Hoofdradactrice
Mevrouw S.
élken babbel-brief kan invloed uitgaan. En
daarom heb ik me boon gemaakt, dat ge
dergelijke beschouwingen over bouwkunst ten
beste durft geven. Daarom vind- ik uw gebabbel niet onschuldig, maar in zekeren zin
verderfelijk. En beechuldig me nu gerust maar
van overdrijving!
Provinciale, indien de redactie dit verweer
van me op wil nemen, zeg ik u. bij deze, dat
ik uw hendelwijze ten neren afkeur. Een
beschaafd mensch houdt zijn mond ah< er
kwestie is van een onderwerp, — het moge
dan kunst, of een nieuwe machine, een
natuurwet of een filosofisch aasteem gijn —
waar hij geen verstand vee heeft. ge hoeven
allemaal -geen kmmtkenners of geleerde alweten te zijn, maar we kraaien niets uit, wat
we niet verantwoorden kunnen.
Wie zal er prijs op stellen, of beter gezegd
ge in stellen te beweren, Itali-lriran een deuntje
als ',S'en, tien, Siene laat me hm« meer
houdt dan van goede muziek, dat hij ren
slecht geteekende en schel kleurig-afindrukte
reclameprent mooier vindt..- dan een schilderij, dat hij liever een draaiorgel hoort dan
een orkest, liever een plionola dan een pianist,
-liever Marie Corelli leest dan Flaubert? tik
haal uit het wijde bowlt nu maar 'n willekeurig onkraidje en een boom.) Een krant is
een milieu- En als iemand daarin els zijn
seerlijkee mening durft geven, dat Hindi
in Amsterdam eer pracht-gebouw is en de
Beurs als een a broodmagere, 'granwbleeke
naakte _juffrouw onder een grijzen November' hemel niet, motregen« aandoet, dan vind ik
dat ongehoord.
(tij held ongetwijfeld het recht de lieurs
leelijk te vinden. Stelt gij daar echter zegevierend tegenover, dat Ilirneh toch zoo mooi
is, dan wordt uw gezegde belachelijk en uw
opinie waardeloos.
Wie niet dadelijk voelt, bij intedie begrijpt,
dat Hirsch architectonisch door en door valsch
is, wie zijn oogen niet weet te gebruiken en
met zijn smaak niet kan schiften, wie zich
zoo laat verblinden door wat klatergoud, —
'n er van genieten kan — met zoo iemand
discussieer ik verder niet, daarvoor hoeft ge
geen angst te hebben:
Alleen zou ik u, en allen, die achter u
staan, willen verzoeken, — en daiir komt
dit schrijven Op neer, — als gij weer naar
%meneer of naar Amsterdam gaat, eens goed
en op aw gemak het gebouw als gebouw aan
te kijken na een paar tijdschriften, en een
paar goede opstellen over het wezen der
houwkuntit , b.v.; van Granolta gelezen te
hebben. En dim ook te bedenken, dat een
heure maar een beurs is, {wat praat ge toch
dokter, die haastig kwam en gingen ingrijpen
nutteloos wist, klaagde hij in de gang met
zeurige stem en zorgelijk gezicht, eiken lieg
weer. Maar bemoeien deed hij zich nep.
mee. En toen de verpleegster gekomen was,
had hij dien eerste avond zwijgend met haar
thee gedronken in de huiskamer, en knar
toen naar boven geleid. Dat had zich driemaal
herhaald. De laatste keer had de zuster erop
aangedrongen, dat hij boven blijven zou, maar
hij het droge. smukken van zijn mond had %e
niets meer willen eggen en alleen nog duistend
gevraagd, waar ze hem dan moest waarachuvien.
• En toen had hij zijn kamertje
gewezen, naast de andere. liet huis leek een
oude kooi, waar geen levende zich in waamle
vrienden of -verwanten lieten zich niet zien.
En alles was stil; alleen haar stijf-gesteven
agiteert randde.

Tegen middernacht was de giek,• gaat piraten
verward en rad, met lieeselt geluid. Maar liet
had het maalnon kuis niet kunnen wekken
En alles, wat de zuster had kunnen vatten,
«as een zielig gegil over een
me leven, dat nu
beet reden nar, maar
eu zetforen
beentoog. Van ren Inlenen leunt koe:when twee
afgeleefde meent-hen met ren raadsel-volle
<mnalak. Vali yen verdriet, dat 'tooi( nitireargd.
tot r.k.', had gebruikt. Van ren geheim,
in zwijgzaamheid gedragen, lat een vernederde
ziel eis ren lichaam die in onafgebroken na,
valt dnaikemelima berusting luidden gevonden.
141 amen alle de vage gegeten., dir in den
inesweedree nacht de derdes surirtivorgek

Boezen van Annimaragna
ltamenar
EN ETIT F.RDLIK e, 's-G
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van ',onbewoonbaar", het is nok piet om in
te wonen!) een nuchter gebouw van den
handel, waar geen verheven gedachte in thuis
hoort, noch een huis waar zijden lieteinjea
en broekjes zoo smakelijk mogelijk verkocht
moeten worden.
Wat minder provinciulsch in de slechte
beteekenis, wat breder van kijk en meer ontvankelijk voor het waarlijk echoone, dat zeker eerder
in eenvoud dan in beladen rijkdom te vinden
ia, sou zoowel uzelf als het publiek, dat u
leest, ten goede komen.
Dezelfde Berlage, dien gij bespot zonder
hem te kunnen deren, hoe dikwijle _heeft hij
niet beween, dat hij niekte treffen is, omdat
hij veel te sterk staat, kei werelden openen.
En gij behoeft niet met tegenwerpingen te
komen van oreer zoo tietntje, die door dik en
dan voor Berlage glijdt., want gij moogt er
bij blijven, dat zijn gebouwen n te strak en
te stijf aandoen ttle oorzaak waarom hij zoo
moèt zijn en is, zon ik u in geen drie woorden
weten uit te leggen; dat heeft veel te diepe
gronden) maar Berlage noch de moderne architectuur kan neergehaald of geknot worden,
indien, zij slechts oppervlakkig en zonder
kennis betreden wordt. Er zit inpekt en gedachte in, al snapt het growe publiek daar
niets van, omdat het zich den tijd niet gunt
zuiver te beschouwen.
Berlage heeft prachtige,enorme dingen gezegd
zijn lezingen, die niet genoeg zijn doorgedrongen! Duidelijk kan hij uitleggen, hoe de mama
alleen ziet en alleen waardeert de ornamentiek
aan een gebouw, het uiterlijk aangename, de
rijke versierselen, het omhulsel dus, maar niet
de kern, het gebouw zelf in zijn verhoudingen,
vullingen, zijn venleeling, rijn proporties tot
de ruimte. Hoe zij de helft van de schoonheid,
die er wezen kan, negeert, en niet de architectuur, dus slechts een stukje ervan: het ornament huid, omdat dit direkt en het meest
in het oog valt. En dan het makkelijkst de
ornamentatie van een tijdgeest, een beschaving,
die voorbij ie. Want de massa kent wicheelve
en het omringende niet, maar oppervlakkig
het verleden en utopisch de toekomst. liet ia
haar genoeg met deze twee internen te leven,
zij bekommert zich niet om liet middeninliggende.
Stijl! — Dat is een groot woord, waar al
keel wat mee gegoocheld is. Stijl is een eenheid, een beleefde, doordachte, en geen theoretisch, matheinatiewh-opgebouwde eenheid. .
Berlage heeft stijl. De man die Ilineh
bouwde, ie houding-loos, stijl-loos, dood.
En daarom, beste provinciale, ik mag wat
hard zijn, toch geloof ik, dat gij goed zult
doen in het publiek voortaan wat minder
liet wezen, dat voor haar lag te sterven.
I /oor haar medelijden heen walgde ze: walgde
van liet onverzorgde lichaam, van den ijsent
in het huis, dat strak bleef bij moreel eilende
en mislukking. En toen de zieke nao nitgeptet,
had ze geweten, dat het onverbiddelijke komen
ging. Maar wrevelig tegen dri koelen muze,
die daarnaast nu rustig verder
en Ziek
»ergen:, om te bekointneren matsen , ging zij
hein uit plicht pas toepel, toen de Inluie
05001V werkelijk gestorven we.. Zij klopte en
klopte weer aar zijn deur, draitide ferm den
knersenden knop om, en wekte hein met
geweld.
De tijding maakte geen indruk, niet van
smart noch van verlichting. 11 ij weigenle <Bi,
te staan. I lij weigerde Belle, de meid te roepen,
den dokter te halen, alle.. Hij verzocht haar
drang, te wachten, tin bet morgen ,011 zijn,
wat hoefde men hier zich te hanigen? En kou
ze niet wat slapen gaan Op de welnee sofa
angst had zij toch niet hij een dimde
De verplegeter hield zich in, <vilde in
zekeren reltneoln muts tegenover kilo. Mi Bilis
meer wijzen. En bijtmt oinveraeleillig sehoof ar
dr getinte kamer tart
deelmala weer in. Een
heldere maan /eerde uit den krakend-kniillen
winternacht naar binnen mi gat over-Luwte
Whalln.ten. ren KIWI.a valt kei
graieht
in het groot. ledikant ne. op den muur gebekend.
I Inluis...10 ildie oe stelt toe ne de .1.111
Milielltelien• tegenover de •eredlèrid vas
den eenden MOB, rillend van It
Zej ,I arót
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Van 1 -8 regels f 1.26. Elke regel meer p.go,
rn vi—lietv
naar praitsroime
berekend. Hij abonnement belangrijke korting.
hoovaardig tumehen uw tra-ervaringen in neer
kunst-zaken en ernstige =MVu te spreken.
Smaak, die akelige kwestie, waarvan de ég:ii
met evenveel vuur beweert dat je er wi.1, als
ren ander dat je er nièt invite kunt twisten,
de smaak van de mama kim door verkeerde
voorstellingen zeker al te makkelijk tot in
den grond bedorven werden!
.1, ZW A RT EN DIJK .
ANTWOI 1RD VAN DE PIRIVINCIAI.E.
In de weerklank, die juffrouw Zwartendijk
doet hopren op mijn stukje sAmsterlam, die
grnote soda komt zeer duidelijk pit de hooghartigheid van de kleine rninderheid, die met
het aangemelden Nieuw meegaat, en de minachting, het onmiddellijk reroordeelen tot de
achterlijken, die -deze minderheid over heeft
voor de zeer velen, die niet denken en voelen
als zij.
- Omdat de Beurs van Belaste 'mij zeer
otmangenaan, aandoet, en llinch' nieuwe gebouw zeer aangenaam, omdat ik d a a rom
liet eerre leefijk en het andere mooi durf
noemen, daarom word ik geacht s pe wonen
op een Zuid-llollandseli dorp, waar de beschaving niet is doorgedrongen« waar blijkbaar
geen goede kranten en tijdschriften in handen
komen, word ik vermoed te hebben bewezen
sintelleetueel bij een stadomemeli achter te
staag«.
Nu is echter liet grappige van de zaak,
dot til niet zon weinig belezen ben als jutte.
Zwartendijk meent. 1/at ik geregeld Ven teelt.
nis... part'efeuille meelees, )met dus Jan
ti ratarna's werk erin., dat ik zeer veel voel
voor 1
houwen, dat ik bouwkundige lezingen
heb bi gemeend zelfs van Berlage.
fht lles aal mijn zaak voer jutte Zwartendijk
nog er .. r maken. Maar misschien zal dee of
Inc komen om even te overdenken.
gene
Om Berlage toelijk, en Ilirsch mooi re vinden
in 't niet bepaald moedig dat je een ezel bent.
Even wil ik hier nog wijozon Op dr gevoelens; die mij bezielder toen ik neerschreef
over Berlage's beurs, wat jijt. Zwartendijk
een ongepaste aardigheid blieft te noemen. Ik trachtte mijn gevoelens zon beeldend mogelijk
weer te geven, opdat deze of gene zou denken;
ot Is dus niet nihil maar, dat een oord-el
over Iterlage's Beurs wordt geveld. Er
schijnen dan dus mensehen tr zijn, up mie
het gebouw een werkelijk onnangenainen indruk maakt.
PRO1 IN( 'IA I.E.
We :deinen hiermede de. deleultres oVer d..s..
zaak.

lis 11..

eraan, dat liet hoen Inas een rij vim rirrelirerr
dingen, maar rominitiseher en fantastischer
mono dan elke verbeelding. Waar zij konen
ging Allilte1111 eelt 11111lee leed. En 7.00 Moest
het Rijn overal, dm !lede wereld langs, van
huis tot
Dit eines orerierholie ze. zander
het te beleven, omdat m• gemenen no. aan
Aken vreemden, wrangen 1nrsteinet. En zoo
sliep ze in.

WIL Viilstriulen teelland .zorg kirtiturn vr

eindelijk geluiden. Zij -4 I op, wekte neer
den slaper von het zij ka niertje en tritig naar
beneden, unne ze de oude meid her dnieve
nieuws vertelde. En hijná hevelend na. ei.ehte
ze, dat or dodelijk bericht naar den dokter
gestuurd Zou weerden. elan het ontbijt Zat ze
tegenover den omlegt heer, oe er niets gebeurd
Wan. liell1Mdáldiln sneed hij zijn brood in reepslorpte aait de the r.
je., lepelde zijn ei,
lood ren plekje
lan stopte hij een pijp
vim <Ie tafel leeg. en 611-1.2 not vehripaerei.
rik ral nel done, wat imelitt i.• - zonale hit.
✓ee doopte Zijn pen iu 1:e Inkt. En 1111 legde
111111r Hit, 1L or hij drie briefjes te.....ltrejvrie
jelit aan deel legrafeid.weedriteritirr. ',en aan
een neet. in 1 irldeflaild, OH verder erii advertentie v oor de ,minne. Ibi de kome *oorden - lachte lui smalend tegen de 1
dir hut-a1.4 kende Maar iMrend hxaatte, omdoe mi .1.• intimiteit vim ',m.i... Met .1.
lilik had begn.pen. n l ,- netel,' hoen niet ie
Welen. hoe 111. 1,1111.11.1. lorimede hu ril s r,
indenk br,
aa naadat Lu baar aankeek. na.e
vrn vrnle,kng, sluit rij di.
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,,,,,teef. waar vier strak ge:ms-leerde vishen
met de staarten mar elkaar heengekeerd in
then gtilf-lag liggen. En wij denken daarbij
aan de uitvoering der weefster.. Enkele
31111115.11 de golven grauw, anderen den schuimkop wit, met een donkerder schaduwkant:
ook de ViroChell retireren goud in groen water,
donker in liet door storm zwart gesnerpte
SPORt REIS
golfde-or. Uitgevoerd hebben we de ',Drie
ce WANDEL COST.
witte wievena eveneens gezien. Dit is wel een
RIJM bleue wem
ECNIENROLERNMENViria.
prachtstad van verkwist door de leerlinge
71r
ENGEL
[
mej. paramine v.
Wal ultgereenl. Want
.
er is,een groot verschil tuseeken de verU115
schillende uitvoeringen.. In het tableau van
terwiesainee us.
mej. v. d. Wall liggen de gobefinsteken vast
.,
Sigma gomt
tegen elkaar geduwd, zoodat het ontwerp ten.
uerastmrmneeamr
totemtor n
volle tot zijn recht komt. Een der beste werkstem, zoo niet de beste, is mej. Kreuk, wier
werk »iets te iremichen overlaat.
Een der mooiste -ontwerpen van Gast. v.
d. Wall Perm, in wel bet vrouwtje van Stavoren, waarvan we de foto kunnen aanbieden.
II.
Hoe levendig heeft hier de kunstenaar gewerkt! Zie, hoe gebiedend en - uitdagend se
Ik gepote kentering kwam, toen timmer
--Wiltrenie, de Hollandsehe ser-a-ee- Mar -hand opheft, meent -ze de- Mannen gebat
het kostelijke graan in ree te werpen: merk
n-lier, liet vluchtig.• denkbeeld dat in hem
eveneens op, hoe de vishen op den voorgrond
.1Ipgd0111P11 was, op de Iluisrlijttentoonstelling
in 't water nijn aangebracht em hun deel in
in Suraerdam werkelijkheid deed worden.
vuur
sage
als
Nachenn
de profetie der armoede van 't Slot orensehe
Wannis•r
Zweden een
vrouwtje te vervullen.
bruiloft niet de elvenstoet els weerwerk-muurEn • hoe geheel en al is dit vIkkversiering.
ventering , belangrijk is,' hoe ,.ouden dei,
gebleven, hoe levehdig zijn de golven en ook
Hollanders ongevoelig blijven, wanneer in
de luchtlijnen!
mooi gekoren en expressieve kleuren de eenInderdaad, de te vroege dood van v.d. Wall
voudige, doch ook al verdrukt levende - HolPerné is voor de Ned. Kunstweefsehool een
landshe legenden werden in beeld gebracht?
,.waar verlies geweest. En hoe jammer dat
En — zoo • voegen wij er aan to , zou van
bet leelijke, jonge eendje of de thineenche • hij, die uit genegenheid voor deze kaast-soort
gewerkt heeft, niet -den enkel van zijn ontnachtigaal, de llollandiche or Mollend,gewerpen heeft mogen uitgevoerd aren. Met
worden populaire sprookjes ook niet wat te
van
ons
pieten arbeiden sommige werkideni volgens
maken zijn. Of van den Meiboom,
de nauw-luisterende kleuren, welke hij heeft
Paaschfeent — men ment er ter Gouw op
en dit is ét,n der wijzen, waarop
Zweden
aangegeven
—
evengoed
aln
men
in
nalezen,
deze kunstenaar wordt getierd en ral voortdecoratieve versieringen maakt, war de sMav•
leven in de Ned. «matten.
stang• op verrijst, de met sparren en vlaggen
Enkele origineele ontwerpen van Lebeau,
getookie boom, waaronder op den zomeravond
lanooy en Vroo
hebben ons behalve het
als de middernacht:don den naohttetot dag
werk van v
'all Perné, ab Imaten:urmmaakt, jong en oud buiten in de natuur
werk onder de ontwerpen, getroffen.
feestviert.
Behalve een grondige kennis der technieken
Gustuf van de Wall Perné vatte ten slotte
en mooie ontwerpen in er nog een factor,
zonder onmiddellijk financieel belang, «ide
windig, voor het geheel ..en al artistiek slagen
alles gedreven door rijn kinmteneersovertniging,
van den weefarbeid. Het is de imaliteit niet
het plan op, zich te wijden aan ontwerpen
Nederlandsehe
K
unstweetschnol
te
alleen,
doch ook de verving van de «nl.
voor de
11e Nederlandsche K unstweefschná gebruikt
's-ti ravenhage.
' alleen plantengeverfde wol, die meer glans heeft
klei hem in de bloei gekomen, de vlucht
en de nol soepelder houdt dan de chemsiche
waarop de school wachtte. Enkele streng
ING [MINNEN 31latEDEF".1.1NG1.1).;
Prijs per regel NI rent:

•tr •
rirk)

over eelt :deelgebied in Parijs en Londen.
Van daar uit zijn bestellingen voor het artie.
tieke werk gekomen voor belangrijke opdruk.
ten. Belengrijk en 0100i werk waars-oor men
in Holland nog niet voldoende weet te voelen.
1-',en kleine staf van nittleillentle werksters is
bereid de bestellingen die inkomen, onder
handen te nemeg. Zoo blijft de weefmhool in
bloei toenemen, el kan men niet van de werfkunst in ons land een n111 spoedige ontwikkeling vent echten als in Zweden, war belangrijke

Wie nn wel gehaat zijn bij het weven?'
afkeerig
Eersteos dir vrouwen, welke •
vat, de gewone dameahandwerkjes zoolde deze
pasklaar wonlen gemakt in de datitenhandwerkw inkeln — niettemin wenschen te handwerken. Voor deze vrouwen biedt liet knnstweerwerk de gelegenheid, 't zij in ontwerpe»
of kleurenkem. of heiden, iets individueel,.
te leveren. !let kumthemf der uitvoerenden
kan hier onmiddellijke voldoening vinden.
Zoo weinig als het machinale borduren het

De Nederlandsche Dintweerschool.

•

Hot Vrouwtje ron ~wen.
ataahoutezidirs het comité, dat de weefkunst
tot erkenning heeft gebracht, hebben gesteund. •
Maar . er is nog een reden, waarom het
kunstweven in Zweden zon algemeen en met
succes wort.beoefend. De weefseholen in
Zweden hel 'n sick tot taak gemeld bij hei
volk goeden smaak aan te kweeken en er werden
voorts door de besturen dezer scholen weefseis aangekocht, zoodat de weefstem zelf bevrijd zijn van de zorg, een débouché voor haar
weerwerken te vinden.
INGELONDEN MEDEDEELINGEN,
Frijn per regel 90 cent.

ERZSCfrie. JAPOTeN

>N2eNe..ZgAtS&G
riooptueme 140.
Itla°.°11 11195

KINDEREN DER ARMEN.

:reltaitnevesnle ..Veleeroaa
Weelate, *en Groeien wee. een ron :
V turow.
estyleeirele ontwerpen ean vis.eken in een
golfzwelai geteeketal, metten dadelijk de handen
aan liet werk. II ij zien aan voor eens liet

•

hebben le Ier:drie ot er een geiten», dat zij
betast bad ...
De dokter beloofde terstond een andere
ierielregster te- zenden , om te helpen
- en
keek niet verstandhouding. Nadat hij weg was
d heer haar beneden weer
gegaan , riep de mee
L
en maakte baar onetenwrel
in
duidelijk , dat Bij het lijk van zijn veen.
niet N-1,11,m-ble in het groente, oude, ledikant.
til zij doe, neet de meid, een klein ijzeren
laat -op 'ter sterfkamer zon willen zettete. De
zuster knikte Tinne-, 'neertentenen , en t00g ban
hit werk.
Toen de aalere verpleegster ka :aan, lichtte
zij .tact een paar wininlen
. te moe oni
verder te lumen. "ie deden samen het nodige
zero vlag als let kon,
weerzin van liet
verwinerloozele, , timede lijf, <led niet 'meer le
reinigen was,
Daarna maakte zij :uitstallen, weg te gaan.
pre oude Weer liet haar reel beleefdheid UW.
terwijl hij in de gang Je. grid lasaal. Huur
gordijnen ie dienen. Ilte knelde sik dank n•
e.»
eerder gevet -11”eárd.
'roei, se dein
dein winterelaglene ziele heen e.oeldes,
leek liet
bei tijding. En weer bepeinsde,
dan haar werk•leven keel na. int, romen,
11.11.• .enuneneledee lijk Leut dat ar morgen
u
. en daarna Ite,tt in'
jerkerie• mille,
ete meelt, ....
.neet andere
recagni..
eriselwee.
Doos ging te .(:hens

.1 . ?At wri:\ huk.

•

Motlareeke.

foto C. J. L Vurouelen
..ara Wol* Win,.',',

bereidieg, In Hol Ilind schijnt is», inrichting
waar men 'net planturdir verfstof verft, oog
niet te lesmaas Zodat van Ader, de wol voor
de Neder!. K neesteerefseldad wonit betrokken.
is•rsti• neersmeten dienden ook veel uit
Zweden te weerden gritnporteerd, daar er in oog
land niemand ze maakte. In 't jaar 1911
begon <Ie werfseligeol erker haar eigen weef•toelen A te laten maken door Nederlandsche
werkleeden, hiervoor aangesteld. I/och men
.nlaaittle nog niet volkomen in de juister kram
der houtsoort, wat de eigenlijke weefstoelen
betreft. 11e gobelimtielen daarentegen oorden
alle in ons land vervaardigd. Wel mogelijk
is brt mtunrlijk dat op den duur de Mol110111mlie Limmi !Man — WilnItnnt hij het
doordringen van de weefkunst de vraaghaar
mtoelete mooier inowlit woeden — dr wezen
aal zo-ken, waardoor hij het zeer harde hout
ral kunnen bemachtigen dat voor de weefstoel
nomlig is. Ilet eigenbelang ia de +diendeng
van zulke vakes En voor een nietig afzetgebied heeft > geen timmerman de lint, een zoo
ingewikkeld wentel- nis een weegstoel waarin
geen enkele -linke mag voorkomen, te maken.
• Intussehen geeft dr energieke opriehtster der
den Toni niet op en is hut streven,
de stelen dien Dollende-n ia Mollend le lateil ronken, leng steel', een de
lint liet begin van de herleefde weefkunst
in 011. land al reeds bekendheid verwierf, blijkt
uit bet feit dot besiellingen meermalen oen
de
erfselmil op de Deinst-gni-lu oorden
gsdsais 'Zoo togen •ij er .1.4. nero en heai m '. n, lijnen awilndinstrek.
En al. rijokimmdemenen, die overigens renai
doe le *eerden, drukt men'

't kVas altijd een zwak kind geweest; altijd
had zijne moeder met hem getobd en mebten
echter-een opgetrokken. De buren ha den
steeds, met dat laconieke. pessimisine, den
boerenstand eigen, verklaard: salsdat ie
n
blijvertje wan en wel gaten' eija vader acht rna
ZOU gaan.. Moor, tegen alle ennwijeing der
natuur in, seltéell (lijs hel op dit trane dal
toch nog niet zoo bijster sleept te vin en,.
en had, na allerlei ziekten en tobliciaj, !den
leeftijd van zen jaar bereikt.
'reien !noest hij naar schalt. Moeder, die
met verlangen naar dit .ogenblik had uitgezien, moeder wint niets iep overwegingen,
OIO liet kind nog wat langer van het vrije
buitenleven te laten protiteeren. Met Gijs
rat zij, als een handen en voeten gebonden.
Zij wan door hein niet in maat geweest
voldoende buitenalmis het Land te verdienen.
.klas Gijs op 't gepote school ging, nou se als
werkster gaan en het kleine pensioentje, dat.
haar man had nagelaten, git ren cenigneins
toereikend inkomen zien te verhoogen. Haar
oudste kind, een teer, roe-blond meisje van
elf jaar, kon zich reeds aardig overal doorheen
slaan, maar kleine Gijs wat de eeuwige rong,
de altijd knagende engst voor moeder geweest.
Hijzelf wist dit gelukkig niet, was zich
totaal onbewust van de ellenden, die hij reeds
had doorgemaakt en welke Item nog te wachten
was níu levendig, wit', opzouden staan.
gewekt dat waarschijnlijk die levenslust hem
over de kleine rampen .van zijn armoe-bedaan
heen hielp.
Gijebert ging dus naar 't groote school.
's Morgens reeds voor dag en dauw, sloofde
en jakkerde de moeder, om lieer huisje knap
en ordelijk *elger Je. laten. Zij joeg de twee
kinderen uit bed, ofschoon zij de awakke
stumpert, graag langer de non mondige nachttast
gegund had. fleurig werd het karige ontbijt
met veel slappe thee naar binnen gewerkt en
even over achten sloot zij de huitedeur en
ging bet drietal op weg. 'e Zomen in de
heldere morgenkoelte, 's winter. in 't schemerdokker. In 't voor; en najaar was -het 't
motte, in &amine oehtendmiet, die de kinderen
liniverend de dunne kleeren OM 't mager lijfje
deed samentrekken.
Aan 't einde der Meet, gingen de beide
kinderen bakenen, den venen weg op tsaar
school. Meestal bleef de minder hen even
nazien. Dapper stapte Gijs naam zijn auje
.mrt, bet limodtrimeneltje en bet 'kruikje
melk stevig legen Nek imagekleind. > bet eer
erholes naMmoreanienije white op de hlaiaile
kans, innige. inec Weigerk en griládbokor ie
de kaai, 't traddie mar home Mogen, giag
dm, als ••• ~en Nov eiriedeinje.

Pro. e. a. t. Verwwl..n.

met de hand _ongevoerde ooit zal evenaren,
zoo stellig is ook de zelf uitgevoerde weefarbeid artistiek verre boven de machinale te
stellen. De machinaal geweven gobelinarbeid
heeft nooit een oog, gevoelig voor schoonheid,
kunnen behagen. Men zie nu liet begin van
de herleefde gobetimrbeid op de Ned. K umtweefschool. En daarbij dient als hoofddoel van
de actie voor de wedkunst. -het schephen va»
een bron van inkomsten voor de vrouw uit
het volk,
'rot Novemler ging alles goed. 'roeit begon
Gijs te hoesten, eerst met 's morgana ren
korten, drogen kuch, die weldra den gamellen
dag zijn klein lijfje schudde en uitputte. Zijn
kin cri neusje wenlen spits en schraal, de
vroolijke oogjes streelden met een gevaarlijken
glas of warden dof, vermoeid, voor zich uit.
• Zijn vlijt en oplettendheid verminderden met
den dag, doelt niemand, die het neg of, mocht
hij 't Stien, er over nadacht.
op een geren, stormaeldigen avond kwam
ik int den trein en liep door de 3. klas
wachtkamer, naar den uitgang van het kleine
station. Daar viel mijn oog op tweekinderen,
mamgeknipen hij de groote, roodgloeiende
kachel. 't Waren Gijs en zijn zesje! 't Zusje
had de armen beseherniend oin haar broertje
heengeslagen en Gijs leunde niet 't blonde
kopje tegen haar aan, half-dommelend en
klaaglijk kreunend, wanneer Idesbetle, pijnlijk,
haar gedwongen houding veranderde. Hijgend,
gejaagd piepte de seleen in en uit het teere
mondje, beangstigend gloeiden de wangen en
nerveus bewogen de beidjes, telkens grijpend
nue zie, als een hoestbui op kwam kruipen.
.Liesbeth, kind, wat doen jullie bier?•
mis mijn verschrikte vraag. .Wij wachten
hier eiken avond op Moeder, tot zij uit hare
werkhuizen komt, 't in hier lekker warm aan
niemand jaagt ons ''weg, maar Gijs is »iet
goed, hij heeft koorts, zegt Moeder en morgen
zal zij den dokter eens laten komen.,
Gijs keek ternauwernood op, knikte alleen
vaag, toen ik vroeg, of ne een kop warme
melk lullen. Daarom stopte ik hen zoo warm
mogelijk in en bracht hen thuis.
Juist was Moeder binnengekomen en reeds
bezig, een kliekje eten voor hen op te warmen.
Maar Gijs lustte niets, rat hangerig in den
groeten leunstoel.
•
Ik beloofde, den Tolgelden morgen terug
te komen en ried aan, het kind met warme
kruiken in gijn bedje te leggen en den dokter
te laten komen.
Toen ik dep dokter den volgende» dag op
zijn spreek-uur opzocht, vernam ik, dat Gijs
hard riek was.
De longen waren aangedaan, 't lichaam
ondermijnd door koorts en onvoldoende voeding.
Treurige maanden volgden. Met tuniekenpoosen fleurde het ventje op of ging achteruit.
Na eet» echten hij bijkan henteld, was
druk ei; tierig, at en speelde, ging zelfs
enkele weken naar school, tot een nieuwe
konen/aanvet hem weAr Meerboei:te en al wat
in weken gewonnen Mum; ia enkele dagen
gesloopt werd.
•
Ik ook leed nader doen tneabsd. Zelf
moeder, dacht ik eiken avond Ina die twee
kinderen, die wellicht rond:wieren ia de kou,
tot Moeder thuis kwam.. Eken morgen ab
mijn jongen neer gehord boppelde, tobde ik
erover, of Gijs wel voldoende onthalen solt
hebben. liet weed me een obeenwie en.ik wrik
weeir naar dan dokter. lieer haalde de schouders
op. .Wat • er aas le does wee?' ja, nat elk
niet :wak en heir, moedig
kind. ook al ni
heeft: Zomveldigr ~leg, goede veedief,
wanne kleeamt, veel ram, reel ananmehijii
re keiestmeeide am".
til erwten. is dat niet te• verkrijgen view
aft ~1wa nemmilirakiadli
Se vila. *Mbo» kepetiere•
mg Gij.
•

3
ziek zijn daar in Katwijk. Van hardheid of
zijn deel te maken. Of 't helpen zon? De
dwang is geen sprake,_ geloof me en verdokter haalde, sarzelend, de schouders op.
trouw. me.•
Wat was er te verwachten van 't kind van
Ze mis de treeplank reeds afgeklommen,
een tuberculoselijder, die tien maanden na
en, na nog één innigen hoofdknik, was ae,
de geboorte van den kleine, in hevige bloedmet Liesbeth, op een afetend gaan Man.
spnwingen gestorven was? Van 't kind, wiens
Hem overmoed was reedt verdwenen, 't,was
moeder altijd had gesloofd en geslaafd,
weer de nederige bescheiden werkster, die op
voortjakkerend, dag aan dag, in de werk- den achtergrond. bleef, die Mek terugtrok,nok
waar mevrouwen en dienstboden,.het
ale haar kleine jongen "Voor vele maanden
zware liet ruwe, het afmattende werk, bavan haar afscheid nam. En toen de trein
maarden voor de werkvrouw, alsof zij van
•ijzer ei staal was, inplaats een elechtgevoed, , reeds. lang door de Manille Adlt melde, zag
ik
voortdurend dat bleeke• m~geMeht. •met
menschenliind?
gekleed,
vermoeid
onvoldoend
de. angstige smart-ooges, voor mij.
• 't• Geval liet me niet los. Ik schreef, ik
Eerst
was Gijs vroolijk, beweeglijk en druk.
kanten.
.11.elpt,
smeekte
naar
!Re
ik
vitiieg,
Weldra-'echter deden de doorgestane emoties,
steunt mij, geeft geld om te traohten, een
, het vroege opstaan, de eentonig.rythmische bearm klein kindje te redden, te- lenigen
weging hunne uitwerking gelden; hij diep in.
thans zijne pijnen en roeiden. Helpt me om
Es terwijl de trein voortsnelde lange doreene arme moeder, die haar zoontje , even lief
pen en steden, langs lachende weiden en
heeft, als Gij Uwe kinderen, te bevrijden
donkere dennenossehen, keek ik »eer op het .
van de martelende gedachte, dat zij, met al
kind, • dat zoo vertrouwelijk tegen mij aanleunde
haar sloven, haar zieke ventje niet kan geven,
en diep. Een innig gebed steeg in mij op.
•
wat het zoo dringend behoeft..
Ik. moest wel smeeken ,,o God, indien het
geld
• En ja, Goddank, het benoodigde
mogelijk ia, laat dit kind dan herstellen, laat
stroomde toe, overschreed het benoodigde
de
arme moeder haar jongen gezond terug
verpleging
in
het
voor
een
half-jaar
bedrag
dingen zien!. Maar zoo dit niet kan, laat hem
llospitium te Katwijk.
dart
stenen! Laat hem niet kwijnend voortwas,
-al
wat
noodig
Een keurig uitzet,
leven! Als zieke stumper moeten leven het
werd voor 't kind in orde gebracht en toen
harde leven der armen !• .
bericht kwam, dat de kleine patient kon
C. VA.X LITH.
morden opgenomen, vroeg de moeder mij, .14_
ik hem erheen wilde brengen.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
't Was een stralende Aprilmorgen, toen ik
Prijs' per- regel 40. cent
mij naar het _station begaf. Gijs was er al,
—- — —
—
omringd door moeder, Liesbeth en eenige
belangstellende buurvrouwen. Trotsch op zijns
nieuwe blouse, mooie muts en jas stond hij
daar, gelukkig in 't vooruitzicht van de
spoorreis en het genot, naar zee te mogen
0. H. VAN HATTUM
gaan, beangst en verdrietig om 't komende
afscheid.
't Werd tijd om iu te stappen. Klappend
wenden de buurvrouwen er op los, hem alTeil. Haag 1936.
lerlei aakjes goedkoop snoepgoed toestoppend.
Lief-zorgzaam streek Liesbeth zijn dasje glad:
dag Gijs, zal je gauw beter worden ?• Toen
beurde de moeder hem op en zette hem in
onder directie van S. VAALL-EEUWEN.
de coupé neer, en, moedig haar tranen bedwingend, kuste zij haar kleinen jongen, streelde
het blonde hoofdje met de ruwe werkhanden
en als om hulp-vragend zag zij mij aan, waarop.
ik haar bemoedigend toeknikte."'
W21.~141 en kende schotels.
Gejaagd, als angstig om de brutaliteit, zei
ze: r Wil Mevrouw, daar in dat te-huis mek
vooral weggen, dat ze lief voor -hem moeten
sjn ? met zachtheid doet ie alles, niet met
slaan of booze woorden bang maken! Ze moMUZIEK.
gen niet hard voor hem zijn, hoor!" Eensklaps kwam er eene zekere dreiging in haar
Uit het leven van een beroemd
'tenorstem ,,als ze hard zijn, dan,... dan
kunstenares.
zal ik ... kom ik
IX.
,,Vroinv van Dillen• zei ik, ,,ik zal opre verwonderen is bet niet, dat onder dit
letten, kijken, bespreken; of Gijs mijn eigen
alles Robert,' gezoullimeletoestand zeer begon
jongen was. Er zijn niets dan kindertjes, die
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Daar ik geen opvolger hel) wensen ,ik mijn
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met Employés jonge krachten 15 jaar bij mij
werkzaam in 't bezit van 40 Mille associeeren,
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te lijden en dat dit nog een zorg te meer
Een zekere Dr. Schilling, een miiiiekge
voor Clara werd. Zijn zwaarmoedigheid groeide
leerde in Stuttgart, wist zich zoo in te dringen
met den dag en tneschen eiogenblikken van - bij het negentienjarige, onervaren meisje en
deed haar zulke mooie voorspiegelingen behoopvolle opgewektheid en frisschen moed,
zijn tijdschrift, waaraan ,hij-Robert
liggen lange perMden van veergedruktheid en t
dofheid, die verontrustend waren.
' wilde verbinden, dat Clara vol geestdrift er
Robert over schrijft. Argeloos vertelt ze alles,
Nerveus en geprikkeld door de voortdureed
nieuwe aanvallen, welke elkaar in onrechtwet Schilling met haar besproken had en laá'e
hij gezegd had, dat van nu af, hun gebak
vaardigheid en grofheid niets oegaven, wordt
zijn 'streven zou zijn. Overigens gaf hij te
hij elft af • en toe onbillijk en. veeleischend
verstaan, dat, wanneer we hierheen lommen,
tegenover Clara.
W,nr ons liggen brieven,a) waarin hij haar .je hem meest- toestaan, mij lief te hebbem. —
'Volkomen te goeder trouw ook studie ze
verwijten. Maakt, dat ze .hem zoo zelden en
dan 'nog zoo kort schrijft. •
•
Robert nevens een schrijven van haar zelf,
ingesloten een brief,- welke haar -nieuwe vriend
Toch was dit Clara niet euvel te duiden
en moeten we haar gelijkmoedigheid tegenover
haar geschreven heeft.
hem bewonderin, waar zij tod] minstens evenDeze brief, meer nog dan al wat Clara
veel zorgen had, zoo niet Meer. Want ge-,
reeds over Schilling meegedeeld kid, maakte
Schamaan zoo verontwaardigd, dat hij liet
durende, dien gebeden tijd reisde zij overal
geraden achtte, Clara voorgoed de ooges te
been, cm concerten te geven, waarbij allerhande kleine e» groot, moeilijkheden waren. openen voor dergelijke -lieden, die de one rvarenheid en liet Broed vertrouwen van een
te overwinnen, moeilijkheden, welke door
alleenstaand meisje misbruiken.
Wieck nog met opzet werden vergroot.
Nadat hij eenigen tijd met haar had gereisd
1/at Schumann met zijn ridderlijken mi open
en een nog romer reisplan voor Parijs en • aard niet matsen was in zijn oordeel over
dezen ,efuecherv laat zieli de.nken. De brief,
Londen had voorbereid, liet hij haar ploe,efing
dien Clara ontving, was nogeens een oprechte
in' den steek, met de mededeeling, dat zij
Floreston-uiting. ',Zie je dan niet, wat de man
maar alleen dairhéen moest gaan. Ah motief
met je voorheeft? Het is de ineen infame
gaf hij op, dat zijn zaken hem niet toelieten,
huichelaar en verleider, die je maar in suilen,
haar te vergezellen, doelt Clara zoogoed als
kunt aantreffen.
Robert waren overtuigd, dat het Trem er
grontendeeTS om te ben_ was, CSM zijn onZie je niet, line hij in zijn brief steeds
misbaarheid te doen gevoelen en haar er zooverder gaat, waar hij zegt, dat ',zijn huis en
arm voor je open 'staan• hoe bij ofilfeschrianid,
doende toe te brengen, ziek weer met hart
ongehoord vrijpostig wordt: eik moet u geen ziel aan Item over te geven en zich onder
lukkig weten. — eOni u al liet overige in
zijn invloed testellen.
Inderdaad zon het reizen zonder hulp haar
het leven te verschaffen, daarvoor hebben 'we
heuseh geen derde meer noodig.. — En nu
niet meevallen. Niemand te hebben, die de
de laatste woorden over dien_gemeenen huichevoorbereidingen voor haar trof! Reclame maken,
laar, die zij» vrouw verlaten wil. Niet dat
'een instrument opscharrelen, aankondigingen
hij je liefheeft, maakt me woedend, niet dat
en kaarten rondzenden, zelen huren, al deze
hij mij vijandig gezind is — doch het meest
bezigheden, die onafscheidelijk aan liet conword ik in opstand gebracht door het feit
eenteeren verbonden waren, ze zou ze 'Voortaan
zelf
moeten
verrichten
dat
hij jou, iemand die liefheeft, een verloofde,
alle
van wie hij zelf weet, dat zij trouw bemint,
Clara zag dan ook vreeselijk tegen deze
van kaar geliefde afvallig maken wil. Dat is
manier van reizen op. Evenwel wilde zij ziel,
zoo ergerlijk, zoo onbeschaamd van iemand,
niet laMn intimideeren en zoo vinden wij haar
die je ternauwernood tien dagen lang kent,
in Febr. 1889 in Parijs, alleen in de werelddat ik van woede kook. — Als je den brief
stad, slechts met haar aangeboren • gezond
verstand en haar krachtigen, doorzettende
goed gelezen en begrepen had; dan was je
natuur tot hulp.
naar me toe gevlucht en had gezegd bescherm
Op deze reis, de eerste welke • zij maakte
mij voor dien booswicht..
Wel - moest Clara na aldus op de hoogte te
zonder een beschamend geleide; zon echter
haar vertrouwen in de menseneis wel eenigazijn gebracht bekennen eje hebt gelijk dat
zins geschokt worden. Vele ervaringen zouden
ik Sehillings brief niet nauwkeurig genoeg
haar lesren, omzichtig en niet te goed van
heb gelezen. Doel, al luid ik dat gedaan, dan
vertrouwen te zijn.
nog zou ik niet alle, hebben opgevat zooals
Reeds in Stuttgart had zij een ontmoeting,
jij. Je kan echter wel gelijk hebben, je hebt
meer nienselienkennis dan ik — ik heb alle,
welke allicht onaangename gevolgen had kunnen
hebben, ware het niet, dat Schumann. haar
beschouwd, als geschreven in de meen ijverige
vriendschap..
venait de .verte zooveel mogelijk had geleid
(Wordt vervolgd..
es raad gegeven.
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haar dien uit de hand, zonder het verdere
neiging haar uit den slaap wakker te maken.
resultaat af te wachten, dat mieschien nog
liipsepaath veroorzaakte bij haar koude
veel merkwaardige zou geleerd hebben. De
rillingen en kramp.. hetzelfde deed de ave n• tur ij , een rood-brnine variëteit van kwarts. arts veilde echter zijne patiente niet schade
van Zaterdag 9 Bi 1914.
Zij maakte zelf eenmaal de opmerking, da
Mineralen, die magnetische krachten bezitten,
men de steenera langer in heer hand nee
wenk!, door haar aangetrokken, zoo bijv. dé
latei:, omdat vele slechte zeer lanizasuli hu
augiet, Metalen hadden 011 haar een onaanONBEKENDE KRACHTEN.
werking ontplooien, en eerst op de hand, dan
gename, afetootend.e werking.
op" den arm, en eindelijk op verwijderde geVooralijzer "en chroom hadden deze eigen1101.113
deelten van haar lichaam hun invloed voortschap. Daaraan was het wel tee. te »drijven,
, Arts.
I.LZE
planten. Op de vraag deze uttetreling nader
dat de meeste gekleurde dannen haar tegenbij
haar
Dit
te oniseltrijven, gaf zij liet volgende voor den
storiden
ee
kramp
~ornaten.
•
mediene en physioloog merkwaardige antwoord
deed bijv. het .ijeerhotiderid.tolkepaath; terwijl
De (leden schreven aan de nemen bepaalde,
liet eerst bespeurde :rij een zeker kriebelen en•
het Maandeen dubbelepitath dezen invloed
onbekende, magische krachten :ree. Yeti- zegt
prikkelen. in de band, dat geb over den geniet 'bezat. Bij al deze proeven ;die Kerner
reed. Orileus, dat, wel -ie nu de planten
kegelt arm voortplantte; vandaar uit ging de
met han deed, zag de zieneres de @toffen
groote myetieche werkingen kunnen oefenen,
stroom naar ,le . maag en de plexh. slaris
niet aan, maar deze werden, terwijl - dj in
mui dat toch de sneuen ken in dat opzicht
(zonnevlecht, een zenuwknoop). Deze laatste
overtreffen. De plant bloeit slechts een korten-. somnambulen slaap lag, of wel in dec gewonen
was Wok »led»: een turechenstatioti, want
wakenden toestand verkeerde, eenveudig• me'
tijd eu sterft dan, meer' de natuur heeft den
van die plexus draalde de werking uit naarekavise h,niet 'haar in contact gebracht.
steen, die steeds jong en krachtig blijft, met
verwijderde
.
deelen van het lichaam, zonale de
-Reeds
als
kind
vertoonde
de
zieneres
ene
grootere gaven • redeeld ;
buitengewone gevoeligheid vont allerhande - long, liet hert, 4e• ooges, de hersenen, enz.
De Joodsche hoogeprieetere droegen op de
Ik
hoor
echter dezen en genen van mijne
grover
bewerktuigden
stoffen,
welke
ons,
.
hartstreek een. met edelgesteenten omzet schild,
ontwikkelde lezeressen de' opmerking maken,
dat hen tot hunne profetien moest inspireeren. 'wetens, ontbreekt. las en bergkristal schenen
dat
deze
proeven
misschien niet geheel zuiver
wezens
op
haar
in
als
levende,
bewerktuigde
vara
Helene
en
Plinius
schrijnen
Aristotelee,
de magische kracht der -a3Lcaan. en suggestie niet buitengesloten waren. In-Vele eteenen, zoo vertelt ' ODA verder de • toestand, dan kon zij altijd en onmiddellijk
derdaad, liet nu kunnen zijn, dat de vroordaaruit door beide genoemde stoffen gewekt
dichter-arts Justinue Kerner, aan wien ik deze
Welling, die de magnetiseur Kenter van de
woeden. Bleef het bergkristal een pooeje op
regelen ontleen, dragen namen, die op deze
werking der mineralhn in zijn geest gevormd
kaar maagstreek liggen, dan trad een ketsvooronderstelde werking wijzen. Zoo duidt de
had, zich lang. telépathischeo weg in het brein
leptische verstijving van al hare ledematen op.
naam amethist aan, dat men aan dezen
van zijne proefpersoon voortgéplant had, xoodat
Dezelfde werking had sand op haar. De lucht
steen een nuchterhondende werking toeschreef.
we hier elechte een geval van groote plagge.van zand had -steeds een kalmeerenden invloed
Hij werd dan ook op feestgelagen gedragen,
tabilitelt
voor ons hadden. Kenner heeft deze
tenttwen:
het
had
voor
haar
een
op
hare
als men vurende anders te neer en te snel onder
vooronderstelde tegenwerping kraehteloos gearomatiselien geur! Zij voelde deze lucht
den invloed van den god Bacchus te geraken.
maakt
door
liet nemen der volgende voorzorgsvan
daaruit
voornamelijk
op
de
maagstreek
en
een
bijzondere
De Buddisten hechtten zeer run
maatregelen: Ilij gaf de zieneres een touw in
verbreidde zich de aangename • gewaarwording
kracht van den saffier (een blauwen Ween).
de rtand. liet was a e aug en let wee oor
De di amant had beschermende. Maa-fnv---over haar gebeere
de gesloten deur naar buiten geleid. Buiten
• Eens op een keer werd zij in huis vermist.
tin opzichte van wilde dieren, , als hij op den
nu bevond ziel. ren andere persoon, die tbr
Nadat men lang gezocht, had, reed men haar
linker arm vastgehecht werd. Hij deed dan
taak had, verschillende mineralen met liet uiteindelijk op zolder in een kamertje, waard(
tevens dienst tegen bonze gereden en tegen
einde van het touw te omwikkelen, waarvan
zand was. Zij was zittende op een hoopje
vergiften.
dos de zieneres het andere einde in de hand
zand, waar zij niet vanaf kon komen, omdat
De, in verschillende kleuren voorkomende
hield. Binnen bevondakich dr. Kenter, die
tij geheel stijf geworden was! Ging zij op
agaat beediutte tegen den beet van schorniet wist i 11 welke - volgorde de proede wandeling onnadenkend op een bank van
pioenen, en aan de linker hand gedragen,
ven zouden genomen worden, en die
zandsteen wat rusten, dan gebeurde hetzelfde.
maakte hij den bezitter wijn en aangenaam in
zijne waarnemingen op papier stelde. Nu bleek,
Zij vond de lucht der meeste steenen, die
den omgang. Legde men hem onder het hoofd
dat de werking dier stoffen juist dezelfde
tot de kiezelsoorten bellzeon‘ aangenaam. En
van een slapende, dan verwekte hij hij dezen
was als bij onmiddellijke aanraking met de
al deze steenera,die tengevolge van de kiezelvele droombeelden.
patiente, alleen met deze" beperking, dat de
aarde een zoodiige hardheid bezitten, dat zij
Met den robijn echter niest men voorinvloed minder snel ee minder heftig wan.
aan het staal vonken kunnen ontlokken, hadden
zichtig zijn: deze toch verwekte neusverkoudDeze experimenten skie van bijzonder groot
steeds diezelfde eigenaardige werking op haar:
heid en trok slechte uitwasemingen aan. De
gewicht_ Zij doen ons zien, hoe afhankelijk
zij• bewerkten n.l. steeds een sterke spierstijfwitte, gele, rose en blauwe .topaas bevorde mensch van zijne omgeving is, hoe ons
heid, ja zelfs een soort verstening. Dit deed
derde de kuischheid ; de granaat de
gevoelsleven,onze stemming, bepaald wordt
vroolijkheid. Vreesde men, dat de kinderen ron dan ook vooral, reeds reeds boven gezegd is,
door den ad van wat wij gewoonlijk Jonde
het bergkristal, dat 99 ptt. kiezelaarde bevit.
donker bang zouden zijn, daá gaf men hun
stoffen. plegen te »oenen. Want liet is niet
In minderen graad was dit het geval met den
de fraaie, blauwe lagune steen te dragen. De
aan te nemen, dat de zieneres in wezen geheel
granaat, amethist. opaal, haalt en eenige
groene smaragd had therapeutische» invloed
andere zou zijn dan de rest der menschheid.
andere sternen, die tot hetzelfde geslacht beten opzichte van de vallende ziekte. De blauwe
Wel is waar was zij van een gevoeligheid
hoeren.
sa f fi e r werkte — zeer prozaïsch — laxeereid
eender wedergade, maar wij moeten veronderHoogst eigenaardig ie het, dat andere sternen
en werd inwendig regen de waterzucht ge
stellen, dat wij hier slechte met een verschil
juist het tegenovergestelde bewerkstelligden.
nomen. De rood gespikkelde -groene jaspis
in graad en niet in hoedanigheid te maken
maakte het ruig helder en het bloed kalm.
Terwijl dus kierelaarde haai deed verstijven
hebben.
De amethist hield, zooals boven reeds werd
en haar hoofd helder deed worden, had rivierDe metrech„ die zich zoo trotech den heeropgemerkt, nuchter, en inspireerde goede, . spaath een uitermate verslappende werschee van het heelal pleegt te noemen, is dus
heldere' gedachten. De zwarte gags a t verking op hare spieren, zoodat zij zelfs de gein zekeren zilt de slaaf zelfs van liet doode
waarwording kreeg, alsof zij water in haar
gemakkelijkte de geboorte en verdreef slechte
delfstoffenrijk. Wij ondergaan. allen 0119.e
gedachten en phantasiën, als hij om den hele
lichaam had; daarnevens -had het een slaperig
makenden invloed op haar denkvermogen. liet _ omgeving, al is die invloed van buiten af
werd gedragen,
gelukkig meestal niet reil groot, dat hij ons
kunstmatig gemaakte glas en in hoogste mate
De geel-groene c ry eo liet verdreef de
in die mate bewust wordt, als dit hij de
melancholie.
het heldere bergkristal deed bij haar helderheid
zieneres het geval was. Bij de meeste menden
van geest ontstaan en het bewees daardoor
De fraaie zeshoekige beril zette inwenkomen deze prikkels zelfs in het geheel niet
dig gebruikt, de werking van den lever aan,
zijn natuur, welke aan die van het Bekt het
in de bewuste sfeer, en blijven zij in het onbehield de vijanden weg, en maakte vroolijk. , meest verwant is, nis die .van het schittewuste; echter, hoe fijner leenaard we zijn, hoe
"--Ussgraagroene chr y e la prees sterkte het oog
rendste en het licht het meest nabijkomende
gevoeliger en hoe afhankelijker wij «rden
en het ,hart. Het kleurlooze bergkristal
in de wereld der steeneau.
van al wat ene omringt....De artist, wiens
!rechte den dorst, verdreef, aan den hals geDe werking van' kiezelaarde en rivierapeath
waarde zelfs geheel bepaald wordt, door de
dragen, de duizeligheid, en het zette bij een
neutraliseerden elkander dm bij dere patiente.
mate en den aard van rijn gevoel, zal dezen
vrouw, de melkafscheiding aan.
Wonderlijk waren ook de gevolgen, die de
invloed in hooge mate ondergaan. En ik ben
De chirurg Theophra ritus gebruikte edelaanraking met het witte zwaarspaath bij haar
er nok van overtuigd, dat velen van n, ontgesteenten bij woudbehandeling, bij bloedverwekte. Naast een krampopheffende werking
wikkelde lezeressen, hoewel ge misschien niet
stelping , waterzucht, jicht, en vallende ziekte.
had het een weldadigen en verwarmenden inGij niet, lezer, dat ik een zeer bont prophyallen tot de artisten kunt gerekend wonden,
vloed op haar, .46 zelfs dat een hooge koortstactisch en therapeutisch beeld Voor u opgeniet gelukkig kunt zijn in ene omgeving
temperatuur ontstond.
die uw achoonheidegevoel kwetst.
hangen heb, waaraan ge bij het dragen van
Een aan het zwaaripaath verwante stof, het
nw edelgesteenten zeker nooit gedacht zult
w i t he r i et had — interessant niet waar —
-;Wordt vervolgd).
•
hebben. lk' zie u reeds, verlicht als ge zijt,
een analoog gevolg: het verwekte bij de
glimlachend het hoofd schudden. Toch moet
patiente een vroolijkheid, die tot de hoogste
ge niet alles voor louter phautasie aanzien.
opwinding ging, waaraan zij door levendig
VROUWENSPORT.
In alle bijgeloof, in alle legenden, ligt steede,
lachen .uiting moest geven. Witheriet is een
WATERPOLO.
hoe klein ook, een kern van waarheid: Miskoolsnee verbinding van barium. Van belang
•
schien ho het ons, kinderen van deze positieve
ie het tin op te merken, dat marmer, eveneens
In het begin eau deze week enne in de
30.° eeuw gegeven, met oase meerdere kennis,
zwem- en hadrerichting na: de Mnoritskeilé
een koolzuurverbinding, een levendige spieren meerdere hulpmiddelen, dezen kern te
beweging verwekte, die de zieneres als volgt
alhier, tot sluiting van het seizoen, door dr
ontdekken,, en dit metaphysisehe geloof tot
kwalificeerde: ede steen dringt door alles heen,
Ilaagselse zwem- en poloclub eede feestavond
een phvisisch inzicht terug te brengen.
gegeven, die als bijzonder gowl geslaagd mag
ik kan er niet tegen, omdat alles zich in mij
In de Onetereche lauden heerecht nog heden
moet bewegen, maar hij is mij niet onaanbeschouwd word..
ten dage hetzelfde geloof in de magische krach- • genaam..
Ook den leden van de ditineselnli zona rrrten der edelgesteenten en der ereenen. Alle
Dnarentegen lieten haar sternen en proadcht een paar imminent ten beste te geven
sieradiën worden daar bij het gebed afgelegd,
dukten door vulkanische uitdagingen veren .als gevolg hiervan werd de avond geopend
slechte niet de krothere edelgesteenten. De
kregen, zonale lava, ongevoelig. Minwhien
met eene estafette race »wreken Haagsen en
blauwe teerkooi., de schitterende diamant
minlat deze' stoffen uitgebrande, uitgeleefde,
'laadtelectie dame.; deze werd gezwommen
en de bont gekleurde jaspis worden daar niet
doode tnassa's. zijn? waagt Kenner te verenderover- rent. liaan van in M. lengte, die selder
:dieet' als sieraad gedragen, maar ook als
door iedere zwemster heen en terug: dus tb 11.
voorbehoedmiddel tegen de ongeliákige beTegen -renden haar de volgende stoffen, dir
morst afgelegd oorden voor hare opvolgster
vallen van het legen.
alle het verduwende koolstof hereten: steente alter mocht gaan; voer Haarlem kwamen
le er een kern van waarheid in al deze
kool, zwavel, graphiet, ambra en nog andere.
uit de dames Katten, Skie en Bouwmeester;
berichten, dan •kan duw invloed niet van
Bij al deze proeven gaf dr. Kreng: zijne' voor den Haag de dames 'tromp, van ).ier en
mechanische» aard zijn, maar moet »amenpatiente de sturen in de linkerhand, die,
Beo; In het begin was Heerlen] iets achter,
hangen met het innerlijke, de ~nee van de
volgen haar zeggen veel gevoeliger was dan
maar door een etevisten slag weten th: Haarstoffen. Wij weten van die veronderstelde
haar rechter. Dit stelt weer de opvatting der
lem:elle' dames weer op te Inden, 1:001111I dij
verborgen krachten eng .niette.. Dat wij echter
molen iet een ,eigenaardig licht, die mienden,
den wedstrijd winnen in 3..42 Minn
legen
bestaan, schijnen ons sommige ziektetoestanden
dat dianint en agaat *keilts dan hun *alle
den Daag in 2.12 uienut.
en seminige experimenten te lesren. ZO0 bewerking kondn ontplooien, als. zij 11411 de
I Mama a en1 als :d. en laatste elantesemeta.
richt ns de arts Kenter da 411 zijner patienten:
linker hand gedragen werden. Nog wen wil
nier een pol* relstrijd grespreld nazweren cm,
de ~genoemde .7.rue:we van 1'r. vorste een
ik opmerken, dat de meeste dezer eaperitnenten
Haarlemsen en ren I langseb eevental, welke
koitenaewttle, en zeer bijzondere gevoeligheid
niet in wannanibulen, 13111ar in den gemenen
be cent. .151.1% lening ian .h. I laleaselie dames.
vont bepaald, oermen, minerale rn inentwakenden telestend lierden gentnnelt. Kenter
eindigde.
aardige stoffen verwende, wanneer zij zich in
dont echter de
niet d tr zeer uit
1h. Illeur1.1...he ploeg he.leold ni: drduoars
den wannandralen slaap betond. Van dubiu• 1.
Ir 'Witten; aam dear *tent gevoelige trouw
Ik albe, dor] halten en Perrelawees, :alter
Met al te zeer te prikkelen. Lenin hij zag,
•Pezik buren* lij: .1k uwe in deern stern
lite. -pil; linea meester, I anamr e. 110. •
een .bijandere geoeikruelit•,
da, dr ren elf andere aren kramp of een
dat ts het
we:ter, moor hiertegen melde. de I hatg.etir
wat mij seinausbnial naakt. De satlire‘
had
andere onangemone werking iwrende, nam hij
club ':k: &aars . Ina lasenen, daal;

k Haagde Yremakuiek,
TWEEDE

ei: K el eenback, achter: Bus, spil; Tromp, ver:
Lier, Linden van der Meiden, voor. In - lier
begin waren de llailitsche dames sto•rker en
vielen flink aan, (witter zonder resultaat:
daarna scheen het of ee wat hernamen te ver..hippe» waardoor de partijen meer tegen elkaar
opwogen en het spel gelijk op ging, tot het
tnevnitiw van Lier gebikte met eene mooi., worp liet eerste doelpunt von den leng te
maken, .kort daarop gevolgd door een tweede .
punt door dezelfde speelster gemankt; met
dezen stand 2-0 voor den Haag gaat de
rust in. Na de hervatting amen de -I lartirsche
demes voortdurend sterker, nadat 1,10111111111.lijk op de Haarlem-helft gespeeld aard. Onze .
Elaines speelden lir?er samen en zeeomen ook -.
meer uithondinisvermegew. te héblieb dan han•
tegenstandster., aan Wie liet' nog .leshes af en
Me gelukte liet ilnagsche doel te bedreigen.
Een derde doelpunt voorden Daag werd door
inevronw Tromp gemaakt, terwijl hieraan vlak
voor het einde van •den strijd nog. een • vierah
werd toegevoegd, omdat de Haagsebe 11111111,
zwem- en poloclub welverdiend met 1.-33 de ,
overwinning behaalde. Over her algemeen
geoefend waren en meer gewend om samen te
spelen; zij waren bovendien nog eenigszins
gehandkapt, doordat Mj hare beste middenvoorsprelster tniMen, anders hadden zij waarschijnlijk nog meer doelpunten gemaakt, maar
vrij weten nok niet of dit de sterkste Haarlenen ploeg was. •
Het verdere deel ven den aren werd gevuld
met verschillende zweindemonstraties door
heerres en een heerera polowedstrijd teerhen .
ren Ilaij&ch en een Itotterdamsek zevental.
'oor degenah van onze lezeressen, die nooit
waterpolo zagen spelen,-wil ik trachten hier
eene korte beschrijving van liet spel te laten
volgen; het wordt gespeeld door 'twee zeventallen die ieder bestaat: uit: één doelverdedigster; twee achterspeelsters; één spil en drie
vnorwaartsehen ; liet doel bestaat uit twee
verticale latten waarop eene horizontale lat
rust. Het doel hangt ~danig in liet water, dat
de horizontale lat zich op een 'bepaalden afstand boven de wateroppervlakte bevindt; de
bal waarmede gespeeld wordt is ongeveer van
de grootte van eenen voetbal. Bij den aanvang
van het spel bevindt iedere partij zich op
eene rechre lijn naast haar eigen doel; de bal
wordt door den scheidsrechter in het midden
tussehen heide doelen in het water geworpen,
waarop de speelsters zich in o beweging mogen
stellen; de voorwaartoehen van weerakanten
trachten nu no snel mogelijk den bol te
bereiken; de spil blijft achter haar om zon
nodig te steunen door haar een verlaten
bal weer toe te werpen; heeft de tegenpartij
den bal, dan moet zij trachten haar dezen afhandig te maken; hierbij wordt zij gesteund
dobr de achterspeelsters; zij moeten moreel
moWelijk de .voorhoede van de tegenpartij
dellken en deze daardoor verhinderen den hal
na* elkaar toe te spelen of in het doel te
we z. ten ;_ hoe beter de voorhoede sautensuelt
en hoe heter deze gooit, hoe morielijker dit
nat urlijk is; de keepster moet trachten de
balt , uit haar doel te houden. Heeft rem•
spe ster den bal vast, dan mag zij door een
tege staudster onder water geduwd worden,
wat gewoonlijk tengevolge heeft dat zij de»
bal zoti spoedig mogelijk weer loslaat; dit
onder water duwen mag in geen ander gevest
gebeuren, doet men dit toch dan krijgt de
tegenpartij een vrijen worp. Het is een aardig
maar mogelijk en vermoeiend spel; de wedstrijden duren dan ook niet hang; er wordt
tweemaal zeven en een halve minuut gespeeld.
deze tijd is echter hing genoeg daar de strijd
geente inspanning von de speelsters vordert.
letter die zelf zwemt, al heeft zij nooit he'll.
gespeeld, ml begrijpen hoe lastig lol is 010
al zwemmende of drijvende rellen baal kr:wittig
en ie goede richting te werpen: dit bomde
is voor goed spel tiatutirlijk een van <1.•
eerste vereiseliten , niet alleen 0111 doelpunten
te kunnen maken, maar ook 0311 Ir zorgen
dat bij het sameinprIen de bal bij mie speelster
van de eigen partij belandt mi niet juist in
de handen V1111 eene tegelletalldnee tereelit .
ketent: I let is vrij lastig ren goede ploeg
speelsters samen te stellen, (*dat degene die
vlug remenen niet altijd goed kunnen gooien en
omgekeerd: gaar dit echter we.I ..011iell, MIMI IS
dit hij de Engel:OIO' dames, die demm
wieder ons 11111d bezewleteet, zagen, len krijgt
Men een kelleig. ving snel, waanagave :sur
goede verdediging-mondig is ram hel doel ven
te houden.
Itelealir op brt polospel legt de mennend.
ziele ook tor Op springen, duiken en,: als men
nned zwemmen kalt ie net gearing:Iet dot 111141
zich ook oefent in liet gebed gekleed zwemmen, daar dit juist in de praktijk voor het
redden van drenkelingen timillig kan blijken
te zijn.
Wij engen liej vorige gelegenheden ook demi. .
de dames duikel, naar verschillende t °Oen enen,
en het t 1313111ell en 0011 pand krengen ‘,1111'ene
drenkeling, waarvoor pit, e. een leniden pop gebruikt men», en aal mi nadoen in den barrat
tetogelijkrie tijd te doen, dane bij nit 't wao,
halen e* VVO werkdijken dood:ene. led I.•.
t elldielItn1d 1i111 14.11 int in %r leek k:,,: :I i'.
itnni.n•t . I loon hel IntlItlen ia,: 11 elk! enden en
propagandamitim•ringen tre;hom .1.• beman..
,311 de , • 3,elaillentle en -n, en polode. ook
Orde na treitert :Wed. itte.., 'n1011:111. Ie maken
t.11 erker helItnnt in onv. weerrank Lood á..
eartenport led crue .11 .h. nier-1 leeurlentle.
II.
IIIIII1WIt• en nanitenawed, •ix.rien.
•
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DE CINEMA VAN DE MA/dit) MEI,.
De Cinema van Mei gaat feestvierne, omdat het Internationaal Verbond voor Vrouwenkiesrecht tien jaar bestaat. Het internationaal
orgaan: „Jus Suffragii• publiceert een reeks
portretten, enkele in beeid, vele in woorden,
die .66 sprekend zijn, dat ze sich nitetekend
leenes om op het doek te woeden teruggekaatst.
Eerst het portret in beeld van den presidente van den Internationalen• Bond: Men.
Chapman Catt; het lieve, zachte fiosofengezicht boeit onie eerbiedige aandacht, en de
lijve mond begint te spreken:
„Gaat het Vrouwenkiesrecht vooruit') Lange
eeuwen voor de geboorte van Darwin schreef
een Hindoe der oude tijden „Ik sta pasden
oever der rivier, en weet' niet vanwaar de
wateren komen, noch waarheen zij gaan; zoo
diep en stil is de str000r, dat ik niet eens
weet, of hij naar 't -Noorden of naar 't Zuiden
vloeit. Alles is geheimenis voor mij. Maar,
nu beklim ik gindschen berg, en .zie, de
rivier wordt een zilver lint, dat zijd. lengte
weeft in en uit en over de heuvels, en langs
de ^vlakte». Ik overzie haar geheel, van af
haar geboorte op dien verren berg, tot aan haar_
oplossing in de zee. Er is geen geheimenis..
„MI) kunnen geleerde professors wel eens
de vrouwenbeweging voor dood verklaren en
begraven, en kortzichtige politiekers vergeten
de beteekenis vast te leggen eau langs hen
heen trekkende gebeurtenissen. Von. hen is
de vrouwenbeweging een onbegrijpelijk geheim,
een boos-makende verkeerde lijn midden tusschen de harmonische ontwikkeling der menschheid. Maar.... voor ons, die staan op den
top van dit internationaal verbond, waar wij
elke beweging in alle deeles der wereld
kunnen overzien, voor ons is daar géén geheimenis. Van haar geboorte af, van af de
protesten, die de vrouwen der natuurvolken
slaakten tegen de wreedheden op baar vee
gepleegd, vervolgen we duidelijk haar loop
door de eeuwen, langzaam maar statig verder
gaand, aanewelleed met iedere eeuw en met
generatie,. totdat juist n u voor ons
ligt de gouden zee, waarin ze gaat uitstroomen.
Anderen mogen theoretiseeren over deze beweging, wij bezitten de kennis. Eéns omvatte
dit grooteche gebeuren nog maar enkel de
gescheurde, en onsamenhangende protesten
van eeaige, bepaalde vrouwen; nu
Ik kan niet alles weer doen uitspreken!
Maar in het niet, wat het zijn moet? Breed, overziend, harmonisch; rustig als het diepgevoelde,
wetend als van een die leidt en voorspelt?
«De manseb is logisch; een generktie, of
een eeuw kan wel eens in de war zijn, maar
als ééns de „stelling. zuiver gegeven is, dan
volgt ten slotte het bewijs. Wij hebben onze
stelling neergezet; de inene:chen hebben er
tegen gebruld, er tegen aangestormd;. toen
!zijn ze haar gaan bespreken, en nu? In de
geheime raden van alle politieke partijen en
van alle parlementen der beschaafde wereld
is al uitgemaakt, dat vroeger of later dit
probleem moet woeden opgelost; de discussie
loepen niet langer over de rechtvaardigheid,
maar over de eind-regeling; mans ook over
de mogelijkheid van verschuiving, en uitstel
met het nevelachtige eind toch in zicht!,
„Dat alles weten wij. Terwille van anderen
halen we hier nog enkele feiten aan een
roep voor de eerste internationalealemenkoned
van Vrouwen-kivrechtbonden ging twaalf jaar
geleden op, en het eerste Congres. werd toen
gehouden in Washington. In vijf landen maar
bestonden toen vdkeenigingen voor Vrouwenkiesrecht: de Vereenigde Staten, Engeland,
Australië, Noorwegen, en Nederland. Twee
jaar later in 1904 werd de Swereldbond opgericht in Berlijn, waartoe ook Canada, Duitachlapd, Denemarken, en Zweden bijtreden.
Nu, tien jaar later omvat de Bond de
nationale ïereenigingen van zes en twintig
landen! mek in onzen Bond gaat de min niet
onder: in elle vijf werelddeelen wappert onze
vlag; de Poolster en het Zuider-kruis zien off
hem neer. Verleden winter gleden in het land
ven de Middernachtzon, boven de Paul-cirkel,
in durende duisternis, vrouwen, in sleden
door readieren getrokken naar hare vernederingen ; en tegelijkertijd reden zaden. APONIACII,

Hoofdredactrieu:
Mevrouw S. LUGTEN—Raus.
onder de wreede stralen van de tropische zon,
in rickeha'a , beschermd door waaiers en
zonneschermen naar lettibi !bijeenkomsten) om
te strijden voor den en aller zaak.
Ieder land meldt meer vergaderingen ,
grootar opkomst, meer sprekers, meer schrijvers,
meer geld; invloedrijker helpers, meer ruimte
in de pers, meer goedwillige uitgevers, meer
trouwen neen in de parlementen, meer leden,
meer en betere organisatie, meer toewijding.
Er zijn" nog harde en zware taken maar er
zijn ook geschoolde vrouwen, die^ iedere moeilijkheid onder de oogen Men en zullen oplossen; er zijn handen om de lastigste plichten
op te nemen, er zijn levens klaar voor iedere
opoffering. En zij allen te zamen herhalen
die trillende, klinkende woorden van Susan
Anthony ; „Mislukking is onmogelijk,.
De medewerkster uit welk land ook, die
Mit dien zachten, willeadem...errond de rustigsterke woorden hoort komen, en blikt in die
denkende oogen ... voelt- in zich iets stalen en
opleven, wat in de sleur van ook dit leven wel
eens verslapt en staat weer klaar voor verder taak.
Een vrouwelijk Parlementslid uit
i elan d, Annie Furuhjelm, doet den, hoe
bij de oprichting ras den Internationalen
Bond de mogelijke aanname van Finland als
lid zeer twijfelachtig werd genoemd „omdat
Finland geen vrij volk war.
Die uitspraak deed de Finsche vrouwen
pijn in 't hart, en het tegenwoordige parlementslid -- die toen zelfs in kaar droomes:
niet dacht, dit ooit te nullen worden — toog
naar mes Chapman Catt om raad en hoop.
Ze kreeg beide! en na lange discussies kon
Finland toetreden.
elk geloof, dat zelfs onze presidente niet
kan voelen, wat dat voor ons beteekende,
omdat het ons deed erkennen als een vrij volk..
s We gingen huiswaarts en besloten een
openbare vergadering te beleggen voor vrouwenkiesrecht; de eerste die ooit in Finland werd
uitgeschreven. Twee jaar later . . . trokken
we als bezitsters van het kiesrecht naar het
Internationaal Congres in Kopenhagen 1.
„Wat zoo heerlijk is in onze Internationale
de gelijkheid van de naties. Groots en
kleine landen, zij die Dreadnoughts bezitten,
en zij die in 't wereldconcert politiek niet veel
beteekenen
. ze hebben dezelfde rechten en
Zenden 't zelfde aantal afgevaardigden. De
droom van vrouwen? Zeker! maar tevens een
ééns te bereiken visioen van rechtvaardigheid
en vreedzame evolutie.
Mee Catt is onze geboren leidster, omdat
zij nooit 't einddoel uit hare oogen laat gaan;
ze dwaalt nooit af lange kleine wegen naar
het genote doel, en ze houdt heel de beweging op een hooge lijn. Maar méér dan deze,
en veel andere leidende eigenschappen is in
haar bijzonder, dat, wat bijna aan ons begrijpend inzicht ontsnapt: de sterkte en macht
van haar innerlijke vizie, die geeft haar redevoeringen dien wijd-cirkelenden horizont en
die wondernolle monumentaliteit.
Zij roept in ons op wat het best in ons is,
en ik geloof niet, dat ze het tevergeefs doet..
Een klein portretje, in één pennestreek geteekend, die doet zien hoe simpelfigi het
mensch-gelaat was ... geeft de herinnering
aan Susan B. Anthony, met het wèleprekend
onderschrift: „Oprichtster van het Internationaal Verneind.. .
Drie beroemde vrouwen geven in een kort
briefje een groot bewijs van sympathie; ze
zijn te veel met werk overladen, of te lijdend,
of te oud, om lange bijdragen te zenden :
Bertha von Suttner; ()live Schreioer; Hedwig Dohm.
.
,
De oudste vrouwelijke kiezer van
Euro p a, een Finsch grootmoedertje, glimlacht ons toe, staande-te-werkmi aan haar
Nu komt Israel Zangwil] en zegt op
die cenig humorvolle groot,. Engelsche manier,
precies wat door hem gezegd mbet worden :
„Toen ik pa. in de vrouwenbeweging werken
ging, werd ik nitgracholden voor een melkgezic ht, een vrouwen-papkindje; te dezer dage,
zonder dat ik maar eenigraina veranderde,
heet ik ren stokebrand, een etruikroover, rein
bimbam, barium. En ik ken maar een heel
revue man, maar die 't niet eens in met htAL
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berekend. Bij abonoiment belangrijke korting.
•
— waartoe kortelings zelfs ook Bernard Shaw
die zeggen: Dit is de
is gaan behooren
zaak van de vrouwen; houdt je er buiten..
,Wel neen! hoe kunnen onze grondwetten
veranderd worden? Uf door gewapende revolutie, Of dooi die eigenaardige machine, die
Parlement heet. Die machine is heel en al
in de handen van mannen: kiezers, parlementsleden, ministers, alles mannen. Dus kunnen
vrouwen die machine alleen veroveren door
bruut geweld, en dat lukt hen niet op den
duur: hoogstens een beetje afmatting in een
guerilla.krijg, raf door. bekeering van kiezers,
parlementsleden, ministers. Alles mannen!
Mannen zijn ongelukkig genoeg da alfa en
de omega van den toeigind; uit de mannen
moeten de vrouwen haar rechten persen. Als
de vrouwen in een natuurlijken trots en verontwaardiging 'weigeren mié te handelen, dan
kunnen we haar begrijpen en bewonderen...
maar dan zijn die vrouwen geen praktische
politieke krachten! Hoe moeten ze het beestje
temmen? door boksen of door vleien? Ik begrijp, dat 't vernederend is voor vrouwen; ze
wilden juist geen parasieten meer zijn; ze
willen staan op eigen voeten en juist nu
•moeten ze op de voeten van den man gaan
staan! Voelt het niet te tragisch, zusters, zijn
hoornen zijn zacht! Geloof me, wij mannen
weten, hoe we den man moeten temmen.
Strijdbaarheid kan uitstekend zijn, maar
er zijn oogenblikken, dat zachtheid doodelijkt, is. We 'moeten ons bewegen met het
gemak en de snelle, onverwachte wendingen
van een auto, niet als een tram,. die nooit
meer uit zijn één, getrokken lijnen kan komen..
Wie de wenk begrijpt? Zangwill heeft de
sstrijdbaren• wel eens anders toegesproken!
hij voelt dat de tijd daar is, OM hm te keeren
uit 't doodloopend dop.
Monseigneur Giesswein,pauselijkgrelaat
te Budapest, glimlacht met zijn goedig en
tegelijk wilskrachtig gelaat, hoven het ambtsgewaad, waarop de handen zoo rustig-wetend
gevouwen liggen. ',De geschiedenis der wereld
is een voortdurende strijd tusschen ideeiin en
belangen; belangen, versterkt door traditie,.
houden' dikwijls tegen, terwijl ze hun eigen,
waar karakter zelf niet begrijpen..
En dan wijst Monseigneur op de goede
werking van de medezeggingschap der vrouwen,
in de landen waar zij het kiesrecht bezitten,
weerlegt bezwaren, doet ons nog eens doorleven die belangwekkende avonden dezen zomer
in den Haag, toen hij in persoon getuigen
kwam voor der vrouwenzaak en recht.
(Slot volgt).

DE MODE.
Gij hebt, zoo mag ik veronderstellen, lezeres,
thans uw voorjaaregarderobe geheel in orde.
Voor uw morgentoilet, ik bedoel dat, waarin
gij uwe wandeling of uwe boodschappen gaat
doen, hebt ge een eenvoudig tailleurpak gekozen, want gij houdt immers nog vat aan
den goeden regel, die voorschrijft, dat men op
straat niets moet dragen, wat de aandacht
trekt of bizander in net oog valt.'Ik weet
wel, dat men het in den laatsten tijd daarmede
zoo bijzonder nauw niet meer neemt, dat de
mode ook op dat punt de deuren wijder open
heeft gezet en men zich. meer vrijheid kan
permitteren, maar smen kent den vogel aan
zijn veeren „, is nog altijd een spreekwoord
dat waarheid bevat, — en misschien is er
wel niets, dat zoo sterk den maak der draagster
verraadt als juist die „tailor-made.. En daarom,
geen kleuren, maar neutrale, onbestemde
tinten: geen fantaisie, noch in stof, noch in
snit, vege, cheviette, gabardine, elte de olieval,
— een gladde rok en een korter of langer,
meer 9f minder wijde >lager of veeton; —
geen garneersels, geen paramenten, geen —
wat dan ook: het complet in rijn allerstrengste
noberheid.
Maar die soberheid van uw debiteur.
wreekt >neb in den „tailleur dm*,
uw
namiddag-, uw visitetoilet --- gij hebt lang
geaareeld, gewikt en geinige», voor dit gij
zeker wiet of gij de voorkeur atmdt geven aan
'atlete» e f Moiré en dat ie ener begrijpelijk,
want onder die beide timen heeft men ti leeu

eindeloos. veel varieteiten van zachte, verleidelijke stoffen laten zien, dat het u ten
laatste duizelde van moiré -diamant, moiré
nacrée, moiré velours, moiré -renaissance, moiré
merveille, moiré luiereau, van taffetas quadefilé, péliné, moiré, écovais, taffetae pompadoer, taffetas camélion enz. enz. enz.; en
evenmin hebt gij geweten of ge u wel zoadt
inlaten met al die draperies, relevés, poeiers,
retrouesés, die het kenmerk der tegenwoordige
richting zijn. Toch zijt gij tot een besluit
gekomen en ik denk niet, dat gij berouw van
uw keuze zult krijgen, — gij hebt maat
weten te houden en dat is een groot ding.!
1:w toilet is van donkergroene serge de mie,
met een vest van bavadère-zijde, waaronder
een guimpe van witte mulle. In de rok is
slechts heel weinig „beweging.; het corsage
is op de schouders ruim. geplooid en eindigt
onder een breedeu ceintuur in lange, recht
afhangende basij les. De lange kimonomouwen
hebben kleine revers, die even als de omgeslagen kraag van bayadère-zijde zijn gemaakt.
De' hoed, dien ge bij dit toilet heb!, genomen, bevalt mij ook; natuurlijk zijt ge een
°ogenblik bevreesd geweest dat zoo'n plateau
(„pannekoek„ — zooals de hollandsche geestig.
heid zegt) uit den Rokokotijd een beetje
vreemd zou doen; maar wat wilt ge nu discreter dan bruin steno met een garnituur van
donkerroode rozen? — En dan — hij staat
u immers goed, vooral nu ge uw haar flink
g,edoduleerd en in de hoogte draagt, — wel.
.daal Dat zwarte, gevleugelde hoedje voor
's tijorgens is niet minder bomroe il faut, —
mij 't dunkt, ge zijt zeer goed ingespannen.
Al propos, weet ge, dat men voor den aanstaanden winter, — 't is nog zoo ver af en
toch'al weder zoo dicht bij, helaas! — stellig
en eken dé kleine kapothoedjes van leen
tere verwachte Maar men weet altijd zooveel
en
- stellig ... , zoo wordt er ook al gemom meld over stevig gebaleineerde corsages,
die ,'eer in de mode zouden komen, — 'n niet
onwa irschijnlijke reactie na al die losheid der
laatsee! jiren ...Vobrloopig behoeven we ons over zulk nieuws
niet te bekommeren; men is blijde alles voor
het ; tegenwoordige seizoen gereed te hebben!
Al uwe witte zijden- en lingerieblouses zijn
keurig in orde, ge hebt eene heek collectie
vesten, guimpes en kragen, uw en-aas ige draagt
dien toch onder den arm, hoop ik:') is naar
het nieuwste model, dun en licht, overtrokken
met fleurige, kleurige zijde, alles in ;én woord
is Met, en frisch als het voorjaar zelf, waarom
dan nog verdere zorgen.
We kunnen de mode nu eens kalm aan
haaw lot overlaten, en daarvan maak ik gebruik
om ook voor een °ogenblik de pen neder to
leggen, of beter gezegd, die aan iemand andels
ter hand te stellen e» wel aan .ene fransehe
dame, de markiezin de I uigné, die a zal vertellen, hoe de bezadigde, verstandige eennoen
in haar land over de buitensporigheden der
tegenwoordige mode denken. Want niet) moet
niet gelooven, dat alle fransche vrouwen blindelings zijn ingenoinen met die modes, al dragen
zij den stempel der eerste Parijwche ateliers.
Vooral in den laatsten tijd, no de dwaasheid
wel wat heel ver werd gedreven, is er een
geest ven verzet te bespeuren, waaraan natuurlijk ook de herderlijke vermaning, van
den kansel gegeven, niet vreemd is en die
krachtig • gesteund • ~eh door den „Ligup
patriotique des Franeaises., eene vereeniging
waarvan alle katholieke fransehe vrouwen,
die het goede willen, lid kunnen zijn, en die
ziek strikt buiten de .politiek houdt.
De markiezin de .1 iiigni, nu is eene der
meest bekende figuren van deze vereeniging.
„Zij is,, zegt een harer limagenmden, „liet
levende voerbeeld van nat de ligcc beoogt.;
en liet is. doe begrijpelijk, dat kaar opriep.
aan verschillende diens uit de heen; kringen
gedaan, om sick met vereende knechten tegen
de dé“deritie der iiimle te keer., niet veel
sytnpathie werd ontvangen.. zmiveel weerklank •
toni', dat smet, het niet bij woorden behoefde blaten blijven, maar ook tot daden kon overga..
Aan een der Perijeelie modebladen, dei ziek
altijd door ree groot« mate soli gereserveerd.
Iwil tegenover vliet •Ilemiena m.. k...merkt,
...krijn na enerrenor
e itigné •

as•
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»DO mode is gewoonlijk de weerspiegeling
van den geest van ieder tijdperk ; 'troebele,
.n wel als rustige tijden hebben Iran terugslag
nip. het toilet gehad; met' Karel VI was dit
dol al wa as, onder Lodewijk X IlIsomber, prachtig
tijdens de renaissance, majestueus in »le grand
a.l.. en gedurende liet Directoire bijna even
onbetamelijk als no. ite indruk, die tegenwoordig een mondaine reunie maakt, is die
van het grootst mogelijke elaisser-aller. Alles
schijnt los te hangen, of liet zoo maar is
omgeworpen, of het ieder °ogenblik zal gaan
afglijden. De teere, dunne stoffen zijn Min om
liet lichaam geslingerd, dat zij den hals vrij,
<le -armen bloot, de schouders nagenoeg anbedekt laten; de groeve van den ruggegraat ie
zichtbaar tot aan ren soort van ceintuur; door •
eeu split onder in den rok ziet men' hooge,
niet kostbare stenen versierde hekken en
kousen, die zoo licht en doorschijnend zijn,
dat het precies lijkt of ze er niet zijn. Ondergoed bestaat niet meer, — de lingeries van
vroeger zijn onbruikbaar, zegt men; — een
dunne, zijden combinatie zit. strak om het
lichaam gespannen, daarover gaat de japon en
Niet alleen is ze vliegenierster, maar zelfs
dat is alles. Voeg daar nu nog bij, taan hoed,
leidster eenei eclanorv.r vliegonderricht, Meili
die te klein is, met een stakerige pluim, die
Iteese Boutard, de energieke, jonge Duitsehe,
te lang is en die af en toe langs het gelaat
die aardig en kort van haar vliegkunst en
der buren strijkt op eene werkelijk zeer onhaar vliegschool vertelt in een Dnitsch blad.
aangename wijze.
',Langs den omweg over schilderen, beeldhouwen
En als dat alles nu nog mooi was, maar
en muziek kwam ik tot de techniek van het
liet een . is nog leelijker dan het andere! het
vliegen,. schrijft ze.
. verval van den goeden smaak isléder jaar
Dat het vliegen haar echter meer ernst is,
duidelijker waarneembaar en thans te die smaak
dan soms schilderen, muziek en beeldhouwen
in het groteske vervallen. Het is nu dan ook
van baar sese-genootexi, bewijzen de resultaten,
meer dan tijd om te reageeren ; wij mogen
die zij met het vliegen en het vliegonderricht
niet langer bukken voor den wil der containers,
bereikt heeft.
wij moeten onze persoonlijkheid tonnen. Ziai
Merkwaardig is, hetgeen ze zegt over het
moeielijk kan het niet zijn om met inachtvrouw-zijn in verband met de leiding van een
neming van kunst en welvoegelijkheid allerzoo buiten-issige inrichting als eérTvliegschool.
liefste toiletten te ontwerpen. Oy het °ogen»Mijn vliegschool, aaide ik — ik had
blik is er, 'Wat toilet betreft, niet het minste
onze moeten zeggen. Want van den beginne
onderscheid tusschen de vrouw van de wereld
af heb ik met mijn man in trouwe kameraaden die van de — wereld daarnaast; 't is of
schap gewerkt, en ik kan nauwelijks geldoven,
het er om gaat de barrière te verbreken en
dat liet mij, als dame, indertijd gelukt zou
alle vrouwen aan denzelfden kant te zetten ...
zijn, de volle moeilijkheden die een vliegschool
Welnu, van die gelijkheid zijn wij niet gemet zich brengt, te overwinnen, Een vrouw
diend! Ik ben overtuigd, dat taBooze vrouwen
loopt in elk beroep, waar ze 'mannelijke oner evenzoo over denken als wij, want liet gederhebbend.] moet leiden, het gevaar, ongezond verstand is in Frankrijk gelukkig nog
schikte personen aan te treffen, bij wie het
niet ten onder gegaan. Wij weten allen wel,
aan liet noodige respect ontbreekt. Dit gevaar
dat die buitensporige modes nu niet alleen
is heel groot in de vliegerij. Immers liet. leliet privilegie van onzen tijd zijn; »n steeds
vensgevaar, dat liet beroep met zich brengt,
hebben zij ook den lachlust en de verontheeft velen in de rijen der vliegscholieren
waardiging van alle verstandige mensehen
ge.bracht; die niets meer te verliezen hebben
gaande genaakt. In de X IV`• eeuw droegen
en die denken, dat ze met hun koelbloedigde heeren immers j.issen die veel . te kort
heid makkelijk groote rijkdomment zullen verwaren met vaische schenders en mouwen, die
dienen.. Mevrouw Beese vertelt ook van haar
tent op den grond sleepten ; de vn-ontwen hadden
ondervindingen met vrouwelijke leerlingen.
hoofddeksels, die liet baar onmogelijk naakten
»Die waren treurig en vroolijk. Slechts twee
een deur te passperen ; en de priesters waan-vrnuwelnike schollen,» had ik totnogtoe. Geen
abn wd., op &eigenden toon tegen zekere
van haar haalde liet diploma, maar beiden —
déeollerés, die men »de vensters der lid,
trouwden ze met nen vliegenier!.
noemde en die sterk aan de overdrevenheid
Toch wil mevrouw Reele allerminst beweren,
innzer mode herinneren.
dat de vrouw ongeschikt zon zijn om een
Even als nu kende de weelde geene grenzen:
vliegtuig te besturen. Integendeel, in zekere
de overdaad in de klapding onder Frans I,
I lendrik II en I lendrik II I, de massa's parelen,
steen., beo°, van allerlei soorten, .die men
daarbij droeg, waren aanleuning tot het 'laveerdigen der »leis somptuaiiese, waartoe de vorsten
telkens weder hun toevlucht meesten nemen.
In Engeland zijn de toestanden op tooneelIn 1129 verbood Halleneu liet misbruik maken
gebied - geheel anders dan hier. Hier zijn de
ven kant, — zonder afdoend gevolg klaarprijzen laag — tot in ieders bereik. Hier zijn
blijkelijk, want vijf jaar later verscheen een
de gezelschappen vele. Hier bewijst bijna het
nieuw eilikt dat liet golidgalon van de ;nl te
publiek de acteurs de gunst van te komen en
elegante kledderen naar de smeltkroes verwees
ook vaak bewijst het dien dienst niet en duimaar, hoe dwaas tle• modes in sommige
kelt er weer do een of andere tooneeronder
perioden enk geweest zijn, zij werden toen
neming door gebrek aan belangstelling en daaruitsluitend gevolgd door heeren en dames van
door aan — geld.
allerindogsten rang, en al nvns de smmak - der
'In Engeland is liet in sommige opzichten
orincesses et duelnessesa nog zoo grillig, het
andersom. Daar bewijzen de acteurs het publeef gewoonlijk bij een tentoonspreiden van
bliek een gunst. Publiek mag komen, als het
lune, van prachtige stoffen, van kostbare
maar geduld heeft, om uren lang op een plaats
...ion,» van zeldzame 4onis, terwijl tegente willen wachten. Int laatste dan voor dewoordig, nu.iedeteen aan de mode Inee 110e,
genen, die geen handen vol geld uit kunnen
liet karakteristieke. daarvan is, een ve.rdoniven
geven. Onz,e Engelsche briéfschrijfater vertelde
Van alle begrippen van zedelijkheid. Met erop
0 reeds een en ander over die toestanden.
verontriistentle ongedwongenheid zet zij zekere
Voor het volk is uitgaan naar den ,schouwmn zij en offert zij iedere waardigburg, genieten van opera of commlie, onmoheid ei] aan 'cesfantastisehe esthetiek, —
• gelijk door de hoog. • prijzen. De Engelsche
daarin ligt een gevaar
het geheel. volk,
amenrs moesten rens weten, welk een oprechte
,Tdannen hebben zij, die het wel met dr
helde, welk een dankbaarheid ze hiermee
natie 1111.111en, dan ook met vreugd], gehoorderven !
zamen!, nwn de kerken. hervorming
. Het ie een vrouw; die trachten gaat, aan
Pot liet goede voorbeeld ook buiten Fninkrijk's
dezen wantoestand ren eind te maken._
ganzen luiere genellnl word., wenselt ik iederFilippi, een vrouw Van middelharen leeftijd,
een toe !
man teeee.rekte, moedige kleine dikkert, heeft
era schouwburg geopend in een der dieht•beEen mlns
Correspeadealle. M
tolkte Loodensehe e enieder. wijken. haar
s k.- 111,41 Ile•qtne• kind, n ”11.1.r d.. edsrrleiktik,
IN' .111 !.m.,.
wil ar voondellingrit laten geven tegen prijzen

Een 'Vliegenierster.

Een ondernemende vrouw.

Mevrouw Mala Beau Boutrard aan net stuurrad.
4111
opzichten is ee zelfs geschikter daartoe dan
de man. Mevrouw Be.e legt dat als volgt uit:
»De vrouw besluit in gevaarsoogenblikken
veel sneller tot het eenig goede. De vrouw
handelt naar haar intuitie, en, als ze de handgrepen kent, zal ze dus vanzelf ook logitteli
handelen. Bij den man is en blijft een handeling het gevolg rover gedachtenreeks. Zoo kan
hij het eigenlijk °ogenblik om in te grijpen,
verzuimen, als z ij het zich nog ten nutte had
kannen maken. Het gevolg voor hem is:
lucifertjeshout.
Wij zijn in staat u hierbij twee kieken met

de koene vliegster erop aan te bieden. De
.ne stelt haar root aan het stuurrad van
baar eigen apparaat. 'Op de tweede geeft ze
les en verklaart de machinerie aan een aandachtig luisterende, mannelijke schare. '••
Merkwaardig is nog, wat Mevrouw Been
vertelt omtrent de voorbereiding tel haar moeilijk en eigenaardig beroep: 7-e was altijd een
hartstochtelijke liefhebster van zeilen in volle
zee. Haar zeilboot besturende, leerde ze genoeg
mathennatica en mechanica, .run vele aanknoopingspnnten te vinden voor haar studie in de
vliegtechniek.

Mevrouw Men a.. Boutere. ganst lee.

niet honger dan zestig cent. De goedkoopste
plaats is tien centen!
Dichter heeft Mi. Filippi krachtigen geldelijken steun noodig om dit goede werk vol
te houden. Een Tooneelvereeniging is opgericht
tot steun. Contributie : een shilling of meer.
Laten we hopen, dat de. leden 'dermate toevloeien, dat Miss FIlippi slagen kan en zich
handhaven,
Miss rilippi is volstrekt niet van plan, haar
publiek slechts zoogenaameH »draken• voor
te zetten of te gaan speculeeren op hun snel
gewekte ontroering. Integendeel, stukken van
Shakespeare en Shaw staan op haar programma.
Waar men de betere standen zooveel onzin
durft voorzetten als in vele dure schouwburgen in Londen, kan men met evenveel recht
probeeren of degelijke kost den minderen man
behaagt.
•

Turitsehe vrouwen.
Gewonnen hebben se 't nog lang niet, de
'rurk.lie vrouwen, die al jaren lang zoo dapper
strijden voor een weinigje vergemakkelijking
van haar leven, liet zich vrij bewegen op
straat of op openbare plaatsen, als 't kon
met afwerpen van den sluier.
.1nel. de Fontein.. heeft als eoiitéreitrier
een sellitterende „ zegetocht gedaan door «k
Salons ras Europe. Overal werd heen bewenen,
dat ieder twee vinlerlainten heeft, la eienee

et ia Proeve. Daar hij van ',melange introducties voorzien was, stonden de hoogste kringen overal voor hem open, en keizers eo
koningen, prinsen en prinsessen hebben ti
zijn gehoor neer gezeten om te hooren van
le Franse. Ook te .Constantinopel heeft hij
zijn eonférences gehouden.
'rot zijn levendigen spijt waren er •sleelits
weinig vrouwen 'onder zijn gehoor. Op de afbeelding; die Stijn reisverhaal versiert, ziet
men die weinigen zitten te midden der mannen
met den fez. Enkele dezer vrouwen hebben
zich geheel van elke» dwang vrijgemaakt;
haar gelaat is door geen schijn van sluier
bedekt. De meeste dames &Igen bij het Europeesche toilet nog den sluier harer traditie, die het ondergedeelte van het gelaat vermomt en slechts de oogen vrijlaat. De confénmeier ontving echter zeer vele brieven van
vrouwen, die dna nog niet durfden, in liet
openbaar te verschijnen. Allen drukten .
haar leedwezen uit, tint ze de openbare eonféreeees niet konden bijwonen; en velen vroegen heen, een speciale confénume te beleggen,
waar zij zouden kunnen komen. Jammer genoeg
had dr Fouilitières geen tijd meer daarvoor.
neee J
Désentelsenitekosa gelaten keft,
kan men begrijpen wat er weer is omgegaan
in de harten der eiltemnilies-geborgeneu.
'Stralend afd haar de vrijheid VlbOr mnien hebben ponten, en kwellend« dan in lang aal
haar Man girvianwnwhirii hebben geledea.
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ITALIAMISCtIE BRIEVEN.')
Thans heb ik liet vasteland verlaten en
hen naar Sicilië. overglettoken. Taormina was
de eerde plaste, die ik daar bezocht.
Tas-schen • Memina en Syraeuse ligt op een
plateau een paar honderd meter boven de
zee, omgeven door hooge, grijze rotsen,
Taormina, ket oude Taoromenium, door de
Grieken in 't jaar 409 voor Christus gesticht
bit die oude tijden dateert het dooide Grieken
gebouwde, later door de Romeinen gerest...de. th.ther, wierven op onze afbeelding

lavaversiering is iets eigenntirdigs van den
picilianatchen bouwtrant," ook in oude wallen,'
poorten en kerken gijn zwarte lavablokken
.ngebncht, terwijl in vele moderne huizen
een lavaondijating rood de ramen te zien is
Dan is. er een mooie, oude fontein in
Taormina, waar de meisjes het water halen
in bruine kruiken, die ze rechtop; Mons dwars
op het hoofd dragen. dikt
mei.»
vreemdelingen -een wonder, dat ze-bet evenwicht- nooit verliezen eat dat di kruik ook
bij het stijgen en dalen langs da riivcate wegen
nooit naar beneden tuimelt.

,a tem, dooi da Rome., g•ea.atateaard
In dit seizoen zijn de vele hotels vol, want
een zijkant te Men is. Een mooier plek hadTaormina is een modeplaatsje. Het aanlokkeden de Grieken voor hun theather zeker niet
lijke is zeker voor de meesten, dat je hier
kunnen uitzoeken. Van den -heuvel, waarop
van al het schoone genieten kan, terwijl je
het gebouwd is, geniet men een allerheerlijkst
er zoo indolent bij kunt zijn als de Italianen
uiteicht op de reusachtige sneeuivpyrainide
elk
uur
van
zelf.
Er ie hier, niets anders te doen dan te
van den Etua , die eiken dag, ja
genieten van de zon, te~..- naar den
den dag anders en steeds onder elke belichting
vroeg
als
de
Etna,
je 's middag» neer Ze netten in het
aantel
'smorgens
grootsch is,
Grieksche thema., dat de rendez-vous-plaats
zon op de sneeuw schittert en de nit den
voor de - vreemdelingen is, om dan ten slotte
krater opstijgende rook een witte wolk vormt
afternoon thea te gebruiken in één van de
tegen het blauw van de lucht, als bij monsvele eafe's, waar de tarantella gedanst wordt
ondergang, wanneer de lucht roodgestreept is
onder begeleiding van mandoline en guitaar.
en zich-tegen den kop van den Etna geheimWel is het jammer, dat de bevolking zijn
zinnige schaduwen afteekenen. Boog troont
oorspronkelijkheid en eenvoud door de vreemEtna achter de ruggen der andere bergen,
delingen verliest. De winkels dragen namen
steile roken, groene heuvels, die rond de
als: .01d Curioeity shop* en *American
blauwgroene baai liggen. Op één dier bergen
Storen.,Ook krijgt men het ghVoel, of de
een Arabisch kasteel en het dorp Mok , dat
bewoners van. Taormina voor de vreemden
ab een arendenest ligt op den rots, die over
poseer., en wie een °ogenblik. stilstaat om
Taormina hangt.
te
kijken naar het weevyr vrouwen of
Februari
en
in
't
begin
van
In de maand
iaansehen boevervrdigen
vervaardigen van hun
Maart bloeien in heel 'Sicilië 'en "vooral ook
drinrirerY, wordt verzocht een fooi te gein Toewuift. de ' amandels: Een etherischeboom ie de amandel met zijn fijne
zilveren takken vol rose bloesems
als teere kapellen. Taormina is dan
één rose tuin, want overal staan
de amandelboomen, op de heuvels,
lange rotsige bergpaden, in stadstuinen en langs de are. Dan groeien
hier in het wild tegen de rotsen
en oude . verweerde muren scharlaken-ronde geraniums, die soms
wel de hoogte van een Meter been over de Muren hangen
sierlijk de takken van de mimosa.
Paarse anemonen, goudsbloemen
en irissen in verschillende tinten
groeien op de groene heuvels, waar
langharige, meeat bruine en witte
geiten _grazen, bewaakt door een
vrouw of een &inkeren jongen op
bloote voeten, die zich den tijd
kort met een deuntje te spelen op
zijn rieten fluit of zich lui ligt te
koesteren in de zon.
Tegen zonsondergang weerklingelt het stadje van de hellen dier
kudden, die naar beneden worden
geleid en de enge, steile berggrappen af huppelen om halt te
houden voor de verschillende huizen, waar ze gemolken worden. Dat
ie zon de manier in Zuid-Italië en
Sicilië, waar koemelk bijna- niet
gedronken wordt en zoo iets als
een melkinrichting heelemaal niet
begaat. De geitenhoeder komt
vragen of er wat noodig ie en als
hem de kan in overgereikt, melkt
hit zijn geiten op stront
of °P de int uitgaan er Mark, waait/ij da,.vroldwan lader haar .wou mnnemen
trap van ae woning.
Het. Meidje zelf is schilderachtig dein de
ven ter wille van liet genoten schouwspel.
oude .gevels van kleine, uit den tijd der
Maar zoo heeft elke plaats eb seloaduirzi de
Middeleeuwen dateerende, huizen , mooie oude
en hier tichijnt dr zon moreel , dat men o er
den echeluw wel heen komt. •
paleizen met eierlijkm Dothitielie ramen, de
friezen meest versierd met blokken lava. Deze
The. zijn Syracuse ni Palermo aan els
beurt. Wellicht schrijf ik van daar weer.
CHR. C.
Maart 1914.
Wegem plaatagebrek eerst heden opgenomen.

MUZIEK.tht het kuren van een beroemd
kunstenares.
Het is eateurlijk dat een meisje els Clara,
aio hogadd, Me intelligent, reed» zoo •Igemeen geard en daarbij zno lieftallig, op
nl. indruk worm maken en dar meenam)ra
becuandeMan volhardden in han pogingen
'11

om haar te behagen, niet bevroedende, dat ze
Clara niet kimden koeien, waar ren zoo hoog-staand man heer hart bezat)
Reeds op haar vorige reilen deed re &rgelijke
ervaringen op rn Intree( se uit Ween. aan
Robert .1k iii.k na maar gaan, dat ik
hier vandaan kom, want ik bezoeken van al
olie sm achtend. ir te erg. Dat jij ven nee
houdt begrijp ik, oindel ik zoo von jou houd,
meer ween. die 101.11,111 rap
Rij esa raadsel ; ik le. komt. 'dat aanlig tra
dat weet ik-ook: en nat mijn komt birtiete.

Die ie het ook niet, want de • meesten van
Hadden Berlijn en Hamburg, waar tij met
haar moeder eengen tijd heenging, haar vrienmijn vereerders zijn geen knnetkennere."
Toch was het soms heel vervelend voor
delijk ontvangen, Bremen, waarheen zij ook
haar, vooral als er een heel hardnekkige
een voorart-uitstapje maakte, gedroeg .zich te • .
'minnaar onder liep, moah de pianist Louis
dien opzichte geheel anders. Daar ondervond
Rakern.n uit hamberg, die het haar Jo,
Clara, door de w.tronwige, koele ontvangst,
batig maakte, dat zij ten einde raad was.
welke haar ten d.1 viel, al het bittere van Deze aanbidder ontzag zich nint, allerlei kwaad
een zich besproken en geoordeeld weten. • •
van Et:humaan
te
vertellen
aan
Wieck
en
Weliswaar overtrof haar sympathiek,' een.
.
zelfs aan Clara zelf, met de naive bedoeling,
'omlig. optreden en haar schitterend spel allen
haar, afkeerig. te maken 'van haai verloofde.
hater en wrijfel, doch met dit al tv. deze ,' •
Hoeveel te meer stond ze thans bloot aan
tijd• „ydor haar. een loepen door de spiteroeden.
onaangenaamheden van dere mort, nu ze
. Eenmaal werd het haar werkelijk tenoraar. .. •
Even voor 'den aanvang van een concert te
, geheel aan zichzelf wao overgelaten..
Menigmaal is zij dan ook door alle moeilijkBerlijn, zakte • tij in elkaar en kon unit dan
heden op liet punt, te vertwijfelen. Slechts
met de grootste inspanning, zich kleeden mi
houdt
zich stoorde door . den vetten
naar het annrent gaan. 'Bevend over haar
haar vader te toonen, dat zij, als het moet,'
gansehe lichaam, steeds • een onmacht nabij,
buiten hem kan.
bruid zij haar programma ten einde, waarbij
In werkelijkheid was dit laakte slecht. ten • ee tonischen de verschillende nummers zich •
dolle het geval.
met champagne moest ophouden, Bet kan ab
Parijs muzikaal te veroveren, geheel alleen
een bewijs temeer voor haar. taaie energie
en daarbij niet onder te zijn dan twintig
gelden, dat zij trots dit alles me prachtig
jaren, dele taak ia niet gering en het dient
Speelde, dat het publiek niets bemerkte, uitback- e0el. .e:et - g.ondetd-eultele-i,,,zei'.1to.
—
— -weinig deed gevoelen. Zij bracht liet wel
heli, het 'zijn droeve brieven, die Robert
...ver, dat ze een uitnemenden indruk maakte
in dezen tijd van haar ontvangt. In de war
en,.als een der eersten werd erkend, doch de
gebracht doe de zorgen, die van alle zijden
Earopeesche vermaardheid, welke ze gehoopt
op haar aanstormen, verliest ee bijos liet gehad te verwerven door den roep, die van
loof aan alles; aan kim geluk, aan Robert,
Parijs sou uitgaan, deze ontgingh.r voorshands.
aan zichzelf. Over haar spel is zij bepaald
Het leven en de bewoners van de Fransehe
zwaarmoedig gestemd en slechts aan Roberts'
hoofdstad vielen weinig in kaar smaak, wat
juiste oordeel en aanmoedigende raadgevingen •
zeer wel te begrijpen is, haar echt linitsch
is het te danken, dat zij in dien tijd niet
karakter in aanmerking genomen en zoo leefde
volslagen wanhopig werd.
zij .gedurende haar verblijf aldaar stil en af.Maar Clara,• schrijft hij haar, ',tee kungezonderd.
stenares als jij moet zich toch staande houden
Het was dus zonder aandoening in het hart,
en niet dadelijk den moed verliezen. — tin
dat e Parijs verliet, na een half jaar van
toch zon ik je dadelijk willen kussen om je
huis te zijn geweest.
bearbeidene trots, jij goede (laartje. Maar
. Het hetwelijkoeproces, dat inmiddels begonnen
weer niet te verlegen en te preutsch. Middenwas, ...Hokte haar te&nwoordigheid in
soort wordt vergeten, maar kunstenaars zonale
Leipzig. bitteraard ging
huiswaarts met
jij, niet..
.
een eren zwaar hart als zij was weggegaan.
1>e tijd heeft bewezen, dat Schumann gelijk
De gedachte, tegenover haar vader voor
had met zijn opbouwende woorden. (aren
de rechtbank te moeten verschijnen, was haar
verschijning aan den kunetenaarshimel wan,
een gruwel. Slechte het vooruitzicht ,.00k den
te schitterend,- dan dat voorbijgaande omgeliefde te zullen weerzien, maakte haar de
standigheden invloed konden uitoefenen.
thuisreis dragelijker.
Het was trouwens alleen in dien verdrietigen
Haar verblijf in Leipzig bleek verre van
tijd, dat Clara aan zich zelf twijfelde.
aangenaam, daar zij onmogelijk het huis van
Zoodra ee zich weer meer rekenschap gaf
haar vader, die nu haar offieieele tegenvan de wereld rond zich, moest ce wel totstander was geworden, kon betreden. Zij vatte
de overtuiging komen, dat baar reputatie niet
daarom al spoedig het plan op, weer te gaan
gemakkelijk te schokken was.
reizen,, waartoe ze tevens werd gedieven door
Clara's roep overtrof in die dagen dien
anomie& overwegingen, omdat Wieck zeer
van Schumann verre, althans bij het groote
onrechtvaardig, gedreigd had haar te zullen
publiek. Hiervoor getuigt onder meer de beonterven, terwijl bij liet geld, wat zij • zelve
kende aneedote, volgens welke op een hofgedurende de laatste jaren had verdiend,
concert, waar Clara eenige jagen na hun
evenmin aan haar wilde afstaan. Zelfs een
huwelijk speelde, de vorst aan Schumann
uitzet ontzegde hij haar.
vroeg ,of hij ook muzikaal was p.
Bitter gestemd schrijft Clara in haar dagHoe tel Schumann als waarachtig kuisteboek dat zij zelfs moet missen, hetgeen elk
ii.r re heven was. boven de meening van het
gewoon burgermeisje meekrijgt.
•
groote .
, bliek, oordeelde hij het toch nuttig,
Wel was Robert allervriendelijkst voor baar
voor zij • burgerlijke positie in de wereld een
en trachtte hij haar boven deze ideeën uit te
zeker p ieieel waarmerk te dragen.
helpen, doch zij bleef het gemis aan liefde
Hij
n daartoe op middelen, die hem np
en- hartelijkheid van de zijde harer verwanten
een hou re plaats in de oogen van zeer velen
diep voelen. Daarbij was. zij te troteeh, om
zonden " len. liet meet* gem
. hikte leek Item liet
gebruik te maken van alles, wat Robert te
verwerve van een doctorstitel , zoo mogelijk
harer. beschikking stelde.
in de m ziek of anders in de Philosophie.
Zoo trok zij er op uit, gedreven door de
Op g nel van zijn vele prestaties op muwerkelijke noodzaak, zich geld te venchaffeu
zikaal, ren&.
..wel als joualistiek
journalistiek gevoor haar levensonderhoud en haar uitrusting.
bied, vi I het hem niet moeilijk, tot de
Een gelukkige gedachte gas liet van hen
.Tena'aehe Universiteit toegelaten te worden ,
beiden, zich in verbinding te stellen -met
waardoor hij in staat gesteld was, in zeer
Clara's eigen moeder, die in Berlijn woonde,
korten tijd den graad te behalen ton 'Mild.
en daar met Bargiel getrouwd was.
sophicie doctor. De titel werd hem verleend
-N adat eerst Rolart haar had bezocht en
met een huldiging, in hoogdravend Latijn
tonsis met haar had enuaakt, toog Clara
gesteld , waarin hij wordt genoemd al., iemand,
naar Berlijn. Zij vond daar een tweede tehuis
',qui rerum music saerariun et artaev ingenien in haar moeder een vriendelijken steen,
osus et Mes elegans netdis musicis tom seite
die haar behulpzaam was hij haar concertbecomponendis , tom duale judieandis nteue
slommeringen, haar begeleidde op verschillende
praeceptis de schen pideltritudinis vent,tati••
reizen en haar zoodoende liet leven zeer verque optienis edendis neutrum non: inis farnam
gemakkelijkte.
adept us .1..1'1
Wel had Clara behoefte aan zoo iemand.
11ewis had hij niet te klagen over te kleine
De tijd zou haar anders wellicht te zwaar zijn
erkenning zijner verdiensten. Schaden kou liet
gevallen. Wieck toch, die voelde, dat de zaak
hem echter niet, daar Schemann te verstandig
hem ging ontglippen, greep alsen yranhopige.
was, om aan deze uiterlijkheden een overallerlei 'middelen aan, om te zegevieren en
dreven beteekenis te hechten. Niettemin was
schuwde daarbij de minst eervolle niet. Zoo
hij ingendinen met zijn titel, daar deze ook in
kon liet gebeuren, dat waar Clara en Robert
die dagen als een pat...neut kon gelden.
kwamen, hun reeds allerlei lasterpraatjes was
Ook voor Clara vond hij het heel aardig.
voorafgegaan, zoodat zij met verdeelde gevoelens
„liet spreekt vankelf, dat allereest • een exemwerden tegemoet genien. Zelfs tot in herlijn
plaar naar het Noorden (.) gestuurd werd,
vervolgde hij Clara- Zoo schreef hij o.a., toen
naar mijn meisje, dat nog net een kind ir en
zij een concert zou geven, aan de belangvan pleizier zal opspringen, dat zij een doctorshebbenden, dat zij toch vooral geen klavier
bruid is*, schrijft hij aan zijn vriend en locoaan Clara moesten afstaan, daar ze niet haar
motor Prof. Keferstein te .fena. , ',
tegenwoordigen harden aanslag alle introDe hoop, die Schumann, koesterde, Wiecks'
merites bedierf. Ook sprak hij de hoop uit,
eerznehtig hart te zullen veiteederen met deze
dat de koning dan Pruisen Clara zou verbieden
openlijke erkenning zijner verdiensten, bleek
op te treden, daar zij zonder Item zelf en
ijdel, modat hij zich mond wrgenoegen eet
zonder zijn toentemming tolk dacht te doen.
het 'leinier, dat hij er Clara mee deed.
Zijn hoop werd echter niet verwezenlijkt. InEvenwel, ook zonder dien titel wist Clara
tegendeel trad Clara meermalen op maa met
hem naar waarde te schatten. Na de lange
toenemend snee!n.
scheiding weer bij elkaar gekomen, kreeg zij
Toch kon het niet. anders, of luw moest hen
eerst recht een. goed denkbeeld ron mat hij
pijnlijk aandoen, dat tengevolge van Wieck's
had gewerkt en tot stand gebracht in den tijd
van haar afwezigheid. Bewonderend schrijft zij
handelingen iedereen naar hartelust kon wroeten
in hun meest intieme familie.uangelegen heden.
in haar dagbek: e ilij :oen& ome eend*.
Daarbij klemrij dat toch hier en daar wel
vele van zijn liederen — zou had ik rge niet
,ets bleef aangen van de Moa iiihlazingen,
verwacht! Met mijn liefde groeit mijn verzoodet elan meermalen er den kouden eerverslag raai ondervond.
I., bij. de vernuftig. Imosioaaar ca uo,..takel..h.
Inas.nteetose ra,. naken. welk., aan 4.. Maa.. heg./
Zoo had Wieck rijn lasteilijke aanklacht
tegen Schumann laten- drukken en rondgek=7:::"
:
r:
:.t. ,'LI Íree:0,1.7",:,..="
zonden aan vonehillende penemen, lis elk
otelloi5, Joch ..0 doeg me te. bewordoelea ••••• v er.
«mui' orni ..v.. Jober dirá"lho wi. vouesehort.-.. i-naar zijn aard Mek ren eneraiag over de teak
voreadeu. wandnor nommicien werkelijk liet
mala w -de Made mie time* eed. waneden.
•
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urnen voor 'hem. Er is er geen onder de
tegenwoordiger, zoo begaafd als lUj.•
En kan men zich ook schoener en lieflijker
bruidsgeschenk denken dan de geniale en onsterfelijke liederbundel ,Myrthen., die hij
haar aan den vooravond van hun trouwdag
schonk! Heiliger daó dam kon haar den myrthenkrens, dien ze op denzelfden avond kreeg,
niet zijn:
•Nog was het niet ',oever, dat die langverbeide dag was gekomen, doch lang zouden
ze niet Weer behoeven te waelten.
Na schiet eindelooze besprekingen onderzoekingen en verklaringen was eindelijk -het
proces zoeven.. gekomen, dat de uitspraak niet
ver meer kon zijn. Deze laatste waeldenstijd
ia
.oce Leid„ -reeds cad zeer-gel
. Met uitzondering von eenige kleinere reizen,
bleef Clara in Leipzig en doorleefde met
Robert dagen, die hun reeds een voorproef
gaven • van den komendeq tijd. De aanwezigheid van Liszt, die met zijn beminnelijk karakter en zijn geniale kunst beider 'hart had
gewonnen, droeg niet. weinig bij tot de prettige en vriendelijke stemming.
Uit de brieven en - dagboekbiaden van dien
-tijd itrialt ons een allervriendelijkste en
innige geest te gemoet.. Een hoopvolle en
blijde stemming teekent zich daarin- af.
„Toen ik van-avond uit den tuin kwam en
binnentrad, wat vond ik daar? Een mooien
Heertel-vleugel met bloemen bekranst en in
de zijkamer, daar zat hij, mijn lieve, innig
geliefde Robert. Een teeder gedicht lag tusschen de bloemen.,

Is dat niet echt Schumann in al zijn poëtische
veregtng en fijngevoelige manier van zich uiten?
Inmiddels spoedt de tijd voort; in Augustus
Valt tenalotte de rechterlijke uitspraak, welke
gunstig voor hen beslist.
Een huisje wordt gezuld en de voorbereidende dingen voor hun huwelijk nemen
grootendeeli den tijd in beslag, doch onder
alles door geeft Clara nog concerten, tot zelfs
eenkreek voor den groeten dag. (Wordt vervolgd).

•

Ter navolging.

•

Ik . wil wedden, dat ge niet weet, waaraan
het kleine kerkhof achter dep-ingang van de
heizerstrzat, met zijn hek aan de Duinstraat,
zoo - heet: ,,Ter navolginge. Ik heb het ook
pas ergens gelezen en was er zoo blij om,
omdat ik als kind zoo vaak et Over heb gepeinsd, wat die naam, en voor een kerkhof,
toch kon beduiden. Toen ik zoo zeventien,
achttien jaar was en mijn Byroniaansthen
zwarte» tijd doormaakte, had ik de oplossing
voor mezelf gevonden. De dopden noodigden
ons uit hen na te volgen, daar de dopden
hoven de levenden gelukkig waren te achten.
Later ging dat wel over en toen wist ik
dus weer niet, wat dat Ter Navolging beduidde.
En Met, hier is de oplossing van het raadsel,
een oplossing, die ik vond in een lezing over
het begraven buiten de kerken
Tegen. het einde der achttiende en liet
-begin der negentiende eeuw gingen er stemmen
op tegen het verder begraven in de kerken.

.ADVERTNTIEN.

I

LOUIS ZELDENRUST

Uit hygiëne, waarschijnlijk ook een weinig
uit piëteit.. Want daar de beperkte ruimte
gauw vol was, moesten er oude graven woeden
ontgraven, teneinde ruimte te maken voor
de nieuwe dopden. Toen begon men algemeen
te denken aan het begraven buiten de kerken,
het begraven zelfs buten de kerkt nine n. of
de eigenlijker kerkhoven, op afzonderlijk gelegen. stukken grond. Het kerkhofje op Scheveningen, ingang ve5ár in de Duinstraat, was
het eerste voorbeeld van een dusdanig kerkhof.
En men noemde het: Ter Navolging.
Ge weel thans, dat het voorbeeld Algemeene. Navolging heeft gevonden.
Weet ge, dat op Ter Navolging het beroemde vriendierienuar, de schrijfsters Wolf
en Deken, begraven liggen? Een steen in
den muur van het kerkhof herinnert er aan.
S. L.—R.

ASPERGES ETEN IS GEZOND!
Daar was ik blij mee, met dat stuk uit
de Wetenschappelijke Berichten van de Nieuwe
Rotterdammer, dat asperges eten zoo gezond
ie. Want een' mensch wil ze graag ..telkens en
telkens weer op tafel hebben — ze zijn z.
heerlijk! Doch duur zijn ze ook, en dan die
boter, die ze wegsleepen !
Vaak moet ik dan ook met mezelf vechten
tot de moeizame overwinning: „Neen, ik neem
ze niet — ze zijn te deur. laten we geen
lekkerbekken woeden le
Doch- daar zijn nu die Wetenschappelijke
Berichten. En nu ui ik wel voorton een

ROBES EN TOUT GENRE

GEDIPLOMEERD DAMESKAPPER.

Telef. 6460,

Plein 16.

VAKKUNDIGE
Applicaties Ilenné Oréal
Gesdehtemasmage
Mantli›.
ei

keertje vaker bezwijken met minder selfverwijt;
Want ze zijn zoo gezond. Ze--UVitten vele
vitaminen, stoffen, die we hard nodig
hebben en die bij meneeben, welke er niet
genoeg van mini binnen krijgen, leiden tot:
I.. Zenturdegeneratie met verlammingen en
contracturen.
2". Hartverschijuelen met" benauwdheid,
blauw wonden.,
3.. Waterzucht van de huid, waterzucht
van het hartezakje, borstwaterzucht, buik.
waterzucht.
• Gelukkig komen die vi ta min én ook in
eenvoudiger voedsel voor dat in asperges; zoo
.in aardappelen.
Casimir Pent, de man, aan trien de Nieuwe
Rotterdammer. deze beweringen ontleent, een
geneeskundig; die deze quaesties experimenteel
heeft onderzocht, zegt, deinen szoolang, ten onrechte laag op aardappelen heeft neergezien.,
Boter bevat deze vitaminen ook. Wie dus
het menu laat bestaan uit asperges, boter -en
aardappelen, geeft iets werkelijk heel gezonds,
en weet, dat ze wake heeft voor haar geld.
Van de stoffen, die dit onontbeerlijke voedsel
vitamine bevatten, noem ik a nog giat en
melk. Pannekoeken zijn dus ook gezonderldlan
ge misschien wel dacht!
HUISVROUW.
Mijn groentevrouw zei, dat de asperges
wel niet goedkooper malen worden dan 4:1
cent, en, naar wat ik zoo bier en daar hoor—
pint natuurlijk zweer ik niet bij mijn groentevrouw — schijnt ze gelijk te hebben. Is het
niet bar?
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werelddeelen , heden en verleden, ... de
waarheid van deze woorden?
II, (Slot).
Gabrielle Reuter houdt ons els een
ruiter voor, verschillende ~eten van liefde:
Een ItaliaanSch Parlementslid ia
die van het bezit, van de aanbidding, de
op zijn land, omdat het in vrouwenra en
amthetisebe, de opvoedende, de wetenschapzoo achterlijk is gebleven; het heeft aal de
pelijke. Maar de hoogste is die liefde, a die
vrouwen in Lombardije en Venetië, die
het geliefde vrij laat zich zelf te ontwikkelen
het oude rignite een soort gemeente-kiessecht
suoe dr„ eigo
_hemden, dit recht_ontuomen • en nu het; alle
levenswetten..
mannen,. ook de analfabeten, tot bissers
Die liefde moet de man der vrouw in de
maakte, wordt 't toch heuseh tijd eens te
toekomst geven, en dan alleen, kan ook zij
doen zien, dat zijn land ook vrouwen kent!
dat allerhoogste in zich zelf aankweeken, tot
De bekende Duitsche : Marie St ri tt ,
beider durend heil.
jarenlang voorsitater van den Duitschen NaJoh' n Galewortliy, de al zoo gewaardeerde
tiomelen Vrouwenraad, geeft een mooi blijk
Engelsche schrijver, begrijpt de logica niet
van internationaal voelen en denken: ,Wij
van de anti-kiesrechtbeweging: ,,a Is de meerDuitecho vrouwen kunnen nog op zoo weinige,
rheid van de vrouwen het kiesrecht niet
gunstige gevolgen terugzien van, al ons wHlen
rt, dan zal ze erk-neekleen last van
en werken; de traditiemacht en behondmeht
hebben, want er zal geen dwang bestaan tot
in ons Vaderland is oog te groot. M.M. des
uitoefening; als te meer doelt voor haar
te dankbaarder zijn wij het Internationaal
huiselijke plichten, wie zal 't haar beletten?
verbond, dat ons doet opleven, en voos inAls het een lastig aanhangsel is, re kan het
slapen behoedt, waar het de groote gevolgen
toch wegschuiven! maar .... als het eens
van haar werken boekt voor de vrouwen der
iets van waarde was, wie raag haar dan beandere landen. Iedere overwinning over de
grenzen trilt in ons hart en houdt onze hool, -letten het te begeeren?
Als de mannen werkelijk meerderwaardig
levend.•
zijn aan de vrouwen, dan zullen ze altijd de
De Dnitsche vrouwen rijn na in volle afleidende krachten in de politiek blijven.
wachting en voorbereiding voor bet volgend
Waarom zijn de :mannen dan bang? , a l s de
internationaal Congres, dat in 1915 in Berlijn
vrouw gelijkwaardig ie kaan den man, dan
vernacht wordt. •
moet 't hem. toch ondragelijk zijn haar onOda Olberg uit Rome zegt het niig weer
recht aan te doen !• eens — ea haast in dezelfde. woorden als
Hij trekt de cirkel wel nauw en vast, deze
dat de vrouw een
monseigneur Giesnwein
logicus, er is haast geen ontkomen mogelijk!
moeder ia in haar diepatinnig wezen, of se
Een Belgische socialist Emile van der
zelve lijvelijke kinderen bezit, of niet. Dat
Velde, weet niet goed raad met het feit,
de vrouw anders is dan de man, en dat juist
dat in zijn land, eigenlijk van alle partijen
daarom haar volle medezeggingrachap voor
de katholieken zich het gunstigst voor
den Staat waarde zal hebben..
vrouwenkiesrecht uitlaten : a Ondanks den schijn
We zeggen allen hetzelfde, wij moderne
kunnen de Katholieken er niet voor zijn, omspreekstem in alle landen; — van de ouden
in de vrouwenbeweging herinner ik -me nog, - dat het zoo niet tegen bun principes, dan
toch zeker tegen hun traditie ingaat..
jaren geleden,Woorden, die anders klonken. —
',Maar* — moet hij toegeven — azelfs
Welke geest en welke kracht heeft ons naar
onder de nociaal-democraten zijn er velen, die
dat ddne beeld gevormd? schijnbaar onaf hanhoewel ze in schijn de politieke gelijk'-irelijk., en langen tijd onwetend van elkander.'
waardigheid aannemen — in hun hart vijandig
Welke wil roept Ons op, en wijst ons onze
staan tegen het, vraagstuk, uit angst (en die.
plaatsen aan?
hebben ze met de liberalen gemeen) voor'
En, of we ook allen hetzelfde zegge» in
klerikale overheersching. En toch, sla door
inhoud, 't hindert niet! voor ieder land
klinkt het weer nieuw, en naar zijn verlangen;
tooverij morgen het vrouwenkiesrecht er wei,
dan zou al die vrees dwaas en overbodig
en iedere persoon zegt denzelfden inhoud naar
haar eigen, afwijkende woorden, en voelt ze,
blijken; in de overgroote meerderheid- van de
gevallen, zullen man en vrouw in dezelfde
boven die diepere eenheid, toch weer als in
klasse nn in dezelfde verhoudingen geplaatst,
haar-zelf alleen opgeweld!
Dr. Alette Jacobs vertelt, hoe, edik
ééndec stemmen.. Een waanzegging, die door
vele landen al -tot een werkelijkheid wordt!
tien jaar, het vronwenkiesrechtleger van nu,
Jules Bois kondigt een -nieuwe roman
in Holland, nog maar een klein groepje was.
Hoe veel we verplicht zijn aan het Interaan eLa ritoyenne., die zal aantoonen, door
vele voorbeelden, dat de vrouwen al haar
nationaal Verbond, de groote opvoedende
kracht en leeraces, ook voor Holland. .Het
plichten reeds vervullen in huis, en in dienst
van stad en staat. Vaderland en mensehheid
allermeest echter hielp de Wereldbond ons,
-door het Internationale Congres; van 1900 in
kan zich op haar verlatene.
Amsterdam te deen pleitte hebben. Van dien
Jean Ti n ot, de Pranschman, glimlacht
zoo fijn-geestig nvrouwen, die oer haar rechdag af trekent in Hellend de omkeer, in
afnemende macht Van traditie-kracht, in
ten vragen, zijn als vorsten, die hun schatgroeiende van- de nieuwe denkbeelden, in
bewaarders verzoeken, hen wat geld te geven!
welwillender houding, van de pen, in toe.
Want de eigenlijke schatbezitster is de vrouw.
stroomen van leden, en overtuigden. e lk hoop
Maar ... ze moet het weten, en hij met haar.
van harte; dat over nog eens tien jaar, deze
Hem kan ze het lee ren .. . in hare zonen:
Wereldbond er een zal zijn van medezeggingeerbied voor haar, vaste, begrijpende liefde,
schap genietende Vrouwen..
en 't voelen, dat de vrouw de hoedster ie der
— Een wenach, die in zijn internationale
idëeele menschengoederen..
omvattendheid tegen dien tijd nog wel, een
Kou Roeika Schwimmer wel andere dan
vrome winsch zal zijn!
grappig zij], goed gezond.lachs ? Ze dankt
Onze Koningin verschijnt in beeld, omdat
het internationaal Verbond, ze prijst het aan
zij de eerste Roeiups ia, — niet de eerste
als een ideale leem.. . . . in talen! Ze zelve
regeerende vorst — die het woord eVronwenwas maar een erg middelmatig kenster van
kiesrecht• genoemd heeft in haar Troonrede.
van vreemde talen; maar het bezoek vin 'inEn nog eens mag Nederland naar voren
ternationale congreseen, de ergernis daar de
treilen, waar de hoofdplaat van het feestnummer,
debatten niet te kunnen begrijpen
dreef
die een heek bladrij beslaat, de reproductie
tot studie! liet gesprek met geestverwanten,
is van de plaat van Ikakensiek in de ,Groenes
de inkwartiering bij vreemden *aar je nog
Amsterdammer: aal hij het feeken vermaan
wat anders moet kennen dan de geijkte,
• het J u -Suffragii als een stralende zon
coogreswoorden• werd lot een taalschool
oer binnen mhijnend, en een nuer-figuur
uitmuntender dan alle, die ab zoodanig adverdie het aandachtig en vol inapanning beziet.
Oeren en niet adverteeren!
Baron d'Eetournelles de Constant
liet laatste beeld: de 11a nier mangel.len
wijst er op, hoe de «verhef...g van de
namens de 1' binee se h e Vrouwenkirarechtvrouw door den man, noodzakelijkere ij, nog
vereeniging en hei- Internationaal Verbond.
slechter moei werken .,pp lern , dan op haar,
Rood satijn Met in wit de woordee-trakena
omdat . wie overheereelai , niet nalaten kan
er op gebankierd e Elkander helpend.
er windendk ets te lesaken.• Tornt het boen
van gerat•.
niet, in alle standen en klaroen Ned.n en
Il,w otimenerbelijk WOUW is de vrijheid-
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berekend. Bij abonnement belangrijke korting.
worstelling der Chineesde vrouwen! In een
land waar - een meisje niets was en is en niet
onderwezen werd, terwijl voor een jongen alle
gelegenheden openstaan; waar in sommige
gedeelten de ouders hun dochtertjes duoden
sla ze geboren worden; waar de handel in
vrouwen niet tegen de wet ingaat, en ;nekjes
van twee en drie jaar some al verkocht wormre n
r.,er gezin
geduld wordt, zelfs onder de jongere generatie;
waar de huisvrouw alleen plichten en geen
recht kent. Waar enkele vrouwen gedurende
een plotselinge op-golf in de revolutie-jaren
al in, de Parlementen sittg hadden, en waar
nu zelfs het kiesrecht laar weer ontnomen
is; en waar toch in alle steden jolige, intelligente vrouwen werken voor haar aller vrijheid, mat Met te blumehen enthousiasme, dat
selfs den dood niet afwijst, als' ze daarmee
haar streven betalen moeten.
Hulde die vrouwen, in die Oosterache, op
dat punt zoo achterlijk gebleven landen! wat
lijkt onze strijd gemakkelijk, tegen dien moeilijkheids.berg.
W. VAN ITALLIE-V, Emaiies.

ONBEKENDE KRACHTEN.
•
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Arts.

II.
Alvorens een anderen experimentator en
andere proefnemingen bij u in te leiden, wil
ik n nog even temgvoeren naar onze zieneres,
in de hoop, dat dit u niet zal vervelen.
lk zeide u reeds, dat de zieneres in de
medische litteratuur hare wedergade niet gevonden heeft. Om u van de waarheid van deze
uitspraak nog beter te doordringen moet ge
nog even naar de volgende proeven luisteren.
Dr. Kenoer heeft verschillende mineralen
slechts een korten tijd in water gelegd.
Daarop gaf hij haar dit water te drinken, of
slechte, hij druppelde het haar eenvoudig in
de linker band. En zie de uitwerking was
kwalitatief dezelfde als 'bij de vroegere experimenten, al was de graad der werking
natuurlijk veel minder heftig. liet opvallendste
was dit het geval met water , waariwwitheriet
gelegen hád. Dit water, waarin. e scheikundige
geen verschil met gewoon bronwater zou kunnen
ontdekt hebben, had toch op de zieneres een
geheel anderen invloed. Zou inirachien een
deel der therapeutische werking der verschillende geneeskrachtige bronnen wellicht in deze
verborgen imponderabele stoten hare verklaring
kunnen vinden? is Kerner's veronderstelling.
Zeker ie het, dat de bergbewoners aan den
',gerat• van de bron een groote rol toekennen,
en daaraan vast geloven. Van II e 1mo n.t
erkende dien geest eveneens, en noemde hemGaf men de zieneres een gaffelvormig takje
van den hazelnoot in de hand en bracht men
dan verschillende mineralen in hare nabijheid,
dan scheen dat twijgje imerne , magisch, met
plotseling leven bezield dan eens sloeg liet,
schijnbaar spontaan, met kracht naar den eenen
kant uit, den naar den anderen, slechts in
enkele gevallen hield het zich indifferent.
.Maar nu zijn wij gekomen op een onderwerp,
dat gij- vroeger in uw kinderversjes, wel eens
bezongen zult hebben, namelijk op de wie hei ,
reed e , de tooverroede, die de macht had II
ontlemardsche, verborgen schatten te openbamo.Alvorens dit belangwekkende onderwerp — is
eigenlijk niet alles, wet op Movenarij gelijkt
intereasaot? — verder met u te bespreken,
pil ik een anderen experimentatot aan u
vooretellen.
•
Ongeveer in de helft eau de vorige rarive
beide er in f ionen rijk een schatrijk edelman,
een doctor in de chemie, wiens naam in de
rellen...Ie wetenschap no nog een onbekende
is, daar zijne proefnemingen en de theorien
daaruit afgeleid, niet paste». in het kader ven
de toen en leden heereeliende oprat,ingen
maar die weldra zijn erkenning zal gaan vinden
en dir nu den loop der komende railleer, onvergetelijk aal lijken te zijn. Iline wan was
Ileielienbach.
•
De taidersorkimrea var keicherthorli

hij gedurende zijn geheele leven met wonderlijke energie en eeuw-keurigheid heeft verricht,
hebben een onafssienbare draagwijdte en zijn
van het hoogste wetenschappelijke belang. Zij
zullen" ook voor u zeker van interesse zijn.
Wanneer men, zoo zegt de geleerde onderzoeker in de inleiding van een zijner werken,
met de . ,len van een sterken
v n
v. I pon draagkracht langs het lichaamsoppervlak van 15 of 20 venichillende personen
strijkt, zonder die evenwel aan te raken,
dan zal men steeds iemand daaronder vinden,
die op eigenaardige wijze, daardoor wordt aangedaan. De meeste menschen voelen niets,
slechts een kleifie minderheid ondergaat, bewust, wel een bepaalden invloed. Het aantal
mensehen, dat op deze bijzondere wijze gevoelt,
is over het algemeen grootei dan men denkt.
Die invloed is niet gemakkelijk te beschrijven.
Over het algemeen wordt die meer als onaangenaam dan als aangenaam geschetst.
Meestal wordt hij aangeduid ab een windtochtje, • dat soms koud, soms warm, tegen
den persoon aanwaait. Soms ondervinden zij
steken, prikkelen en kriebelen, alsof mieren
over hen heen loopes. Anderen klagen over
een snel optredende hoofdpijn. Niet alleen
vrouwen, maar ook mannen- in den besten
gesondheidstoestand ondergaan dien invloed.
Om deze werking te voorschijn te roepen is
het onveraehillig of men een hoefijzermagneet
of den staafmagneet neemt, mits deze maar
krachtig genoeg is en de boven aangegeven
draagrracht bezit. Men moet strijken van het
hoofd', naar de voeten en de streken niet te snel
doen. hien dient den magneet zoo dicht mogelijk
bij he lichaam te houden, waarbij men natuurlijk el 'e aanraking zorgvuldig moet vermijden.
Om elke suggestieve werking te voorkomen,
kak
en de proef op de achterzijde van het .
helle
Van den proefpersoon doen, dus lang.
acht.,... oord, nek en rug strijker, liet is nier
nodig daarbij ontbloot te zijn: de werking
gaat
r de kleersen heen. .
'Ere tige en gezonde vrouwen en mannen
ondervrinden gewoonlijk niets van deze magnetisatie, . toch heeft Reichenbach van beide
raven personen gevonden, wier gezondheidstoestand niete te wenselien overliet en die
evenwel 'op de beschreven wijze prikkelbaar
bleken te zijn. Vaker treedt deze gevoeligheid
op bij menselien van zittende levenswijze,
wanneer men ze ook overigens gezond kan
noemen, vooral bij marinen, die voortdurend
met schrijven en meisjes, die immer met
naaiwerk bezig zijn. Verder hij diegenen die
een of ander onuitgesproken veelriet hebben,
die gedrukt woeden door geldzorgen , achteruitzettingen en den dood van nabestaanden.
Behalve bij deze hal fgezonden , vindt men die
sensibiliteit zeer vaak bij. de halfzieken, vooral
bij het, van wie men pleegt te zeggen, dat
zij aan, zwakke zenuwen lijden, dir gauw
schrikken, of wier zenuwstelsel reeds door een
ondergane schrik geschokt geworden ie. —
Reichenbaeh heeft hij deze categorie dus de
neurasthemiei en de nerveueen op het oog. —
Verder bij de uitgesproken zieken, vooral hij
die,. welke aan loeide of idgemeene krampen
lijden, totals de lijders atin katalepsie, St.
Vitusdans, hysterie en die aan verlammingen
lijden, Eindelijk, zonder uitzondering, de
maanzieker] en de eigenlijke semnarnbulen. Zoo
vaarmen dus deze eigenaardig sensibele personen
een keten, waarvan het eene einde bij, den
gezonden, krachtigen mansah wordt gevonden,
terwijl zich aan het andere einde de maanzieke
en de sornuairibuid bevindt.
De magneet oefent dus' op de anenschen
invloed uit, is dus ren dood voorwerp vult
hen. Deze invloed op den levenden ineiewli
wordt in de leerboeken der physica en der
phvairilogie eenvoudig veerwegen. Wel is au. is de niagnetinitie hier P», daar door een en.
kelen art., therapeutisch toegepast, maar steeds
systeendomi , ell zonder dat ,deze in de verste . •
verte e•enig vermoeden had, ent hij eigenlijk
deed , en bij welke groep va» verschijeselmi
de braeltreemi invloed moet n weden ingrilio`ldAlvorens' 11 »sniert pniefnensingen te lieorkeijven . wil ik is, ~bededen. dot Betekenb.d. de Permis.. die eisi iiii hijannikre Wijze
voor van buien af ~mie prikkel. oweer.
den . ••• n • ik lif asank.
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liet ligt voor de hand, dat de experimentator
zich de droog stelde.: .rijn deze sensitieven
ook in ander oprieht seasitief, kunnen' rij
bijv. iets uit den magneet tien stroom.,
dat de gemiddelde mensek niet waar kan nemen? Om deze_ kwestie te onderzoeken nam
hij zijne proefpersonen mede naar de donkere
kamer, waar hij, om huil netolies gevoelig
ook• voor de zwakste lichtprikkol te maken,
uren in volmaakt donker
hen eerst eeni
liet vertoeven, alvorens hij zijne experimenten
begon. En nu 'bleek hem, tot zijn groote
verbazing en tevens tot zijn nog grootar voldeze wrsonen iets ni t de
. doening , dat
Magn renpol en zagen . strbomen, dat
gewonen menschen waaronder ook Reichenbach
zelf behoorde. verborgen is. Zoo zagen alle
sensitieven na elkander en onafhankelijk van
elkander uit de magneetpolen meer of minder
lange en heldere liehtstroomen naar boven.
ortijgen. Soms was de intensiteit daarvan
mal groot, dat het plafond der donkere kamer
in al zijne bijzonderheden voor de sensitieven
te kennen en te beschrijr. was, terwijl
Reichenbach zelf van deze phaenomenen niets
waarnam, maar ernstig zat te luisteren naar
wat zijne proefpersonen, die wezens van een
andere orde schenen te zijn, hem wisten mede
te dealen
'treffend deelt hij den indruk mede, dien
mevrouw K ienesberger, een der vele sensitieven,
ontving, toen -hij het sluitstuk van zijn reusaehtig groote magneet afnam. ',Zij juichte
van bewondering en vreugde• zegt hij, toen
zij plotseling een meer dan l} meter honge
vlam boven de polen zag Opflakkeren, die
bewegend en vonkelend, als bont vuurwerk
de duisternis der donkere kamer verdreef.
Een ander van zijne sensitieven was Dr.
E del licher, hoogleraar in de botanie, 'directeur van den Keizerlijk-Koninklijk Betenischen 'ruin en lid van de Weeaer kademie.
Nadat ook hij eeaige uren in volmaaktToliker
had doorgebracht, zag hij een magneet van
C d.11. lengte witachtig lichten en aan zijne
beide polen licht uitstralen. Eens had Reichenbach een bloem in liet vertrek gelegd.
Daar op eens aug Endlicher, zag hij door het
licht dat de bloem zelf uitstraalde en hij riep
uit met een mengeling van eerbied en vrees
Maar ik zie die bloem, ik ken haar, ik zon
haar kunnen definieer...
Lezer, we zijn nog niet aan het einde van
de wonderen. Niet alleen magneten en plan- .
ten, maar pok kristallen, meneehen en dieren
stralen een zeker iets uit, een iets,, dat tot
liet innerlijkste wezen van het organische en
onorganische schijnt te behooren , dat niet
met het ontleedmes, de microscoop of reageerbuis kan aangetoond worden, maar dat
de individualiteit, de essence van de lichamen
schijnt te zijn, en de uitspraak der pude
Grieken schijnt te wettigen, dat alles en
iedereen een ',geest", een .ziel" heeft. Reiehenbach voerde voor dat uitstralende iets,
den naam van ()d in. Mesmer en Zijne leerlingen, die zich hoofdzakelijk alleen bezig

Koningin Alexandrine van
Denemarken.
Vrijdag C2 Mei zal liet Deensehe Koningspaar onze Koningin en ons land komen bezoeken. In ons Avondblad van Woensdag
iti Mei hopen we u nader met de lieve en
in haar land zeer beminde Vorstin in kennis
te brengen. Vandaag hebben we 't genoegen

•

TEOP. GOEDVRIEND.
(Bij den schilder}
dnne dan kunstenaargeketend en op ond-Holl.dsch papier afge-drakt,-6ad tot nitnoodigingakaart gediend
voor Doedvriends tentoonstelling[ Dit etsje
stuit voor een reusachtige boom die wijd om
zich heen zijn knosatige takken uitstrekt en
met zijn zwaar lommer den omtrek overschaduwt. Laag neer onder zijn takken ia het
dak van een huisje. Is hij symbolisch, deze
boom, ia bet de kunst, en is dat lintje, riede_rig,'•
't huis van den kunstenaar? Zoolde op het
etsje, is ook Goedvriend'e hui. in de duinen
gelegen; het is het laatste • huis van een •
nieuw aangelegde straat ; ród klein als up het
etsje ie het niet ... het huis; zon, als het
eens onder .dezen boom werd neergezet, hem
wellicht wat kwaad doen: het dak toch, zou
het loever, dat het meest teere is aan een
boom, kwetsen. En in den nok, van dit dak
is nog wel' Goedvriends atelier: liet woord
nok mag wat ruim genomen woeden. [Iet is
het bovenstuk van 't huis, dat Goedvriend
voor sist] w fkl
allerminst verzorgd atelier met veel fraais is
het, doch een echt werkhok, vol geladen met
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De Deensche Koningin ja op Kerstmis
jarig. Haar ter .ere krijgt de Deensche jeugd
doe geen vrijen dag, want met Kerstmie zijn
ze al vrij. Koningin Alexandrine vond dat
»bi jammer, dat Ze besloot, Raar verjaardag
voortaan op VInggeinlag, 15 Juni, te eieren.
line Ze daardoor de Deensche jeugd aan zich
verplichtte — we kunnen 't ons indenken.
Is liet niet allerliefst bedacht van de Vorstin?

•

wan DeftelTark.

;afkeds den- fooi aan te kneden. koningin
Iesandrine i. hier ir. luidden der Drein-h.padviud.tra. -• 11.1%. jnirhrn Naar vu dr
Ilreimehe slag he• or den laatsten *Liggendan. dal I. cirn
Jou I tilt.
Ika arida .11 0 orn.olag tal n meiler
trent sleden Iee.r'1,elvul laaernelae mbrbno: Ihl
•111,1. 1111411 11111 keilen zeulen ne lork .•• •• •i
•
rtrolt• neet. It.,. en1 1.41;51 ...te dut artIkel.
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•

M. nenIngln Alesenntine

hielden met den menach , hadden voor die
uitstraling den naam fluidum gekozen. Niet
alleen de aardse-he stoffen, maar • ook de zon,
_..fie1318•11_ en__ de...sterren Ovalen dat
Bestaat er treffender bewijs .voor de saamhorigheid van al wat is, leeft en beweegt?
Wij zijn een deel. van het geheel en alles
werkt op iedereen, en iedereen op alles,
zoolde ook reeds Mesmer vóér Reichenbach
leerde.
Een , eigenaardige plaats in dezen nemen
de kriekte 11en in..,,Iken kristal ',leeft. in
"nekarea zin des wooral..Eni..atil zeggen, hij
kat groeien en zich selh regenereeren, mita
hij daartoe in een paaiende omgeving. geplaatst is.
Op sommige zieken en op de sensitieven
oefenen de kristallen een merkbaren invloed
uit en wel vooral in de richting der beidè
aseen, geheel overeenkomende met de reeds
besproken werking - der magneten. Vooral de
kristallen van zwaarspeath , rivièrspaath, en
gipsspaath leenen zich voor proefnemingen,
waarin Iteichenbach met de bevindingen van
Dr. Nemer overeenstemt, zoolt', de lezer zich
zal herinneren. Wil in echter deze proev
cer , alen, dan moet men zeer groete
exemplaren met natuurlijk gevormde spits
uitzoeken. Men ga dan langzaam met een der
punten over den schoudergordel, den arm en
de hand van zijn proefpersoon, waarbij men
zorg draagt, geen contact met kleederen of
huid te krijgen..Men doe het vooral niet te
Vlug over.één streek gebraike men ongeveer
5 seconden,
Bij sommige ziektetoestanden, zonale katalensje, was de werking zeer sterk. Reichenbadi
legde, een zieke achtereenvolgens verschillende
kristallen in de hand. De invloed, dien zij
hadden, liep zeer uiteen. Soms sloot zich de
hand krampachtig met plotselinge energie.
Een anderen keer begonnen zich de vingers
langzaam te krommen, zoodat zij eindelijk
het kristal geheel omsloten hielden, waarna
een toestand van tonischen kramp optrad.'
De niet gekristalliseerde, de amorphe stoffen,
hadden deze werking niet; alleen de gekristalliseerde lichamem-intren dit bewerkstelligen,
hoewel toch weer niet alle kristallen deze
uitkomsten" vertoonden.- Merkwaardig is ook,
dat de duidelijkheid der werking zeer verhoogd
wordt, als men hand en arm in de richting
van den meridiaan laat uitstrekken, wihí dat
de toppen der vingéts naar het Zuiden zijn
(Wordt vervolgd).
gekeerd._

Suesenen es rainemaimeir •

wflevidiog, ' o,, pik...staan
door een
I reuwt. tighiehrift, ging vergezeld van een
gedicht up Deirentarken's Koningin.
edit we 't I terimeh niet machtig. Maar ze
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lei raleliolr mei reil inil• it n'Yt •
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deelte van zijn stilleven. met paddestrielen en
allerhande zwammen voorkom., rijn de trouwe
wedergaven der dvisternireen van het hoseh,
-random-liet-intimaie-tedreel-varrde-- 'welke
laag hij den grond gewassen-paddestoelen asti
strekken. Men. ziet het bij elk groot schilderij
de schilder kan zich niet tevreden stellen toet
de opstelling der paddestoelen zonder meer,
niet met den luister hunner kleuren, zonale
hij ze in een stillen hoek van 't &och in
geheimen bloei heeft betrapt ...hij wil het
groote boseb erom heen doen gevoelen wooaLs
het dicht aansluit rond zijn gevonden stilleven.
Dit. begeerea van den 'schilder spruit uit de
de natuur van rijn werk evenzeer voert, -als
uit den onbewuster drang, het beeld te weerkaatsen van - het schoon der bosschen datheb
lief is omdat zijn jeugd er een mee was. Voor
den critischen beschouwer is meermalen, en
niet ten onrechte, de hoetge Jap zwart aan
schilderij; waarin het bosch is gesymboliseerd,
onnut niet alleen, doch zelfs storend. Hebben
schilder en beschouwer dus beiden, als men
wil, gelijk — het ie aan Goedvriend te wijten
dat het bos$ ricli strekkend hoven 't schilderij
natuur te schilderen als een ondoordringbaarheid gaat niet aan, temeer waar blijkens het

• Peda...len van ehsoa. Gondbeleleevoer du Haag..Vteneankesenes.

schetsen, met aanteekeningen, krabbels tegent
den muur, aanzetten op schilderdoek of op,
karton, schildersingrriliénteri rondom en stil-A
levencompar.ten ab schilderachtige potten,
bouquetten van gedroogde grazen en schelpen
in overvloed.
-"COpietto herinneren we ons lange den wand
gehangen, naar Velasques en da Vinci, en
een portretschets staat er achteloze neergezét,
neen mar, wat is die goed l Het bezoek bp
een schildersatelier brengt altijd verassingen
en bier is liet deze: dat Goedvriend, de stillevenschilder en die van liet landschap een
portret in elkaar weet te zetten tot in de
perfectie.
Eingelijk is de schets die ons zoo treft,
wat anders. Want Goedvriend heeft niet een
portret gemaakt in eigenlijken zin, doch heeft
uit zijn herinnering den indruk gehaald die
een gelaat op hem maakte. Zonder zich te
zetten tot het schilderen van een portret heeft
hij Mn expressie geschilderd. liet schilderen
uit de herinnering heeft dit voor, dat men
niet afgeleid wordt door de dikwijls storende
tegenstrijdigheden van een model. Tegenover
dit voordeel staan enorme bezwaren. Want
juist in de tegenstrijdigheden, kan hel wezen
schuilen. Een menschelijk gelaat kan een
wilakrachtigen oogopslag bezitten en tegelijkertijd kan er een zwakgevormde mond aan
eigen zijn.
De schilder Goedvriend heeft van dit gelaat
eenar vrouw dat hem getroffen heeft, de Dogen
zoo niet geheel dicht, dan toch neergeslagen
geschilderd. De oogopslag deed hij moedwillig
verloren gaan, om des te sterker er pzessie aan
den mond te geven. De mond. ie nu in deze
portretschets iets zeer welaprekends geworden_
De verbeelding van den schilder heeft zon
sterk en doordringend gewerkt dat er iets
fascineerends van dit portret uitgaat. Het is
een van de overtuigendste stalen van groote
- begaafdheid welke we van Goedvriend hebben
gezien.
Dem Geldeniche schilder. heeft, gelijk men
weet, naam gemaakt met zijn stilleven van
Paddestoelen. In Gelderland, de Steeg, geboren,
heeft bij de eerste overweldigende natuurindrukken ontvangen van dit schitterende land,
met hoiniellen overdekt.
zware schaduw
van de Iliddachterallée is hem vertrouwd
geweest, in de duistere lanen n, n de reetjes
oerwoud dir liet schoone Gelderland nog bezit,
heeft hij zijn jeugd grtletrn en zijn verbeelding
to op haar innigst samengeweven niet brt
noinatitilich-.aalo's der grande Imenehen. Vqn
de sterke jeugdindrukken van den belader, is
liet werk van Gortivriend reis ungerneht en
sprekend spiegelbeeld. leb van het grandien.
lamkaehtio• ta. hei Gekleewke wood .151,15
nirlb in de. wielde, werk telkenmale: de
liMko,re lawinen, welke in het tenors.. itrs

gloeien der zwammen het licht voldoende aanwezig is, zelfs in den donkeren bolichhock.
Doch Goedviiend is een romantisch-v.lende natuur. Zware effecten zijn hem niet
spoedig zwaar genoeg, de bewegingen va»
lijnen en kleuren in een schilderij kunnen
niet heftig genoeg tegen elkaar intim/schen;
van makheid is hij niet thuis. en toch ook
aan den onderen kant bevalt hem weinig liet
moderne kleurgeschater der luministen.
Toch heeft hij dien weg opgewild.
Na de vele verwijten welke hij heeft moeten
vernemen .ten opzichte van zijn kleuren, die
in vorige eeuwen eerder dan in de oase ton, den thuiabooren, heeft hij zich eerlijk willen
scharen onder de nieuwe vaan. Hij heeft getracht licht te sien en frimche kleur; hij
heeft de onvermengde verf regelrecht uit de
tube op het doek gezet en bij heeft de bloeiende
spaanaehe kers in groene gemberpotten door
de zon laten beschijnen .. . Hij heeft succes
gekend van dit werk ten opzichte van kritiek
en verkoop. En nu is het ongetwijfeld een
blijk van geestelijke beteekenie, dat dit alles
den schilder niet heeft kunnen verandereu in
zijn overtuiging. En deze overtuiging is, dat
hij terugwil.
Dat voor hem niet bevredigend b in den
avo Van voldoening schenkend, het schilderen
naar modernen .trant, dat hij dus trots alle
verwijt van te -verwijlen in vroegere tijden,
tot de kleurcombinaties terug wil, welke !net
die tijden één zijn. Misschien zon het rag
juister zijn te leggen, dat de schilder Goedvriend de geur van het verleden lief heeft,
de bekoring van een beeld. waar de »fermheid
van het °ogenblik van is geweken. Wanneer
men zoo met hem praat, komt men er toe
hem te vergelijken met dien anderen dichterlijken schilder, die liet Geldersche land zoo
heeft liefgehad. Als deze, kijkt Goedvriend
liet liefste naar ,wat zich het minst ter dadelijke
realiseering opdringt. En liet is dan ook allerminst te verwonderen dat de Velnwsche sagen
door van de Wall Perné verteld, bp Goedvriend
hunne suggestie uitoefenen. Zoo belooft ook
langs dezen nek de gedeelde aan <instaat eau
de %Vali l'erné — van wiep wij de vorige week
spraken in verband met de herleving • der
Nederlandsche landweefkunst — levend te
zullen blijven.
In het bovenvoormaltje van het- mooie
schildendinis, dat op het einde Ma de Leoven,ehe straat naar aanwijzingen van den
schilder zelf i• neergezet, beemd; zjeh de
millretie kunst, we-amen Throd. /oillvrieoil
belaagezelling vaagt.
bij dep, geest v an 114140nell•
.trinvlaratend
Leid, welke over deze koos lort. is dr wijze
waarop brt, daglicht is getemperd. Int seint- .
renhaas mik ligt inniddrn va,i de duinen es.
ts naraad "door huwt en 1.1 ! licht dat

3
binnen wil. Dit licht ie wel het meest volledige contrast met dat der Geldende. koe'when dat nevelig ie en ditftiun Om dit blanke,
t --d-ie—dit- allerffilete licht thees eendjesH11.
wenden, heeft Goedvriend uiteet kleine ramen
in de lemen laten aanbrengen. In lood gezette
ruiten met medaillons (waarop-. paddestoelen

)

de schilder heeft opgehangen. Weinig. vasthoudend aar een directe werkelijkheid zijn het
— want Goedvriend schildert Made alleen
ent eijn henunenut — fragmenten ecoshot
geziene. Uit Duitechland, uit Italie, uit Hollend
komen bwijlen die fragmenten te zamen in
een schilderij.

Meed. Meacterieiol Landienen
•
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zijn geschilderd) hoeden voorts het licht nog
tegen. Dat de ideale omgeving voor dit werk
verkregen ie, zouden wij intussehen niet gaarne
zeggen.
En no nog een enkel kort woord over het
tentoongestelde. liet zijn, behalve eenige stillevens in den geest waarvan bier boven sprake
s, voor het meerendeel atadsgesiehten welke

Dit ie het recht van' den fantast. Het land•schapebeeld, dat wij in foto onzen lezers
tonnen kamen, ie een dier voorbeelden dat
men vraagt: waar ie liet' (inch een mogelijkheid is dit landschap. En deer komt het in
de kunst immers op •ase.
k. JJI. •

indeed!. Dan zie ik, koe ze vlug haar vlechten
opsteekt, een grijs japonnetje met korte rok
N.
aandoet, een doek over haar hoofd knoopt
Wij hebben 't hier tegenwoordig allergeen met oude handschoenen aan haar handjes
noegelijkat, en ondanks wat wind en waai zit
eiker-morgen weer parmantig haar apartement
gaat aanvegen. In gelijken kaden. versterft
bij eiken middag van ren de zomer in onze
hoofden. In het atelier is nieuwe moed geschept,
eindelijk de•ooldatenmeziek, die hier buitengewoon opwekkend aandoet, met de vele
er woedt hard gewerkt, en mag het meeste
variaties.
en bete licht van het Noorden komen, omdat
Bij heel mooi wee gaan we nu schetsen
de zon niet te veel willekeerigen invloed en
veelache veranderingen op de vaste en doormaken op het land, of varen 's avonds met
dachte kleuren van het doek mag hebben,
een bakent mouche naar buiten om in de
toch proflteeren we veel in de rustkwartieren,
boasehen te wandelen. En Zondags gaan we
zetten ons dan op bankjes in den kleinen
wel eens. naar Robinson. Koot ge het nu wat
cour, die tot een soort tuin is herleid, te
ouderwetsche maar beroemde boek eTrilby«,
koesteren. Parijs ie ongemeen mooi, vetolijk __dat ook in Parijache artiesten
epeelt?
en lichtzinnig. Met mekaar nemen we af en
Daar al is er sprake van Robbmon, waar
toe 'n versleten bakje, met een ouwen koetsier
Zondags gedanst wordt. Die traditie ia geop den bok, mo'n echt l'arijech- type met zijn
bleven. 't Ie een ontspannings-oord voor het
graden stijven witten hoogen hoed, glijden
volk, dus heelemaal geen voorname uitgang.
clan als Mi in bonis over de boulevards; de
Maar genoegelijk en geanimeerd ie het er wal.
roncorde blinken, de Arc de Triomphe in de
Over heuvels en dorpjes kan je er heengaat],
verte ie een stijgende witte droom tesechen
't ligt mus den zuidelijken kant van Parijs.
jong-groene boomen, en de stad geeft
De natuur ia er enooi en de gelijk-verdeelde
en bébouwde heuvelen, die toch verren uitkijk
ach.Me...0
..
., winkelramen . de heerlijkate hoogzomertoiletten. Bij Beroheim tegenover de
geven, doen soms plotseling aan Cézeine
Madeleine gaán we even naar de wekelijksehe
denken, even maar.
expositie, en dan vlak ernaast wippen we
In Robinson kan je koffiedrinken in allerlei
een uurtje het groote magazijn ',Aux Troie
buitengelegenheden, zelfs ie een boom en
Quartiers• in, waar je altijd wat anders vindt
dan wordt het eten je in een mandje toegedan in de allergrootste warenhuizen: aparte
heechen. Je kunt er duwen zooveel je wilt.
modellen, grappige lappen, mooie node kantEn dat ia nu het groote verschil met Holheid;
doddertjm en kleurige borduursels waar je
terwijl iedereen ie soo'n half-open damhert;
goddelijk in graaien moogt, zonder genoodbinnen kan loepen, ie het er nooit ordinair,
zaakt te worden te knopen, zonder zelfs boos
en zie je er op den dag geen walgelijke
te woeden aangekeken. Dat is voor mensehen
scènes of brullende- dronken gezelschappen.
die voortdurend in kleuren en kleurcombinaties
Al die neaistertjes en winkeljufjes met hen
leven, een weelde! — Teruggaand is met de
vrinden behouden een zekere distinctie, waar
-Sofflge stad vergeleken, de Montparnese weer
geen enkel menech uit andere sfeer aanstoot
een nieuw geluk, luchtig, licht en friech.
aan hoeft te nemen. le den grond zijn ee
Van den boulevard St. Germain af, loopt de
mieechien meer verdorven, tot meer in staat,
Itaispail op, lange den Boe-Manthé, langs het
maar Mimen doen se 't minder en op ren
mooie, groen hotel sLutetia., en ieder, die.
scheren elan mee zijn ze velt te zeer gesteld,
vaar Parijs gaat en wat tijd tot zijn beschikdan om dat plotseling klakkeloos te vergeten.
king heeft, kan ik 't dwalen in deze wijk
In Robins.» kan je ezel of paard rijden, of
aanraden. — 't b er vol aardige antiquiteitenhitten-wagena huren, zonder begeleider. Nooit
winkeltjes (niet te vergeten de Ree rherche.
heb ik van deze vrijheid miebruik Men maken.
Midi, die den Haspel snijdt en wel eens
In Holland weet ik zeker dat een half-dronken
lachend de Roe (.'herche-Empire wordt gekerel al wheldend *zo'n beert zon inaltraileemd). Glanzend in de non loopt de Raspte'
teeren op den weg. Hier is er geen kwestie
al verder op, met groote huizen van lichte
van, niemand zou 't ook dulden. En grappig,
,andrateen, die brede vergezichten laten. En
lachend zitten ele • meisjes toet bun veel te
heel dikwijls komt daar 'e ochtends een lange
nauwe stadivokken in het zadel.
voet met tetterende cavalerie van de garde
Voor het diner 's avonds — 't woord zegt
launicipale doorrijd.. Dat schettert met heermeer dan liet inhoudt — hebben we den
lijk lawaai alle poten bij mekaar. De paardenlaatsten tijd 'n zelzaam klein restaurant uithoeven dreunen in gelijken maat, de groot*
gevonden, va» aandoenlijken eenvoud. 't le in
helmen, die Romeimet lijken, blinken, de
een klein stil straatje dat naar liet groote
lange paardeharen staarten , die over de ruggen
ceimetière du Montparnaesee heenleidt. In
van de midden heten
t, fladderen in den
de verte boemelt en een wijde beineL Ilij
eind. En elke rijder draagt een kleine mpzacht weer kunnen we Natten zitten, en dan
je-rende ...vaan. Dat wekt je dan ee morgens,
schemeren we mud een sigaret na - tot het
en het is of heel dat gepronk en getoeter in
pik ke-donker is, en de ste'rretjee nl gaan
de jonge leun• ere herboren leven geeft. Uit
pinken. Maar meestal ic dat plezier nog iet
huizen hangen leemden , soms half ei
te huldig. Dan blijen we binnen ra eisten
deelnam] nog niet gekleed. 't t ;eenst niemand,
up leenn lomere. evenkg ie 't nemingen
de buren knikken mekaar eens vriendelijk Inc.
niet te innigen ;dan is liet er vol met werkten den overmant bij mij
een jong Amevolk. blaar avond. hebben de .e trilden het
rikmineli heishoudee. Ik• hele kijkt sart
var ziel, ingepalnul. le. patten en zijn 't rein
lapr , mi t aMedertjs. dat niet d'r lange
, tenen •oitlen niet gegeten. t tt, den
Anken
mg me bad i., lacht terg,
duur mag, jc. er je inluie totaal ledercen,
iismed ;meel e- mier
drie-,-,, zit bh raam
..0 pensje gaat krt brt vei p• krt Ken ddr
hengel.... Ze roept no. ter. Fear e...cher
onderlag. Denk me... knar lam ....I ar jr ,
*le
•
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nu 'dieselen?. Met het drinken mee zeewet
voor frs. 1.80, en dan meer dan voldoende,
zelfs met kaas na. Als de drukte op eens te
groot -wordt; loepen we naar de keuken,
mogen .daar geritst zien, hoe alles helder
toegaat, pikken
eotelette al of niet ',Men
ooit• zelf uit de leemte pan,. en Insulten een
kletsje met de dikke- cuirenière. Ne afloop
vraag je den patten om zijn *doem afval
lei; dan schrijf je zelf je uitgaven op, hij
telt na
maar controleert feitelijk nooit of
je somie.Meer - gegeten mocht hebben, zoon
vertrouwen heeft hij in al de klanten, waarvan
sommige eenvoudig zwijgend ban schuld op
dee toonbank leggen, (heerlijk vaderland, bij
e zon zoo iets nooit gaan, dat zou cm geknoei zonder eind geven, de pateen zou er
geweien bij te . kort schieten; wat hier de
ment arme drommel niet over zijn hart snee
verkrijgen in de hand te werken) en je- gaat,
met een handdrek de deur uit, die eenseeehrevén is met het ',termes Is portee in alle
mogelijke talen er onder gevoegd. In dit
restaurant kennen we mekaar allemaal, en er
wordt ouderling gepoft. Als je iedereen eens
precies over min afkomst ondervroeg , an
geloof ik dat de verschillende resultaten 'n
zonderling mengelmoes zouden geven, en
wellicht niet-vermoede combinaties. Maar het
leuke, vrije ie juist dat -niemand je daar naar
vraagt, dat 't er niets toe doet, dat je me
maar toevallig door elkander bent gegooid.
In Holland rit ik me altijd dood te ergeren,
als ze van -ieder menech z'n stamboom het
allereerst doorzoeken, en niet de persoon zelve.
Er worden natuurlijk vele en hevige gesprekken gevoerd. Een enkele keer zelfs, na
een zwoelen dag, draait het half en half op
een vechtpartijtje uit. liet kiesrecht van de
vrouw is de laatste weken weer ettelijke melen
op. de proppen gekomen — de vrouwen hebben
zich bij de proefneming van den Journal flink
geweerd — het Engeleche kotligepaar is ven
alle kanten hekeken, besproken ende bekiekt.
Op 1 Mei hebben we de geluk-aanbrengende
bloem: 't Lelietje der Dalen in ons knoopegat
gedragen, met de hoop dat 't helpen zal, en
meer en meer worden de plannen voor den
zomer besproken. 'Enkelen zijn al naar buiten
getrokken om daar te schilderen, de rest
gaat nu zeetjes aan volgen. Wat me zelve
betreft, ik denk, dat ik ook gauw den één
of anderen betenlandechen trein zal pakken.
Waar ik beland, komt er weinig op aan,
waar ik het volgende seizoen aal zitten, weet
ik nog minder. Maar dat is zeker: deze heerlijke stad te verlaten, 't doet altijd weer pijn,
'n knagend gevoel van weeë leegte neem je
mee, waar je ook neerstrijkt. Want er is
.
learije
JO LAJOOST.
INGEZONDEN MEDEDEELINOEN.
- Prils
— per regel 40 cent.
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Uit het leven van een beroemd
kunstenares.
•
XI. (Slot).
Na al den strijd, den vrenelijken kampo OM
den huwelijksdag te kunnen bereiken, zou nero
dezen gevierd denken met jubelliederen, met
festijnen en praal, en lijkt hij, somde hij
voorbijgleed, bijna nuchter, in al zijn soberheid.
,'l'as soll ich liber diesel Tag sagen.,
gekrijte de jonge bruid in haar dagboek. Ja,
wat zullen we nog van dezen dag vertellen'
Ilij ging zoo eenvoudig voorbij. Om tien uier
werden zij getrouwd door een vriend valk
Robert in Sehtnefeld bij Leipzig.
'a Middags kwamen er eenige van de lieve
vrienden, die hen gedurende hein beproeving«
tijd hadden gesteund en vertrooet. Reiken, dr
trouwe ',hand uit de wolken., ontbrak niet,
evenmin als- Clara', moeder. Er werd ren beetje
gedanste doch een .uitgelaten stemming was er
niet, al was op ieders gezicht een innige tevredenheid te lezen.
s Een periode van mijn leven ie geëindigd.
Een" nieuw leven begint, een scheen leven;
liet been in hem, die men boven alles en
zielazelve liefheeft, deck ook man islieliten
nieten op mij en de !end mrleenr zetij de
krocht, om ee ale een temde vrouw gebatnw te
vervullen.•
Gers meliger voorbeeld voor baar zee:volle tem...Ming dan de limehrij tete lalt de
dagelijkscht middag» eideling, die Mende.
in een Mie • aan zijn teerder zeeft en m :unie
hij taakall hor hij, meer naar dr lurkt slee
ener dra eeg kijkend, ienan gr, aar aan le,gr n
Ir tallen net dr genie 'innen die daar
tenersed heen. imhru i Imre met achter hm»
hoen be eiken nemn ituar.elien

aan zijn jas te trekken. Meermalen kwam ze
in haar ijver slecht te pas en viel gelf over
de steenera, weervoer ze hem sparen vilde.
Zoo is ee steeds hem blijven leiden. en
indien een tijdig aan zijn jet trekken niet
voldoende watt, heeft ze de steenen van sijs
weg geruimd, zonder daarbij aan ziehzelve te
denken. En ook in Sehumann's werken stut
het lieflijk en verheven beeld van zijn Clan,
daarnevens
Werden zijn gesnelde werken niet geschre:
ven tijdens zijn huwelijk met de eindelijk
veroverde geliefde? Zijn. zonnig& Frilblingeo
aympltonie, zijn liederbundels: Muffin, hanenliebe uud,.Leben, ' ontstonden ie den eersten
'huwelijkstijd.
.
In hem klonk liet en som< het — oe aritinte
mie zen, Alt dee Ponnen :piel ich. relserhatipt
lat ei mie 'geit etsen anderthalb jahren, als
wiir ich iet Beeft. des- Geheime:cv'. : das
klingt Conderbar. Veel. liegt • noch in mir.
'Beleg Du mir treu , eo kommt alles an de»
Tag: eo nicht, Webbs begraben .... ‘,
.... bh liabe non ganse Berber e'oll
com.poniere — Wanderlieliee,Telles. run
Fhiu
—171
el. mept mg-elite eh jetzt
oft zerepringen eer louter Muaik..
Dit allee vermocht Clara in hem te wekken,
tot leven te brengen. Voorwaar, wel een benijdenswaardig lot had deze vrouw. lkliejdens.
waardig en gezegend, trots de vele simmen,
die te heeft moeten lijden om hem, den dierbaren, genialen man.
Waar we ons hij ren levensperiode va»
Clara Wieck willen houden, zijn lange uitweidingen . over han beider verdere lemenloop »iet doenlijk. Genoeg bekend is echter
liet trogisch lot - van Seleinierne-wiens gevel
steeds meer ondermijnd werd door te groote
goestecinspecnning en een verhoogd zenuwleven, enodat zijn zwaarmoedigheid lailmainerhand ontaardde in emir zware zielsziekte, dir
met krankzinnigheid eindigde.
De laatste twee jaren lire:Ia In) ie een inrichting door, gescheiden van zijn Clan, met
wie hij wel correspondeerde, doelt die hij
slechte zelden eng. Zijn schitterende, rijkbegaaf& geest was ondergeman in een diepen
nacht en stamelend eleilits uitte zijn genie
zich ZOO nu en dan nog een, in klanken,
vaak nog herinnerend aan de goddelijke inspiratie van weleer.
Hoe weemoedig doet het aan, wanneer we
deze tragische omstandigheden weten, de daghoekbladen van Clara terug te slaan tot vd.ir
en tijdens haar huwelijksdag, waar zij schrijft:
sZou ik het verdriet moeten ondervinden, Item
te verliezen, ik weet niet, of ik den moed
zou bezittee, verder te leven.. Dit was bij
liet weerden van den geliefde na een scheiding
van bijna, een jaar, gedurende welken tijd
• Roberta gezondheid haar dikwijls reden tot
bezorgdheid gaf.
.
En bij Piet namijineren van al liet gebeurde
op haar treawdag komen deze gedachten wederom bij
op. Ja liet dikwijls niet in de
oogenblikk
van het grootste geluk, dat de
vremegedae, ten van' het niet-bestendig zijn van
memel hee lijka bij ons aankloppen:' ',Ach., ic duijft ze, ede gedachte hem eenmaal te porten verliezen! %Veeleer die over
mij komt dr verwarrep zich al mijn zinnen.
De home
m
mij voor kalk ren ramp,
ik zou het niet kunnen dragen.«
Heleen, ze heeft de diep-smartelijke ondervinding moeten opdoen, om de zekerheid te
krijgen, dat zij met haar geweldige' geestkracht inderdaad dien zeer groeten moed
bezat, om zulk leed te dragen en toch moedig
voort te gigin.
Zestien jaren nadat ze die «oorden in hoer
dagboek schreef, moest ze Item missen, dir
alles was in haar leven, die haar leven :elf wam.
Komen ons hier niet treffend rhainieso's
woorden voor den geest:
s Sun had du mie den enten Mimen getban,
I der ober tref.
Du salie-mede harten enhainhereger Mann,
[den Tedesseldef.
Es blicker die V erlasseie ver sick len, die
.
[Welt iet leer.
(teltabak heb' iel, tred gelekt, lelt bira !drilt
'lellend meter...'
Veertig lange jaren lagen nog vnir haar,
aleer zij aan de zijde van den onvergetelijkin
tree rusten mocht. •
11e opvoeding van haar kinderen e» het
verheerlijken van Seliiiiiiann's »aam, door zijn
werken bekend te maken, vulden kant leven,
dat zij, eender den geliefden echtgenoot, onbeetnanbear had gewaand.
Wanneer het waar ie, dat tinre roem feite
Mail behoeft en ziele zelfs daarmede niet ven
draagt, dan kunnen we einder veel woorden
isfselieid hemen van de figuur van tiara IVieck,
die door ham eigen menden en daden vis,
MIS ataat abt Pelle buitengemene vrouw. .
1i remt win zij als kansteam.., 1101131•011kelijk en zelfstandig in mise encleneheiding.memmen : 1 sairtrellelijk ma. zij als ven«,
doe haar iiviig lieve eet 11•011M• Mann,
c invergankelijk i. zij. maar zij liet cen eh
het ander ...Mengt als 1.....nerezel lin ten de»
mimer nlei de greet.imi dm' .-. aa 1..aj.,,a .
.h. li allah. Kr I ij kun Ya11111.101111. Mrt eten eij
mei zielmiterleind leeft aaligegraait. dot .LI
Mini meent der tijden i. geen-drie'
1:1•1.i,
ket bisnit‘'

•
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De gegoten leeningen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde
nalatensohappen .en hypothecaire grossen. Bij nalatenschappen wordt het
evensneele risico, aan die soort van leeningen verbonden, door eene ver
sekering gedekt, terwijl b5 groeten top zekerheid strekt to het onderpand
én de aanaprakelijklaaid soowel ven den hypothecair. scheldsnaar als van
den hypotheoalren eohuldeischer.
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:Woensdag 20 Mei 1914.

Eerste jaargang.

Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zat.dag.
De abounemerdeprils bedraagt (035 per kwartaal,
bij voorratbeealing. Afzonderlijke tremmers Ja lamt

Hoofclrodactrice:
Mevrouw S. LUGTEN—Ruza.

Bom. van Amentneraavie ma Beneem:
REEDT ERDIJK 16, 'a-GRAVENRAGE.
TELEFOON San.

zijn, nooit een zonniger verschiet zich openen?
Die droevige bezoldiging van Iraneruniaien
Wij hopen van wel, en meenen dat er op
schijnt internationaal te rijn. In Frankrijk
verschillende wijze in haar lot verbetering sou
heeft een officieel° enenet,e aan het licht geEenigen tijd geleden wijdde de hoofdredackrocht, dat 45 pet. der huisarbeidetera in de
zijn aan te brengen, words die bier en daar
trice der liaagsche Vrouwenkroniek meige
ook reeds aangebracht is.
lingerie-branche in de verschillende deparregelen van ontroerende herdenking aan de
Op verschillende wijze, naarmate het
tementen gemiddeld 2110 á 400 francs per
hongerloonen-tafl op de. Tentoonstelling van
geldt arbeidster in de fabrie ka- af stel ierjaar verdiende! Vrouwenarbeid in 1398.
industrie; arbeidster. in de klein-industrie,
Niet beter ie het met de borditurater geDe stapels wit goed, met rouwbanden saamsteld. Weliswaar kunnen enkele goede krachten,
d. w. e. thuiswerksters voor eigen klanten; of
gebonden, herrezen weder voer ons geestesoog.
arbeidsters in huis-industrie d. w. z. thuisin broderie-zaken werkzaam, in den Haag f 9
De omstandigheden der naaldwerkster,, in
jt f 10 por week verdienen, maar te Amsterdam
werksters voor zaken, deze laatsten weder in
't bijzonder die van de arbeidster in huisintwee rubrieken vervallend degenen die met
komt men veelal niet hooger dan 120 á £ 30
dustrie, zijn er in den loop dier 16 jaren
de zaak die haar producten verkoopt in perper maand (dus f 240 á f 360 per jaar), terwijl
niet beter op geworden. Alles veranderde in
de thuiswerksters voor 10, ja voor 5 rent per
soonlijke en onmiddellijke verbinding staan,
dien tijd: de woninghuur werd verhoogd, de
eo degenen die werken voor een eiiannemer•
uur haar artiatieken arbeid verkrijgbaar moet
levenemiddelen werden duurder, de geheele
peil,
een
honger
stellen,
op
straffe
van
broodeloosheid.
of ',aanneemster., eed.. g. ',tweeter, —
steeg
tot
levensstandaard
hetgeen, gezien het feit dat er dan tussehen
Vergelijk met haar lot eens dat der bemaar de huisarbeidster zwoegt de dage» en
hangersinzaiSter, een ongeschoolde werkkracht,
Orbeidater en kooper nog een tusschenpemoon
de weken door, voor de karigst denkbare
•
die het — wij wilden dat het andere ware,
méér staat, die np het vervaardigde artikel
bezoldiging, nel als toén ....
`ten wellicht wbrdt helL,.nale.--anders op den
verdienen, en meestal goed verdienen wil,
• Wij spreken niet over de co s tuurt, naa
duur — in het mooie behangers- en etoffeertot de trentigste en afkeurenswaardigste toe
eter. In dát vak kan de bekwame arbeidster
dersvak niet verder brengt dan tot liet eindeloos
standen leidt.
zeker haar brood winnen , en méér dan dat.
naaien van gordijnen-naden of het aanzetten
In talloceze gevallen is een arbeidster niet
liet is zonderling, dat juist dáár betrekkelijke
van franje of passementerie, maar die daarzuiver 11 atelier-werkster, klein-industrieel,
echaarschte van aanbod heerecht, waar toch
áf werkkracht in de huis-industrie; zij die op
mede een uurloon van 10 á 16 cent maakt.
de rokken., taille- en mantelwerksters te
Trek eens een parallel Lunchen eeneraijds
de fabriek een al te laag weekloon maken,
Amsterdam tot. f 12 á • f 15 per week kunnen
de' belooniog der linnennaaister en der benwerken thuis, hetzij voor de zaak, hetzij voor
verdienen, terwijl in den Haag de rokkenden., anderzijds die der dienstbode, die toch
eigen klanten, terwijl ook een combinatie van
taille-werkstem tot e-5 cent pee uur gaan trait
dikwijls — waschgeld, tramgeld, verval meehuis- .klein-industrie zeer veelvuldig vooris bij een werkweek van 57 uur f 14.25), de
gerekend — f 200, bekwame kenkenmeisjes
komt.
mantelwerkster gemiddeld 20 cent per uur
Toch mennen wij in het algemeen dit te
tot f 300 en hooger verdienen, behalve nog
(1 11.40 per week) verdient, en te. Rotterdam
kost en inwoning, die op ongeveer f 300
kunnen zeggen: verbetering voor de febriekte
de uurloonen der hetere werksters eveneens
mogen woeden geschat. Wij strikken de veren atelier-arbeidster zal in hoofdzaak moeten
23 á 25 cent bedragen.
en ook kunnen komen door vakorganisatie.
gelijking maar niet uit tot de mannenloonen,
Het spreekt vanzelf, dat die verdienste
om niet al te verontwaardigd, of al te moedeWat een vakvereeniging op het gebied van
alleen vuur de goede krachten' is weggelegd,
loos te worden.
loonsverhooging vermag tot stand te brengen,
maar men •moet dit vak toch al zéér slecht
verstaan, om het op den duur niet tot over
Het ergerlijkst zijn evenwel — omdat het
toont ons het duidelijkst de Algemeene Nederhier een volkomen lus e-vak geldL — de
landsche Diamanthewerkersbond. In dat vak
de f 10 per week te kunnen brengen. De
chefs der ateliers maken veel ruimere verlage kronen die in de kant-industrie waden
toch behooren weekloonen van f 20 it f 10
betaald. Aan de Koninklijke Kantwerkscbool
niet tot de zeldzaamheden, terwijl bekwame
diensten, en de coupeuses in groote zaken
te 's-G ravenhage bedraagt het uurloon voor
slijpers wel tot f 40 u f 50 gaan. ()ok de
gaan tot f 1500, f 2000, en honger 's Mars.
het vervaardigen van nieuwe kant 10, 13
Typografen-bond heeft thans een voor de
In dit vak is dus toekomst voor de be-.
werklieden zeer voordeefig collectief contract
kwamen, brood voor de middelmatigen te
15 cent; voor het repareeren van oude kant
10 á 17 cent. Buiten het sehoolmtelier, in
weten af te :duiten. Wanneer de linnenconvinden.
Anders staat het met de linnennaaister,
de vrije maatachappij, verdienen de arbeidsters
fectie-werksters haar belang begrijpen, dan
nog heel wat minder, terwijl bovendien de
treden zij in grooteau getale toe tot de vakde borduurster, de kantwerkster geschapen.
bestellingen maar eehaarech plegen binnen te
Te Amsterdam verdient de lingerie-werkster
organisaties in haar branche, die op voet van
min zaken -- met handhaaien gemiddeld
komen.
•
gelijkheid met de werkgevers kannen onderf 4 à f 5 'a weeks ',men stelle ziek vair: f 200
Elders in 0118 land, in Noord-brabant en
handelen.
t 250 's jaarsi. De machinenaaietet kan
Zeeland, ie het nog erger: Te 's-Gravenmoer
Bij de zelfstandig werkende klein-induetrieelen
het bij uiterste inspanning tot f 8.50 per week
wordt met het klossen van kant, bestemd
kan van een vaivereeniging etteraard geen
brengen. De overhemden-naaister maakt gevoor munten, gemiddeld 3.1 cent per uur versprake zijn. Voor hiair is verbetering alleen
middeld f 7 per week. ()ok te Rotterdam
kend; in de dorpen om Eindhoven, met het
te verwachten van de zijde der koopsters,
brengen de werksters in de overhemden-faborduren op tule nog geen 5 cent; in Zeenwschwier gevoel van menschelijkheid en wier trete
briekeo het niet verder dan tot f 0 á f 7,
Vlaanderen 4 cent. Bovendien heersaht in dit
zoozeer tot rijpheid mogen komen, dat zij ziel:
terwijl de groote confectie-zaken in den Haag,
bedrijf bijná overal de gedwongen winkel- - schamen, zich te kleedera, te tooien vooral,
de rijkste stad in ons land, met in het algenering; in. sommige gemeenten heeft de uitten koste harer waal armere zusteren, en
meen, voor vrouwen althins, de beste lootten,
betaling van -het loon uitsluitend plaats in
die uit zichzelf de billijke belooning aa nvan f 1 tot f 10 uitbetalen; met dien veestende,
winkelwaren.
bi eden , waarom de arbeidster, in haar mept
dat die f 10 slechts door een enkele wordt
In Sluis en omgeving is de toestand einde
om klanten te zullen verliezen, niet durft
gehaald, en de meesten niet verder komen dan
1911 ten gunete gewijzigd, doordat de hervragen.
f 0 à f 7. (Inc zijn gevallen bekend, dat deugleefde kant werkschool zich belast met den
Rest de arbeidster in huis-industrie. Haar
delijk opgeleide krachten op f 4 werden, aanverkoop van de producten der thuiswerksters.
kan . het ontwakend geweten van het 'maand
geeteld, . terwijl de verh.gingen gingen met
Van gedwohgen winkelnering ie daar geen.
niet, of 'slechts ter nauwernood en dan langs
een kwartje in de week!
sprake meer, en als grondslag voor den vereen verren omweg baten. En tot organisatie
Dit zijn nos de arbeidsters in min of meer
koopsprijs dient een uurloon van 0 cent voor
zal zij in we land erosielijk te brengen zijn.
fahrielonatige 'bedrijven. Maar nu
-lingeriegewone en 12 cent voor fijne kant.
(Cel bestaan er bijv. in Oostenrijk, sociaalwerksters thuis!
Wél altijd ',leekt beloond nog, maar altlaas
democratische en lt. K. vakareenigingen van
Het derde deel van het verslag omtrent de
iets beter van werk voorzien, eenden bijvoorhuisarbeidsters; nel ook heeft een sterke vakonderzoekingen naar de toestanden in de Nebeeld de Haageelte meidjes zijn, die — hetgeen
vereeniging van thuiswerkstem in de 'lingeriederlandsche huisindustrie handelt o.a. ook over
in ieder geval blijft af te raden — kantwerken
branche te Krijg door coeperatie een betere
deze soort arbeidsters. Wij zien dan, dat van de
tot haar beroep kozen, indien de afneemsters
positie weten te verwerven, maar onze Neder1570 ,berochte thuiswerkende linnennaaisters het
niet de voorkeur gaven aan de goedkoopere
landsche arbeidetem in huis-industrie blijken
tentloon gemiddeld een dubbeltje bedraagt (dus
buitenlanOcbe , speciaal llelgiechc kant, waar
vooralsnog niet tot vakorganisatie te bewegen
hij een 10-neigen werkdag f 1 ree dag, f ti
de bekwame arbeidster soms 3, 21, zelfs 21 - •te zijn.
ar week); fel pet. van allen bleven onder
cent per uur aan verdient!
liezen kat elleon hulp woeden geboden door
een weekloon van f 7.
Welke Juweel worden toegekend aan de
de wet, die loonwinmissién schept, welker taak
Wij lezen van een 62-jarige vrouw, die
vervaardigetere der prachtige naaldkanten uit
bestaat in het vaststellen van minimum-tonnen,
naait van 'e mag». ei tot 'a avond. 12, soms
het Reuzengebergte, die thans in liet Museum.
roods -in de Australische staten; in Engeland,
tot half 3 in den ma., voor minder dan
van Kunetnijverheid te Haarlem worden tenvoor vier categorieen van arbeidsters: ketting5 cent per na. Van twee zusters, die met
toongesteld , weten wij niet. 1V ij vermoeden
emeden, confectie-werksters, bewerksters van
liet naaien van 120 boezelaars samen f 12 per
evenwel, dat ze gering zullen zijn, waar
machinale 'kant, .eu cartonnage.werksters ; in
week verdienen, waar dan nog f 2 af moet
immers de bevolking ven het arme Silezié
Ierland en sinds korten tijd aak in Fninkrijk,
voor garen. Van een vrouw. die f 1, een meisje
dit kuntijrak beoefent na doop van den
doelt daar :Ineen ten Iwhoeve van de lingeriedat f 3.90 per week haalt. Van een schortendagelijksehen teldarbrid, niet de bedoeling dat
arbeidsters, reeds geschiedt.
men eelt 55. á 115-urige werkweek
het oenige bijverdienste aal opleveren. Wij
Die !wurmden hebben waarlijk belangrijke
f 1.1511 veent, zonder aftrek die onkosten.
mezen dat die verdienste pee jaar heel
verbetering gebracht. In Amoebe elegem bijv.
En zoo vertelt het verslag verder, van het
wat minder zal bedregen, dan mg een vrouw
voor de kleetramakadere, die te vonm in weken
rime treurige Ieren voor, het andere na. Er
van de wereld, geen gedachte wijdend aan de
van iet ie r 1 uur f 1.-- à f e.— ~tienden.
waden echorten genaaid voor 1. hemden voor
handen die de versiering er voor hebben g.-de lootten tot f 13311 bij •erktlagen von
1. broeken voor 5 rent. Er zijn weeloween,
maakt, 111111 één toilet pleegt te leregmlen.
uur. let Engeland bedraagt liet ininimunelmot
te .1tosterdam, van f
f 2, f I ... Er woeden
Zal elan. in 'de gecompliceerde moderne
voor kettiegememletem. slat tombe.0 niet haagre
te Rotterdam jOilitenaliltina, en jongveeboten.
eamenleving ismer diegenen luren leden, die
war. daal
thans 121 cent pa leur
lin henuauinter, lordm,etrr of kant te erken,
broekje. getematki VOO, :I rent hot mek • •
rooie leien reil vermeerdert. lal: 11111 a Iran
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per.); voor krepte erketers 14 cent per uur;

voor confectie-werksters lieerenkleeding1 171
cent per uur.
Ofschoon zekerlijk het ideaal van billijke
bezoldiging nog lang niet is bereikt, en met
name het groots verschil tusschen mannen- en
vrouwenloonen toer hetzelfde werk: soms 510
ptt. en meer, nog te betreuren valt, is toch
in ieder geval op deze wijze reeds heel wat
troostelooze armoede gelenigd, heel wat drukkende zag verlicht,
—
Mogen de hier medegedeelde lonen menigeen
tot nadenken brengen, en van denken tot
handelen, of .... laten !
•
Ynar het Nationaal Bureau
voor Vrouwenarbeid,
ANNA POLAK.

ONBEKENDE KRACHTEN.
Men

1.17E DEUTMANN, Arts.
111.
Ik zeide u reeds, dat ook de memel] deel
in van het heelal, en dat ook hij die eigenaardige straling, dat od, bezit. Meer ge wist
nog niet, dat deze werking, volgens &nellenbrt., in wezen geheel identiek is met die
der magneten en kristallen. Ook de mensch
ie, evenals deze beide delfetotfen gepolariseerd,
.4 dat rechter en. linker hand tegengestelde
werktuigen bezitten en ook verschillend
gekleurd licht uitzenden.
' Ine geheele rechterzijde van den mensch is.
vage. Reiebenbach blanwachtig wit
gekleurd en od-negatief; terwijl de gelede
link
zijde eendachtig . of geelachtig
wit getint in, en od.positief moet geteemd
o n.
I n Is ge dna reeds begrepen zult hebben,
zend n de twee tegengestelde polen der inagnete en kristallen ook, evenals de • mensch
het laulvachtige en het roodachtige lira uit,
in dien zin dat kleur, aard en werking geheel haet elkander overeenkomen'
Reichenbach komt nu tot 'Ie geniale slotsom,
dat de uitstralende materie of dat
uitstralende e iets• der magneten en
kristallen geheel identiek is met
het veelbesproken dierlijk magnetisme. Het magnetiek , het krist:lin:lied: en
liet men.helijk rad zijn aan de zelfde wette::
onderworpen. tl k wil even opmerken, dat het
staalmagnetieme en het magnetisch red art
identiek zijn, bet magnetisch od bestaat
naast liet etaalMagnelisMe en heeft Illarnin
verschillende eigenerhappen
Reiellenbach had altijd verhingd zelf een:,
iets van dat od te zien, maar Wao daarvoor
niet Reneitier genoeg.
'lot zijn groote vreugde kreeg hij onder
zijne proefpereonett een kunstschilder, us tal
n e eh 0 to, die heen rem op ree »lagen
verraste met een echilderij, dat Item in het
eerst geheel zwart vwrkivani.
Maar toen de artist het anders belichtte
trad een nevelachtige geelalbe' ," lijn ru vonkaehtig uit <le <Nietende te Votireellij11. I Iel
wie liet plingerielai van gijn schapor croua ,

zonale het in odiselie belichting in denken.
nac h t zich zelf :na rke•crile. K
, magneten, bloemen, handen omgaven haar- iM
Reid]. hielt had een tdfe reel 41r zich, dut
meitschelijke ougen nog nooit aanschouwd
hadden. Zijn vreugde en voldoening waren te
begrijpen, vooral daar het geer-bilderde geheel
overeenkwam met de beechrijviegen die hij
van enne reiteitieven ontvangen had.
I ie techniek van 'hel fotografaren was in
dien tijd nog geen algemeen goed. 'nier heek
Reiehenbaeh met beioll, van iirofeseeir kar!
schuil te Weenen , liet od ',trimmende ei:
eet: magneet, ;gef 0 log ra fee rel, een nieuwe
beveetiging ven de .iinectivireit ervan en
tereem een bemije, dat lier neb in MalilliMe
opealo-n als seeWman licht gedraagt ilinnert
ka wordt als dit dar een le. gebankte: en
mee. ernmen1 mi haft eter... het.1111..
vetoogen
eiker...aai
de geene1101.
plaat te ontleden.
' Het tirl
e.e. . •
11.. .• Iteicheitheelt el, de mel'e htr o•L'"'"'"

2
den invloed van de non op den mensch te
onderzoeken en hoe heeft hij deze experimenten •verricht :;
Het wao hem bekend, dat de maan op
enkele zenuwachtige mensohen een ongunstigen,
onrustigmakenden invloed heeft, .66 zelf,,
dat volle maan vooral bij onbedekte lucht
mimmige kinderen tot slaapwandelen brengt.
Itaar de maan slechts teruggekeatet — dus
licht der zon levert, lag het
iets gewijzigd
voor de hand, dat Reichenbach verlangend
was den invloed -.van het directe zonnelicht
te onderroeken. Natuurlijk wist Reichenbach
al, elk ander ontwikkeld takensck, dat de zon
warmte geeft, dat zij 'scheikundige werkingen
vermag tot stand te brengen, en dat zij anti.
,eptische kracht heeft. Maar het odlieht dat
wel is waar met liet gewone licht vergezeld
kan gaan, is toch geheel iets anders dan dit,
heeft andere eigenschappen, en kan, zonale
wirtlrezien hebben, niet door iedereen bewust
oorden waargenomen.
. Toen nu eetco op een .dag het zonnetje
aan een wolkenfazen - hemel helder scheen,
gaf hij zijnen proefpersoon een koperen draad
in de hand: waarvan hij liet andere einde in
den zomiesehipn buiten het venster bracht.
Dadelijk voelde deze veranderingen jn het
stuk dat hij in de hand hield: merkwaardiger
wijze werd dat niet warm, maar k o e I.
Ileielienbach bracht het andere einde in de
schaduw terug: het koude gevoel verdere en. Ilij bracht het weer in den zonnestrael:
de koele gewaarwording deed ziek weer gelden.
Toen bevestigde hij een vierkante voet vertind
ijzerblik aan den metalen draad, en hield
dit in de zon. Niet alleen trad het koude
gevoel weer op, maar deze gewaarwording
werd in den tijd van t a 3 minuten Ulo
sterk, dat er eva een ijzige koude werd
geklaagd, die de hand begon stijf te maken.
Het ijzerblik werd in de schaduw teruggebracht
om een nieuwe centerde te hebben; maar het
gevoel van koude werd dadelijk minder,
eerkween in eenige minuten, om dadelijk terug
te keeren , rondrit Reichenbach de plaat weer
en de zon bracht. Waar de zon de bron ig
van alle warmte op aarde, hebben wij dus
hier met een kracht Ie maken, die tot dueve.rre
nog niet opgemerkt was.
Zou in het zonnelicht een-machtige,
nieuwe kracht huizen, die tot dusverre
in de physica onbekend gebleven wao?
Dit was dan ook de ontroerende gedachte,
die de experimentator zich stelde.
Om dit nader nut te Maken, plaatste hij
een glas water in de zon. Na 5 minuten liet
hij dit door iemand, die zeer weinig ndische
kracht had, naar zijne proefpersoon brengen,
die niet wiet, wat er met het glas water gebeurd was, liet werd gedronken, en zonder
<lat' er daaromtrent een vraag was gedaan,
werd de opmerking. gemaakt, dat dat water
een zeer eigenaardige smaak en werking had.
Op de tong, het verhemelte, de keel, de
slokdarm, de maag verwekte het dat aan alle
sensitieven welbekende gevoel van peperachtig
branden, dat neiging gaf tot krampachtige
,eiersamentrekkingen.
Nadat de onderzoeker een menigte controleerende experimenten had gedaan, rees de
vraag bij hem op: zon ook de zon in staat zijn
evenals de magneet, het kristal, hij de manseb
en de plant, dat geheimzinnige odische
dat niet brandt, en dat slechts enkelen kunnen
zien, te verwekken :•
Ven zijn werkkamer leidde een verborgen
trap naar de benedenverdieping. Het raam
ervan liet hij dichtmaken, zoo at hij op die
trap obsolute duisternis had. Door het sleutelgat van de deur zijner kamer leidde hij een
leenden, neemn draad vara In meter leegte
en 2 »ad. dikte, waarvan des het eerre editie
in zijn kamer, het nadere op de trap, waar
ziel. de p ree ['persoon moest bevinden, Uitkwam.
t innoodig te zeggen , dat het sleutelgat liet'.
111))tisell gesloten werd. Um zijne sensitieven
,arst aan de duisternis te gewennen en hun
netvlies gevoelig genus;g te maken, liet hij
ze eerst eenigen tijd in donker veetoeren.
I leemt, hoela Ileichenbaeli verschillende platen
waaraan hij liet einde van den draad verbonden
had, in een zonneetraal.
IM semitieve hield het andere einde ervan
in de . hand opeaert- 'gericht. En zie, na
verloop Van nog niet geheel Fén minuut zag
deze daaraan eelt slanke, geheimzinnige
vlainineuitil v; n ongeveer 3 d11. hoogte
opst ij g e n. Hij word naar het einde toe
langzeinerliand dunner , var) de dikte van een
breinaald eigevaar, et) verbreidde een zeer
aangename koelte n 'zien heen. Wanneer
de, proefpersoon sprak en de - inent door haar
adem in beweging zette, vlakkenle mik de
odvlam heen ton weder. Iteielienhaell breekt
daarop de plaat in de eeliaduw, en na verloop
raam ruim een halve minuut was de vlam, al
kleiner wordende, verdwenen. Daarop plaatste
hij bet uiteinde in de hand zijner dochter,
zaak zij, kon menals de zon. 1,1 indische
vlam moe liet andere einde van den demi
doen geboren worden. Tno.n en ziel damrop,
de draad in de hand) in liet eionielielit plaatste,
nro-eigIn in korim tijd de vlam non, die nu
een 1111130 .1111111V ..01111.4:
zich heen
lag,: te verbreiden.
liet lid vin de in
Er ligt 44.11 gehrilná....ig aan.
den
loeit dien de naam: op en, zieke en ge.
sonde elenelillMen heeft. Ite-trial die ira lied
rul de mediatie
.el eens; ?nnonen,nre
Mr11.0.11., eau neneensl renner werking
'ta

van onzen satelliet geheel te ontkennen. Anderen, en onder hen telt men vooral de meer
eenvoudiger van 'geest, gelooven daar even
vast en zeker aan, ala dat zij weten, dat de
zon ons licht en warmte verschaft De invloed,
van het maanlicht wordt echter, zoo . die
erkend wordt, nooit als gunstig, maar als
meer of minder onheil:uw voer ons beschouwd.
In de medische boeken, evenale in die der
plusiologie word* de maan ah, actiologisch
moment voor pathologische en physMlogivelte
toestanden geheel genegeerd. Laat ons zien,
nat Reichenbach .sas diaaangaande leert. Dij
laat zich zeer - beslist over dien invloed uit.
sZooale bekend is., zegt hij, ',zijn talloom
verschijnselen op de aarde onder gezonden en
zieken van onze traWante meer of minder afhankelijk.. liet ligt dus voor de hand, dat
hij dien invloed nader zocht . te onderzoeken.
De gang zijner experimenten was als die
bij de bestudeering van het zonne-od. Hij
liet den sensitieve in een kamer plaats nemen
met het cue einde van een metalen draad
in - de hand, waarvan het andere met een
metalen plaat voorzien, dut een _opening in
de muur in de buitenlucht uitkwam en met
het maanlicht in contact kon gebracht worden.
Nadat hij dezen eerst eengen tijd met den
metalen draad in aanraking had gelaten, liet
hij het maanlicht op de plaat vallen. Naeen,
korte pauze begon het gevoel in de hand zich
sterk te veranderen. 11e werking werd als
heftig en van gemengder aard geschilderd.
In de 'rechter hand was, merkwaardiger wijze,
de gewaarwording onvergelijkbaar aangenamer
dan in de linker. Wat echter bij zonneschijn
nooit gebeurd Was en dat een eigenaardigheid
van het maanlicht' bleek te zijn, was, dat
de proefpersoon een eigenaardige aantrekking
in de richting van den draadgerochle,
die in den geheelen arm bespeurd werd, :66
dat hij neiging gevoelde den draad met .de
hand te volgen. Hij ging met den vinger
langzaam, toen hij de trekking ondervond,
over den draad heen, en zou dezen, als hij
zich niet te bed bevonden had; over zijne
geheele lengte gevolgd Mjp.
-"Mking heeft RentenDeze wonderlijk
back ook bij kateleptici ten opzichte van den
magneet gevonden. Het is niet te betwijfelen,
meent hij, dat deze werking identiek is met
de onweerstaanbare aantrekking, 'die maanzieken zoo geweldig aangrijpt, en die dus,
blijkens het genomen experiment door metaal
verder kon woeden geleid. De proefpersoon,
een zieke, zag deze werking voor een louter
magnetische aan, maar verklaarde deze aan
trekking voor veel sterker dan die van den
magneet.
Daar maanlicht gewijzigd zonnelicht is,
zal het den lezer niet verwonderen, dat de
sensitieven aan het einde van den draad in
een donkere kamer geplaatst, de bekende
odvlam zagen opflakkeren, maar hoogst eigenaardig is het, dat terwijl het zonne-od zonder
uitzondering als koel werd waargenomen, de
odvlam der maan eer rmte om zich verbreidde.
Maanlicht is dus niet alleen maanlicht,
eindigt Reichenbach zijne beschouwingen, en
wanneer dit ons al geen warmte toevoert,
bezit het toch behalve zijne lichtstralen een
geweldige, verborgen kracht.
(Wordt vervolgd).
INGEZONDEN MEDEDEELINDEN.
Prijs 'per regel 90 cent.

denk Franc IV, begroette de wachtende menigte
met een schuchter glimlachje, dat stralend
gelukkig werd, telkens als ze de oogen let
ban vorstelijker. gemaal opsloeg. 'de was open-top de jonge bruid, die voor het eerst haar
schoonfamilie ontmoet — wat zenuwachtig,
maar heilig zeker van' 6én ding /van haar
liefde voor den aten harer keuze —. Ze hadden
elkaar gehuwd niet om politieke redegen, doch
qmdat ze elkaar liefhadden.
Het Deensche nationale karakter voelt
sterk (men wil wel. zeggen: te sterk) voor
de .rechten van het Individu.
•
Hoogstwaarschijnlijk" heeft het feit, dat het
Jorge' paar eerbiediging van zijn gevoelens
had geeisclit — en die eerbiediging ook had

eenvoudig noenmaal nuttigde—voor de winkelramen waar hij naar Kerstgeschenken keek.
Kortom, 't was onze Christiaan, de onze
met hart en ziel en zonder de minste eenti.
mentaliteit,
Er had reden k,unnen zijn om te vreezen,
dat "t op zijn minst moeilijk zou zijn voor
een vreemde Prinses om in deze vriendschap
te komen zonder die te verstoren:Voor Prinses
Alexandrine; was het niet moeilijk. Op de
meest taktvolle manier nam ze eed eigen
plaats. in deze vriendschap. Dat ze hiermee
handelde tot algeheele tevredenheid van den
Koning zeswel als van de patie, ia haar
steeds weer opnieuw bewezen,
De natie kon dat vooral Wonen in de
laatste twee jaren, dat ' ze onze 'Koningin is
geweest.
.
.
Zoodra ze verloofd was, begon ze onze
taal te leeren en ze spreekt die vloeiend: Ze
houdt zeer veel van. onze literatuur, ze speelt
de werken van onze componisten en vaak ziet
men haar muziek uitzoeken -in de muziekwinkels.
•Natnurlijk ie de „Koningen beschermmonwe
ven een groot aantal vereenigingen reet zeer
niteenloopende doeleinden.
Ze staat er bekend voor, dat ze diepe belangstelling heeft voor alle mogelijke sociale
vraagstukken. Zij interesseert . zich in 't bijzonder voor onderwijs en opvoeding van meisjes.
Ze es een stoutmoedige en volhardende
liefhebster van zeilen.
Aan boord van het kleine Koninklijke jacht
Riten" wordt ze al evenzeer door den kapitein
(de Koning) als door zijn helpers (de Prinsen)
gewaardeerd als een kloekmoedige kameraad
en uitstekende kok, die altijd meegaat. op de
vaak inspannende tochten waar de Koninklijke
familie, zoo dol op ie en die ze 'emmers zoo
graag ondernemen.
Ze hebben verscheiden zomerverblijven.
Een vu deze ligt in Jutland, bij Aarhuus.
De natie bood het hun aan in den tijd, dat
ze nog l'rins en Prinses waren.
H.M. erseeate mes...arme ven Denemarken.
Vaak ziet ' men er den Koning in hemdsgevonden — méér dan iets anders er toe bij
marmert spitten in den tuin, terwijl de Koningingedragen . om den bodem te bereiden, waarop
er bij zit en kousen breit voor haar twee
kon gedijen de waarachtige, tot in het hart
jongens. Men zegt, dat Aarhnus het meest
gevoelde vereeriog, groeiend snel, 'de jaren
geliefde verblijf is van de Koningin, ofschoon
door, waarmee de natie de beide vorstenhet zonder twijfel een scherpe, mededinger
kinderen steeds omringd heeft.
heeft in een allerliefste villa, die de Koning
Wij Denen mogen er verschillende meedit voorjaar heeft laten bouwen in het Noorden
ningen op na bonden omtrent de al — of
van Jutland,..Skagen.
niet wenschelijkheid der instandhouding eener
Wat ons Koningin Alexandrine zoo dierhur
monarchie — ik ben er vak van overtuigd,
heeft gemaakt, 't ie vooral haar waarachtig
dat zelfs de heftigste republikein vervuld is
gevoel van verantwoordelijkheid als moeder
met eerbied en toewijding voor de twee pervan twee kranige jongens: Frederik, de kroonsoonlijkheden, die op onzen troon zijn geprins is no 15 jaar; de jongste zoon, Prins
stegen, en die in deze dagen verscheiden
Koud, ie 1:3 jaar. liet is van algemeene beEuropeesche landen bezoeken.
kendheid, dat al het andere moet wachten
Onder deze landen Holland — waar men
als moederplichten de Koningin roepen. Ze
zoo vaak — en nog zeer onlangs, — heeft
leert den jongens gehoorzaamheid en, geholpen
getoond te bezitten grote belangstelling in
door den Koning heeft ze een plan voor de
al, wat de Deensche natie betreft, en een ',opvoeding ontworpen, waarin een groote rol
warme sympathie voor ons land en volk.
apeelt het deel-uitmaken der jongens van een
• wone Padvinderstroep, waar ze als ieder
In de jaren, die voorbijgegaan zijn, sedert
de Primes in om land kwam, hebben we
nder gedrild en onderwezen woede».
onze grootste vreugde gehad in het gadeslaan
Gedurende den gueeten ander kan men
van de ontwikkeling dezer schuchtere, zenuwIken morgen. den koning, de koningin en de
achtige Prinses tot een waarlijk representatieve
wee Prinsen op hun morgenwandeling zien,
Koningin. Het jonge, bekroonde meisje is een
yt geen ander gezelschap dan een paar
rustige, gerijpte vrouw geworden, wier heela
luchtige honden. De ',vier Onafscheidelijken",
verschijning aan zegt, dat ze omhoog gestreefd • gen "luidt cel lievelingsnammije van het volk
heeft naar haar idealen, dat ze haar beet
door onze vorstelijke familie, en het is een
gedaan heeft en het arbeidueld , dat vddr
zeer juist gekozen neem.
haar lag — en dat ze gedaagd is.
Koningin Alexandrine is een Kerstkind.
Onder die omstandigheden, die hun invloed
Ze is geboren in 1819, juist op Kerstavond.

Het oudste en mee-st
vertrouwde adres
voor echte PERZISCHE
TAPIJTEN is

Kuicsar's Perzisch
Importhuis,
Noordeinde 11bij di Plaats,
Tel. 6008. - DEN HAAL
koningin Alexandrine van
Denemarken.
adruk verboden.)
r •
Ik herinner mij nog zoo goed dien lentedag
van zeseen jaren geleden — toen ik te midden
van -ren kopenheattsche menigte stond te
wachten om onzen populairen Prins ehrietiun
te zien, die Prinses .Alexandririe naar Kopenhagen kwam brengen als zijn vnl.w en- abc
de tm•koinstige helingen ven Ihmemarken.
Het huwelijk war voltrokken in (*gnoes.
Na de wittebroodsweken te hebben doorgebracht in, Windje°, dat paradijs voor jong.
gehuwden, reisde het jonge paar naar brt
Noorden elk werd oe«angeli tlotir de I nensche
lente in al haar bloei en selminheid, en door
bet enthomiume, dat Trim thriotiaati en zijn
daden. altijd ten deel weid vallen)
lirmindritir. de dochter een wijlen den
1 :rontherttn2 Frederik Fran: III ven Merkte».
ea ven dr heft M. leven einde
Gnewhenimin-11 minor hummen. de mister
aldus aan den regeermidmi itunithertog he-

hebben doen gelden op Peinzen Alexandrine's
Men wil wel zeggen, dat zij, die op zulke
leven en ontwikkeling, -telt inde eerste plaats
heilige dagen gehoren worden, in anti leven
mee de nauwe aanraking met verschillende
in elk opneht elegem. Wat 'onze koningin
standen der Deeneehe maatschappij, die Prins
betreft, voor Italie heeft zich die profetie
Christiaan eieds- zijn jongenstijd altijd gezocht
volkomen bewaarheid. Haar verjaardag ui(
heeft. (lij atudeerde aan o.m. nnivemiteit en
heeft haar nog een aardige gelegenheid gegeven
deed zijn examen als Philosophiech Candidaat
om haar populariteit te verhoogen. In Ons
net air ieder ander student. Toen hij zijn
land is het de gewoonte dat de openbare
militaire loopluian begon , nam hij zelf dianet
scholen jtettleten zip. op Konings- en Kordeals gewoon solda at rui als zuodanig ontving
ginneverjaardag. Daar kerstmis toch al vrij
hij met zijn kameenden een geschenk van den
is voor de kinderen, liepen de' kinderen- dm
Hussiothen teut toen <le divisie lijfweehten,
rui: vrijen dag mis.
Waarin Prins thristiaan dienst deed, den"
Toen. Priem, A hameltje.' koningin Alesan•
I ',nar Ion zijn heavek »a k open lianen ten • drine uni , I 1 Mei 11)12 vertelde Men al
eermacht ',Stekte.
van haar. dat ze dut j.n.nter vrind en dat ze
We wan.e. gewend Trio- t 'I
'aan ie Mee
uil probeereu ten
haar verjaardag
oe
bovenop de omnibussen, hobbelend niet den' door een anderen dag te .......nee n. Ze k.
koetsier
in de restaurants, nur hij zijn
den . 11.. Jean, genaamd de v Inotendng,
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turige wezens van altijd zijn gebleven en dat
we alleen maar de vindingrijkheid der mode
hebben te hulp geroepen om het uiterlijk zoo
een beetje te wijzigen naar hare fantaisie.
Een van de groote, eigenlijk mag men, wel
zeggen, het machtigste middel waarmede zij
werkt is het nonet. Het wroet doet wonderen
van gedaanteverwimeling..Toen het, in de
dagen der wespentailles het middel tot op de
. verlangde man insnoerde, moesten van zelve
andere gedeelten van het lichaam-meer naar
voren treden, — de materie moet ergens blijven
al kan de masseuse . er ook een gedeelte van
weggoochelen!. —' Valider dus dat de sterk
uitgesproken golvende' lijn, die toen het kenmerk der echte, oenige elegantie was. Thans,
ao nu we in de periode der rechte lijn zijn
aangeland, geeft het cornet aan het eens in •
de boeien geslagen middel de meest mogelijke
vrijheid terug. en het natuurlijk gevolg in het
ontstaan der bijna — vlakke faeade.
Bijna, want liet is nooit modes bedoeling
geweest ree geheel wnitgestrekeh* silhouette
te geven en 'dat wordt ten opiichte van de
achter-Parade al te vaak vergeten.
7darronit.er midtier
op aan, als 't van voren. maar goed kleedt,
— en dat is een groote fout.
Vali voren is moreel goed te maken door
allerlei toevoegsels, — staat een vest u niet,
welnu, dan •zijn er jabots, plicee's, kragen,
kanten, die de zaak in orde brengen, maar
aantast „Samentel".
het aspect van den rug is absoluut afhankelijk
van de lijn, — dak helpen geen ditjes en
hebben Haar 1 i cf., omdat ze een Deensche
met het witte kruis erin de vlag der Denen.
datjes! Het is opmerkelijk, zooveel vrouwen
is in merg en been.
Natuurlijk kent ieder Deensch kind deze
als er rondloopen, die toch de ragfijn ver.
geschiedenis. Ruim 700 jaar hebben de Denen
Kopenhagen. Mei 1914. •
waarloonaa. Dat is—vooral het gevat,--wanneer
hun vlag — maar niemand had er ooit aan
UGA
AAI).
THORA
DA
het parool luidt breeds tailles.
gedacht een sVlaggenverjaardige te vieren.
Het lijkt soms of dat synoniem is met
DM bedacht Koningin Alexandrine.
9 Dere foto ple.ateten we reed. in uw vorig
nonchalance!
Terwijl men daarbij juist zoo
daad
haar
Vertaalster..
nummer.
Onnoodig te vertellen, hoe deze
moet waken 'tegen onverschilligheid én gemakzucht, die al heel spoedig Mi een begeen de minste poging tot reagemen te betreurenswaardige overdrijabg leiden. Niet alleen
DE MODE.
Meteen.
voor ziek zelve, maar ook tegenover anderen
Helaas! wij vreezen, dat het lang aal duren
Als het meest tijdroovende werkje van een
is men verplicht er correct en zoo ongelijk.
voor dat wij onze wenschen vervuld zien.
plechtige oud-vaderlandsche schoonmaak, be.
Mogelijk uit te .zien!
'Onze lezeressen moeten .iel Aan ook niet verschouw ik altijd het opruimen der boekenkast.
Dames, doet nw best!
wonderen, wanneer zij in onze beschrijvingen
Niet dat er zulk een extra-groote kwantiteit
V. S.
een zekere koelheid en in onze raadgevingen
stof verjaagd moet worden ! — Volstrekt niet,
gereserveerdheid
aantreffen.
een groote dosis
— ik verzoek n wel te willen gekord, dat
CORRESPONDENTIEde veelgeprezen hollandsche 'netheid er bij mij
Hoewel een zekere mate van enthousiasme,
Is a. De mogelijkheid zit niet in het op
eene is van Meieren dag, — neen, en het
hetzij dan waar of voorgewend, voor alles wat
maat knippen en pasklaar maken, maar iade
de mode gebiedt eenigazina deel van onze
aantal folianten, die ik de mijne mag noemen,
e amtatsbevoegdheid• uitmaakt, zijn wij vast .bewerking, vooral ook in de behandeling met
blijft ook binnen de perken der bescheidenhet ijzer — dat is het speciale kleirmakersrak.
besloten onze onafhankelijkheid te bewaren,
heid, maar weet ge, wat het is? men komt
niet hard te loven, wat wij in stilte afkeuren,
zoo al kloppende en stoffende allerlei oude
L. v. d. B. te A. Of die platte modellen
en even als vroeger steeds met gestrengheid
bekende. tegen, — lieve, goede vrienden,
gedragen worden Ik hoorde juist van iemand,
datgene te veroordeelen wat ons eene beleedidie het gansehe jaar door etil en rustig in
die regelrecht van Parijs komt: c elles, letterging van den goeden smaak en het gezond
hun hoekje zijn gebleven, omdat de tijd er
lijk alles heeft een plateau op.. — Daar is
ontbrak naar hen om te zien en die u toch
verstand toeschijnt.
niets huitensporigs in.
zooveel te vertellen hebben, — en ook weer
Daarom protesteeren wij dan ook opnieuw
'Anna S. Waarom gaat u zelve reus niet
anderen voor wie ge eigenlijk Somt meer dan
tegen.. de ultra-nanwsluitende vormen,
bij dien kapper uurmoeren naar de behandeeene oppervlakkige belangstelling hebt gekoesdie steeds in overdrijving zijn toegenomen en
ling met Oréal Henné? Zoodra ik het zelve
terd, naar vaarvan'. ge opeens den indruk
die -thans de grens hebben bereikt van wat
noodig heb, doe ik dat ook !
veroorloofd is. Vroor ieder, die nog eenige
krijgt, dat zij toch niet alledaagach zijn en
die u dan gaan boeien, u vadkozureit, Vee
etakening mef convenances . houdt moet het
lang... zoo lang... nu, langer dan ge het
weerzinwelkeei Wan zulke modes getolereerd
De moderne Japansehe
tegenover uw stofdoek en plumeau kunt ver.
te zien ...
vrouw.
antwoorden ...
In het begin van het seizoen. is er zant
veel ophef verzekerd, dat het uit sou zijn
Zoo was het ditmaal een oud modejournal,
Het overlijden van de keizerin-moeder van
niet de sjupe-maillot., dat wij draperies,
dat mij den tijd deed vergeten, — maar 'ik
Japan ken als van zelve de aandacht weder
beklaag mij niet, want ik had mogelijk beter
strooken, péplume maden zien verschijnen;
gevestigd op ski 7apansche vrouwen, die bezig
terecht binnen komen bij het zoeken naar
het kan waar zijn,, dat men dit alles maakt,
zijn zich te emancipemen, zich los te maken
ctueele modekwesties, dan in dit blad, dat • maar gezien heeft nog niemand het, wij hollen
uit de banden, die haar eeuwenlang, misschien
voort op den slechten weg en ik vraag met
fiee-jaartal 1899 draagt.
zonder dat zij dat zelve beseffen konden,
1899, — dat is niet meer dan vijftien
bezorgdheid waar ,stoet het eindigen? ...e
hebben belet, zich ook maar in het minste
jaren geleden, en als ik dat oud noem, is het
Gij ziet het, lezereoen; l'histoire se répète
of geringste te ontwikkelen.
wel een bewijs van de ontzettende snelheid
Vijftien jaar geleden waren er even
Eeuwenlang, maar toch Met sinds immer.
waarmede wij leven en de mode wisselt,
goed als nu vrouwen, die in opstand kwamen
Want men zou zich zeer vergissen indien men
z;e5 snel wisselt, dat er hoe langer hoe korter
tegen de buitensporigheden der mode en een
meende, dat de Japansche vrouw altijd het,
iusaelienpoozen liggen tusachen haar verdwijnen
woord van opwekking lieten hooren, om ook
achteruitgezette, schuchtere wezentje, liet been weder verschijnen. Wel' beschouwd zou . de anderen tot verzet aan te moedigen. Of
scheiden schepseltje is geweest, zooals wij dat
men tegenwoordig eigenlijk nooit eenig kierdat toen geholpen heeft'
keimen uit de beschrijvingen van hen die het
dingstek behoeven op te mimen, — s wie
Een groot vraagtreken is het eenige antland van de Rijzende Zon bereisden. — !Verre
wat bewaart, die heeft vrat• is hier bepaald
woord, dat ik daarop geven kan! — maar
van dien! Ile Japansehe vrouwenwereld kan
van toepassing. Ik ken iemand, die op deze
zoo lengsamerhand begin ik te twijfelen, of
zelfs met trots terugzien op een, weliswaar
wijze met een zeldzaam mooie zwart fluwelen
men in den loop der tijden wel eet s ooit
lang vervlogen, tijdperk waarin Zij een zeer
japon omspringt; — af en toe daalt dit koetvolkomen tevreden over de mode is geweest
belangrijke rol vervulde ten opzichte V3111 de
bare stuk ten grave om ter gelegener tijd
— ontevredenheid en critiek zijn dan ook
beschaving van haar land.
weder te verrijzen en eene wedergeboorte te
megeboren eigenschappen van den mensch,—
1/at tijdperk ligt in de zoogenaamde I leienvan daag pruttelen we over dit, morgen over
periode, die ongeveer samenvalt met de Sla
"ndetlfttvn•
,De periodieke rente van mijn zwart Nudat. In 1,4951, toen de mode goed vond om
eeuw der Europeesche jaartelling en die wordt
weelen kapitaal., noemt de eigenaresse van
dunne middeltjes voor te schrijven (wie boven
beschouwd als het hoogtepunt in de geestelijke
dit prachtexemplaar liet, wanneer de japon,
de 5i kwam, was - niet presentabel) en strak
ontwikkeling van het land. De vrouwen namen •
dank zij een' goedgunstig besluit van koningin
om liet lichant sluitende kleiren, japen-en.
toen in kunst en letterkunde s.i,1 hoog een
mode, dan weder te voorschijn wordt gehaald
forme , die het bijna onmogelijk maakten te
plaats in, dat de Japansche geschiedschrijvers
,n gemoderniseerd dienst gaat doen ...
gaan zitten en -van onderen in een wijdte. van
die vergelijken met de plaats der vidw in
Maar om nu • terug te keerco naar den
zegge vijf meter, uitliepen , — corsages —
de Italiannache renaissance.
jare 1899...
cuirames die om iedere plooi te vermijden
Met zekerheid kan men zeggen, dat eenige
Ik wilde u dan vertellen, wat mij u aan.
op den echouder en onder den arm werden
van de beroemdste letterkundige werken uit
dacht trok in het modeblad uit dien tijd.
dichtgemaakt; mennen, die tot aan den ellendien tijd, — zoo bij voorbeeld het ineesserstuk
Dat was een artikel in het eerste nummer
boog niet trioopen en !anjes sloten omdat de ' van Japanseh heldendicht e De roman ven
van den nieuwen jaargeng, waarin de schrijf.
hand anders niet kon paaseeren, — in 13499
prins tieni is — letterkundige voortbrengster zich met deze woorden tot hare lezeressen
vond men dat het hoogst onbetamelijk was
selen waren van zeer begaafde vrouwen,
wendt
om rad de vormen van het lichaam door de
meestal dochters uit aanzienlijke geslachten,
s Het is mogelijke dat de wenseh vuurmede
kleedingstukken te doen afteekenen; — in
die als eeredamm aan het keizerlijke hof verwij den aanvang van het nieuwe jaar begroe1911 is men niet minder ontstemd over de
keerden.
ten, geen weérklank bij u vindt; het is nameverregaande durf der couturiers, — toch ie
Ile tijd, die op deze jaren van glorie volg.
lijk de wensch, dat met dit nieuwe jaar ook
alle. nu vaag, los, onbestemd. [let middel?
de, tot aan de hjeiji periode (liet .einde der
een nieuwe dageraad voor oude modes moge
ja, ja, dat is de plaats waar de ceintuur • X IXe eeuw, was evenwel niet gunstig voor
aanbreken en dat die tot zelfs de herinnering
gedragen wordt maar van wat men daar vroeger
de ontwikkeling der vreitve.
,naga inhei...dim aan de afdwalingen waartoe
onder verstond; de gebogen lijn, — daar is
Vooral in de eenwen een het Sjot...ornaat
onze traditioneele goede 'smaak ziek in den
geen epreite meer van, totaal weg — terwijl
der Tokogawa trad steeds sterker dr heerlaatsten tijd•heeft laten medesloepen. Wat mij
tunieke, draperie. medehelper om de
schappij van den men, van den soldaat op
persoonlijk betreft, ik kan mij niet herinneren
heupen te striffeeren en onvindbaar te maken.
den ymirgnind. hit rijk der vrouw werd meer
Smit ruik een compleet geheel van Irelijke
De gaimehe vrouwelijke silhouette is veren timer tot de poppenkamer van liet papieren
dingen te hebben genien. Of dat uitsluitend
anderd, — een rotingewijde moet wel van
jambische hui* te•uggebraelit en de warioibible
mijne air wijn:
— ik weet het niet. Ververhaaing de handen ineen/duit es, nitreert,
godediemt steunde die opvatting met alle
almee wij aas den am en heblevi ontkom
seiner hoe .ter wereld is het mogelijk! dat
knelt, wou het Iknlhiame kenmerkt Wek
Iet hij het rechte eine kien ron bijna ge'zijn Mimen. niet dezelfde vrouwen'
•
skavr een lidgesprokril aflii-c rouw en geest.
nerfd lijn te wiegelt van art, zeilt turn eeldild
Wij celvr, a, weten wel lader ,
Bowlt» ark mg in de vrouw niet
sick. zonder pritted te onderneggen en tink
weten. dat we reen, &oir& ij,kly, wiele.1.•
dm d, verleitlider van tien Man. die hem %mi
'11
Pene naam en deze dag hebben betrekking
op de oude Deensche legende, dat de Deeneche
vlag uit den hemel ia gevallen, toen het
Peensche leger bijna verslagen !Ma in' zeker
gevecht. De vlag, en een stem uit den Hemel
moedigden hen aan, door te zetten. Ze wonnen
den strijd, •en sindsdien is het mode deld

alweer populairder maakte, hoe ze vooral
nog meer jonge har ten wo,kt. De hierbij gomde
foto ') laat n de Koningin zien te midden
van een groep meisjesgéselien , die .haar en
den Vlag toejuichten in de vorige Junimaand.'
Het Deensche volk is trotsch op lijn Ko,
ningin om Hare hoedanigheden. Maar we

zijne philosofisehe bespiegelingen afhield; zeer
Magurne stond hij dan ook de vorming van
vrouwenkloosters toe.
Zoo was ten slotte de Japaniche vrouw
uitsluitend aangewezen op de uitoefening der
dagelijksehe, huiselijke bezigheden, afgewisseld
met wat muziek en dins. De dames uit de
harigere, standen verdreven zich den tijd met .
•het besehilderen van waaiers en dergelijke
werkjes; maar zelfs het fijnere kunstuaaldwerk , dat bijna overal speciaal in handen
van. vrouwen is, was -in Japen sim beroepsmannen toegewezen.
"
Maar ten laatste is er nu toch weder eene
omkeerieg gekomen en ook op geestelijk gebied eene atrooming ontstaan, die zich met
kracht baan breekt. Madame Chrysantheme is
ontwaakt, — de EneerMijdelijke aanrakingen,
waaraan liet moderne verkeer van Japan met
Europa , vooral ook met Amerika haar heeft'
blootgesteld, openden haar de oogen voor de'
minderwaardigheid' harer historische positie,
— 'zij "weet nu, de kleine onbezorgde Motismé,
dat het leven. eener moderne vrouw niet
alleen mag bestaan :uit wat
..m_lelingep, b.lnemen,_
snarengZokkel en droomerijen.
Veranderde sociale toestanden hebben ook
haar de - noodzakelijkheid doen inzien van te
kunnen bijdragen tot de geestelijke verheffing
en in vele gevallen ook tot de stoffelijke welvaart van het gezin. Vandaar den wemel,
naar meer zelfstandigheid, meer vrijheid om
pene onafhankelijke plaats in de maatschappij
•
in te nemen.
AI is zij belijdster van het Boedhisme,
toch verlangt de hedendaagsehe Japensehe
vrouw !de- mogelijkheid om zich, even goed
als de man, die kennis en...wetenschap te verwerven, die 'haar in staat moeten stellen zich
eene eervolle 'positie in de Maatschappij en in
het ambtelijk leven te verzekeren.
Een kind van deze uieuwe richting in de
japarische vrouwenwereld is de sBlauwkousenclub. te Tokio, die onder leiding staat van
de met groote geestdrift bezielde én hooggeachte redenaarster Taahiko Tantum en zich
ten doel stelt de ontwikkeling der vrouw
in het verre 'Oosten te bevorderen.
En zoo zijn zij er dan, ten gevolge van
eendrachtiglijk ijveren voor de goede zaak,
reed. in geslaagd te Tokio een bijzondere
hoogeschool op te richten, waar uitsluitend
vrouwen hare opleiding ontvangen en die in
geen enkel opzicht onder behoeft te doen
voor de Europeesche inrichtingen van dien
aard. Wat zeer pleit voor de juiste denkbeelden en gezonde opvattingen is, dat bij
alle studie en geleerdheid deze aanstaande
beroepammuwen toch trouw willen blijven aan
diti bezigheden, die van endaker als d e
vrouwelijke bij uitnemendheid hebben gegolden, — voor naaien en koken toch, zijn
aan i de Tokio'sche hoogesehool afzonderlijke
cursussen ingericht.
Maar al zijn er nu tal van Japanselie
vrou s met grootrot ijver en ernst reed.
werk, am als winkelbediende, als ziekenverplee ter, zelf, als spoorwegbeambte, daarom
is in dit wonderlijke land van bloemen en
cere men alles log niet nouveau-jen, en
met ome aan het keizerlijk hof is men èr
ver
n .a t om de oude gebruiken en instellingen ZOO Mier over boord te werpen en
tot nl alle bijzonderheden mede te doen aan
het modernisme.
De wijze waarop' ilarou-Ko, de donde
Keizerin, die in haar buitenresidentie overleed, van den trein naar liet Keizerlijk paleis
werd vervoerd, geheel gekleed en rechtop in
haar rijtuig zittende, is teekelleed.
lier leven aan liet Japansehe hof kan in
drie woorden woeden sametige% at properheid,
eeremimie en traditie.
De miltas der zindelijkheid wordt ziel Ver
gedreven, dat de dienstboden, die de dames
bij liet kierden behulmmin zijn, haar op de
knieen en niet opgeheven handen moeten b,
dienen. Naken zij soms hij toeval even haar
eigen Helmen non, dan Meetelt Zij Ziek 00.middellijk gaan zuiveren, eivoren den dienst
weder te hervatten.
Men mag illinne Japaneeke Majesteiten nok
uier anders dun op de knieën linderen; de
geheele dienst geschiedt dan ook in die houding,
hetgeen wel veile vooroefening iu gymnastiek
vereiselit!
Bovendien mag niemand edrze erlieven
perSonnagen andere dan nier geliandselmentle
handen aanraken en toen de Inde Mikado op
zijn sterfbed lag, moest bij voor de eerste
maal in Zijn leven den lijfarts vergunnen hein
de 'mis te voelen, zonder tusseheneoeging Ven
een vlorijnipier.
Ie het paleis ie alles dan ook grootendeels
eeg zeer vieux-Japon en uitsliiiteed Japansch.
Alen heeft er geen gas, geen electrieiteit ,
niets wat aan westersehen vooruitgang herinnert. De verlichting goschitalt door knarsen
wat nog sou kwaad niet is! en de verwarming
door middel vim brasems.
De geheele bediening in liet paleis berm,
ie handen ven vrouwen. biet uitzondering"
van de keizerlijke pages en de juin:ten veel
den biorde , wordt Inent:11M Wegebden in het
gewijde, Vind, den Mikathi gerentrVeertle gut'
Indien te, wal een enkele Maal lno
tbuirlak ontermijilelijk , een. eva werkman
Migratie,. meet komen doen*: den marde er ita
zijn vertrek in hei oneindige gereinigd ree
preseivenl./
En e th !gij wem*. lee! de dag der 'witonte
van dienel ia jnejedeeld' &liter dan, aal ile•
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Contemporsey Reticule daarvan enigen tijd
geleden vertelde Zij staat 'e morgens om nee
uur op en besteedt dan de meert gecomplieeerde zorgen aan haar toilet; na se.n_lielit
ontbijt kleedt iij ziek in het door de keizerin
voorgeschreven Europeeeche toilet en begeeft
ziek dan naar de vertrekken van hunne keizer.
lijke Majesteiten. Om half édd wordt haar een
maal voorgediend dat uit naar oud-japanschen
toebereide gerechten bestaat. Om drie uur
krijgt zij vruchten en suikergoed.: dan wordt
ook. — groeit verluchting! — de hinderlijke
Europeesche.japon aan den kapstok gehangen
en tegen ren Japansch gewaad verruild. Na
het diner, dat om vijf non plaats heeft . wordt
de avond verder in gezelschap van de soevereinen anei-vroolijke geepeekken ,•esetspelletjee.met het vervaardigen van poelde: doorgebracht.. — De klok van tienen maakt een
einde aal: deo dag, waarvan wel niemand zal
durven beweren, dat die Met goed besteed was!
• Tot beehait een vermakelijk staaltje van de
gemakkelijkheid waarmede de Japanners zich,
behalve vele andere Weetersche nuttigheden
ook de knoert der reclame hebben eigen gemaakt.
Nog niet lang geleden waren gp
—
ie Tokio groote aanplakbiljetten
Hle triur
te zien, waarop zeker magazijn van »ouvermté'e
bekend maakte, dat aan • iedereen, die daar
voor een bedrag van tien gulden koekt een
lot voor eelt tombola zon worden aangeboden.
llet affiche vermeldde er bij, dat die loterij
slechts één prijs nou bevatten.
'ren zee.te geïntrigeerd etroomden de Tokio'eche dames naar liet magazijn en zorgden wel,
dat hare inkoopt» haar recht op een lotje ijl
olie geheimzinnige loterij verzekerden; — maar
hare nieuwsgierigheid kende geene grenzeNtoen
zij zagen, dat op den achterkant van ieder papiertje liet portret van een jongmensch — van
één en 't zelfde jongmensch — wao geplakt.
Wie was dit elegante heertje? — Zou hij
mioeehien het groote lot in hoogst eigen persoon
zijn? Zoo .vroegen zij elkaar met veel glimlachjes en met veel lieve gebaartjes
En ja, — zij hadden goed geraden. — Toen
men ten overstaan van eens talrijke damesschare
het gewichtige nummer had berend gemaakt,
verscheen een uiterst correct gekleede gentleman,
die zich voorstelde als de jongste directeur
der mak in nouveauté''. Daarop liet hij zijn
blik rusten op de gelukkige winter, die een
mooi jong meisje bleek te zijn en zeide op
bescheiden toon:
ik ben de imije..
• De jonge dame bekeek den ):rijs met groote
aandacht, — zij vond dien naar haar smaak
en glimlachte. Maar zij nam hem niet mede.
liet omgekeerde gebeurde: het Kropte lot
veerde (enige dagen later de winnende sehoone
officieel mede naar zijn huis!
VERA.

VROUWENSPORT.
Tennalswedstrijdeo.
liet programma van den Nederlandochen
lawntennisbend bevat voor dezen zomer weer

vele wedstrijden, waarondef verscheidenen zeer
interessant beloven te woeden; 500 krijgen we
'dir in den Haag op de banen var: de teanteelub
Leimonia.o de jaarlijbehe door die club en de
W. W. nitgeolareven internationale wedstrijden,
waaraan gewoonlijk verscheidene goede buiMnlandsche spelers en speeleten meespelen en
die uit. open- en hendicaptiummen bedaan.
Met pinksteren wordetfop de hanen van dezelfde
club• de voorjaarsoredetrijden gespeeld;. deze
begaan voornamelijk nit handieepntimmete,
Medea hiet ook de minder goede speelsters
mede kwint% dingen; eene gelegenheid waarvan gewoonlijk een ruim gebruik gemaakt
wordt: liet.aantal' deelnimere belooft tenminste
'ook dit jaar weer zeer groet te zijn. 'Verder
krijgen -we bier-nog de soms oitto ijti.or op
de Bataat en de IVaeociutarschewegbanee,
wijl ook het lloomheii wel weer wedstrijden
zal uitschrijven.
De competitiewedstrijden van de Nederlandsche
lawntennisbond zijn al een paar weken geleden
begonnen: de competitielijst wordt, dank zij
de propaganda hiervoor door het bektuur gemaakt, ieder jaar grootex, zoodat hier in het
westen reeds eene splitsing ni_ large kiemen
noodig geworden is.
let: nieuws op liet programma van den
hond zijn de internationale• wedstrijden te
Maastricht; het ie dit jaar voor liet eerst dat
deze ook daar gespeeld nullen worden en met
het oog op de gunstige ligging van deze
plaat, zoowel ten opzichte van Belgig als van
Duiteeldand sem:stoa te juichen: ab onze goede
spelen!, nu maar niet tegen de verre reis opzien
en mede gaan dingen, kunnen ook deze
wedstrijden veer interessant woeden.
Een en ander bewijst wel dat ook de
tenniesport in ons land al meer eh meer beoefend wordt en onder onze zomeraporten vrijwel de eerste plaats inneemt. •
11.

Alberts Frères In 't Gebouw.
Vrijdagavond woonden wij de opening.
voorstelling van Alberts Frèree in 't Gebouw bij.
Aan het begin van den avond werd aangekondigd, dat men met een zeer gewoon
programma sou beginnen, om steeds mooiere
te laten volgen.
Dit belooft veel, want het programma van
den eezetén avond voldeed ons reeds uitstekend.
Vooral de Courant Alberts Frèreo was interen:oost en actueel.
kliervan- trof ons bet meeat de brand te
Katwijk, welke -Donderdagavond plaats halen
dien wij reeds Vrijdagavond in het Gebouw
konden aanschouwen. •

_Ook de Parijeehe hoeden-mode was een
mooie pagina nit de Courant Alberts Prères.
De zaal was aardig bezet en wij kennen
begrijpen, dat men in de Reeklenti.Bioneope
plaatsen te kort kwam en meermalen verschei' dene penoren moeeten teleurgesteld werden.

Een grapje tea koste 'oom de mode.
lieer tol dame, met een hoed op, waarvan
men van louter fraaiheid niet uit Iraq maken,
hoe die nu eigenlijk -in elkaar zit:
Bent n bang, dat ts ie» vergeten all
Neen, waarom vraag n dat?
Ooradat u een knoop in uw hoed hebt gelegd.

(

WEDSTRIJD,'

1

Voor onze lessireesen schreven vrij een wedstrijd uit in 't aanbrengen
van nieuwe abonnee. Deze wedstrijd eindigt 30 Juni a.s., des namiddag'
•
om 5 uur.
De prijzen zijn de volgende:
•

1. prijs: Een week mier Parijs, Berlijn, Wiesbaden of ome andere
plaats in 't buitenland, ongeveer op dennelfden afstand, bv. Londen,
" of
f 125 in contanten.
25 prijst Vier dagen naar
gebergte), de Ardennen, of

Brussel; Bentbehu, KanIgswinter (Zeven.
175 In contanten.

prijs: Een leve-voorwerp ter waarde van

f 50 (naar eigen keuze)

horloge,

bv. een gouden armband, een bronzen beeld, een
of iets
dergelijks, of
f 50 in contanten.
t...0ljg: Een luxe-voorwerp, ter waarde áan f 35 (naar eigen keuze)
5.v. een gouden ring, een werktafeltje, .een reisnecessaire, of iets

dergelijks, of
4s.

Een medewerker schrijft
ons:
Als 4e i
e Rotterdammer Zaterdagsavonds
komt, "évliegt er dan niet dadelijk op af,
bladert 'm links door, en wel om te kijken
of een e wedewerker ons wat geschreven heeft,•
en wat hij voor ditmaal de eer van zijn
heerlijken humor heeft waardig gekeurd?
Ditmaal was het over het al of niet benoemen
vrouwen in de oommieeign van aanlag, vee
schatting, etc., en over de verdere bepalingen
daaromtrent. De debatten in de afgeloopen
week, over bovengenoemd onderwerp gehouden
in de Tweede Kamer, zullen n vaak een
glimlach hebben afgedwongen, :naar neen
medewerkers liet ons schelere», verleden
Zaterdagavond.
,Wij bevatten, wij voelen de belastingdame
niet.. zegt hij. En dan vergeeft hij velen
»go:stonders hun tegennand, want:
„Onder de meest verlichte etaatlieden zijn
er nog, die een vrouw mei als sachets dan
als ochatter. begrijpen..

f 35 in contanten.

5e prijs:

f 25 in contanten.

6. prijs:

f 20 In contanten.

7. prijs*"

1 15 in contanten.

IP, 9. en 10e prijs: elk

f 10 in contanten.

Wie minstens 5 nieuwe abonnd's aenbréngt, ontvangt in elk geval
van ons een cadeau., ook al behoort men niet ouder de 10 prijawinsters.
Voor iedere nieuwe abonné , die men aanbrengt, ontvangt men
telkens to onzen kantore (Kneuterdijk n. 16, 1• etage) een door ons
onderteekend bewijs. Tusschen 1 en 16 Juli moeten de bewijzen bij olm
worden ingekeerd. Wie de meeste dier bewijzen bij ons inlevert, krijgt
den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz. enz.
Als nieuwe abonné'e werden 'zij beschouwd, die voor minstens een
half jaar op ons blad inteekenen en het abonnementsgeld over dat ttalf
jaar bij aanbieding van onze kwitantie of te onzen kautore behoorlijk
voldoen.
Nadere inlichtingen de inteekenbiljetten zijn eiken werkdag van 9 uur
's morgens tot 6 uur '9 avonds aan en:: bureau, Kneuterdijk 16, te bekomen.
De Directie van

•
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PRIJS DER ADVERTENTIES:
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Greet e letters worden naar .plaatarainite,
berekend.—B6 •aboriffeingnt—belangitre

voerde hier den scepter. Stoelen stonden er
wilde gij in de boot stappen. — Men houdt - rea,gneet, tot een eerlijk arbeider, en. de
in vollen overvloed, men groepeerde zich, zette
revolver, die hij in zijne hand hield,. werd
de magneet bij haar. Plotseling volgt nu een
zich, thee werd gepresenteerd door de zusjes,
een vreedzaam landbouwersgereedschap.
gepote onrust. Zij treedt geheel verschrikt
— gebakjes, bonbops — 't werd een recht
Ja, er konden zelfs bij hem twee persoonterug. De mise-en-scène wordt in de wondergezellig troepje.
lijkheden tegelijk gepolariseerd worden. Lombare kaleidoekoop van het somnambulisme
LIZE DEUTMANN, Aite. • ,
Ik moet zeggen, het beviel mij zeer, deze
brom gaf hem eens in de ede hand een
veranderd. Wij zijn nu ,boven aan den rand
indeeling. Zoo vrij, wo ongedwongen. in wat
revolver, in de 'andere een kluwen, en gvan een hoogen, gevaarlijken afgrond.•
een voorrecht verlost te zijn van dat vreeselijke
hem, dat hij aan de eerre zijde
Proeven op geh y pnotiseerden.
Lombroso zag andere gevallen, waarin geen voorstellen aan zoo's' heden kring, — Wat
G asparone, aan de andere een vrouw was.
omkeering in het tegenovergestelde plaats
Beichenbach deed bijna al zijn proeven op
een ontheffing van straf ook voor de kringDe maagneet werd bij zijn nek gehouden en
wakenden. Zeer interessant als een aanvulling
vond, maar wel opheffing of wijziging van de
leden zelf. — Want vaderlijk gingen slechts
aan den kant, waar hij romer geweest was,
en tevens als een bevestiging van de waarheid
phaenomeuen door den magneet.
naar boven zij, die thuis waren bij de broers
liet eigenaardigste was een geval, waarin ; werd hij een boer; aan de zijde, waar hij
ervan, zijn de experimenten, die Lombroso
en zusters, en gingen slechts naar het schoonVrouw geweest was, een man. '
de nadering van de eens pool hypnotische
en andere geleerden met den staalmagneet op
familiehuis ter receptie zij, die de ouders van
Wonderlijk piet waar? De lust bekruipt
gehypnotiseerden genomen hebben.
hallucinaties onderdrukte, terwijl de andere
du jongen man kenden. Ook zat om het .
me om n nog meer dergelijke en verwante
&mals ge weet is de gehypnotiseerde een
pool deze weder opwekte.
jonge paar niet zoo in de war, dat het voorproefnemingen te babhrijven en u bijv. te
De patient in kwestie was een jongen van
automaat ten opzichte van zijn hypnotiseur,
stellen door de groots drukte niet heelemaal
verhalen, hoe in sommige gevallen medicamenten
13 jaren; die aan hallucinaties en toevallen
die hein elke denkbare hallucinatie en illusie
tot zijn' recht zou komen, en_ demmen gent,.
in uiterst geringe doses — veel geringer dan
als objectieve waarheid kan doen aannemen.
leed. Gedurende een aanval bewoog hij zich
misschien zelfs wel iemand waar het vooral op
bij de gewone therapie gegeven worden —
Enkele onderzoeker, hebben nu getracht te
met levendige gebaren, declameerde in het
15ukv,am,. een chef! bv., hulpeloos om en om
van uit de verte op de patienten kunnen
weten te komen of een staalmagneet in de w latijn, zong en wakeen0;elig voor pijn.
werken en dan juist dezelfde symptomen te
zou tollen.
reeds gegeven suggestie verandering kon teHij had transpositie van het gezicht en las
voorschijn roepen, die de veel sterkere giften,
Wezenlijk, het leek mij een pracht van een
weegbrengen, en, indien dit het geval was,
met luider. dim de krant met 'gesloten en
inwendig ,• tot gevolg hebben. Ik moet mij
uitvinding.
toegebonden °ogen en speelde zoo ook schaak.
waarin dan die wijzigingen ronden bestgan.
Naar luis gaande peinsde ik er over en
Hij wan gevoelig voor broos, zink én koper.
echter beperken. Ik vrees bovendien u te seer
De verkregen uitkomsten rijn uiterst merkherhaalde, wat ik gehoord had: De ouders
te vermoeien. Mag ik dan ook de bespreking
waardig, wijl daaruit blijkt, dat de psyché
Deze metalen wekten pijn bij hem op. God
van de wichelroede voor een andere gelegenheid
van den jengen man hadden gezegd, dat- men
echter riep een aangenaam warmtegevoel bij.
des menschen door de bloote aanwezigheid.
reserveeren?
het niet meer zoo deed, • .
van een magneet wel degelijk veranderingen
hem te voorschijn. Een bijzondere werking
.
.
Ja, wie is in die men?"
had echter de magneet op hem. De hypnotische
Wordt vervolgd.
ondergaat eo daar wij kinnen aannemen, dat
De oudere van het meisje hadden natuurlijk
aanval, het delirium hielden inderdaad dadelijk
geen enkele werkzaamheid van den geest plaats
willen doen, zooals men deed — een receptie
grijpt, zonder een daaraan beantwoordend
op bij aanwending der twee magneetpolen,
geven, het- jonge paar te midden van vier
ook hij die van den noordpool alleen, terwijl
phuisch proces, kunnen wij ook . daaruit het
MODERNE BRUIDSGEBRUIKEN.
de zuidpool den aanval deed wederkomen.
,oudere, en de broers en zusters. Toen hoorden
besluit treilen, dat het od seer zeker .hamelijke procemen doet opwekken, hete, cut.
Da magneet wer'ete ook door de kleum, en
Onlangs kwam ik ergens op een verlovingsze, dat men 't niet meer zoo deed, maar
bezoek. Ik vond er in de ontvangkamer het
te toonen het streven van Reichenbach is
dekens heen. Nadat hij genezen was, verdween
Andere — wie wee daar. nu 't eerst mee
•
echter deze magnetische invloed.
jonge meisje, haar verloofde, en de vader en
enen? Die had dan toch niet eerst naar
geweeit.
Nu de betreffende Proeven zelf.
Een andere patient van Lombroso, een — Moeder van het- meisje, de huisvrouw en den
ibjen ander -gekeken, of 't moest zijn, om 't
gastheer dos. Verder niemand sin den kring•
te keuren en te zeggen: ,neen, ik doe
Bianchi en Sommer suggereerden eest
56-jarige man was tengevolge van een zweren
Mej. X.: ,Wij gaan een pleizierreisje niet de
pughischen schok hysterisch geworden en war
gereed om felicitaties te ontvangen. Geen
t ande..
rs
kring dus.
l 'En die het dan anders deed, die werd dan
spoor maken. Het is een heerlijke. dag in
toen seer gemakkelijk te hypnotiseeren_ Eens
Met eenige Verwondering vroeg ik naar de
April. Wij zullen heel veel plezier maken..
'suggereerde men hem, toen hij wakker was,
t • rjuicht, nagevolgd — ziedaar die eerste,
broers en zusters van het meisje en naar de
d stoutmoedige, verheven tot den rang van m en.
-Bij deze suggestie straalt haar gezicht van
dat hij een engel met groene vleugels
vreugde; zij staat op en maakt zich klaar om
ouders van den jongenman. Deze was een
Wie weet, of die schoonfamilie niet zelf
zag. Daarop bracht men den magneet in zijne
v mennen had, 't Mhí te doen. En bescheiden
weg te gaan.
nabijheid en
uit den engel werd een
eenig kind, dus met zijn vader en moeder
zon zijn familie slechte vertegenwoordigd
z eren ze a men doet 't zoo.•
Op dit oogenblii wordt de magneet + eM.
duivel, met roede vleugels,
- van den nek Verwijderd, aangelegd. Mejuffr.
Men ziet dus, dat hier een psychische en
kunnen zijn. En daar vernam ik, dat de ouders
Er-ie wel .eenig ulfbeauetheid toe noodig
van den jongen man hadden gezegd: ',Tegen- • onli m e n te durven zijn.
X. wordt dadelijk onrastig en blijft staan.
en een physische omkeering plaats had.
,Wat ia er?! vragen wij.
woordig richt men de verlovingereceptie zoo
Eens echter werd hem een Madonna met
elnu, als we niets leelijlot of laags doen,
,Een spoorwegongeluk; er ligt een trein
rood gewaad gesuggereerd. De maagneet maakte
eenvoudig mogelijk in. Alleen de oudere van
niets aanatootelijks, niemand grieven of kwetsen,
verbrijzeld op de rails. Wij kunnen niet gaan..
het meisje moeten mede-ontvangen.
daar een duivel 'van maar ook 'met een ronde
waarom zouden we dan niet eihi zelfben-uet
Nu volgt een andere suggestie der beide
kleding. Hier werd dm alleen de psychische
Wie ons feliciteeren wil, wordt gaarne
zijn dat we voor men durven spelen?
onderzoekers.
ontvangen in ons eigen buis — we zijn den
hallucinatie omgekeerd, ',gepolariseerd,. zoolde
M en zit thans voor de opengeslagen ramen
.,Wij gaan naar den Posilip. De zee ie
Lombroso zich uitdrukt.
naar de voorbijgangers te kijken, als men daar
heden middag thuis..
kalm en baadt zich in het zilveren licht der
Boven, in twee ineenloopende kamers,
Ook de eigen persoonlijkheid ken men
lust in heeft — ofschoon vroeger ,voor 't
maan. Hier is een boot; wij zullen daarin gaan..
op deze wijze polarimeren. Toen Lonabroeo
ontvingen de broers en de zusters van den
raam zitten en naar de menselien kijken• ale
Het gezicht van de proefpersoon wordt
verloofde diegenen uit de gasten, die ook hèn
een anderen, hyaterischen patient gesuggereerd
vreeselijk ordinair gold.
vroolijk bij dit heerlijke tafereel. Zij doet, als
zien wilden. De oudste zuster, eelt verloofd,
had, dat hij een roover was, maakte hem de
Men gaat tegenwoordig alleen naar oehoe«.

ONBEKENDE KRAGITEN.

Iv.

Feuilleton.
VROUWENREGEERING.
Naar het Duitach van A. OSKAR KIAVS.ANN.

—

Eerste Hoofdstuk.
De sneltrein vertraagde zijn vaart. Van
België naar West-Duitachland gekomen, was
hij in zijn • tocht van hbs Noorden naar het
Zuiden eest tijdlang door de vlakte gesneld.
Nu kwam hij weder in het bergwond en de
locomotief trok de zware D-trein hijgend-lange
de berghellingen omhoog. Daar, waar op de
hoogte het uitzicht niet door het dennenbosch
werd belemmerd, kon men den blik laten
weiden over een land met geweldige industrie.
Dicht naast elkaar in de dalen, lange de
bergglooiingen ; op de hoogten, lagen de
uitgestrekte mijn- en bergwerken.
Tientallen schporsteenen sag men op sommige
plaatsen vereenigd.. Hooge en lage gebouwen,
welke dsartmechen gelegen waren, maakten
den indruk van afzonderlijke dorpjee. Tumchen
de werken echter verhieven zich geweldige
hoopeo , welke gevormd waren door de asch
en de doom Muren •dér mijnwerken. Nog
meer afwisseling in dit eigenaardig mhousepel
brachten ede groote arbeiders-kolonies, waarvan
ieder op zichzelf imker honderden vim menechen
onderdak venvehaften en die met hun frimehe
roede, gelijkvormig-gebouwde huizen tweed.»
het groen va» het bergwond of eau de parkachtige plaideoenen versholen lagen.
Een wolkenlimee votirjaarshemel welfde rel
.01,1 het landsdop: alleen vlek boven den
pro-om die bruhrinweed aan hei corridor.

venster von den D-wagen stond, vertoonde. de
hemel een goudachtigen lichten schijn.
Witte geelachtige; donkerblauwe en grauwe
rookwolken vormden rondom aan den horizon
en tot hoog in de lucht een nevelsluier, die
landschap en gehouwen ten deelt verborg.
- De toeschouwer aan het corrieor-venster
was een meer dan middelmatig groot., breed.
geschouderde man, naar 't scheen een goede dertiger. Het hooge voorhoofd waarop twee rimpels
tueschen.de wenkbrauwen op vastberadenheid en
energie wezen, gaven met een ietwat haakvormig-gebogen neus en een tamelijk langen,
donkerblonden baard aan het gezicht iets
krijgshaftige,' zoo niet zelfbewmts. Deze man
was klaarblijkelijk het bevelen gewend en hij
bezat energie en vaathoadendheid genoeg om
zich te doen gehoorzamen. Zijn grijs-blauwe
ooges hadden af en toe een lichten glans;
meestentijds echter blikten ze koel-beschouwend
en naar. het erheen scherp onderzoekend om
zich heen.
. •
.
De toeschouwer verliet den treingang en
trad door de schuifdeur, in de coupé van den
ll-wagen terug. Hij was de eenige reiziger in.
deze coup. Hij zette zich in den hoek neer
en haalde uit den borstzak su zijn donkergrijze reisje» ren brief le voorschijn, die het
opschrift droeg: ,Aan den Koninklijk Pruiseieehen Bergmeeemor; den heer Werner-Spalding
Seraing 'in Itelgie, Coekerithierken.•
Wenier nam uit de enveloppe twee heichreven vellen poetpapier,, waarop in den
linkerhork de volgende num gedrukt stond,
herzien, ileheinte Berirmad, Directeur-tiener:Lal
der lliii.hwaldiurken.•
lee brief luidde

,Beste Werner!
Veroorloof mij dezen vertrouvrelijken aanhef,
waartoe ik mij gerechtigd acht, niet alleen
omdat ik 'een der oudste vrienden van uw
gestorven vader was, doch omdat het mij
tevens vergund geweest' ia, n sedert uw
vroegste jeugd te kennen en eenigazins
toezicht te houden op uw ontwikkeling als
mijnbouwkundige. lk kim op het °ogenblik
gaarne dezen aanhef, om u te kennen te
geven, "dat niet de vakman; doch de vriend
tot u spreekt. Ge hebt me medegedeeld, dat
ge me studie-verblijf bij, de Cockerill-werken
eindigen wilt en dat er u wel iets aan gelegen is, weer in een betrekking in Daitsch.
land te komen, na drie jaren in den vreemde
geweest te zijn.
Ik bemin de gelegenheid, u een aanbieding
te doen, die, jour ik meen, zoo gewichtig
, dat ze over uw toekomst beslist.
Nom zoo spoedig mogelijk naar Da-asburg.
Ge kunt eed betrekking als directeur van de
Theede-mijnwerker' (staal- en walerwerkenlaan.
vaarden. liet werk bevindt ziek in den besten
toestand, ie Nier ititbreidiog vatbaar, en voor
een ingenieur, zoo kloek als gij, voor een
man niet ~veel plichtebeeef en energie moet
het een genut zijn, een raak ter hemd te
nemen, die naar alle richtingen is uit te
breiden ..n te vergruoten. Met liet aanvaarden
van deuce peet echter is no toekomstige
loopbaan niet afgesloten.
1h' eigenaren stellen zich voor. Wanneer
tievalial hen en u aangename betrekkingen
ontstaan en de verhomling noch tut erderrijdaek
gemenere ontwikkelt, u de leiding ze geven
over dr gezamenlijke werken kolenieijnra

cokes-fabriek ,ijzermijnen ertssmelterijen, zwavelzaur-fabriek , Chamotte 1 1-fabriek, lood- en
wilvemmelterij) en a algemeen directeur te
maken. Het is een bedrijf met ongeveer 2211
beambten en 15.11011 scheiden,. De werken zijn
gouder uitsondering in een prachtigen toestand,
doch er is behoefte aan een energieke hand,
die moet weten in te grijpen.
.Mij dunkt, deze vooruitzichten moeten wel
verleidelijk voor 1.1. gijn. Gij , die n meet verheugt naarmate het te verrichte,, werk grooter
is, dir vervuld zijt yen een drang en eet]
'lust tot groots daden , gij zult naar ik hoop,
met een oprechte gerstdrift op Mijn aanbieding
ingaan. Schrijf me, wannw ge komen kunt;
ge zijt te allen tijde wellffin.
Op dit aanlokkelijk aanbod had wem.r
telegrafisch aan geheimraad kersten zijn toenegging gegeven en meegedeeld, dat hij ongeveer binnen vier weken in Dagburg zijn kon.
De tweede brief behelsde de vreugde van
dei ouden heer over liet accepteeren cao
Werner en deelde verder mee:
,Ge komt binnen vier weken juist te redder
tijd. Ook niet de materieel,. zijde van de zeg k•
zult ge zeer tevreden zijn.
Marie tentii•nleT mkukilag , rijtuig-enz. dit
alles zal geheel en al naar IIICIVCIINCILYN gr•
regeld woeden. Men zoekt cru uitar uur ze de,
kracht vali 11011 allereersten rang en is
als enen dere vindt. Schrijf mij renttgr dagen
voordat ge Uit SPIN'Og vertrekt, opdat ik
neirbereid hen up ne West.
Meld mij ongeveer den dim v a n in, aun.
kunst. N!~ in
-kamer, . in liet
1

2
burgen en comedie, als men niet met den man
kan gaan. n. dan gaat men zetten precies
waar tern wil, in de .baignoires kruipt ,men
vlet leur weg als -allemié vrouw.—laten we
men durven zijn!
Een Weensche dame komt vertellen hoe
• men tegenwoordig doet bij verloving en huwelijk.
De .Weenerin doet er zoo nu "en dan een
grapje Meuken , dat rolt ge wel merken.
Toch zult ge zie», dat ze in. ham .grapjer
wake blijft = dat haar grapjes onontsteotelijker
vair waarheid zijn nog dan de rest. —
Zoo haar eerste gebod:
1. ',Men verlooft sick bij een uitstapje of
op èen ski-toer.
• , 2. De verloving blijft oenige weken geheim.
.Als ie officiegl wordt, volgt een klein intiem
- • diner. Men telefoneert aan eenige der intiemste bekenden en schrijft een briee aan
eenige personen, die men zeer respecteert,
kaarten worden niet verstoord.'
Deze wijze van publiek-maken, of eigenlijk
niet-publiek maken las ik ook in Femina aks
de aasgeweien. Hebben we hierin te zien
een poging tot ontnemen van iet o mere
aan een verloving, een poging die niet anders
dan toegejuicht ken worden? Immera'hoeseer
aal het den jongen lieden ten goede komen,
'wanneer ze weten, dat de band dien zij gelegd hebben, slechte een voorldopige is? Dat
die makkelijk verbroken kan worden, zoo de
nadere kennismaking niet, doet hopen op
duurzame overeenntemming, op een gelukkig
huwelijk
Eenzelfde pogen rit in wat ik laatst een
jong officier, uit een klein garnizoen, tegen
zijn nog niet officie-de verloofde hoorde wagen:.
eltereptie kanoen we niet kouden. Geen
van ene heeft het willen doen.
8. e ne jonge man schenkt zijn verloofde
een ring met brillanten en saffieren, gevat
in platina. Het -meisje geeft haar verloofde
een medaillon van platina met haar beeltenisAls moderoe man wil de jonge verloofde
natuurlijk geen ring hebben.•
Dat ie toch jammer! Het lieve symbrEl
der twee gelijke, eenvoudige ringen ten doode
gedoemd! Daar dient een andere me n•
tegen op te komen. Dus: Wam men midveel
ontrouw wordt, blijft men getrouw aan de
twee gladde gouden ringen.
4. sHet verloofde paar kan onvergezeld
uitgaan. Ook te huis kan het ongedeerd
samen zijn..
Dit laatste beteekeot voor de Oostenrijkers
en Duitschers heel wat meer dan voor ons. —
Waar hier de verloofden een betamelijke
vrijheid genieten, werden ze daar (en Mig
wel — iedereen hoort niet zoo gauw tot
men) zelden alleen gelaten.
Leuk ik het gebod ten opzichte van de
schoonmama. ',Men zorgt voor een schitterende
verhouding tot de schoonmama. Men biedt
haar somtijds bloemen aan..
Over het te huis, dat de verloofden samen
gaan inrichten kort voor de bruidsdagen, is
het eigenaardig om te vernemen
',De kamers woeden als woonkamers, niet
als ontvangzalen ingericht. (Bravo!) Ze moeten
penroonlijk. ingericht zijn. Als bewijzen van
Persoonlijkheid worden beschouwd: verzamelingen in de eerste plaats. Dan planten, kunstvoorwerpen.. In Uw vertrekken mag ook 'niet
ontbreken de uiting van een klein beetje spleen.
Bijvoorbeeld
Een étagère met alleen dalhondjes erop.
Of een vitrine met allerlei Indische afgod,beelden.
Wat is te ondeugend hier, de Weenerin !
Hoe fijn spot ze met snobisme dat zelfs niet
persoonlijk kan zijn zonder raadgevingen!
Friedrichs-Hotel en telefoneer mij vandaar
wanneer 'ge wilt..
Deze brief had nog een naschrift, hetwelk
luidde
r Op uw boek e De staalindustrie
van Noord-Amerika. kunt ge werkelijk trotsch
zijn. Ik heb het met groote belangetelling en
ook met genoegen gelezen. Op sommige plaatnemen uw uiteenzettingen waarlijk een
hooge poetische vlucht. Onwillekeurig verheugt men zich over de hoogopvlammende
geestdrift van den vakman, die al het grootsche en schoon , dat hem ginds in het vreemde
land geboden werd, niet elechte met het
hoofd, doel: ook met het hart genoten heeft.
Ilet zal u erker verheugen te vernemen, dat
ook bij onze mijn-autoriteiten uw boek opgang heeft gemaakt en (route waardeering gevonden..

•

Nenenburg , . overstappen voor 1/wilnirge,
riepen de conducteum buiten op het perron.
Werner nate gijn loden-mantel en zijn handtiereli en verliet dan trein, om neer het perron
te gaan, wkar de lokaaltrein stond, die verder
naar basborg ging.
Tot het eerste station bleef Werner alleen.
Toen kwam een dame, gevolgd door een
le-atelier, die eer, gro,iten leeren koffer droeg
,
en atlete in de em,pe. De besteller zette den
koker in liet bagage-net in den hoek tegenover
Werner, verliet daarna de coupé en onmiddellijk
daarop zette de trein ziek in beireging, 11e
locomotief trok echter hortend renige malen
aan , eer zij goed en wel in beweging kwam.
Ne "warm. eerden heftig terra MI VIVI' eeze rustpi teder relden rit-de
+tasten,
toffer, die och lieven de plaats van de dame
in dek heek leisnol, viel krakend op den
th

Over de woning had ze dommere dingen
kunnen zeggen, vindt ge niet?
Hier, is ook iets echt verstandige over de
garderobe der -aanstaande jonge vrouw
sVeel werk wordt gemaakt van de Robe
d'intirieur.0 Wel zegt ze er plagend achter,
dat die vroeger effohlafrock• heette, maar dat
deert niet. Ze heeft het gezegd, en daarmee
bewezen, dat er aan het huis en aan de
huiselijkheid wee. van lieverlede meer eer.
wordt gegeven. Ook Fémina had 't daar- laatst
over, in een geheel aktikel zelfs over dien
toenemenden 'Cultus vaarden huiselijken haard.
Over het weer veel meer bij eich-aan-huis
gaan ontvangen dan in hotete of reataurante.
Een gebod over het verbreken der verloving.
sAls men denkt, dat men niet bij elkaar
pact, gaat men van elkaar zonder Omslag, en
men moet dat heelemail niebi vinden..
Als art vaders en moeders ea de .wereld'
het ook maar ',niet' vinden, dan is de zaak
gegeild, en de officieele verloving een veel
beter instituut geworden.
Met eenige aanwijzingen voor de kleeding
van- de bruid en den bruigom op den genoten
eindigt dit curieuze gebodenlikátie. Het
ut je moet liefst in reistoilet zijn, met een
bizar.-hoedje met sluier. Wil ze per-se het
bruidstoilet, dan moet het gedecolleteerd zijn,
van een puntigen sleep voorzien en met
toetjes myrten , versierd. Niet meer de sentimenteele mvrtenkrans ! Het heele lijstje door is etandvutig getracht
allee weg te bannen wat naar sentimentaliteit
zweemt. ,kfre men na maar niet, om een
Dnitsche nitdrakking te gebruiken, het kind
met het badwater weggooit, of in dit geval
het, sentiment, met het sentimenteele!
S.

feestelijke sporen waren nog te zien aan
grome-versieringen en bloemtinlen, en aan de
mooie wollen poes, die een kleine, dikke
prop van vier me stralend liet zien en een
serie andere geschenkjeu, die alle door de
gelukkige bezitters. vertoond werden ab een
gave van de lieve flooge- Bezoekster. En die
moren waren ook te zien op de gezichten.
van directrice en Simetareue , die terecht in
het bezoek van Hare:Majesteit een bewijs van
belangstelling en eympathie zagen voor het
werk , hetwelk hun zoo ter. harte gaat.
Het doel van de inrichting, ie gauw gezegd:
het is de bestrijding van verwaarloozing
mishudelfug van kinderen; de bestrijding en
voorkoming van oineclelijkheid.
Oorspronkelijk bijeengekoniene om een veremriging . te vormen 'tot bestrijding van den
meisjes- en vrouwenhandel, kwam het Bestuur
tot de oprichting van een toevlucht voor onversorgde kinderen. Terecht echter niet het
in deun arbeid een verband met het eerst
gedachte doel, waar een goede opvoeding der
eugd een vaste . basis is, om op mort te
bouwen in later jaren, als de strijd door menig
idee mensa moet worden gestreden .
De geschiedenis van de Vereeniging

UIL tal. Want het ie te begrijpen, dit met
de ruimte van een middelmatig woonlrizie ,
waarin £0 kinderen geborgen zijn, gewoekerd
moest worden om al die kleintjes een plaatsje
aan tafel en een slaaphoekje te verschaffen.
Nu, als men rondgeleid is door de vetende-.
lijke directrice, mej. Zneekhoret, moet men
erkennen Er i a gewoekerd. Elk koekje van
een portaal ie, benut om de garderobe weg te
bergen; de tuin bevat twee zandbakken (voor
kleintjes en minder kleinen) een aardig aangelegd hoekje en dan nog een overdege
hankengalerij, watarne heerlijk beschut kunnen
zitten, terwijL onder die banken weer allerlei,
is opgeborgen. Een woord van. lof voor den
practischen zin van bestunrderrigeon.
De aanhef van' ons :tukje deed reeds zien,
welke kinderen hier opgenomen worden.
Moeder . is gestorven, vader ie altijd weg
naar werkplaats of fabriek. De kinderen rijn
dus totaal "zonder toesicht, of wel moeder is
ziek en • ligt in het gasthuis, of- sanatorium,
Wie kent niet de trieste verhalen van die
hulpèlooze vadem, die dan met hun kinderental zitten, geen oplossing vindend voor de
emblemen omtrent eten keken, veessoreelL_
naaien enz. Wat een heerlijkheid, dan ineens
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',Voor twee kinderen, wier moeder tijdelijk
in het ziekenhuis ligt en waarmee de vader
geen raad wiet, zocht ik een onderdak.
Ik wendde mij tot het Blauwe Kruin, doch
helaas, er war geen pleitte. De secretareese
zorgde toen, dat de kinderen bij particulieren
onder dak kwamen, tot er een plaatsje aan
den haard van de Toevlucht zelf open kwam
voor de kleine stompers. Zoo kwamen mijn
pupillen gelukkig onder dak.. Dit schreef
ons een dame, die ons daarbij verzocht om,
tooide we in deze rubriek reeds meermalen
deden, de aandacht te vestigen op een inrichting, die door haar menschlievend doel en
uitstekende wijze van werken een nuttigen en
weldadigen arbeid verricht.
Zoo togen we er dan op uit, om kennis te
maken en troffen het bij one bezoek aan de
Toevlucht al bijzonder, want huis en kleine
bewoner. waren nog vol van het pas gebeurde,
het bezoek van de Koningin-Moeder, dat juist
dén dag te voren had plaats gehad. De

evenzeer in weinig woorden samen te vatten.
je kinderen liefderijk opgenomen te weten,
Oorspronkelijk begonnen met een bovenhuisje,
goed gevoed en verzorgd, prettig behandeld!
waar zes kinderen opgenomen konden worden,
Ik herinner me een spraakzamen gasfitter,
bleek het al spoedig, in welk een uiterst
die mijn lampen kwam nazien en wiens mond
dringende behoefte werd voorzien.
overvloeide van hetgeen zijn hart vulde,
Natuurlijk moest al apoedig woeden vernamelijk zijn zieke vrouw, die al maanden in
huisd naar een woning, waar meer kinderen
een rustoord was en zijn vier kinderen, die
onderdak konden worden gebracht. Uitbreiding
moeder zoo gemist hadden. Trouwhartig liet
wao echter steeds het wachtwoord en is zulks \ hij me zijn boezeroen en zijn jasje zien
gebleven tot den hnidigen dag.
hoe verwaarloosd wee rijn werkplanje, waar
liet Tehuis ie nu gevestigd in een prettige
de gaten niet van gestopt werden en de
woning op de Valkenboschlaala, waar IS kinknepen, die er af vielen, niet meer aan- deren een onderdak vinden. Het huis wordt
kwamen; maar gelukkig, zijn kinderen waren
bestierd door een directrice, een assistente
nu geborgen in het Blauwe Kruis en ellen
en een huishoudster. Maar nijpend blijft het
Zondag mocht hij ze gaan halen en den gingen
getrek aan ruimte en het kan niet lang meer
ze met en allen een groots wandeling doen
duren, of de noodzakelijkheid zal gebieden,
en dan bracht hij ze 's avonds weer terug en
een grooter verblijf te betrekken. Gelukkig giet' gaf zijn vrouw toch .00k zoo's genote
echter is het Bestuur nu langzamerhand in
lenst,. de kinderen nu veilig te weten. Ja, dat
Maa een prachtig ding hoor, meende hij en
staat, dank zij de gemeentesubsidie van f 1500,
de opbrengst van een poppee-tentoonstelling,
dankbaar glineterde er iets in zijn negen.
die f 7000 inbracht en andere giften, benevens
Zulke dankbare, verinehte gezichten, ontcontributies, aan de plannen meer vastheid
spannen, doordat de zware zorg hun van het
te geven en zoo zal dan het volgend jaar
hart genomen is, ziet het Bestuur natuurlijk
hopenlijk een nieuw Tehuis verrijzen, waar
dikwijls en wel ie dit een groote voldoening
plaats voor 40 kinderen gal zijn en tevens
aansporing om te volharden.
een isoleer-kamer, meer ruimte voor berging
Wat een toestanden non het Bestuur kon-

vloer van den wagon. 11e koffer sprong open
en de inhoud rolde. over den grond.
Het spreekt vanzelf, dat Werner zich
haastte, de eigenares van den koffer behulpzaam te zijn hij het bijeenzoeken en het
weder inpakken van haar bezittingen.
',Dank u, mijnheer., gei tenslotte de dame,
szoover ik kan nagaan ontbreekt er niets
meer..
1Vérner bukte zich intuseehen en zocht nog
even rond op den grond onder de banken.
Gelukkig vond hij nog een zilveren doos,
klaarblijkelijk van de toilet-neeessaire der dime.
a lk dank u ten merrie., zei de donkerharig,. dame, die even in de dertig scheen
en een eenigazine vreemd klinkend dialect
sprak.
ster kofferslot is gebroken. zei Werper,
nadat hij den platten hutkoffer onderzocht
had r maar de riemen zijn voldoende, om
hem- dicht te houden. De riemen waren alleen
niet aangetrokken, anders war hij zeker niet
opengesprongen.'
Ilij hielp de dame bij liet sletten van: dei,
koffer, trok de riemen stevig vast, nette hem
weer in het net en op den nogmaals uitdm,preken dank van de dame antwoordde hij
mee een, kort: s't Heeft niets te beduiden,
mevrouw, het doet me genoegen, u een
kleine» dienst te hellen lieweien.•
Daarna trok hij riek bescheiden in zijn beek
terug, om de- dame niet met een gesprek
lastig Ir vallen en opdringerig te gebinten.
Werner nam Kennen'. brief oom eens op,
niet muur maa den inkoud, want dieft kende
hij reeds van buiten, doch meer om hem •lg
voorwendeel te gebruiken „en onderwijl de dame
NI den hoek te haarhauwen.

Het was een seer statige , 'linke figuur met
een, bij haar donker haar, opvallend blanke
tint, donkere, door lange wimpers Overschaduwde oogen en een regelmatig, edel profiel.
Een was. van voornaamheid lag over haar
geheele verschijning.
Zwijgend reed men door tot het eerstvolgende
station. Toen voelde de dame ziek blijkbaar
verplicht, den medereiziger, die baar een
vriendelijkheid bewezen had, niet langer te
negeeren , althans ze geide; •
elk hoop, dat wij na eens eeltige dagen
goed weer zullen hebben. Al die regen van
de laatste weken heeft vooral den landbouw
veel nadeel berokkend.
•
',Had n slecht weer biervr vroeg Spalding
voorkomend. sla Beigig , waar ik vandaan
kom, hadden we heel droog weer en men
-maakte zich daar reeds bezorgd over de veldvruch4n, die in het voorjaar tonale de landbonwere beweren, bepaald regen nodig hebben.
•Wij hebbea hier een ander klimaat,•
merkte de dame op .het bergwoud trekt veel
vocht aan; droogte heerecht hier zelden*.
Er ontwikkelde zich op deze wijze tugeehen
Werner en -;de dame een tangaam en met
Zekere voorwichtigheid gevoerd gesprek over
het weer in het algemeen, over landbouw en
klimaat, een gesprek dat in zekeren aan tot
niet verplichtte en eigenlijk slechte een onderlinge beleefdheid van de beide reiziger. war.
In Buchweld, het Mestion viklr Dasburg,
stapte de dame uit. Een dienaar nood op het
perron en karate snel tuloopen walm hij
de dauw voor het Winnaar zag dun. hij
nam de handmech armwel alt een (omhaal
'
art paraplu's. rit 11111111144 VIM haar mee.
Ik trein stopte sleetste teer minute...

1-IET BLAUWE KRUIS.

Werner mg hoe de dame, die met eenige
vriendelijke woorden en met een even vriendelijk
lachje afscheid van hem had genomen, naar
den uitgang schreed, en juist toen de trein
riek in beweging zette, zag hij ze in een
elegante groote auto wegrijden.
Een kwartier Inter kwam Werner in Disburg
aan, nam in het bagagedepot eleoht een van
groote koffer., welke hij als paasagiergoed
had medegegeven, in ontvangst, ging hiermede
en met zijn handbagage naar het Friedrichshotel, dat hem door zijn statig uiterlijk en
elegante inrichting verreisiend aandeed en
telefoneerde van daaruit naar den Geheimen
Bergraad Kersten.
De oude heer was blijkbaar geer verheugd
over Werners aankomst en aide :
eik kom n over een half uurtje afhalen om
een visite te" maken , verkleed n dos
Werner ging naar zijn kamer om rijn
gekleede jas en bogen hoed -in orde te
brengen en zich te verkleeden , na zich terdege
van het staf van de reis te hebben gereinigd.
Hij was juist gereed, teen er aan de deur
werd geklopt en Geheimraad Kersten binnentrad.
11e 'slanke, magere, lange man, met het
baardeloone gedicht, warvan de witharige,
bontelige wenkteauvren scherp afstaken tegen
het hoogronde gelaat, reikte Werner de hand
en riep hem toe:
Welkom hier. Gij rijt wao te rechter tijd
aangekomen, dat we dadelijk aan her werk
kunnen gaan. Venche viseh , goede eisak, ik
weet, dat gij er ook aoo over laakt. Ik heb
de dames al getelefoneerd, dat we kamen ei,
we Miniem werden geweekt.
daNNO• vroeg Werner emigrant. ver- •
Wordt vervolgd,
woriderd.

3
non schetsen! Terecht wi de secretaresse, mevr.
gokhorst-Holtgreve cboekdeelen van hinderleed en onderamant zonden wen kunnen vertel. len" en zelfs het doorbladeren van het provoslag geeft al voorbeelden te over, waaruit blijkt,
hoe nattig werk het Blauwe kruis verricht.
Een onvervulde Wensch — vertelde men.
lokhorst, was nog steeds het stichten van'
een oord, waar de kinderen van 1-2 jaar
vertoeven kunnen.
De .Marooni-stichting toch, die grOotendeels
kind...gedurende het 1. levensjaar-verzorgt,
'is (trots de behoefte, die ook daar zich doet.
gevoelen) niet in' .staat, een Verblijf tot het

tegen zijn? Vele, doch het voornaamste is
altijd: geld, geld. We behoeven het bijna
niet meer te zeggen, wantledereen, die b.v.
denkt aan 28 paar schoenen of aan kleeren
en eten, begrijpt wel wat hoofdbreken .dit
meebrengt, .waar de wekelijkache bijdrage van
vader of moeder vaak niet meer dan f 1 voor
meerdere kinderen bedraagt en dikwijls ook
niet bijgedragen wordt.')
Wat verder te vertellen' Van het moederloze meisje, dat eindelijk tot rust gekomen
na het harde zwoegleven van zorgen voor de
kleinere broertjes en OM., tevreden in haar
bedje. .ligt en de armen om den 11819 van

steeds achteruit, eene misère, waarvan het
lag, de ijszak op de bloote borst, de Dogen,
einde niet wou te overzien.
moe:, gesloten, en zij, zijne band in de hare,
urenlang in doodsche stilte hij hem zat, toen
Toen was 't, dat Geesje, de eenige dochter,
begreep zij, dat zij met al haar oneindige
die in lichte diensten, als linnenmeisje, haar
liefde dit jonge leven niet redden.kod , dat
brood verdiende, op een dag t'huiskwam met
zij; om hem, slechts dit één e mocht wende boodschap, dat ze een mondje bloed had schen: dat 'zijn lijden kort zou zijn; maar
opgegeven , en dat mevrouw haar naar huis'
voor zichzelf bad zij, dat haai de marteling
stuurde,. want aan zulke zwakke meisjes hadt
bespaard zou mogen blijven, om bok de derde
je toch niets en bloed vond je onr. En
van haar vier kinderen, haar oogappel, haar
Geesje kwam nooit weer tot verdienen. Soms
trots,
.te zien wegteren ,. wegkwijnen.
had . ze maanden vo betrekkelijk wel-zijn,
Zich bedwingend voor elkaar, in hun groots
dan naaide zij voor 'de menschen en hield de
liefde trachtend elkander elk leed te besparen;
woning knap, terwijl moeder de wastb aan
glimlachte Henk. haar even toe, terwijl het
kant maakte, tot eerre nieuwe bloedspuwing
in hem kookte, bruiste van oproei, van
haar wek noodzaakte, weken-lang volkomen
meehte}uozea__aadeloozeu . .epatand tegen het
_mot te_lend_en..21 Dolde weken, maanden.
Noodlot, dat hein neervelde op 't °ogenblik,
Jaren gingen aldus voorbij. Van Wohter
dat het' Leven hem toelachte, hem wenkte,
kwamen steeds droevige berichten, Gemije
en, in andere woorden, maar met damelfden
sukkelde één stapje vooruit, twee' stapjes
inhoud, bad hij cals 't moet, laat het dan
achteruit.
' Jan, het derde kind, wasteer, maar gezond. - spoedig zijn, niet zooals Wouter en Geesje , •
jarenlang een voorwerp van medelijden en
Reeds vroeg had ,hij verkeering, maar bang
beklag, losgelaten en verlatO door de gezonde,
geworden door 't voorbeeld van Wouter, stelde
vrolijke makkers, 'niet kunnende werken,
hij, telkens weit 't huwelijk uit, wilde eerst
niet genieten van 't volle, rijke menschenleven,
eens zien, hoe 't met de verdiensten, met

A. 4 mortna
2. of 3' jaar te gatandeeren. Blauwe Kruis
en Huis van Barmhartigheid of Marthastichting nemen op te waardeeren gronden,
geen kinderen beneden de 2 jaar op en zoo.
is voor dien leeftijd geen hulp te vinden in
een inrichting.
Waar moeten die kinderen nu heen? De
eenige weg is dan vaak uitbesteding bij
particulieren, hetgeen, waar het slechts om
geld verdienen te doen is, veelal te amoeben
overlaat. Toch hoopt men eerlang door Omenwerking met Onderlinge Vrouwenbescherming
en steun van particulieren het zoover te
brengen, dat ook voor deze kleinen een liefderijk tehuis opensta4 Welke bezwaren daar-

directrice slaat en zegt: ',wilt 11 mijn moeder
niet worden asjeblieft?*
Of het komische geval van den kleinen
straatbengel, die, nieuweling nog in de gezoncteidsleer, met groote vrees.ciar't hart het
gereedmaken van het bad beschouwt, wat hem
eindelijk den angstkreet ontlokt: smeet ik
in dat groote schip met water?*
Nietwaar, lieve lezeressen, ik heb genoeg
verteld om o te laten zien, welk een te waardeeren arbeid ook hier door vrouwen verricht
HANNE VERSRUGGEN.
.wordt.

~ZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 cent

en er werd besloten, toen Henk, ep„veertienjarigen leeftijd de school verliet, dat hij bij
baas. Bolkens, den timmerman, in de leer
zou gaan.
Henk's moeder had het niet gemakkelijk
gehad in haar leven: Jong getrouwd, was
laar man al spoedig gaan sukkelen, en,
nadat zij vier kinderen gekregen hadden, stierf
hij in eerre bloedspnwing, haar met al de.
zorgen en kommer alleen achterlatende. Zij
had gewerkt en gesloofd, tot laat in den'
nacht, om weer vroeg bij de hand te zijn.
Alles, waarmee wat verdiend kon worden, had
zij aangepakt en zoo was ze geworden, wat
zogvele vrouwen uit de werkmanastand zijn
moe oude, oude vrouw van nog geen vijftig
jaren, het gezicht doorploegd van zorgrimpels,
de ingevallen mond strak oemgeplooid , de
rug brom en - gebogen.
De kinderen groeiden op, oppaseend, liefhebbend, zorgzaam voor hunne moeder, maar
teér,, tenger, met zwakke gezondheid, als
oenig erfdeel van hun vader.
Henk was haar trots en haar glorie, haar
heerlijke, gezond-blozende jongen, haar Benjamin. Henk was de star van haar donker
leven.
De oudste, Wouter, trouwde, en toen
begon daar de tragedie, die zich voor dertig
jaar bij de oudere had afgepeeld. Hij begon
te sukkelen, werd bedlegerig, met telkens
korter vleugjes . van herstel, 't gezin ging
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DE ERFVIJAND.
Was een knappe jongen geweest, altijd.
rn kind reeds- had ieder in de beurt
schik in hem, wanneer hij parmantig naast
moeder voortstapte, dapper de kleine stevige
beenco gokkend in een vruchteloos pogen,
even grote etappen te nemen als zij. Later,
op school, werd hij verwend door de julfronWen „ die, verteederd dor de goudbruine glans
in rijn' °olijke -kijken, meer door de vingers
zagen, als Henk de aanvoerder van het bedreven kattekwaad bleek te zijn geweest! Eode meester trachtte moeder, telkens weer, te,
overtuigen, dat Henk door moot leeren, met ,
zijn helderen kop kon hij het nog ver brengen. Maar 'moeder, bang voor hoogmoed, die
Henk weg zon rukken uit de sfeer, waar hij
thuis hoorde en zich gelukkig voelde, moeder
wilde nieta van meester', pleitredenen hooreh

,) Het verpleeggeld bedraagt eigenlijk f 2.50 per
week. Het Bestuur kan echter, indien wensehebjk,
van dope voorwaarde afstappen.

ADVEBTEN TIEN.

ROBES EN TOUT GENRE

N. V. 211AMON PFAFF.
Tele" Naave. 412.).
Plaat* 24.

Cosima* tailleur

bedachtzaamheid aan, dacht ook aan het
kostgeld, wat zij slecht zon kannen missen.
Toen gebeurde het vreeselijke , het onverwachte. Op een helderen voorjaarsdag zat
moeder even stil in de voorkamer. Een
uurtje geleden waren .de jongens naar hun
werk gegaan, Geesje dommelde in de tent op
hoe ruststoel, een vlieg bonsde, gonzend,
telkens, tegen 't raam, eerweg kakelde een
kip, verder verbrak niets de stilte, en moeder
raakte even in den dut ..„
Daar naderden langzame voetstappen, ais
aarzelend werd de klink van het tuinhekje
opgelicht, er kwam iemand binnen.
Moeder stond op, trad den bezoeker tegemoet. Bene vage angst beving haar, toen zij
den baas van Henk herkende_, die schuw, als
verlegen, groette; zwijgend a/karden de twee
elkaar een moment aan, hare lippen openden
zich tot een vraag, maar een onbeschrijfelijk
angstgevoel kneep haar de keel dicht.
cVronw Petersen,* begon Bolkeur, onhandig, zoekend naar woorden, je. moet je
niet ongerust maken, 't is niet erg, maar
Henk is niet goed geworden, neen, schrik niet
zoo! 't Zal wel loslopen, aanstonds komt hij
zelf hier, hij heeft ... . hij heeft een beetje
bloed opgegeven, dat is alles!"
Bloed opgegeven,* stamelde wij, als drong
het vreeselijke hiervan niet tot hier door,
.Henk, bloed opgegeven,* en, plotseling, in
wanhoop, greep zij den baas bij den arm en
kreet, radeloos ',zeg, dat 't niet waar is,
alles, alles kan ik dragen, maar dkt. niet!"
Bolken, ontdaan, zelf bevend, trachtte heer
te kalmeeren, zei iets, hij wist zelf niet wat,
waarnaar de ongelukkige moeder niet luisterde,
bleef toen, onhandig, titaan staren, terwijl het
zweet hem uitbrak.
Toen in de angstige stilte, klonk ver-af,
een hoefslag, 't was het rijtuig, dat stap-voets
naderende, Henk huiswaarts bracht, 't hield
stil, en langzame schreden, fluisterende stemmen
naderden de jongen kwam binnen, lijkbleek
het anders zoo blozend, vroolijk gelaat, starre
wanhoop in de negen, waaruit ach! de gondglans verdwenen was, en op zijn' knieën vallend,
't hoofd in zijn moeders schoot, barstte hij
los in een hartbrekend snikken, kermend:
sO, Moeder, Moeder! 'k ben zo» bang, ik
ben zoo bang!«
In de leuze stonden de kameraden en
Geesje, door het ongewone rumoer gewekt,
met verschrikte gezichten bijeen.
De moeder zag het niet, hoorde het niet,
zij dacht slechts aan haar kind en zijn wanhoop
en met eene reuzenoverwinning, zoals slechts
nioedere zich bedwingen kunnen, boog zij zich
over Henk heen. Hem zacht over het stugge
haar streelend, vleide, troostte haar lieve
moederstem hem, kalm te zijn, rustig te wezen.
Moeder zou hem helpen, zou hem redde», e
en als in tarting van het Noodlot herhaalde
zij : ',Moeder zal je redden!"
Maar toen hij in de donkere bedstef neer,
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neergeknanwd , noodre de jonge leveokrachten
't lichaam we', even doen opveeren....
En - langzaam drupten heete tranen uit zijne
sombere Dogen, waarin nooit,.ach! nooit de
gouden twinkeling van levensblijheid meer zon
stralen.
Baarn, Mei 1914.
' E. v. LITH.
INGEDEN MEDEDEELINGEN.
—Pit je per regel 40 cent.

Maison Bakker
C. H. VAN NATTUM

Hoogstraat 12,
Tol. Haag 1930.

Lunch & Tea Concert
onder directie van S. VAN LEEUWEN.

Plats du Jours
van af 50 cents_
Tgarmae

schotels.

Een condoleance-brief.

Sint-Petersburg Mei 1914.
Het
arteliji verlies uwer beroemde, hoogbegaafde andgenoote , mevrouw An-na Croiset
van der Kop, wekt in ons, vrouwen van
Rusland, de eliepate sympathie en de innigste
deelneming bij allen: die het voorrecht hebben
gehad haai in haar leven en werken te hebben
gekend.
Haar aandenken is ons daarom zoo dierbaar,
omdat zij jarenlang ons land en onze literatuur
tot onderwerp harer onvermoeide en vruchtbare studie heeft gemaakt.
Uit naam van allen, die mevrouw Anna
t'roiset van der Kop gedurende hor verblijf
in Rusland hebben leeren waardeeren en liefhebben, betuigen we u, geachte mevrouw,
onze diepgevoelde deelneming.
(w. g.1 Voor de Russische Vereeniging
voor gelijke rechten voor man
en vrouw,
De presidente
De.' Mon. SJISKINA .1 ACOLLN.

NET BLOUSEN-HUIS,
PlikEtlE111/1111.

HOORSTR. 21 - TEL 7293
Specialiteit te
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De Russische vrouwen hebben de Hollandsehe gecondoleerd met het groote verlies, dat
ze lede* door het sterven van Dr. Anna
Croiset leen der Kop. Mevrouw Dr. feletta
Jaobs Ontving in hare hoedanigheid van
Presiden
der. Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht den volgenden brief:
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ik de ee ni sst e inrichting hier H lande die onmoderne kleedIng
Ms nielkW moderniseert. Ons krimpvrij chemisch reinigen,
oppersen, vakkundig reporteren, herren en vermaken van
slecht passende kleeding gordt verricht door bekwame vak•
lieden onder leiding van ervaren coupeurs op eigen ateliers .
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DE HAAGSCH1E
VROUWENKRONIEK

Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw,

Dit blad verschijnt lederen Wcensdag en ?Mardi/g.
De abonnementsprijs bedraagt Ut» per kiep-taal,
hij vooruitbetaling. Afalinderlijite nummers went;

Hoofdredaetrice:
Mevrouw S. LOGYEN—Rsus.

met iemand naast zich te slapen. De odische
stemmingen bewerken een atmosfeer. die voor
sensitieven'
onaangenaam is.
DOOR
S. Sensitieven. spreken veel in den slaap.
LIZE DEUTMANN , Arts.
9. Geen enkele sensitieve kan op een lange
bank vol menschen in het midden ervan zitten.
V. Slot}.
Het is hun een behoefte aan een der eindpunten plaats te nemen en wel aan het rechter
Als slot wenich ik u nog een korte handeindpunt.
leiding te geven om bij u zelf 'uit te maken
10. Sensitieven voelen zich te midden eenar
of ge misschien tot die kleine minderheid der
genote menschennaassa onbehaaglijk. •
mensae» behoort, die door Reichenbach SenI1. Er zijn menschen, die het gewone
sitieven zijn gedoopt. Ik twijfel er Met aan,
handen-geien vermijden. De grond ervan ligt
of. onder de lezers van dit blad zullen er
in het feit, dat de gelijknamige handen der
gevonden worden.
menschen gelijknamig geladen zijn ten opzichte
Mocht dit het geval zijn, en hebt ge tijd
van het od.
en lust voor wetenschappelijke onderzoekingen,
l2. Niemand vindt het bijzonder aangenaam
dan houd ik mij tot uw kennismaking en tot
door nauwe gangen en bergschachten te gaan,
het doen van proeven zeer aanbevolen. Uitin kelders te vertoeven, in kleine, lage kamers te
drukkelijk wijs ik er echter op, dat niet één
leien. Sensitieven echter vi?den_let oponthoud
der volgende. eigenschappen iemand tot senin de beschreven ruimten bdirigewoon pijnlijk.
sitief stempelt, maar wel een gehéele reeks ervan.
Zijn zij gedwongen. daarin te vertoeven, dan
Reichenbach zelf heeft deze korte handkrijgen zij vaak korstkrampen (Reichenbach
leiding gegeven, waaruit ik het voornaamste
bedoelt vermoedelijk asthmatische aanvallen).
voor ti zal putten.
13. Sensitieven kunnen niet naast een ijzeren
Onderzoek van des ensitiviteit.
1. Slaapt gij natig of onrustig? Niet.senkachel zitten. (In Duitschland en Oostenrijk
sitieveo slapen rustig aan isdii stuk door. _lieeft men . steunen ovens, waarbij dele gevoeligen geen bezwaren ondervinden).
Sensitieven hebben een onrustigen slaap. Enkele
II. (leeft men enkelen menschen k op e rsensitieven echter geven goede nachtrust aan.
geld of zilver in de linker hand, dan leggen
2. Op welke zijde slaapt gij? Geen enkele
zij het er zoo gauw mogelijk uit.
sensitieve kan op zijn linker kant slapen.
Zij willen geen strijkijzers aanraken, zij
3. Staat uw bed tegen een steen. muur?
haten gereedschappen van messing; zij eten
Zon j. .k.unt..ge.dan slapen met uw
Met van met lood vervalschte tinnen borden;
naar toe gekeerd?
Sensitieven kunnen dan alleen snot genieten,
zij drinken niet uit metalen bekers; zij baden
zich niet in koperen of zinken kuipen; het
als zij hun gezicht maar dien muur toemeest echter gaan zij koper uit den weg.
wenden.
•
Dit zijn sensitieven.
Het spreekt van zelf, dat de toestanden
. IS. Reichenbach heeft dikwijls aan vele
onder 2 en 3 genoemd, met elkander in conaardige gezichtjes gevraagd, of zij gaarne
flict kunnen geraken. Een , onrustige slaap is
het
gevolg.
iu
den spiegel keken, en kreeg dan
dan. steeds
vaak. het oprechte antwoord ',Niet ongaarne,
I. Hoe is de richting va» uw bed? Staat
voor een poosje, maar niet lang.. dat in de richting van een parallel af in die
En waarom dan niet'
van den meridiaan?
Sensitieven kunnen alleen dan goed slapen,
a Omdat dan spoedig pijnlijke onaangename
gewaarwordingen van uit den spiegel straalden,
als hm lichaamsas evenwijdig is niet een
neridiaan , zich dus in een Noord-Zuid richting
die onverdraaglijk zijn..
\...!_
Het is de groote od-positieve kwikzilverlaag,
be-~t en wel zijt', dat het hoofd in het
Noorden is en de voeten in het Zuiden zijn.
die hier de sensitieven verraadt. Niet-sensitieven
5. Vele menschen worden onwel in kerken,
ondervinden niets van "dit alles.
die van het Oosten naar liet Westen zijn geIS. Sensitieven kunnen geen sterk riekende
bouwd. Dit komt daarvandaan, dat zij dan met
bloemen 's nachts in hun kamer velen.
den rug naar het Westen zijn gekeerd, wat'
17. De maan is een gevoelige toetssteen
sensitieven op den duur onaangenaam vinden.
voor sensitieven. Zij kunnen niet slapen, als
7. Geen enkele sensitieve houdt het uit
bet maanlicht in hun kamer valt.

ONBEKENDE KRACtiTEN.

Feuilleton.
VROUWENREGEERING.
Naar liet Duitsch van A. Os,. KLAUS.
(Nadruk verboden,.
„Ja, de dames., antwoordde de Hekei inreed
kalm. ',Eigenlijk hebben we slechts met ééne
te maken, de eigenares van de gezamenlijke
mijnen en fabrieken, mejuffrouw Dorothea
Buchwald. Haar tante, mevrouw Schottelius
is alleen maar figurante. Zij is de gezelschapsdame, en -heeft over dingen, welke de zaken
betreffen, niets te zeggen..
a Dus vronwenregeering! • zeide \\ ermee
—ietwat onthutst.
,,Hoe bedoel je dat, vrouwenrege.ering?•
vroeg de Geheimraad tamelijk scherp.
',Heel eenvoudig! De eigenares is een dame.
1- schreef me met geen enkel woord, dat het
om een betrekking Wij een dame ging.•
Ik schreef u niets, omdat ik wel vermoedde
dat ge met zulke bedenkingen zoudt aankomen.
En wat zou dat nu lieteekendit, vrouw enregeering?
Sinds jaar en dag is de heele geschiedenis
hier eigenlijk reeds een naantlooze vennootschap
PO dan hebt ge met alle vrouwen ter wereld
niet meer te maken, dan ge zelf wilt.•
Het geldt hier een bijzonder treurige en
daarbij tragische aangelegenheid. De oude
moment Is klein ilt1(011111711 en heeft inrit
met inspanning van al zijn krachten tot grootinduatrieel omhoog gewerkt.
Turn hij stiert'. liet hij behalve 1,4.9'8.01h
een dalaar mehter (haakra gemtainil v.1r

wie ik in zooverre een grootere belangstelling
koester, dat het meisje mijn petekind is. De
beide zoons zetten de zaken voort en leidden
het bedrijf met schitterend succes. Twee jaar
geleden , maakten de beide broeders een
zomerreisje naar Helgoland. Zij gingen daar
zeilen, een plotselinge valwind overviel ken en
met dengene, dle het se-hip bestuurde, vonden zij
den dood in de golven. Hebt ge de catastrofe •
toentertijd niet in de couranten gelezen?.
a lfa., jaar geleden was ik in Noord-Amerika,
in Pittsburg en lood dus bijna geen gelegenheid, een Duitache courant in te zien..
Dat laat ziek hooren! Inmiddels was Dorothea eeneg erfgename geworden van een
bezitting , die op millioenen was te schatten.
Wat moest liet arme meisje beginnen? Ik
heb toen de zaken op mijn schouders genomen,
zoo goed eh zoo kwaad als het ging en toezicht uitgeoefend. Ook thans ben ik nog in
zekeren zin de bedrijfsleider. (ie hebt dus
niet met een vrouwenregeering, maar niet mij
te maken. Echter kan ik .op den duur de
leiding van deze reuzenzaak niet op mij blijven
nemen. Er blijft 'dus .niets anders over, dan
er een maatschappij van te maken. Daartoe
moeten de werken echter op een hoog peil
staan en liet ganaehe bedrijf (link maribeeren.
Dat te leereiken, is uw taak; Het komt
mij voor , dat 8e zeer aanlokkelijk -voor
mom zijn en ge kunt er een levenstaak van
maken. Dat ge ook bedrijfsleider telt blijven,
als de imamlotize vennootschap is tot stand
gekomen, spreekt vanzelf. Hier wacht u een
positie met meer dan honderdduizend Balk
jaarlijkselt inkomen en een zelfstandigheid,
zooals natiwlijks een eeg,-erewad vond laait.
• Ik 'geloof werkelijk , dat ik meer n aardeernig
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Bevinden zij zich bij helderen maneschijn
buiten, dan makt hen het licht vroolijk en
opgewekt.
10. In tegenstelling tot de niet-sensitieven
houden de sensitieven bijna zonder uitzondering
van een koude omgeving.
Zij kleeden zich luchtig; zij houden niet
van veeren in hun bed, maar verkiezen dunne,
katoenen dekens.
De armen hebben zij steeds boven de
dekens. Zij houden, ook in den winter, van
opgestookte kamers. Zelfs hun voedsel gebruiken. zij gaarne koud. Mei hand en tand
verzetten zij zich tegen warme baden en komen
daarmee wel eens in conflict met hun arts,
die niets van dien afkeer kgrijpt.
19. Sensitieven houden iet van vette mi
gewoonlijk niet van zoete spijzen. Scherpe
dingen, ah peper, mosterd, radijs enz. staan
hun meest wel aan. Zure spijzen echter als
ooft, bessen, sinaasappelen worden met,voorliefde gegeten. — Zij eten meest weinig.
20. Menschen, die een kwikzilvernatuur
hebben en die steeds opspringen, en zich in
de rondte draaien, zijn gewoonlijk sensitief.
2°. Sensitieven haten alles, wat Dauw is
en klemt zooals leeren schoenen, handschoenen
enz. Sommige vrouwen kunnen zelfs geen
vingerhoed aan de hand velen.
Soms pok geen pen en pennehouder, die,
doordat hij het od verhindert uit te stroomen,
schrijfkramp kan verwekken.
27. Naar verhouding lijden vele Sensitieven
aan a doode° vingers en ledematen.
15. Het haaropmaker is bij vele sensitieven
een pijnlijke bewerking: het kammen en het
opstrijken der haren veroorzaakt hun hoofdpijnen.
29. 1/raaiende en bewegende dingen, tooals
draaimolens, tollen, schommels en dobberende
bonten worden door hen slecht verdragen. Zij
lijden in hevige mate aan zeeziekte.
31f. Tot de eigenaardigste dingen behoort
de indruk, die de verschillende kleuren op
de sensitieven maken. Een sensitieve is alles,
wat blauw is, aangenaam, terwijl hij gele
kleuren haat.
.31. Zij lijden veel aan kortdurende hoofdpijnen, al of niet met maagpijnen vergezeld.
32. Sensitieven voelen dadelijk, dat iemand
ziek is, ook wanneer men liet hem Met kan
aanzien. Zij ondervinden een soort calor mord.
bij hein, en zij gevoelen zich daardoor afgestooten.
33. \ Vanneer sensitieven niet hun onbekende

personen kennis. maken, voelen zij zich onmiddellijk 5f afgestooten door hen, 5f tot heat
aangetrokken. Het zijn die gevoelens van
antipathie en sympathie, die diep in het
sensitieve naturel wortelen. Zij zijn prikkelbaar, levendig en heblien een lijn gevoel.
Daartegenover staat dat zij beweeglijk, veranderlijk, ja grillig zijn en niet die vastheid
van geest hebben, die den niet-sensitieven
toekomt.
Nu volgen eenige proeven, die ieder mensa
met zich zelf kan nemen. —
l. Men wrijve met beide handen over elkander.
Een gewoon mensch ondervindt daarbij gewoonlijk eenige warmte; een sensitieve bespeurt, dat alleen de linkerband warm
'wordt, niet echter de rechter. Daarbij bemerken zij in de linker een kriebelend gevoel.
2. Een niet-sensitieve kan met de handen
in de zijde gaan staan, zonder dat 'hij daarbij
eenigerlei gewaarwording bespeurt. Een sensitieve houdt dat niet lang uit, vooral nier—
als de handen tot vuisten gebald -zijn. 1/e
oorzaak ligt in de odische gelijknamige stroomen,
die van de rechterhand naar de rechterzijde
en van de linker naar de linkerzijde vloeien.
Hetzelfde geschiedt, als iemand bet hoofd
op den arm wil steunen, een sensitieve houdt
dat niet lang uit.
3. Men plaatse midden in een kamer 1
stoelen dicht bij elkander, waarvan de een de
dleuning naar liet oosten, de tweede tegen het
zuiden, de derde tegen het westen en de vierde
tegen'. het noorden gericht heeft. Men ga op
elk der vier eenige minuten zitten. Ondervindt
men geen verschil, dan ia men geen sensitieve.
Een sensitieve .ondervindt wel degelijk onderscheid 'op de vier zetels.
lint onuangenbaniste vindt lig den stoel,
waarva de rug naar het westen is gekeerd.
liet aa genaamste zit hij, als de leuning naar
het' n ob fidéfi is gericht.
Blijf een zeer hoog ontwikkelde sensitieve
zeer la rijen tijd met de rng naar Let westen
gekeerd zitten, dan kan hij onwel wedden,
zooals dikwijls in-kerken gebeurt, die in de
richiing} oost-west zijn gebouwd.
1. M ijn neme een gewoon ki ppe nei ni
de hand, en men ga na, welk der heide einden
het warmst en welk- liet koudst is. Bespeurt
men geen verschil, dan is men geen sensitieve.
Heeft men het ei echter in de rechterhand
genomen boven de Halm van zijn linker, en
ondervindt men de mint kouder dan het breeds
gedeelte van liet ei, dan is men sensitief.

verdien, om hetgeen ik voor uw toekomst
heb gedaan..
',Natuurlijk ben ik n van ganselmr harte
dankbaar, mijnheer Kersten, en uwe goede
bedoeling wordt geen °ogenblik door mij in
twijfel getrokken. Maar toch blijft het feit
bestaan, dat we voorloopig met vronwenregeeiing te maken zullen hebben, en lio
Oostenrijk kent men het veelzeggende spreekwoord Vrouwenregeering is doodelijk..
„Ach , achtervolg mij niet langer niet mee
Oostenrijksche spreekwoorden, die gelden hier
in West-Duitschland niet. Sinds wanneer zijt.
gij zulk een vrouwenhater /lekt gij aleohte
ervaringen opgedaan met de vrouwen ?•
',Piet in 't minst, mijnheer Kerst...
Ik ben geen vrouwenhater; integendeel ik
acht en schat de vrouwen hoog, zij liet dan
dat ik slechts door herinnering word geleid;
de laatste jaren ben ik zoemer door mijn
werk en door mijn studie in beslag genomen,
dat ik in bet geheel geen tijd had, mij met
liet vrouteendom bezig te houden. Ik heb veel
dames ontmoet, vooral in Amerika, maar liet
waren altijd toevallige en vind/lige ontmoetingen. Ik verzeker u echter nogmaals dat ik
in geen enkel opzicht een vrouwenhater ben..
s l /alt is uw gedrag mij nog minder duidelijk,
voorel omdat gij hier de toestanden in liet
geheel niet kent. Ik/roti/ca Ihieliwald is een
prachtig, lieftallig, bescheiden, verstandig
ernstig, bes, liaa fd , verrol k kel ijk weze»
weerom lacht git ton weer neb ereeiwit
s Mijitheet kersten, te oordeelt-n naar het
aantal schitterende bijv./gelijke imailowiwinleti,
waarmede eo de dame versiert, moet zij een
godin vjti , not schoonheid en vertand la-treft.
,11 spreekt hier van
s Ik heli

heelemail niet beweerd, dot Dorothea een
schoonheid is. Dat zou overdrijving zijn. maar
ongetwijfeld is zij een hijzamdert• vonin , die
hoofd en hart op de rechte plaats draagt; ze
is tegen de dertig, dus geen bakvischje meer,
door het ongeluk zwaar beproefd, maar des
ondanks levenlustig , leergierig en bovenmate
verstandig. Ik wilde wel, dar gij gehoord
bad, met welk een geestdrift zij op mijn
voorstel inging, om n hier heen te halen.
Voor mijn raadgevingen is zij Met ongevoelig
ik lock 11 natuurlijk voldoende
\ Vaiirschijnlijk ineer dan inij toekom! ,
m ijnheer Kersten, vooral WOCer II zoo edel
goed; van mij verteld hebt .
zzoiteven
aan mij van haar hebt goalmlii..
Natuurbik heli ik uwe veroliensie veel to.
hoog aangeslagen, want ik zi
I duidelijkin , wat een ondankbaar .-menach gij zijt..
De geheimrund glimlachte evenwel . toen
hij deze woorden sprak, zoodat
wel
begreep dat die woorden niet ernstig gemeend
Wart,

m lk ben bereid, mijn heer kersten, mij aan
liw wonderbaarl ij k petekind te laten
ir.
stellen. Poe roet ne, wat g, wilt!.
,Spot inaar , ./.04Vieel gij
! Ik hoop
alleen inaar . dat gij niet inef vee ooropge•
zette ...hing
i de zaken gaat Iii•gevjal.
Er somt bade tt•v •el eji het spel.
liet wel en wei • 10001 de mijnen en I:ILro ken.
h a ar
101 v., itlogrit %MI 101111 ['Vlek
iow/k ii at 16.a.
voor de deur..
.1s de n taling v.m dd ikiiiii•- liter 1.0lot doen'.
•11aj hebben slecht. notitie nonnt•nt Ie •
rijden. 18 vlaai,' ',,non lo ,wi rk i ri hei; n.
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Andere proeven. I. Men neemt een glas water in de hand,
bijv. in de rechter en-draait het, terwijl de
bodem. op de handpalm rust, tumehen de
vingertoppen 5 tot ti minuten langunie in
de rondte. Hetzelfde doet men met een ander
glas water in de' linkerhand. Geeft men int
deze glazen water aan een gewoon mensch te
drinken, dan bespeurt hij hoegenaamd niet,
dat er eenig verschil is. Geheel anders echter
gedrpagt ziek een 'sensitieve.
Deze vindt het water uit de linkerhand
• 1.w-onaangenaam, dat uit de rechter koellékker en drinkt het gaarne mit, terwijl hem
een niet aldus behandeld, glas water tamelijk
onverschillig toet. Zoolde de leier begrijpt is
de oorzaak volgens Reiehrebach hierin gelegen,
dat de ,menschelijke, rechterhand tod-negatief
geladen is, tegen de linker od-positief, welke
ladingen dus op het water; dat grimt* odeapaeiteit bevat, zijn overgegaan.
f tin te besluiten .deze laatste proef
• Me» plaatst twee glazen water, het • eee
bij een open venster in de - vrije zonneschijn,
het andere. in de schaduw, en men laat ze
daar 10 h 15 minuten verblijven. Dan 'geeft
men- het water aan verschillende personen
te drinken met...de. vraag of deze eenig onder-

scheid er ta:weken bespeuren. Verreweg de
meeste mensa. uien geen verschil, behalve
dat het door de ZOO bestraalde water lauwer
is geworden dan- het andere.
Een zeer kleine minderheid vindt echter
juist het tegenovergestelde; zij beweren, dat
het beschenen water -Zeer veel koeler en
f riss cher is geworden dan dat uit de schaduw.
Deze laatstep zijn de sensitieven op wie de
od-negatieve stralen der zon de koel-aangename
werking hebbeiiketigeen de lezer zich misschien
herinneren zal. De maan heeft op het water
een dergelijke werking,..matir juist in omgekeerden zin, zoodat een door hit' maanlicht
bestraald glas water dooi een sensitieve od,
positief en' lauw-onaangenaam wordt bevonden.
Geachte lezer, smals ik n reeds reide, 'is
de werkkracht. van ReiChenbach verbazend
groot geweest, zogdat ik u nog een menigte
symptonien zon knollen noemen, waaraan mee
de zoo interessante sensitieven herkennen kan.
Maar ik wil' mij. beperken. Volg.ena onzen
experimentater bestaat er geen dorpje,' hoe
klein ook, of het heeft een of meer sensitieven,
snorkt, .bevatten . zijne woorden waarheid, zeker
ook de lezerskring cao ons blad er eenige
bevatten aal. Onderzoek das anderen en n
zelf; ge hebt nu stof genoeg tot studie.

Het Deensehe Koninklijk
Bezoek.

Keurig deden ook de kolommen aan, witte
suilen, bekroond met geraniums, die den Weg
hier en daar aanstipten. En bij onze rondZoo zijn de hooge gasten dan alweer verwandeling door de versierde- Muiten bespeurden we, dat ook het ruiterstandbeeld voor
trokken naar hun eigen land, na als slot
van hun groote tournee ons land vereerd te
het Paleis piet. vergeten war, dook onder een
soort eerebnog stond, die 's avonds electrisch
hebben met hun tegenwoordigheid. Een tegenwoordigheid, die hier door allen en allee wel
werd verlicht. Onze ouwe, trouwe kastanjeboom bracht het zijne bij tot de
algemeen feestelijkheid, door'
geduldig eed menigte lichtende
balonnetjes te tomben.
Hoe meer we het ateatigspoorManen naderden, hoe drukker
en vroolijker het aspect werd.
Want hier was het eerst recht
gemakkelijk, den wachtenstijd
te dorden, daar elk oogenblik
ielkaadere de aandacht vroeg.
Waren het de mode huzaren
niet, of de groene jagers, dan
kwam het Juliana-corps of de
',muziek• van de jagers. Natuurlijk ontbraken ook de padvinders niet, doch waren ?p
hun post op het Stationsplein.
Maisjergattellett hadden we op
t"oe mr.... na ,t staimaiimemirs
Boschweg reeds opgemerkt,
verlangend wachtend op de komst van Haar,
zeer op prijs gesteld- is, want aan hartelijke
die haar corps zoo gene; en is.
belangstelling en sympathie heeft het hen
Tegen half vijf worst het hl voller. De
niet ontbroken.
stemming wordt meer gespannen aandachtig.
A Is we, ons bepalende bij de groote momenDe rustig-afwachtend fianeerende menschenten van het tweedaagsch verblijf, deze de revue
stroom stolt allengs tot een breeden dam aan
laten panmeren, dan moeten we wel als een der
weerszijden eau den nu afgezetten en openaardigste noemen, de ontvangst hier ter stede.
gehouden weg, waar een auto-sproeiwagen en
Wie op den Zaterdag-middag door de straten
van de feestelijk aandoende residentie waneen reinigingskar nog de laatste hand leggen
aan liet toilet van Inni pupil de openbare
delde, moest wel het idee krijgen, alsof er
ongeveer niemand thuis gebleven was. Heel
straat.
De gevolgen van de stoutmoedige daad van
de weg, die aangekondigd was voor de te
een brutaal paard woeden Mg gauw' Verwij- -rijden mine, had contouren van vioolijk uit
derd, nog eens wordt er zand gestrooid en —
ziende menuhen. En de stad zelf! Hoe feesalles is klaar. Wij zijn ook klaar, allang,'
telijk zag ze er uit in haar lentedm, aangevuld
al haast te lang, om niet uitermate blij te
nog met de smaakvolle, onderling harmonieerende kunstversieringen, die de open plekken
zijn als boem! het eerste saluut schot valt.
Ze zijn dus gearriveerd, de hoop gasten!
van den vrijwel geheel beboomd. steg
Een tweede schot. Komen ze al aan Neen,
onteerden.
Welk een pronkstuk van sierkunst was, de
de eenigen, die we zien aankomen, zijn
eerepoort, de triomfboog in de Rijmstraat.
zwermen angstige, geagiteerd ronddwarrelende
vogels, opgeschrikt uit hun heerlijke, rustige
Zijn evenbeeld op de Bonlibreg gaf hein
plekjes in 'het veilige boach. Met tientallen
weinig toe in fraaiheid van lijn en frischheid
Van kleur.
vliegen zij weg, over het Bezeidenhout heen,
het slot van het voormalig riddergoed, dat
nu natuurlijk niet meer van den landbouw,
moor van de industrie leeft..
De elegante dogeart , niet twee vurige
bruine paarden bespannen, hield stil voor de
:deur van het hotel. Onmiddellijk na liet in.
stappen, vierde de livrei-koetsier de teugels
en de paarden reten zich in draf.
Dasburg maakte denkelfden ongeacheveerden,
onregelmatigen indruk, die alle snel tot bloei
gekomen industrie-plaatsen kenmerkt. liet hield
het midden piemelen een dorp en een stad.
Eigenlijk bestand bet plecht& uit twee hoofdstraten, die elkander kruisten, niet prachtgehouwen , waarvoor ren groote stad ziek niet
zou schamen. De gevelrijen werden echter hier
en daar doorgrote tusschen rui in ten gescheiden;
hier en daar onderbraken zelfs kleine boeren.
huisjes met stroodák en verwaarloosde muren
de trotsehe kasteel..
Spoedig echter waren link, en rechts de
huizen ten einde. Men reed in een schaduwrijke allee en sloeg daarna re» zijweg in.
'ben minuten.later reed het rijtuig door een
w ijdgeopend tuinbek een met grint bestrooiden
w ig op, doorloopende tot nan• het terras van
velt ka:deelachtig .geboow van twee verdiepingen, aarvan de zijs [engels door Mare Wrens
war. imtlainkeenl. Het rijtuig reed hel terra»
op tot aan liet bonlos ars toet een enk bracht
de koetsier de paarden tot staan.
Doe »bediende :rail uit de vestibule mar
voren en
. ita antmeard op een "eeg van
11,11eintralld ,Kascm

lieer.0 marde» gen acht ilmar itatina•slo
In de name iestilnale . 111r geheel en al
paste bij het ...pauw uiterlijk ten het kas.
tra
;uitdeden de bezie-kers sieli ten de
nk,tjam.all en ier...roken loin
Ik- knecht

opende. een deur en Kersten trad, gevolgd
door Werner, een kamer binnen, om vervolgens te worden binnengeleid in een groot en
prachtig gemeubileerd salon, waarvan de vleugeldeuren en de vensters op het park uitzag..
Twee dames verhieven ziek hij liet binnentreden van de bezoekers van hare fauteuil..
De eens dame leek nog zeer jong, de andere
was reeds tamelijk op jaren.
De geheimraad stelde voor.
Dora reikte Werner met ongedwongenaninzaamheid de hand en zeide
',Welkom hier! Dom Kersten heeft ons
reeds zoo veel van n verteld, dat wij ons
verheugen, u bij ons te zien..
Zij verzocht plaats te nemen en Werner
had eerst nu de gelegenheid, de dames nauwkeurig op te nemen.
Mevr.* Schottelius zag er al heel onbeduidend • uit en maakte een ietwat .verkree
keldena indruk, hoewel ze met voornamen
eenvoud was gekleed.
Dnra was een hoop, slanke vrouwengestalte, die, haar lengte in aanmerking genomen,
wat voller had kunnen zijn.
Haar gezicht had een edelen dvaten vota,,
het voorhoofd was barg en blank, °Inpikt
door donkerblonde, dichte lukken. De oeps
was hing en smal, een weinig opgewipt.
Dit 'amati. sou het gezicht iets vroolijks,
zelfs iets vermetene pieren hddien , zonder
den weemoedigen trek
den mond, die
het .welnel ernstig maakte en dr liDMell die
meestad vest op elkaar gekkend 11.1111.11, mimotee
vol deed meidje., Een nierkenanlige venindering raider onderging het Mrairilt, Iranneee
Dim holte. Ren' am het. als gleed her
mailichf 'oer haar gelaat mi in .haar IMninr
yo.n.n lome 1,111 miiiilerlijke Klem.

achter de, huizen verdwijmed. Bij elk nieuw
tmenden aanblik als het programma „betrofschot komt er weer een koele zwerm te voorOrkest-muziek, zang, dans, tableaus, de
schijn, die, eerst nog stoutmoedig, ten slotte
groote bladen hebben het n al uiterst gedetoch vluchten voor het raadselachtig, schriktailleerd verteld en we kannen dus volstaan
aaajtugend gebeuren.
Gelukkig, nadat
ook onze aandacht
door pen vliedende
vogels meer getrokken wordt, behoeven
we niet lang meer. te.
wachten. Een gespannen beweging gaatdoor de mensehenrijen t de Moet komt.
Daar is ze reed.
'Voorop agenten te..
'paard en dan rijtni-,.
gen wiet gemeenteautoriteiten, dan lin-serenen daarna komt .
onze :Koningin met,
aan haar rechterhead
Koning Christiaan,
lang en donker van
raam C.1 L. Veins n.
uiterlijk, haast te,
H.M. Koningin Wilhelmirm met Z.M. den Koning.ven Denemarken.
lang voor het kleine
blauwe marine-mutsje met zilveren rand, dat
met te zeggen, dat alles zeer in den smaak
hij droeg en welk ongewoon hoofddeksel bij
viel bij de Koninklijke Gasten, die telkens
ons een eigenaardigen indruk maakte. Dan
geanimeerd het sein tot applaus gaven.
volgt ook Prins Hendrik met Koningin Aleian.
Eerst laat was de soiree geëindigd, celfa
dril» en we zijn nu in de gelegenheid, ons
wel wat erg laat werd het, waar de 10 minuten,
zelf te overtuigen van de beminnelijkheid en
.gereaerveeed uitsluitend voor het vertrek der
eenvoudige vriendelijkheid, waarom Zij zoo
Koninklijke Echtparen, er wel 20 werden. Deck
geroemd wordt. Ongedwoegen, met kleine,
het nog Bene aandachtig beschouwen van al
allervriendelijkste kinkjes 'groette Zij het geesthet fraais, dat de getoiletteerde dames en
driftig juichende publiek en wie het niet wist,
herren te genieten gaven, maakte het wachten
zou het aan Haar niet merken, welke vertot geen al le zware taak. moeiende dagen er achter Haar lagen.
Ook de uren van ontspanning, tevens inVan den Zondag salt niet veel te vertellen,
spanning, die gingen volgen, bezwaarden blijkdaar er weinig plannen bekend waren gemaakt
baar deze beminnelijke Koninklijke Vrouwe
en deze ten slotte nog heelemaal anders uitniet. Toch was er nog een heel programma
gewerkt werden.
af te werken. Allereerst al het gastmaal, dat ' Te vermelden valt een autotocht naar de
ten 7 ure plaats iggind in het Paleis en dan
Raaphorst en later naar modelboerderijen te
ten 9 uur de gala-soiree in het Gebouw.
Zoetermeer ondernomen door Prins Hendrik
Ieder, binnen en buiten het Gebouw die
met Koning (:hristiaau en gevolg.
dan ook maar .enigszins nagedacht had,' zal
Daarna werd een rijtoer gemaakt. Echter was
het niet kwalijk genomen hebben, dat de
het late uur 16 uur ongeveer) oorzaak, dat
gasten iets later dan bepaald was, het, prachtig
vele ménechen, wachteosmoe, maar naar- huis
versierde Geboulr binnentraden. De stoet van
waren gegaan en er dus »iet zoo keel veel
schitterend gekleede geïnviteerde», die egt
publiek langs den weg stond.
dien tijd Gebouvoraarts toog, was trouwen. wel
Hebben echter de Bezoekers toen Den haag
in staat, de wachtenden buiten bezig te houden.
niet op haar gunstigst gezien (de zon was al
Waarlijk, het was een prachtige aanblik,
goeddeels weg en de wind werd guur), naar
dien de gevulde Gebouwzaal bood en onwilwe hopen zij» de andere indrukken in staat,
deze te verdringen.
Aan den ochtend van den dag,
dat we dit schrijven, zijn es vertrokken, even
vriendelijk, even
pittigen vroolijk
r
van uiterlijk als
ze kwamen. Mogen ze goed en
wel aankomen in
_het neleriand,
dat lien zonder
twijfel reeds niet
verlangen wacht,
het sympathieke
✓orstenpaar, dat
hier in twee daPaste C. J. L. Vermeulen.
gen 1.00 ODE+ hart
Z.K.H. Print Hendrik der Nederlanden met H.M. Nonnen Alexandrine van Denemarken.
wistteveroveren.
lekeurig vergelijkende met den gala-avond, die
„Gaai bye!" riep Koning Christiaan vioolijk,
nog zoo vench in ons geheugen ligt, zonden
vanaf de Dambrog naar het stoomschip Thmeus.
we haast geneigd zijn, dezen als nog meer
„Goed heer' roepen we Hun beiden Me, niet
geslaagd te beschouwen, zoowel wat den schiteen stille koop: misschien tot weerziet».
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Het gesprek liep over Werners reis; verder
gelukkige geweest. De grootvader van den
over Belgische en Duitache spoorweg-toestantegenwoordigen graaf werd niet, Booste zijn
den en over het weer en tenslotte kwam men
voorvaderen, soldaat, doch jurist. Hij liet
overeen, dat de heeren om zes uur. zouden
een aardig kapitaaltje na. Zijn zoon, de vader
komen dineren.
van den jongen graaf Edmund , werd mijnWerner zon met de auto int Saarkirchen
bouwkundige en is hier met succes een eigen
gehaald worden, terwijl Keraten~eigen
mijn-exploitatie begonnen.
rijtuig zou komen.
Daar de tegenwoordige graaf een uitstekend
Het korte, offieieele bezoek was geëindigd.
onderlegd vakman- ie, werkt hij met spd!,
5 1k hoop, dat het u in Dasburg en op
succes, dat hij zijn bezit aan mijn- en berg.
onze werken zal bevallen., zei Dora, terwijl
werken voortdurend uitbreidt. Hij heeft een
ze Werner de hand reikte.
gelukkig gesternte. Herhaalde malen heeft hij
En weer trof hem het aanvallend lachen,
kleine, waardelooze werken in exploitate
dat haar jong gezichtje verhelderde.
genomen en ze zoo uitstekend weten te bePenige oogenblikken later reden ze weer
werken, dat zij Int goed wat opleveren..
naar basbug terug.
Na een korte pauze wees de geheimraad
Kort nadat ze liet slot ver/aten hadden,
naar rechts 'en zei
kwamen ze een rood geschilderde autotegen,
« I hierboven • ligt het landgoed 'vershoven,
die in matige vaart non kwam rijden. Naast
dat aan mevrovw Barbara G lover toebehoort.
den chauffeur aan het stuur zat ongenschijnlijk
Die vit er warnapjes in. Haar goed in veel
de eigenaar.
waarst en daarenboven bezit ze een aantal
Kersten wisselde een vertrotorelijlen groet
zandgroeven, die ze heel voordeelig verpacht
met degen heer, wien» gelaat voor het grootste
heeft. Ze krijgt dus heel wat geld binnen.
deel door een auto-bril verborgen was.
Na den dood van_ haar man leidt ere dakaken
',Graaf Klinters, zei Kersten, ',waarschijnlijk
alleen. Ze is een A merikaansche van geboorte
gaat hij op bezoek bij de dames. Ge sult wel
en WO DU en dan heeft ze den duivel in liet
prettig kennismaken met hem mi hij van zijn
lijf. Voor alle ktingen wijd en zijd in den
kant verheugt zich er insgelijks op,
,ilmtrek is zij de tomaangeefster en gij zult
leer. kennen- Een knappe, vlijtige jonge
haar ook wel smedig lesren kennen, daar zij
man. ]lij is nuk berg-aemour en werkt de
een buervronw van u is op de Theresia•
familiedwaittingen met sucem omhoog. De
werken..
v erlande graaf nl nog eens sehetrijk winden
• k reisde samen met een dame Van Neoburg
en kan dan aan het grafelijk haai, bet oude
tot I rifibratil.
i
Daar werd ze door een knecht
dallail.11 weer schenken • dat geheel verloren. met een genoten nron afgehaald. Ze maakte
gegaan wee..
eau Enrineiten indruk en ook ham koffer
as, te oordeel. Haam het merk kaar den •
r is dia jonge man 1.1'f•
sda een verkorting Va» liet . linkerbeen is
fahrikent all 1.unden.•
erfelijk in de familie. Eigenlijk is die Inndbm no die dong rr tnnter t111 .7. s-ir •
.4audighrid enne de lamste generaties ree
11'oralt neri. olgd •
Kersten.
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DE MODE.

,En de capes?• vroeg ik aan haar, die
wel rap vriendelijk is mij af en toe op hoogte
te honden van hetgeen er in de groots Seinestad zoo al voor wetenswaardigs op modegebied
voorvalt.
! zoo gauw
aDe cePee?" zede zij,
els die het gedaan hebben ....
En zonder dat er van te horen de groots
trom over geroerd is, — ik bedoel, zonder
dat iemand er zich in afkeurende, noch in
goedkenreoden zin over heeft warm gemaakt, —
heelemaal niets van dat alles: de cape kwam,
. men zag haar, — zij had overwonnen! —
Een triomf! — Nn moet men dan ook
toegeven, dat er zelden een -kleedingstuk ten
rooneele is verseheoen , dat zéd aan alle
mogelijke eischen voldoet. Zij is comfortabel
en toch elegant, licht, soepel, envelloppant, —
iedere leeftijd kan haar dragen, bet jonge
meisje zoowel als de grootmoeder, en dat nog
wel op ieder uur van den dag, 's morgens in
dezelfde wollen stof als de japon, streng en
correct, zonder andere versiering dan een
satijnen, flaweelen kraag; — 'e middag, in
taffetas of satijn, 's avonds in liberty, ers7pe
de Chine ene. —
• 'Zon zij, — zoo opperde ik, eau werkelijk
de teiloren;de gaan verdringen?, — .Geen
kwestie van, — die is en die blijft de krotteut
par excellence, — om dat te kunnen con, stateeren zoudt ge 's morgens in het ;lois een
kijkje moeten neme», — de tailleur heeft dan
verreweg de meerderheid, — veel blauw serge,
• -veel wit en zwart ruitje., ook- veel engelsehe
stoffen en altijd vergezeld van een wit vest,
linnen, piqué, zijde, satijn maar altijd wit, —
Ja , het is opmerkelijk, dat de cape het
minst voor ongekleed wordt gedragen, — één
op tien, zou ik zoo zeggen, .... maar ga
's middags op het theeuur eens bij Volnev
zitfan , dan ziet ge de vreemdste, meest Miéénloopende modellen binnenkomen, — geen
meid eigenlijk, die hetzelfde zijn, — maar
altijd elegant, en — dit doet allee: goed
rdtsffetb
herinner mij er een van duifgrijs laken,
gevoerd met wit satijn, die van voren bij
wijze van .jul gekruist was, terwijl een
enorme vierkante kraag de schouders bedekte.
Een andere van Marineblauw laken werd
gedragen op een taffetas japon van dezelfde
klem — aardige japon met drie geplisseerde
volants —, van voren was zij heel kort,
zoodat de armen van den elboog af onbedekt
bleven, van achteren daarentegen hing zij heel
laag neer, — en ook hier wes'e een groote
vierkante kraag. Nog een andere van donkerblauw laken heeft snij bizondor getroffen,
doordat zij mouwen had, die door de pèlerine
zelve gevormd werden en die van de polsen
door een zwart satijnen lint sloten.
Over het algemeen kiest men voor deze
middag-capes donkere kleuren, — in elk geval
»iet meer de schreeuwerige nuances, die in het
vroege voorjaar opgang maakten
dat ie
nu ook al wede voorbij ,
Het donkerblauw
ie nu favoriet in den wedstrijd, — ultra-violet,
grasgroen en kanariegeel hebben het afgelegd
tegen euède en zwart, — en tango',
o
maar men herinnert zich ter nauwemood dat
heet even eerre verschijning heeft gemaakt ...e
,Dus valt er werkelijk ietwat stemmigheid
- le constateeren?. 'vroeg ik met eemsehemerieg
van hoop in 't hart, dat ik diegene onder
mijne lezeressen, die zich over de eonbetamelijkheid der pa rijache modeas geergerd hebben,
von kunnen gernetatellenl
Mijne zegsvrouw begon hartelijk te lachen
— mijn vraag scheen verharend naief te zijn geweert! — ',Doe geen onvoorzichtige wenschen!
t ril» zij, esoodra de mode eek bekeert tot
mernmigheid — en tot s,énetemmigheid — dan
wordt zij vervelend en
rij vervelend is
alt er niets meer over haar te vertellen! ...
het; ast is, heerseht er nog de grootar
mogelijke vemeheidenheid , — ieder huig volgt
eigen richting. — de Pene fillntlisie wordt
dur de andere biantwmird - dat geeft leven
mi beweging in bet koninkrijk mok. Terwijl
. • ruige routnrieni nog getrouw blijven aan de
drajieeringen
honig., geven anderen de
"zieke*, aan een terugkeer tot de immune,
krat salreta. japon.» , dir als reit zak losjes

•

eens op die manier te laten kappen, — dan
in elkaar schenen te zijn geregen, kon men
toeval ontstaan WAS, zou langer duren dan
teniet andere!
S.
ziet ge beter hoe n die verandering staat,
de laatste maal te Dengehamp kanten robe sdan wanneer gij dat zelve probeert. Voor de
chemisee zien gaan; — sommige °tegentje
CORRESPONDENTIE.
Or én 1 erwije ik naar herhaalde advertenties.
dragen ver onder het middel breede ceintuurs
Mej. M. W. Hek oog een weinig geduld,
— andere, niet mindei .elegant -vertoon.
r te L. Ik weet Beker dat n in
II. v.
— wij schrijven nog Mei, dat ie nog. geen
japonnen, waarvan de taille, dank zij een
onze groot°
emagazijnen eelt vinden wat
seizoen voor het gevraagde.
reusachtige. vlinder-strik, ter hoogte van de
n bedoelt. N r Drasse
gaan zou dus dom
schouderbladen schijnt gelegen..... "
V.
Anna d. G. Het eenvoudigste is om
en duur zijn.
Vraag . mij no niet wat het karakteristieke,
het domneerende in Me mode van -ebt seizoen
ie — ik nou u daar geen antwoord op kannen
na afloop een kinderstemmetje .Waarom •
geven.
werden m e met de spelletjes niet weer op het
•
Er wordt un alles gambakt en er wordtWat een aardig en gracielijibeneeg Zaterdagmemel geroepen.'",
van alles gedragen. De smaakvolste zoomt
middag in Diligentia.(frooten en kleinen vulden
Vooral door.de grooteten werden met sierlijk
als de zonderlingste vormen zijn gedurende
de zaal, . groeten en
de twee laatste maanden allerakeligst volgair
kleinep werkten op het
geworden: zn. ziet • dingen; die werkelijk
Podium. Het was een
een parodie lijken op wat eenmaal een geDalcrozedemonstratie,
lukkige creatie van den eerste atelier is geweest.
een jaarlijksch feestMaar zoo gaat het altijd en het kan niet anders:
spel van Louise den
het origineelste model wordt banaal, wanneer
Hollander -met een
het tallooze malen wordt gekopieerd. En • greep van hare leer— dan Vergeet men ook maar al te dikwijls,
lingen.
dat"iedere mode-caprice nog maar niet geHet gedeelte voor
schikt ie om tot mode te promoveer.
de pauze werd groetenDaar hebt ge nu b v. lieLajlerlaatete• een
Effb-i—e-indje kant, dat rondom onder uit
oefeningen ingenomen,
den rok komt kijken en het effect maakt van
waarbij de leerlingen
een alleronbescheidenst stokje pantalon
op het gehoor verIk' heb het gezien aan een toiletje, van heel
schillende • rhythmen
teer-parel-grijze taliet... Het mooi geborduurde,
moesten uitvoeren, of
wijd-open kimono-corsage had een kraag en
zelf maten en rhythondermouwen van demon en de van achteren
men
improviweren
á la la veuse opgenomen rok vertoonde dan
Wij zagen ook kleindiezelfde kant. Zéd stond het volstrekt niet
tjes loepen en improHet looded der ariakwartamaa
dwaas, men lichte ook niet, vond het hoog,
viseeren in
tot e
stens een tikje pikant; maar -wacht nu eene
maat toe. Dan waren er rhythinische spelletjes
beweeg verschillende dan sen uitgevoerd, o.a.
tot zoo iets algemeen wordt, tot de Boende
als "'Schaap en wolf., ',Paardje spelen., ',De
Mazurka 1' moll Chopil...;door de leerling
•taffetas en de voorname aleneon door een
vroolijke rijen., die de kleinen in de zaal
ontworpen), bister Verlost Schumann (door.
flodderstofje en ordinaire kant zijn vervangen,
deden watertanden om mee te doen. Ik hoorde
twee leerlingen na elkaer, ieder naar eigen
-e niet om aan te denken ! Ik zie de ',pijpjes!,
vinding!, Schmerzensal rennen om een trem te pakken.
weleer Beethoven;door
.11et is eigenlijk een schijntje van wat
de leerling ontworpen,
onze grootmoeders in werkelijkheid droegen.
Gillette ge-neg Seks— daar hoert bepaald nog een eirinoline bij.
en. en Frehlings.De crinoline, • mijn waardes riep zij uit
hiftchen • E. - Jacques
— ede crinoline is vpor de,parijsche modeDalcroze, waarin meen
kabinetten wat de ooshgcfie kwestie is voor
jonge meisjes met wade-enropeesche diplomatie
een eindeloos
zige sluiers 'en licht
vraagstuk, dat hen nimmer met rust laat en
beweeg in lomige
dat -telkens, wanneer zij het na veel moeite
kleedjes den lentewind
en hoofdbreken tot »ene oploesieg denken te
weergaven.
hebben gebracht. opnieuw dreigend voor hen
't Was een mooi
staat.
besluit reu den sneef.In dat stadium cerkeeren zij nu.
ollen middag.
Wij gevest hier een
'roep de jupe-entrave geplaatst was en tegen
•alle verwachting ie een succes bleek te zijn,
afbeelding van 't loovolgde een tijd van kalmte, die langer duurde
pen der driekwartsdan men had durven hopen. Drie lange jaren
maat en van het rhethmisch spel e PUrdje
lang, heeft de crinoline toegezien hoe wij in
Paardje opalen.
onze onmogelijke, gevaarlijke, nauwe rokjes
spelen..
als . mussehen over den weg tippelden, zij
heeft ons uitgelachen om Weze volharding in
de dwaasheid, zij heeft letterlijk op de loer
gettlpnwi. beeld, dat de geschiedschrijver van
gelegen om het goede °ogenblik te kiem
Hendrik Ill heeft ontworpen, laten volger, en
en toen is zij te voorschijn gekomen en heeft
zoo ien vrij den koning in het gezelschap van
Het
hof
van
Hendrik
III.
gezegd: e nt mijn beurt.....e
vrou en, waarvan de uitbeelding der (ene al
1.5ehildorij van .31ondoenis.
Groote consternatie in de mode-huizen!
echo oer is dan die der andere. In een door
,Onmogelijk le- roepen de chefs uit, ',onTwee jaren na den Bartholomenenaelit stierf
hoog geboomte en laag se-elkeenas omgeven
mogelijke wij. kunnen u nog niet binnenlaten!
de E-etnisch koning Karel IX, gefolterd door
ruim
heeft de koning eich toet zijn geelDe jupe-entrave, de fourrean, de orgelpijp is
gewetensangsten, in zijn vier en twintigste
schal atgeseheideu van de verdere. hobtaat.
neg kier en gij beiden verdraagt elkander
levensjaar. Zijn broeder en opvolger Hendrik,
En ok de lievelingehondeu, waarvan de ge.
niet .. •
sinds eenige jaren koning van Polen, ont.hiedechiijver verhaalt, zijn niet vergeten.
Maar de crinoline laat zich niet afwijzen,
vluchtte heimelijk het ruwe land aan de
Vobrin links van het schilderij wordt de
zij houdt aan en de heem zijn zwak • zij
Weichsel om ziek naar Frankrijk te begeven,
voorgiond gevuld met een nerveus fijn diertje
beloven een compromis. En nu de combinatie
waar een kroon met grootar luister omgeven
dat als in tier zelfbewustzijn, niet minder dan
van de nog nauwere rok, die ab om de
en een veel meer genotbiedende hoofdstad
s konings hond te zijn, toekijkt, Welk een
enkels vastgebonden schijnt en daarover een
hem wachtten.
verschil dit verfijnde, uiterst levendige dier
bijna even lange, geplooide tuniek van vijf
De vroeger zoo weerbare hertog van Anjou,
met het hondje waarmede de kinderen, door
á ces meter wijdte, — combinatie, die ons
scheen ab koning van frankrijk al zijn flinkJan Steen geschilderd, bs diens rommelige
op een tol of op een dansenden, derwiech
heid te hebben verloren. Vanaf het °ogenblik
huiehoudingstafereelen voor in het schilderij
doet gelijken ....
dat Hendrik zijn Poolsche troon ontvlucht
over den grond rollen!
De eerstt, stap is gedaan, — wij weten
WI., scheen alle energM den koning te hebben
De hond van Hendrik 111 ziet toe, 'net
alleen que eest le premier pas qui matte en
verlaten. Zijn gedachten waren _niet andere
scherpte in den blik als van een ongeweten
we kunnen du alles verwachten! En zeg nu
dan aan ijdelheid en genotzucht gewijd. Zijn
intellect. Wat ziet hij? Het gewone echo...
niet, dat de' crinoline verouderd is en niet
verwijfdheid was berucht. Met de meent gespel den koning. en een aantal dalnes. VOO,
meer in onzen tijd past — dat is alles volliefden zijner hofdames en zijn schoothonden
ome is het moeilijk te gelooven, dat deze
komen waar , maar dat heeft men vroeger ook
sloot hij zich als het ware in het binnenste
meent lichtzinnige rommelt alleenheerecher knie
al gezegd en toch
van zijn paleizen of ie de meent intieme plekjes
zijn over een genot en machtig land als
van zijn park op. Daar vergat hij liet machtige
Frankrijk.
Frankrij
k.
Als 't *00 ie en het moeder staat voor de
rijk, waarover hij te regeer. heette en dat
De
Monticeili intuasehen moralideur, dan moge hier herinnerd woeden aan
zoo oer behoefte had aan de grootste toeseert 'niet. over de levensopvatting van Heneen avontuur uit hare jonge jaren.
wijding Van zijn koning. \ Vanneer dan wroeging
drik III. nam heeft alleen de prachtlievendlet was in, 1710 en liet gebeurde in den
en angst om zijn, in zwelgerij en zondigheid
heid getrokken van dezen vorst. En de eigentuin der Tuilerieén , op een mooien emmer
verbraste leven, hem vastgrepen, socht hij in
aardigheid van den k
g om eiah niet al
avond. Twee dame, die een weinig te roeuitersten nood zijn troost in bijgelvighrid
zijn dames af te zonderren in reis gedeelte van
pulent naar ham zin waren, hadden om zich
of ook wel in pelgrimstochten, processies,
Zijn park, diende den schilder ons aan het.
makkelijker te kunnen bewegen in haar huisboetedoeningen en geeselingen. Hien ie in 't
tafereel een schitterend :klimmen hoselteand
japon eenige hoepels laten maken. Op dien
kort mee weergegeven het leven en de figuur
toe te voegen. Adolphe Montieelli, die in
mooien avond nu, bekruipt haar de lust om
van Ilendrik de derde, dieten slotte zoo genauwkeurig den ',elfden tijd leefde als de,
een, luchtje te gaan scheppen en bezwijken
haat werd door zijn volk, dat volkspredikers
ook in ons land zeer bekend geraakte schilder
zij voor de 'verleiding om hare gemakkelijke
item als het ware vogelvrij verklaarden door
.Daubigne, heeft van dries landiteltaimehilder
huiskleedieg aan te houden. Zij zijn voorhun opruiende gezegden, dat een koning, die
ongetwijfeld geleerd, op welke wijze de schooi,zichtig en gaan, om niet opgemerkt te worden,
een tyran war Z'S hij, dor den een of den
held van een bosah op het doek kore overdoor een eijkek den tuin binnen, waar zij
ander behoorde uit den weggeruimd te woeden
gebracht worden. Het stukje boe. op Ilrintizich moveel mogelijk in. de donkerte hoekjes
Van deern I lendrik de derde heeft Monticelli
relli's . schilderij is verrukkelijk gewhilderd.
bewegen. Te vergeefs! Zij zijn ontdekt, —
een groot schilderij gemaakt, dat uit Amerika,
Het vormt wel den ',kopiistes, achtergrond
het zonderlinge toilet trekt de aandacht, zij
weerkeer' de grootste 'kunstschatten verhuizen,
die denkbaar is voor der groep in zijde en
warden nagewezen, aangegaapt, omringd; het
ditmaal in Europa is teruggehaald..
tune, in allerlei Satijnen gekleed, selsosine
publiek Mietert , juicht, brult van pleiner,
De eeltilder Monticelli. die in 't middelt
erotiseert. !let gezelschap ie ,ara 't wijn drinken.
en de twee arme schbonen woeden meer dood
Van de aan onze een* voorafgaande, leefde,
Breedkelkig zijn de glazen, welke door de.
dan levenil door eer hulpvaardigen moreel.heeft d ezen Hendrik III geschilderd, zonale
vrouwen met een paar v ingempitsen wamden
taire bevrijd en tiaar Inde geleid ...-.
zijn fantasie ziele dezen op weelde en genot
vastgehondmi
dunne glas lijkt af en om
j W. 't wonder, dat zij voor immer haar
beluste! Enne...heel kottitegstioretelde. Ilij heeft
de teerheid Vul, ren Zeepbel te hebbes, die
goeden naam meenden kwijt te tij» e
luns gmattiklerd overeenkomstig liet beeld dat
een kunnen II edel irgrrn. I fp den Vone,..r.tend i••
Het kwant evenveel heel anders
!
de geschiedschrijver mine mus beeft gekeerd
edit 11 ijidion 1
lezz•lo'll
rue lite. gelikint•I.
Zij hadden Met gereketad_op_sinentht tut
temidden ene zij. ka, T„
Deze'
linr I. ha 0114dell
%eer dr
navolging.
hare iniafeien eigen is.
• 'radii den, linies. Zif Aide,. re d l • kid z.ser.
hofdames sou Mia's r. sijs, doch is sneetttt i tt volNadat nen twee dagen lang gelachen had
ledig juint. Tens,hlei, <Isis tee
ulimoe•
rond
ds. kimme 1-• weer ep Mut
lier geval, rond men het eiei zoo gek
dame, die lui aan rijsi hof Itnrl gernepen en
sellitentonid. lui got nors ern der dinne•
»teer en Mi enig inter dage.*
volgde enen
in • er graelzelisi. hij trachtte Or mg.
delizieles. 'rijn eierlijk smart
egden Imere
het voordweld.
'de mode , dir door eto
els, af hij wl het 1.10.1.. Int .dmike vee,
Ik ,
heeft zoet taant.. Net

DALCROZ E-MATINEE.

KUNST.

deze. vrouwen die in lichte gewaden zijn gehuld. Meer op den achtergrond nog zien wij
een nar, die in 't vuurrood gekleed een paar
treden naar het tuingedeelte waar het gezelschap zit, afdaalt. Dit rood van zijn kleeding,
het zwart van 's konings baret zijn de meer
donkere partijen in de kleuren van de gansche
groep.
•

De kleur der damesjaponnen is van een
zilverig grijs: een goudig grijs en een zilverig
.overbloosd grijs. Er is de meest uiterst fijne
schakeering in de kleeding der dames aangebracht. En de kopjes zijn ieder afzonderlijk
van een schitterend schoon. Men ziet het:
niet alleen prachtlievende koningen zijn het
die bewonderen kunnen. De schilder Monticelli

heeft in zijn kimstenaarsdroomen de werkelijkheid van den Franschen koning trachten
te benaderen. Als een volgeling van den
schilder Di., en een bewonderaar van den
schilder Delacroix, heeft Monticelli de feeërie
van seboone kleuren zeer bemind. Wie zal
zeggen of niet de absinth, waaraan Monti.11f
verslaafd was, die liefde voor kleur, de

hevigste kleurengloed, niet heeft aangezet tot
dien schoones overvloed, waarvan wij thans
genieten mogen. Van al zijn werk dat in ons
land nog al eens is te zien geWeest, is Preyers
schilderij het schoonste.
Hef hof van Hendrik III is als de Staal.meesters van Rembrandt, Monticelli's meesterwerk.
A. no H.
•
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Weent Vergaddriij rij
Def ocrijiltion d ij 23 ed 24 k I 4.
Een geregeld verslag van hetgeen op deze
Algemeen Vergadering gesproken, behzedeld
en bereikt ie, ga ik n Met geven; stel n
gerost, waarde lezeressen der Haageche Veenwenkroniek Om een bepaald doel breng ik
_deze vergadering onder uw aandacht; om
welk? dat zal zich in den loop van de beschrijving vanzelf wel aanduiden
Op den eersten dag van deze bijééekomst
kwam — na het gebruikelijke op alle jaarvergaderingen -'openingsrede, versslagen, benoemingen, bepalingen, verantwoording —de
fusie tot stand toeschen bet Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond en
den Vrijzinnig-DemocratischeeBogd.
Een fusie op gezonden grondslag, de belde
deden vrijlatend in hun tweëerlei werkkring,
maar optrekkend in - één gelid waar het de
politieke aatje betreft lk•geloof wel, dat de
beide bonden mogen worden gelnkgewenseht
met deze samenwerking,, die ieder van hen in
zijn zwakke zijde steunt en sterkt, en dra
hen gezamenlijk weerstandtskrachtiger -er bewuster maakt.
's Avonds hield Dr. D. Bes — op. zijne
wijze, die een beate wijze is — een rede over
,De Regeering en de Partijen.; daarna was
er nog een gezellig samenzijn.
Zul ik e eens wet bekereee ? ik see.istliee
eersten dag niet aanwezig; een huisvrouw kan
niet altijd weg hè? maar 't verslag is juist;
&ervoer heeft vriendelijke mede-hulp wel willen
zorgen.
Zondagamorgens dan, om ruim tien uur,
heropening van de vergadering; op het podium
tusschen de mannenhoofden van het Hoofdbestuur, ook dat van een Vrouw, mevrouw
Maasfeldt de Witt-Huberts:
Mevrouw Wijnaends-Franken en ik, die
na elkaar, ieder vier jaar lang de ree hadden
deel van 't Hoofdbestuur uit te maken, zaten
nu als sBenjamiena's-afs weer gewoon in de
zaal. Wel. leerrijk zoolt verandering: en
grappig, dat je toch even je aanpassings-vermogen in werking moet stellen, om in de
nieuwe toestand weer i n te zijn.
Eigenaardig is het toch maar, dat de
Vrijzinnig-Democratische Bond de eenige politieke partij blij ft, die geregeld een vrouw
in haar hoofdbestuur benoemt; waarom andere
linkerpartijen niet volgen, vooral de S. D. A.P.
niet, is me nog altijd een onopgelost raadsel.
Al was het alleen maar als symbool; als
banier duidend het algemeen voelen en denken!

Feuilleton.
3)

VROUWENREGEErtiNQ.
Naar het Duiteek van A. Oasen KLAMMU.M.
(Nadruk verbod.):
Werner gaf een korte beschrijving van zijn
medereizigster" en Kersten verklaarde: ',Dat
was ze. Een interessante boeiende vroom,
even in de dertig. Ze kan natuurlijk elk
oogenblik een huwelijk doen, doch het schijnt,
dat ze haar 'onafhankelijkheid hoogei stelt.
Bovendien weet ze ook wet, dat het vooral
haar vermogen is, dat de ^ aanbidders zon
aantrekt..
spat ii iets, waarover min of meer wel
alle rijke veemen en ambtjes zullen te klagen
hebben, die voor de eventualiteit staan, te
trouwen. , 'merkte Werner op.
Tweede Hoofdstuk.
Stipt op dén vastgeetelden tijd kwam
's »vonde de auto uit Searkiretten om lVerner
af- te. halen. Hij was in rok, hetgeen hem
rker elegant en voornaam stond. Vliegensvlug
bracht de sato hem naar zijn bestemming. In
de hall ontving hem weer de knecht, die
hem naar den *alen geleidde.
s I te familie is in den tuin. Mijnheer hemen
insekt oog MI kleine machtig met de
Mom.*
Wener bewkossede dna aalon , waar bij

floofdreriactrioe:
LUGTEN—Ruuu.
MOVrOU-w
maar er zijn nog veel indér voordeden voor
beide zijden."
le de wal zelf, doe ab gewone leden,
waren tuesehen de mannen oog wel wat weinig
vrouwen aanwezig — al gaat het meezend° —;
ik schot ze op één tiende van het gezelschap.
Als algemeen bekende personen mag ik dan
wijzen op de kamerleden: Bosch, Limburg,
Roodenburg, Merchant , . Ketelaar en op aar.
Druck., me. Fokker, Frans-Netschei
En nn kom ik waar ik eigenlijk wezen
wil: 't is toch zoo goed, en zoo noodzakelijk
dat denkende vrouwen — die nu eenmaal al
weten, dat ,politeke geen aardig spelletje is,
maar een leiden der gebeurtenissen, een aangeven van de vormen waarin het praktische
levert neer zijn eigen aanwijzingen, zich verder
ontwikkelen zal, — lid werden van een politieke partij, gekozen, na ijverig onderzoek,
ab de eigen vérstaerder en geffioe,dsbehoefte
het allerbest weer te geven, dat ze lid woeden
van een afdeeling, de vergaderingen bezoeken,
stem uitbrengen, wenachen verdedigen; afgevaardigden mee mandaat geven en zoo van te
voren reeds mee het karakter bepalen van de
besprekingen en besluiten (ook 'ter Algemeen
Vergadering, die de leiddraad zullen vorden ,
waarlangs deze heele politieke orgaenatie zich
in de Daaste toekomst bewegen gaat! Kamerleden, ter vergadering aanwezig, hoores wenschen uiten en verdedigen, motie. aannemen;
bergen het gehoorde op in Mui voorraadschuur,
verwerken ,het, hoed. hei onder hen latentebelangstelling .. . tot ter eeniger dage de kans
komt om die wenschen, versterkend hun persoonlijke gevoelens, in de wetgevende lichamen
ter sprake te brengen, en ze vast te doen
leggen, in het leven-regelende, wetten en besluiten.
Dat ie de sterke verstandsoverweging, die
vrouwen moet brengen tot aansluiting bij
politieke partijen .... ook • het gemoed, de
groote motor van het vromvenvoeku , zal nog
spijs deelachtig worden.
Aan de orde kwam ,• als belangwekkend
middelpunt van dien tweeden. dag, de recht stoe stan d der Ambtenaren. ,Bespreking
van de vragenlijst, samengesteld door de ter
sake benoemde Commissie, in verband met het ^
door haar uitgebrachte verslag*.
Taai, denken misschien enkelen van u, en
alleen maar voor de ambtenaren zelf van belang? Geneer u niet! spreek het maar gerust
uit, gij, politiek-nog-niet-bevoegde burgers,
die vrouwen zijt!: het werd ter vergadering
skSk beweerd door eenige w e I politiik.bevoegden , n.l. door mannen. .Dat is en zoo
spijtige antwoordde de voorzitter der commissie,

Hanen nl( Anunneratme n ~MIE:
K NBUTERDIJK 16, 'a.B-BAVENHAGE.

- PRIJS DER ADVERTENTIËN:
Van 1-6 regels f 1.2k. Elke regel meer f 1120.
G r oot e letters worden naar plaatsruimte
berekend.
atemnement beleitzolkr

me. E Fokker eclat het verband tussehen het
ambtenaarsbelang en het algemeen belang nog
Met door ieder gevoeld wordt, en wie de
zaak maar even aanvat, zal toch onmiddelijk
de dooreen geweven draden in handen krijgen,
Laat ik s den inhoud van enkele punten
eens even mogen noemen:
Welk belang dient bij een wettelijke regeling
voornamelijk in 't oog te worden gevat; dat
r -ambtenaren-, of dat' vankétIié MED,
waaronder zij ressorteeren?
Moet de rechtstoestand no z. g. ambtenaren
en van werklieden aan een zelfden tak nn
dienst op gelijke wijze woeden geregeld, of
ieder afzonderlijk?
Moet de mohammed van mannelijke en
vrouwelijke aanstelden andere verschillen
temen dan de regeling van verlof voor de
gehuwde vrouwelijke aangestelden gedurende'
eenigen tijd vétir en na de beValling?
Moet een ambtenaar, eenmaal in dienst,
tot aan den peimioeneleeftijd in dienst gehouden
worden, zelfs, als door inkrimping van het
bedrijf, zijn taak overbodig geworden h'
Mag ontslag woeden gegeven, niet op eigen
verzoek, zonder de beslissing van een sekeidegerecht in te roepen?
Mag roo'n scheidsgereiht de herplaatsing
van den ontslagene gelasten?
Behoort de overheid zich te bepalen tot
het eischen van nauwgezette waarneming van
het ambt, en zich te onthouden vin,
beoordeeling 'van het privaatleven;
van den aangestelde?
Behoort voor den- aangestelde te bestaan
vrijheid van meeningsniting in woord i
en geschrift, niet bewerkt door eeltig
preventief voorschrift, doch gaande tot daar
waar een dienstplicht mocht zije-gesclionden?
Mag hij zich veenenigen met wie hij wil,
en die vereedgingen naar eigen inzicht regelen?
ene. CM. enz.
Wie toch maar ooit met het moderne leven
is in aanraking gekomen in daad of gedachte,
voelt hoe het hier prikt, en als een egel
zijn stekel. naar buiten zet. Wat een moeilijke
vraagstukken allemaal, en wat een diepingrijpende, en toch, ze moeten geregeld .
woeden, boe eerder hoe beter: ambtenaren ^
verdienen een stevig-staanden rechtstoestand
en een staat, die op ijst ambtenaren, ontevreden en weifelend in een niet geregeld
rechtsverband, niet rekenen kan .... komt te
eeniger dagen, maar ééns stellig, in een onmogelijker toestand, die zelfs in tijden van
naad, tot zijn ondergang leiden kan.
Voldoende belangrijk het vraagstuk?
11e Commissie oogstte veel lof voor haar

uitstekend gedocumenteerd en overzichtelijk
.verslag, in brochurevorm verschenen-; tot
een eind-besluit kwam de vergadering niet,
daarvoor ia de stof te omvattend en te veel
een vraagstuk 'Van wetgeving; maar wie zal
beweren dat zijn persoonlijk inzicht niet verrijkt, zijn overzicht niet vereenvoudigd is, en
dat de lijnen beginnen ziek af te trekenen,
waarlangs bepaalde ,weueehen nellen kunnen_ .
geformuleerd woeden, als de officieels wetgeving de regeling-in handen neemt?
En nog iets kan men, rustig luisterend
naar verdediging en debat van soo'n vraagstuk
leer.. bescheidenheid, eerbied voor het intellect-werk, dat van-zelf-sprekend geleverd
werd; begrip van moeilijkheden, die bij :slordig
overheen vliegen niet eens rekenen te bestaan,
geduld wanneer een regeling wat langer
uitblijft dan luchtige niet-verantwoordelijkheid,
of boven de aarde zwevend enthousiasme,
meenden te moeten toelaten:
Na den noen gingen we over in -H e i eh oudelijke Vergadering; de pers verdwijnt,
de leden schuiven wat dichter aan, de outicieele blaadjes gaan van de monden, Plannetjes
worden opgeworpen, waarheden over-en-weer
gezegd, een beetje boosheid bevrijdend gelucht,
nieuwe idee'e besproken, gewikt, soms afgekamd,
verhoudingen met andere organisaties vrijmoedig epen gelegd
enfin, dan zijn we
in de keuken van een politieke partij aan- .
geland, en zien precies hoe de kok en zijn
hele.em de spijzen bereiden, die dmirna slmeeuz
zoo piek-fijn maar niet meer in hun ingrediënten onderling te scheiden, zullen woeden
opgediend.
Natuurlijk mogen we niet» vertellen van
zoo'n Iluiahoudelijke Vergadering; maakt 't
hwr nog niet een tikje pikanter en aanlokkende'?
En is dat nu de spijs voor lest gemoed,
die ik beloofde?
Neen, hoer, 't was maar een onnoozel horsd'oeurtetje! die andere spijs?
Kijk, toen Dr. Bos, in zoo eenvoudiggevoelde woorden d. scheidenden Voorzitter,
Herman Snijders huldigde, en in berin' nering bracht hee onder zijns bezonken geestdrift 13 jaar geleden de Vrijs. Dem. Bond
werd opgericht; toen hij hem noemde den
"vader van den Bond; wees op zijn leuke
humor, die bijeenhield wat opstoof, discessies
nekte, waar ze eindeloos schenen te woelen;
niet nooit verilauwenden ijver en opgewektheid
zijn eenre taak van uit Middelburg, of onder
afmattend reizen en trekken vervulde tot dezen
handen dag.
Toen, we wisten dat 't waar was, en we

reeds in den voormiddag geweest was, wat
In dit toilet had Dora iets imposant, en zeer
nauwkeuriger. Iets bijzonders, waardoor men
voornaams over zich. Weer vloog het bekoorconclusies omtrent de bewoners zou kunnen
lijke zonnige lachje over haar gelaat, terwijl
maken, was er niet te ontdekken. Het was
zij Werner de hand gaf.
een Vertrek in Empire-240, met nieuwe meubel,
,Neem een oogenblik plaats," zei ze, r ee
weliswaar, doch naar oude modellen verhebben de auto niet hoeren aankomen en
vaardigd.
vernamen eenst van den knecht, dat u er
Onmiskenbaar lag er een zekere stijve defwas. Oom Kersten. en mijn tante laten Sick
tigheid over het geheel, een gevolg van den
nog-een oogenblik verontschuldigen; ze hebben
stijl.
zeer gewichtige familieaangelegenheden . te
Bij een der bozige vleugeldeuren, die van
verhandelen en wanneer die twee dit thema
den grond tot de zoldering reikten, stond
aanroeren, komen se zoo gauw niet tot een
een sierlijke tafel, waarvan liet bronzen .einde."
..dag Werner interesseerde. OP de tafel lag
Misschien merkte ze, dat zins blik langs
een, boek, in rood marokynleer galmades.
het boek met den roodleeren band gleed,
Een leeateeken, dat er in lag, bewees, dat er
althang Dora vervolgde: Daar ligt UW heek
oog onlangs in gelezen was.
over de staal-industrie van Noord-Amerika.
Werner meende niet onbegeleide» te zijn,
Oom Kersten heeft er zoo hoog van opgewanneer hij even naar den inhoud keek. Met
geven, dat ik het liet komen. lk heb het
eenige verruwing bemerkte bij, dat het 'zijn
reet groote belangstelling gelezen, sommige
eigen werk
De Waal-industrie nn Noordgedeelten zelfs. herlezen en ik heb werkelijk
Amerika" was, hetwelk hier in goo'n rijken
genoten van den poetiechen toon. Men proeft
band prijkte. Hij voelde zich hierdoor toch
de etterachtige 'geestdrift in' uw woorden en
eenigazina gevleid , althans het deed riem
makt bij het lezen welf ook in vervoering;
aangenaam a.. De bladwijzer lag bij de
onwillekeurig komt men ex toe, u te benijden.
plaats, waar hij zijn eerste indrukken van de
Wat hebt ge een heerlijken tijd, vol arbeid
groote industrie-end' Pittsburg met dichtermaar ook vol vreugde en voldoening doorlijke bezieling had geschilderd blij klapte
leefd <Lear in Pinden'!"
het hoek dicht en keerde - ziek om, want hij
, Inderdaad, u hebt gelijk: het waren manden
hoorde liet zinhen van een vrourrenk leed.
vol vreugde en bevrediging. Wal mij het
Vikir hem 'nood !lom, die juist uit den
meeste trof, gros het grootscheeperhe in de
tuin in de kamer gekomen gras. '/.ij droeg
Amerikanen, hetere» vooral in hun industrie
een isetvangtoilet van een gedempte tint.
ulo buitengewoon Uur raren treedt. Nemen
Met Sin oogopslag mg B ener baar nietten. • iets peui..eles, alles in -het route geelaso, in
anwá gevorteden arm en ere praehtigee hals.
graden stijl opgezet e0 ten onweer gebracht.

Men moet daar wel in vuur geraken en zich
verheugen over wat men daar kan zien en
en kan leren. Maar misschien kent u NoordAmerika ook wel, juffrouw linehwald?"
e lk heb een groot' Amerikaansche reis
gemaakt, maar slechts als iemand, die alleen
voor zijn genoegen reist. Ik benijd u, dat ge
in de gelegenheid inert uw kennis grondig te
vermeerderen, door bepaalde wetenschap te
verzamelen met een vooropgesteld doel.
Gij halt bezigheden, die tol gansehe denken
en voelen beheersehtin. (ie bedt iete, waaraan
ge u niet hart en ziel wijden kondt. Dat mier
de toerist natuurlijk. De toerist dekt van
plaats tot plaats, wordt als een pak goederen
overal heen getransporteerd, ziet vandaag dit
en morgen dat en wanneer hifi dan van de
reis thuis komt, heeft hij inio'n overdelprodr
menigte indrakken gehad, die hij als het
ware niet ordenen noch rangsrhikket kan,
dat er eigenlijk niets den een doodsehe leegte
bij hem overblijft. •
rk heb heel veel gereisd, doelt ten ',Lotte
kaal ik er genoeg van. bi at mij altijd als een
ideaal voor °ogen gmweefd heeft, is ree
studiereis met welk doel dan ook i^ voor ons
vrouwen echter is ion wettelijkheid vrijwel
°lige:loten. Zoo irtt moet, mol ik naij, start,
litifteitgerroon prettig zijn. Doe loeft het
reizen, dan heeft het zien een duel en liet
leven inhoud. Zou dem ik er ten mimer ever..
Al tendeer hek ik ongelijk men xietde ditmens
dir awn akelig. hij benadering kent, wel •
eens te veel. door • een ^rooakleterigen heil.
i'n hoek eek*? smet dij., jel.Y•idrifiriL...., tal' 1
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gemaakt zijn van eene lichte, soepele en
vooral goed waschbare stof.
Voor sommige sporten zijn met het oog op
de terreinen bepaalde schoenen of beter schoenzooien voorgeschreven; over het algemeen is
het 't beste geente dunne zooien te gebruiken
daar men hiermede de terreirmateffenheden op
hinderlijke wijze voelt; verder moeten de
schoenen juist de goede maat hebben, daar
•

De einehen van oude apOrtkleeding.
Ditmaal wil ik het niet over eene of andere
tak van sport hebben, maar over iets wat er
in zeer nauw verband mede staat en waar we
niet buiten kunnen a.l. over onze sportkleeding.
Het is niet mijne bedoeling hier een modepraatje te houden, daar dit tot de rubriek
van onze meer bevoegde mode-redactrice behoort. Maar ik wil hier enkel bespreken aan
welke eisehen onze kleeding moet voldan wil
ze werkelijk praetisch zijn en onze sport-beoefening niet bemoeilijken.
U vind dat de sportkleeding zoo moet lijn,
dat ze goed sluit, nergens- hinderlijk drukt
en de bewégingen niet belemmert. Hoe weinig
er zelfs in den tegenwoordigeri tijd nog rekening gehouden wordt met het feit deirgovelen
van ons verschillende, sporten beoefenen, ondervond ik dezer dagen op werkelijk amusante
wijze toen ik uitging om eene tennisrok te
koppen; ik had reeds van eenige van mijne
clubgenoten gehoord, hoe moeilijk het was
eene rok met voldoende onderwijdte te krijgen,
maar dat dit vrijwel onmogelijk zou zijn had
ik toch niet gedacht. In hoeveel verschillende
winkels ik geweest ben, zou ik werkelijk niet
meer kunnen zeggen en het zou ook vervelend
worden al de ervaringen daar opgedaan mede
te dealen, daar ze vrijwel op hetzelfde neerkwamen; als ik begon de winkeljuffrouw naar
eene ruime sportrok te vragen, kreeg ik gewoonlijk ten antwoord dat ze daarvan eene
groote collectie voorhanden hadden; telkens
ontwaakte dan weer de hoop nu eindelijk te
zullen slagen, om toch weer teleurgesteld te
warden; de rokken die men mij liet zien
waren wel zeer sportief toet zakken en knoopsluitingen afgemaakt, maar hadden gewoonlijk
niet meer dan eene middellijn van 75 e.M. ,
onmogelijk dus om er zich vrij en vlug in te
bewegen en bet was amusant om de verbazing
van de winkeljuffrouwen te zien, die vonden
dat men toch nooit zulke groote stappen nam
en die bepaald verontwaardigd waren als ik
zeide. dat ik zelfs met de grootst mogelijke
stap mijne rok niet moest voelen. naenigen
stelden mij voor, dan eene open te knoopen
rok te nemen en een paar knoopen los te

laten, maar ih de eerste plaats waren de
meesten zoo nauw dat ze vrijwel tot de knie
opengeknoopt moesten warden en in de tweede
plaats vind ik zelfs eene rok waarvan bijv.
slechts twee knoopen los gemaakt zijn al
leslijk met tennissen, omdat bij het vlugge
loopen de losse einden op zeer onaesthetische
wijze, heem en weer wapperen; deze rokken
zijn uitstekend voor bergtochten maar niet
geschikt voor eene sport waarbij hard loopen
vereisekt wordt.
Eindelijk hen ik er in geslaagd eene rok'
te einden die detre,r het losmaken van de
plooien en assige andere veranderingen ,geschikt- gemaakt kon Worden; maar het heeft
werkelijk moeite en tijd gekost om zoover te.
komen.
Nu zullen verscheidene lezeressen en schijnbaar zeer terecht geneigd zijn te zeggen ernaar
waarom zooveel moeite gedaan, waarom niet
eenvoudig bene rok bij de naaister laten maken.. Dit zon, natuurlijk de eenvoudigste weg
, geweest zijn; maar voor iemand dié altijd alles
klaar koopt en- er dus geen vaste naaister op
na houdt, is dit makkelijker gezegd dan ge.claari, daar men dan niet altijd dadelijk eene
naaister kankrijgen op het nogenhlikdst"aa.
haar noodig heeft en men mag bovendein een
naaister wel eenigszins kennen om zeker te
zijn dat ze eene dergelijke bnieenmodische opdracht goed uitvoert, daar de meesten het
vreeselijk vinden zooiets te maken dat niet in
de mode is en dan al gauw met de wijdte
gaan smokkelen:
Eleefr een van u wel een, getracht te -tennissen, hockeyen, schaatsenrijden of iets dergelijks met eene te nauwe rok en das de afschuwelijke belemmering hiervan ondervonden,
- of er mee gefietst waarbij de r6E1 vrijwel tot
de knieën optrekt, of getracht er van eene
kleine hoogte mee af te springen, bijv. om in
een hoof te komen, waarbij grootgevaar van
in 't water tuimelen ontstaat, doordat men de
sprong niet groot genoeg kan nemen; door al
deze dingen weet ik, en ik denk wel de meeste
sportbeoefenaarsters met mij, dat nauwe rokken
voor sportrokken absoluut ongeschikt zijn.
Men heeft zoo
k en zoo hartelijk gelachen bij het enkbeeld dat in onzen tijd de
crinolines weer gedragen zouden woeden en ik
moet eerlijk bekennen dat het mij een allerdolst, onhandig gezicht lijkt bijv. twee dames
elftallen in crinolines uitgedoscht aan het
hockeyen te zien, maar ofschoon ik het nooit
geprobeerd heb, geloof ik toch dat deze meer
vrijheid van beweging toe zullen laten en ons
met loopen minder zullen hinderen dan de
hedendaagiche nauwe rokken. Nog iets wat ik
iedereen aanraad is, de rokken kort te nemen,
niet alleen omdat het spelen met een lange
rok onhandig staat.; maar vooral omdat men
bij gebogen voor of achternitloopen zoo licht
op eene wat lange rok kan trappen en daardoor
struikelen of vallen.
De eisch dat onze kleerding niet hinderlijk
mag drukken, geldt natuurlijk in de eerste
plaats voor het cornet. Kan men zonder cornet
spelen zonder dat de kleeding slordig gaat
zitten of de banden van rok, blouse enz. op
onaangename wijze drukken, dan is dit wel
aan te bevelen; anders zijn heel prettig in
het dragen de kleine corsetjes, feitelijk meer
ceintuurs die uit
drie banden of breede elastieken eerpen bestaan welke van voren, van
achteren en opzijde door baleinen verbonden
zijn; als men deze van goede wijdte neemt
drukken z5 niet en hinderen ons ook nierbij
voor- of achterover buigen.
Voor sportblouses en mantels herben we
dit seizoen eene zeer ruime keus, zoowel wat
vormen als stoffen betreft; voor eene sportblouse moet men zorgen dat ze voldoende
ruim is 'en alle bewegingen toelaat zonder
geSaar voor uitscheuren op te leveren. Hiervan
kan men bij de blouses met aangeknipte
In011Well wel eens last hebben; zij moeten

teel mogen noemen. We hebben
slechts te herinneren aan het
bekende voorbeeld dienaangaande, nl.: het
schilderij: Langsmoeders graf (in
het Amsterdamsche Museum
Aan - derge jke
grove op effect
bedachte *erken
heeft Albert
Neuhuys
zich
nimmer schuldja.
gemaakt. Daarentegen heeft hij
ook niet bereikt
wat Jozef Israels
soms bereiken
mocht. Het' geheel vergeestelijken van de
verf waarnaar
Israël-, bij het
klimmen der ja,
ren in steeds
heftiger mate
verlangde, beoogde Albert
—uher! ~hu»: Met Elezoel,
Neuhuys niet.
Voor hem, den
geboren schilder, beduidde het schilderen zlelf
legen in het onderwerp. De poëzie van het
minstens evenveel als de keuze -van zijn
moedergevoel heeft Neuhuys aangetrokken.
onderwerp hem aan 't hart ging.
Ook in het beschouwen der armelijke binnenWanneer Jozef Israëli( zich in zijn latG•
huizen is hij , gelijk Graas, niet enkel meeleven tot het schilderen van zijn binnenhuizen
lijdend gestemd. De weelde van het moederzette, 'was het hem er zoozeer om te doen':
schap heeft -hij gaarne tot onderwerp van een
gevoel te vertolken, dat een allee
schilderij gemaakt. Juist hiervan geeft de
overgebleven oudje, of een zieke landarbeide
reproductie, in dit blad afgedrukt, een mooi
bij hem opwekte, dat hij als het ware he
en sprekend beeld. Arm is liet er ongetwijfeld
schilderen naar zekere veerschriften vergat
in deze Larensche lint. Doch met welk een
liet werd bij Israël, dan een orimethodisc
stille statigheid zit de moeder aan het spinzoeken naar die tinten welke het gevoe
newiel. Van de verdruktheid der armoe lijdende
weergaven dat de schilder wei:Lichte uit te, -is niets. te bespeuren. ZoId kalm is de vrouw
drukken. Of het wel mooi werd, daarovell
gestemd die aan her spinnewiel een toch zoo
scheen Israids zich Met te bekommeren. Ten,
schamel stuk brood verdient! Nenhoes laat
slotte ieelde het schilderij en de meester had
de mineurklanken als het ware wegzinken
zijn doel bereikt. Tegenover deze wijze van
voor de blijdere tonen, dat hier een moeder
schilderen, zooals Jozef Israéls deed, is welhaast
vreugde smaakt bij het kleine stemmetje dat
lijnrecht te stellen de werkwijze olm Albert
door de hut zingt.
Nenheys. Van het koortsig benaderen met
Een koopvrouw is binnengekomen en houdt
tinten en nuancen, dat Jozef Israels deed,
het dreumesje een lekkernij voor. Het armpje
is bij Neuhevs geen sprake. .klbert Neuhuys
omhoog, reikt het kind, naar wat niet °ogenis een schilder van de soort, waartoe onze
blikkelijk geschonken wordt. De moeder glimgroote zeventiende eenwsche meesters behoorden.
lacht om 't geval; de koopvrouw talmt met
De wijze van schilderen was hein dus alles
geven. Hier is het aardige moment van

heeft mij de overtuiging gegeven, dat ik liet
niet bij liet verkeerde eind heb. Er zijn toch
nog altijd inenschen , die ook over materieele
dingen in vervoering kunnen geraken."
De knecht kwam binnen en berichtte de
komst van graaf Minder. De graaf kwam
binnenstrompelen , werd door Dora aan \ Verner
voorgesteld en begroette dezen met buitmigewene levendigheid.
I let is mij zeer aangenaam kennis met ik
te maken. I let zal mij een eer en een genoegen zijn , n dikwijls te mogen ontmoeten.
Veroorloof mij, 1, .dat openlijk te zeggen,
collega. Ik hoop dat we 0 lang bij ons mogen
honden.in, inis in uw aanwezigheid te kunnen
v e rheu gen.
Spoedig daarop kwam de inspecteur Lenske,
de leider der Theresia-werken. Dok kersten
kwam met mevrouw Selnottcliu, uit 'Let park
en men ging aait tafel. Het diner was, waals
Kersten trouwens 's middags al voorspeld had,
uitstekend, evenals de wijn. liet gesprek liep
grootende-Is over de Industrie en het resultaat
van den avond war, dat Werner den volgenden
morgen met Kersten en lentike het werk bezichtigen zou. :Met deze afspraak scheidde
tienen van elkaar en Kersten Inwint
1 cruer met zijn rijtuig thuis.
klit opzet sprak hij geen woord over de
Ia• miers Ven hel :dot en oVer liet Verloop
iell tien avond. 11
eVeninin Van
plan, zich daarover uit tv laven.
• Den tolgelden 111..rgrn
ogen nar ging
\1
Ind ida elieteischeur tram, die ten
Da burg norm \ "riten ging, ussr d.

werken. In het directie-kantoor wachtte de
inspecteur hem reeds en legde hem verschillende gedrukte ,jaarverslagen, plannen, teekeningen en statistische gegevens voor. Dm half
tirm precies trad Kersten .binnen en dadelijk
daarop ging men het bedrijf in oogenschouw
nemen.
01, het ruime erf van het walewerk, doorkruist met rails, lagen reserve-walsen, groote
blokken gietstaal van meer dan manslengte
en prolielijser van allerlei soort. Bij het
binnentreden kwam men allereerst bij den
reusachtigen smeltoven , waar de staalblokben
gloeiend gemaakt werden. 'roen ging men
,paar de walsen, die de stootblokken in de
meest verschillende vormen persten en ze tot
lange hoekvormige of vlakke stukken ijzer
vervorinden. Men bezichtigde de rijen walsen,
Clic het gietstaal tot steeds dunner draad
verwerkten.
Daarna stak menen bilnle11111[18t, over en
betrad men de staalfabriek, waar de Martinovens. stonden.
t tee ral stelde Werner Spotding vragen,
onderzocht
materiaal of knoopte een ge.
*sprekr aan met de arbeiders: zijn wijze vaal
doen beviel den -ouden geheimraad buitengewoon. Dat Wernér Hpaiding
meer dan
w(air• technische bekwaamheid bezat, wist
hij; dat hij de praktijk évengoed als de theorie'
machtig was, sprak vanzelf; doch de manier,
waarop hij ziel met de werklieden onderhield,
vooral met de oudere arbeiden, die hij de
walsen
de Diens stonden , nam hemen
bug /111,1" taan hem in.

'Een slotte werd het groote magazijn be—
accepteeren , echter voorloopig slechts voor
zichtigd, waarin betrekkelijk slechts weinig
/én jaar. Dat zal een proeftijd Lijn mowel
voorraad geborgen was, daar er in den laatsten
voor mij, als voor haar. \ Vormeer wij goed
tijd veelbestellingen geweest waren.
met elkander 'overweg kunnen, kan het conAlvorens de werken te verlaten, stelde
tract worden "verlengd. Krijgen we verschil van
'Werner Spalding zich op de hoogte, tot hoever
meening, welnu, dan is een jaar gauw noot bij
de omliggende terreinen, tot het walswerk
en scheiden we in vrede."
behoorden, zulks met liet aog op uitbreidingen,
,1)111 strijdt evenwel geheel met de afspreek,
welke in de toekomst wellicht zouden noodig
omdat het in de bedoeling lag, iemand voor
zijn. Dij betuigde d. lieer Lenske zijn
vast als leider van liet bedrijf aan te stellen.
tevredenheid over alles wat 'hij :gezien had en
Doen zal er weinig over gesticht zijn, dat ge
verklaarde, dat de fabrieken zich in prachtigen
een proeftijd t on _een jaar bedingt."
staat bevonden en de leiding uitstekend was
„Ia maar, ik helt een verontschuldiging.
I le hebt 'me zelf ggzegd, dat het geen jaar
geweest. Daarna gaf hij Lenske een hand en
zeide tot den geheimraad
zal duren, of liet werk wordt in een naame lk ben tot uwe
loops vennootschap omgezet. Dan wil ik vrij
beschikking."
tenske. ging naar het bedrijf terug, terwijl
zijn. Ik heb geen zin om mij te gelijk met
Werner Spelding en de geheimraad liet werk
liet werk aan een naamlooze ,vennootschap te
verlieten.
laten yrkoopen. Ik treed niet in dienst bij
Ze waren nog niet lang onderweg, of de
menschen, die mij wellicht niet sympathiek zijn."
geheimraad begon: e Waarde vriend, ge hebt
,Laten we in het rijtuig stappen, dan
u zoo bijzonder geïnteresseerd wat de toekomst
kunnen we naar uwe toekomstige directeursen de vergrooting van het werk aangaat, dat ,' woning rijden. De villa is volledig géMeultileerd, het staat u natuurlijk vrij, om, indien
ik zeker wel mag holen, dat we
hier
zullen houden."
ge eigen meubelen hebt, deze daar te plaatsen.
Jawel, mijnheer Eersten ,het bevalt mij
Gij kunt zonder meer mw eigen huishouden
alles keel goed en u hebt ti
opzetten. De vrouw sen ren verongelukten
mijnentwille
zooveel moeite getroost, dat ik mij verplicht
mijnoprichter, jutfrouW Wolf, is thans nog
vod te blijven. Ik moet u echter sierlijk
huishoudster van- de direeteiimvilla.•(te kunt
zegge», dal a,eni ding mij niet bevalt, namelijk
haar als zoodanitt handhaven, af, wanneer
de incesten!, niet als vrouw, niet •Ispenmon,
ge a ilt een andere nemen. :k kan u echter
dat 'zij verre; bora Itucheald ia een buiten.
aanreden, haar althans ruorlonpig te houdfn,
treirmin lieve renar: maar ik ben huiverig
omdat aa mei de bestanden hier uitstekend
voor rroiltrenrerering Daarom is Mijn egel
bekend k
•
II onit revoir' .
bednit, dat ik de aangeboden inritje rel uil

zagen niet alleen den gehuldigde maar even,
in een herinneringstlits heel het leven .en
opbloeien van onze partij vitt»: ons.... hoef
ik het u, vrouwen, te zeggen, hoe er dan
iets weldadig= uitstroomt en rijker maakt,
het gevoel van samenhorigheid en eenswillendheid weer sterker opgloeit, en nog lang
blijft narintelen door de komende levensdagen heen
Namens de vrouwelijke. leden bood mevrouw
Mansfeldi mevrouw Snijders een bloemstuk
aan want wij weten, hoe zij haar man altijd
gesteund heeft door met hem te werken en....
door hem vrij te laten,
wat moeilijker is
en hem te laten trekken en reizen en bezig
zijn, altijd. als na volbrachten ambtsplicht,
zijn voorzitterschap Item opeischte en trok.
„Cherchez Ia femme!,Niet alleen in' onpuistigen zin behoeft het gebruikt te werden.
En nu ga ik eindigen in verslaggeversstijI
,,een gezellige maaltijd besloot den dag."
N. VAN ITALLIE-v.S Efflint,N.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 90 eeM.
.
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VROUWENSPORT.

ALBERT NEUHUYS.

•

Gelijk Jozef Israël,, is Albert Neuhuys
een schilder van `het moederschap geweest:
Israel, was de oudereNenhuys behoorde tot
een generatie,
joliger. Israëls
heeft 'aanvankelijk, door den
Dordtschen
schilder Ary
Scheffer geihspireerd, tafreelen
geschilderd die
wij met goed

te kleine schoenen pijnlijk zijn en het toppen
op te groote schoenen zeer vermoeiend is en
de voeten ook hierin pijn gaan doen; ook
moet men zorgen dat de schoenen niet te
zwaar zijn.
Er zullen nog wel meer punten voor en
tegen verschillende kleedingstukken te Deernen
zijn, maar voorloopig zullen wij het bij deze
opsomming laten.
H.

behalve onverschillig.. Verzorgd diende een
schilderij voor Neuhuys in allereerste plaats
te zijn; een mooi palet was voor den schilder .
een levensvoorwaarde. 1/e overeenkomst van
Israds en Nermuys was dos uitsluitend ge-

-

3 drieerlei actie, 't welk de schilder zich voorstelde uit te beelden. En dat hij — men zie
er het plaatje' op na — voortreffelijk heeft
getroffen. Het schilderij, dat een meesterwerk van den schilder Neuhuys is, is thans
• verkocht. Toch is het nog voorloopig in den
kunsthandel Nenhuys (in Kleikamps kunstual)
te bewonderen.
No de belangstelling en de liefde voor deun
schilder steeds groeiende ie — een eereten,
loonstelling van 'Neutrale wordt thans in
Amsterdam aangezicht — is het ongetwijfeld
een voorrecht voor de Hagenaars, dit meesterwerk na den schilder, dat nog in hun midden
A. or H.
toeft, te kunnen gaan zien.
•
INGEZONDEN MEDEDEELINOEN.
Prijs per regel 40 cent.

Maison Bakker
C. H. VAN HATTUM

Héogstraget 12,
Tel. Haag 193e.

Lunch & Tea Concert
onder directie van S. VAN LEEUWEN.

Plats du Jours
van af 50 cents
warme en hemde schotels.

CENTRA IN DE BUITENWIJKEN
In ..ns 37 van 8 Mei schreven wij in ons
antwoord aan mevrouw Van Buiten-Wijk, dat
er in de buitenwijken onzer stad al meer en
meer centra komen en dat daar ',telkens en
telkens weer grootere" zaken kunnen bestaan:,
die op hare beurt weer gaarne de telefonische
orders in ontvangst nemen, om die met spoed
per kar, per fiets enz. uit te voeren, en die
dus ook al weer grootere en duurdere perecelen vereischen dan wat zij op hun beurt
„zake» in de buitenw,jken" noemen. En wij
voegden er bij, dat wij dit eerstdaags met
een voorbeeld hoopten aan te termen. Thans
willen wij dat doen en wij verzoeken onze leaseremeo, zich in gedachten met ons naar de Wattstraat, koek Stephensonstraat te verplaatsen.
Op dien hoek vinden wij het bekende
magazijn van comestibles der firma Willem
Roelasen.
De heer Roelofeen begon zijne zaak ik 1502
op den hoek van 'de Colurebus- en de Wattstraat en hij zat toen vrijwel aan 't eind van
de stad.
Groot kapitaal had hij inderdaad niet. „Met
f 31100.-- ben ik er begonnen," zoo deelde

De grossiers bleven van een en ander niet
onkundig en daar de heer Roelofeen er zorg
„voor droeg, hen steeds prompt op tijd te
voldoen, gelukte het hem al vrij spoedig, op
de meest voordeelige wijze sijne waren in te
slaan, dat wil zeggen de beste kwaliteiten
tegen de billijkst mogelijke prijzen van hen
tos te krijgen. 'Bij 't inkoopen ben ik altijd
een duivel geweest., zei de heer 11. ons; eik
wilde niet duurder zijn dan de. machtige
cooperatie, "die zich al spoedig ook in mijne
buurt vestigde en die mij wel weg had willen.
knikkeren, maat ik wou teven concurreeren
in k wali te i t.. Dat dit eren juist gezien
was, 'bewees het al sneller en sneller tosnrmen
van den omzet en iii 1910 kon de nieuwe
zaak, hoek Stephensonstraat
Watnitruat
waarvan wij onze lezeressen een kiekje aanbieden, worden geopend.
Onverwacht kwamen wij . dezer dagen die
zaak binnen' en wij stonden versteld van den
enorme, voorraad niet alleen, maar bovenal
van de voorzorgen, in 't belang der hygiëne
genomen. Alle kruidenierswaren bevonden zich
in gesloten bakken, toodat van stoffig worden
i. In het pnikuis_id
geen s rake kon zn.
kraak-aiodelijk. • ,Ga gerust overal
em; alles
p
neuzen., ui de heer FL; eik heb mijne bedienden gewend tot in de uiterste hoekjes en
gaatjes alles frisch en rein te houden. En wij
gingen ',neuzen. en 't was, zoutla ons gezegd was: je kon, om een oud Hollandsch
spreekwoord te gebruiken, van den grond wel
._
rijstebrij eten.
„En blijft uw omzet nu beperkt tot de
buurt hier rondom u9" vroegen we.
De heer Roelofsen lachte eventjes glunder,

id

met je?. En hij wees ons op zijn telefoon,
op zijn fietsen en zijn loopjongens. e'k Heb
mijn klantjes overal., zei hij en ik hond ze
vliet. Als ek verkeken, blijven ze mij trouw
en als ze buiten de stad gaan, gebeurt het
dikwijls, dat ze mij ook dim nog bestellingen
blijven doen. Ja 't is geen zeldenamheid , dat
mijnheer en mevrouw mij persoonlijk de hand
tot afscheid komen drukken, als ze de stad
vaklaten en dáid ben illk_gred5Ch op, weet
u, want dat is een keken, dat ze tevreden
zijn geweest, niet waar?.
Volloinen waar, was ons antwoord. sEn.,
vroegen we ten slotte, ',kunt u ook merken,
dat er veel in 't centrum van de stad gekocht
wordt, wat meu.evengoed bij n had kunnen
oopen?.
elk weet het heusch niet., zei de heer
Roelofeen, s'k weet liet werkelijk niet en 'k
wil' het ook niet weten; ik ben best tevreden en 'k hoop dat mijn collega's in 't
centrum van de oude stad liet ook zijn; we
moeten allemaal leven, niet 'waar en die
inenachen zitten toch nok niet voor niemendal
in hun dure pereeelen. Wat zij in één jaar
aan huur en belasting verwonen, daar koop
ik in Gelderland een klein villa'tje voor,
lk heb hier _mijn eigen centrum; er wordt
al meer en meer gebouwd hier en als ik

flink gezond, vroolijk kind, dat door het huis
zingt en apringt.
Het is alleen maar, meestal, zoo heel gehoorzaam. Roep ik het midden uit haar spel
om naar bed te gaan, dan zal- ze stuk voor
stuk haar poppen goeden nacht menen met
klapzoenen, allee, tot haar wagen tee,
goeden nacht zeggen en vroolijk aan komen
springen, de armpjes opgeheven, om op de
kleedtafel te woeden getild. Moet er iets
gebeuren, dat zij eigenlijk liever niet wil,
of zelfs heelemaal niet wil, dan is een dringend
toon genoeg, om 't bevel opgevolgd te zien.
Mag ze iets niet hebben, dat ze al in haar
gretige handjes heeft, dan even een schaduw
op 't gezichtje
't volgend °ogenblik is ze
't weer vergeten en menigeen heeft zich met
mij verwonderd over zoo'n ',makkelijk kind",
Wat is Mi 't -gevolg bij zooveel liefs en
zoets?
Dat ik, zoowei zie allé - menschen van haar
omgeving, telkens zeg: ',Dat is een braaf kind!
Goed. zoo, zoete meid! 0, wat is dit kindje
zoet!. En nu heb ik sedert eenigen tijd het
vermoeden gekregen, dat al dat pensen mijn
ti.*
hedeevea
zaamheid en geduld eenvondig beehonwen
als iets wat moet en niet als iets lofwaardige.
En door al ons geprijs zal het tot liet laatste
komen. Of—moedigen we het door ons prijzen
aan, voort te gaan op deo ingeslagen weg?
Pilt zou ik nu eens willen weten..
De meester' antwoordde
aZeer zeker zou ik er -voor zorgen, dat
noch jij, noch de omgeving, eengewoonte
maakte van het prijzen. 1/at zal zeker mettertijd leiden tot het vesti en van het denkbeeld
ij je enne oe r
en lets er
ronders. Zoo gehoorzaam en geduldig hoef ik
eigenlijk heelemaal niet te wezen".
Daarom sou ik alleen maar prijzen. bij gelegenheden, dat er werkelijk een overwinning
is behaald in 't kleine gemoed. Als de pruiltrek
er geweest is, maar het dikoolijke lachje het
uit zichzelf weer gewonnen heeft. Een prijzen
op zulk een °ogenblik 'Moedigt aan. liet
teveel prijzen verlamt..
',Echter is mijn kind toch een kind., zei
ik. s En some, al is 't zelden, gaat de zon
heelemaal achter de wolken schuil. Dan volgt
een doodgewone kinderhuilbui. Maar dan
gebrnik ik mijn enig en nimmer falend
machtsmiddel — dan neem ik haar hij een
arm, zet haar in den hoek en. zeg: Zinzoo,
Met zoo'n stout kind wil ik niets meer te
doen hebben. —
Ik had geen tijd meer om door te gaan.
eEn als 't dan een poosje gehuild heeft, zeg
ik: wil je weer zoet zijn? En dan komt ze
aangevlogen, iq mijn armen, en 't helpt voor
een heden tijd. Doe ik daar goed aan?.
Ik had geen tijd dit alles nog te zeggen.
Want de meester was verontwaardigd losgebarsten sr), maar dat is heelemaal verkeerd!
Dat is veel te kras en dan voor zoo's lief
en makkelijk kind! Dan laat je het lost, dan
schei je het van je liefde — en niets mag
het scheiden van moeders liefde! 0, daar
vendel je meer mee, dan je ooit goedmaken
kunt ! Dat mag je nooit meer dinen ! Vasthouden moet je het met je liefde. —
Wel kun je het kind in zoo'n bui enkele
°ogenblikken aan zichzelf overlaten. Maar je
moet het nooit opzettelijk van je vgl-wijdere:1!
Je laat het, waar het ie, en gaat er kalm
en zwijgend hij zitten, en dan zal het na een
lootje wel uit zichzelf bij je komen of je
kunt zeggen ,Wil je nu weer een vroolijk
kincl.W zijn?.
Later, als 't groot genoeg is om te begrijpen dat dat schreeuwen jon en de omgeving zeer hindert en haar stoutheid je
bepaald verdriet doet — dan pas mag je het
egzetten , in een andere kamer.- Doek het
vooral laten begrijpen, dat het daar alleen

maar staat, omdat het schreeuwen je hinderlijk
ia en het aanzien van die stoutigheid je te
zwaar valt! Ook dán mag je niet zeggen: rk
wil niets van je weten. Niets mag het ooit,
een °ogenblik, scheiden van je liefde!
Het stond me nu opeens alles zoo helder
voor den geest. — Het was 'me ineen. alles
ron duidelijk, dat ik niet begreep, hoe ik
nu toch e66 had kunnen doen met mijn arme
kleine lieveling!
•
MATER CONATA.
INGEZONDÉN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 rent.

SPORT. REIS
EN WANDEL COST.

DEN HAAG NOORDE.NDE
AMSTERDAM SINGEI.25B
00UPEnn roer STAu., Min:MOM sn
4E1IFELE We redeprei.

Alcoholvrije Appel-, Bessenen Kersenwijn.
Voor oenige dagen ontvingen wij van de
firma H. J. Phaff te Winsehoten een kistje
keeltjes, inh
esets.steesslijk
appel., bessen- en kersenwijn zonder alcohol.
Er was een verzoek hij, deze dranken eens te
keuren en er een oordeel over uit te gereken.
.Aan dat verzoek voldeden wij gaarne, overtuigd
als wij zijn" van den allernadeeligsten invloed
van den alcohol op het menselielijk , vooral
op het kinderlijk organisme.
Wij moeten zeggen, dat alle driewijnsoorten
heerlijk van smaak waren. De vruchten, waaruit
ze bereid werden, proefden we er uit, alsof
we ze tri6 von de boenen hadden geplukt.
Daar deze wijnen onder contriMe staan van
den Nederlandsche', Vegetariërsbond , die
strenge eischa', stelt, kan men zeker Zijn
— wat trouwens ook onmiddellijk te proeven
is — dat het ealcoholvrip, hier gen sinecure
IVanneer we nu nog mededeelen dat ook
alle kleurstoffen, essences, salievizuur en andere
vreemde bijmengingen hij de bereiding streng
geweerd zijn, dan vertrouwen wij dat velen
het de moeite waard zullen achten, met deze
heerlijk frissche, gezonde dranken eens kennis
te maken. Wij twijfelen niet, of die kennismaking zal een alleszins aangename zijn, die
tot geregeld gebruik leidt ten bate van de
volksgezondheid, ten bate vooral van het
opkomend geslacht.
De kaderen wao kapitein Grant.
Jule Verne zal zeker wel nooit gedacht
hebben • dat zijn werk e De Kinderen van
kapitei Gomt, eens door het Flaageele publiek i de Familie-Biouoop zou aanschouw werden.
De Imfabrikanten denmen voor niets terng
en tchijnen van plan te zijn een geheele Jules
Verne.serie te gaan vervaardigen.
Wij kopen dat de ramiliedlioscoop
ons dan 'ook de volgende nummers van die
serie zal vertonen en er evenveel succes mee
zal hebben als met dit eerste.
De film is met aug in elkaar gezet en er
komen verscheidene spannende momenten in
voor. Wij zien b. v. liet loskoppelen Van een
oaggon van een in volle vaart zijoden trein.
Tot Donderdag kan men dezen film nog gaan
zien.

A. DVERTEN TIEN.

nar/Wi,o
Mank.", EfrcPig o.

COSTUNES-TAILLEUR

fier MOS,Oge.
Ab !Ai/ Ion

DO0g-14

wd.. d. N. 70.--.

teg..1400.\ifkg
9NNA PAULOWNASTRAAT 69,
Net eeuwen noeinfai, honk Stephen... en Watfigtrant.
hij net frnOtheMent mee, toen wij hem er
naar vroegen. De Columbusstraat was nog
niet eens tot aan de Beeklaan bebouwd en
_die laan zelf telde nog zoo goed als geen
huizen. Va» al de straten achter de Beeklaan
was niets te zien. 't Was alles open terrein,
met, héél in de verte de remise van de omnibus.
De zaak werd dan ook zeer bescheiden
begonnen met kruidenierswaren, wat fijne
vleenchwaren chocolade en Indische iegrediëntee. Maar er werp dadelijk ferm aangepakt
en de heer Roelohen legde er zich vooral op
toe, sijne klanten vlug. prompt en bovenal
keurig net te bedienen, waardoor hij hun
v erteouw. en wilde winnen. Wie voor , enkele
‘tuivera kwam halen, werd evenzeer gewaardeerd als de grootere afnemer. Daarbij licerschte
in den winkel voortdurend groote orde en
zindelijkheid, zuidst de omwonenden „schik" in
't zaakje kregel, en het den steun verleenden,
dien het nmidig had en verdiende. Daardior.
werd het den heer koelden mogelijk, telkens
en telkens Min roorrud winteren uit
breiden 'en a l spoedig uitmat de winkel 'rooien
vergroot.
•

mijn eneening zeggen mag, dan wou ik dit
even zeggen, dat liet uit is, zootils 't in de
V rouwenkroniek laatst zoo netjes gezegd is:
s liet. centrum heeft de buitenwijken noodig
en de buitenwijken zouden er nooit geweest
zijn als er geen druk en bloeiend centrum
was; de dames van de Vrouwenkroniek weten
het beat; 'k heb altijd gezegd, dat de vrouwen
de spijker mins lijn op den kop kunnen
Dat complimentje namen we gaarne in
ontvangst.

VOORMOEDERS.
Met« mag het afhelden Wam uw lichte.
Mijn kind is zoo lief en zoet dat ik laatst
op consult hen gegaan hij een groeten opvoeder. Een man, die de kinderen zeer lief
heeft. au wie ze sim oneindig veel ie danken
hebben.
.
Ik ging en zei: Mijn kind is aai lief en
Meet, • iele ik nog n•neit een kient mg. Stel te
geen sulletje "mr alstublieft; het • is een .

Belangrijk bericht aan de Dames.
Mode-Amdende J. di C. DE GRAAFF, berwld aan 0.. Duffies
aa, 2 Juni a.a. de volgende DAG. en AVONDCURSUSSEN :1,11,,ngen:
Opleiding tot bekwame Costumière.
Opleiding tot I. Coup
,L
en Directrice
In het Cesium. en ~Wrak.

De

Curdlg I.

Pro.pectue me, inikehtiogen bij de Directrice-

G. DE GRAAFF, jan& Paulawnastraat 180, Haag.

H. van Dooren 8g C''

fl

PERKEO"

Reisschrijfmachine.
Spookte, geschikt soos
Damras-gehsulk.

Licht en Elegant.

MODES

PRIJS 1125.

5 Hoogstraat.

1. Timmermans'
Kantoorboekhandel.
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ROTTERDAM.
iji.ne

ktp pref

ontvangst van
MAISON DE Dagelijks
NOUVEAUTÉ's voor
BONNETERIE VOORJAAR EN ZOMER.
DEN HAAG — Groenmarkt-Buitenhof

/WELEN v.h. 6ez. SCHAAKE

BAELIVIANN & Co.

J. BRAND

TELEF. soos

NOORDEINDE 136k

Mantels
Mantelcostumes
Gelileede costumes
Blouses
Peignoirs

HOOGSTRAAT 35

Papestr. 26

UITGEBREIDE KEUZE IN

TELEPO. 5599

Zwarte en gekleurde Japonstoffen
Mousselines de laine
Crepons

gupons
Manfaleasfumes naar maat
van af

ocr Costumes Tailleur naar Maat van af f1. 48

f 60.—

•

PRIMA COUPE EN AFWERKING

Sa ison Avancée

N. V.

MAISON PFAPF.

Plaats 24.

Grande Récluction de Prix
sur tous les Modèles
Maison „Nederland"
J. L. J. BELPERBOS
Hoogstr. 6

Moogstr.

Maison

Telepk. intape. 4129.

LAUSBERG

TAILLEUR POUR DAMES. - FOURRURES.
Ex-Ier Coupeur á la Maison de Paris.

La Haye.

Costume tailleur

Nautes Nouveauté's frocaises et anglaises.

naar maat, in blauwe Serge of Engelsen°

Van Swietenstraat 45.

fantasie

OBLIGATIES

stof. Mantel met elfde geroerd.

in coupuresi,an11000 1500 en 1100,
tegen den koers run 100,k

le klasse coupe en uitmuntende afwerking

68.-.

1

word

verkrijgbaar gesteld door:

DE VADERMIOSCHE BANK

•

VOOR BELASTE WAARDEN
(geplaatst kapitaal t millioen gulden)

eme~mmam~ame 's-Graveunne, Laat v.Meerdervoort 23.

De gesloten leeningen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde
nalatenecImppen en le.otheonire grossen. Bij nal...huppen wordt het
pee...De risico aan die soort. von lecningen toebonden, door eene ter.
nekeriog gedekt, terwijl bij ato.. tot zekerheid gerekt én hen onderpand
eo de aaneprakelijkbeld noowel cao den hypotheeniren echuldeopar als van
den hypothecair. seboldelecher.
Jaarverslag en prospectus worden op aanvraag toegezonden.

Verweegen & Kok
DEN HAAG
Hoogstraat 23

I AMSTERDAM
Ralverstraat 88-90

Ik geef I: hierbij mijne toestemming om te
mogen, vermelden, dat de

„CREME EL0AY A"

LANGE HOUTSTRAAT 1
TELEL: 2858
LA HAVE

albaaangenaamst in 't gebruik is. frisch van geur.
zacht voor de huid die ze soepel houdt en totaal
onzichtbaar.

klub sche Toneel

MARIE VAN EYSDEN VINK,

Modes.
Maison de Couture „Aux Elégantes"
Télép. 1943 — 77 Noordeinde -- La Haye.
SPECIALITÉ DE CORSETS
FOURRURES — ROBES DU SOIR.

„The lener ation"

Costumes

MALER G. DE GLER SMIT
•MO 0 E S.

Tailleur

LA HAVE

RLINSTRAMI"
1,334

l'aits sur mesure á partir de fl. 95.—

Ontvangen Nieuwe Collectie lomerhoeden.
GEROUW VOOR K. EN W.
Onderwijs in
Patroon-

Maatknippen,

teekenen, Costume-

en

Mantelmaken
Cursuslessen 11. 6 p. end.
Privaat
„ 10

Menig'', 1. A. v. GOOR
to, BLELISWIJISSTRAIT

Famille-Bioscoop.

~e‘or,

coat

AlbertsPrères.
LES RIIS DES leTUALITES.

Heerlijke dag op de Schik
Universiteits- Wedstrijd.
LAMA WINT.
De geheel, durogeesrhe rondreis der Drenst-he Nesten, eerrenwidd door Alberts Erères
tol aan het ,eetrek Ir lanterdant, wordt dagelijks onder
enortnen
op let ;rooie
doek geprojecteerd en blijft

wegens het -gnome succes lol
niet Donderdag 4 Juni uit
het nieuwe repertoire.

Cl

PRINSESTRAAT 40.

et‘
K.k- es

meed h oVol h.

Vanaf Vrijdag 29 Mei.
Me Sari*.
Iets bultetegrownowit:

"...gen mi nom, wegen...1

••

•

geprolongeerd

VROLIJK 8.C9 Zoutmanstr:109 Valeriusstr: 6Q
‘••lorlhedv In

TeloDion 7177.

DE KINDEREN
WAN
KAPITEIN GRANT
on ri I.E, ER \ E

xoorlicen

\IITe.

4I .1100.
VI

mei

Donderdag

„niet-roottea".

LES CENT JOURS.

De laatste honderd dagen
doedeto en rom, rlietielz ,•
meelde
,Ike '.mei in dit
genre werd genreokt.

iet groei meen begiet Dij

Alberts. Frères.

Woensdag 3 Juni 1914.

Eerste jaargang.
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Geïllustreerd blád voor de ontwikkelde Vrouw

• Dit blad vionctdjut lederen Woensdag en Zateridag.
De abonnementsprijs bedraagt 1'035 per kermt/al,
bij v.ruitbetalieg. Afronderteke

Hoofdredactrice:
1

Mevrouw S. LUGTE.I4—Figus.

kalm buitenleven, waar men geheel een famille•
DE MODE.
ia en op zich zelve leeft, waar men vroeg
opstaat, vroeg naar bed gaat, geen wereldNu breekt ook zoo langzamerhand list reiseche vermaken heeft, — en dikwijls met het
seizoen weder aan.
geliefde zrok-en-blome. (maar dan s. v. p. een
Nog een korte poos en de plantte», die
flinken voorraad blouses!) kan volstaan.
in den loop van den winter bij krie$el en
Op alle eventualiteiten voorbereid rijn, dat
lamplicht werden klaargemaakt, zulle» tilt uitis eigenlijk steeds de kwestie!
voering komen na daar buiten allee in vollen
De heeren der schepping ; dat is bekend,
...duister prijkt en tot genieten roep,.
Nog een korte poos en de groote dekte
honden Mee van veel bagage en het is waar,
hoe meer stuks, hoe meer zorg en hoe meer
begint, de uitwisseling der verschillende natiokans voor zoek raken en vergissingen. 't Is
naliteiten. Baasachtige aanplakbiljetten met
dus de zaak om veel makke schapen in één
helroode, gele, blaauwe én made letters verhok te stoppen en handig te pakken; maar
tellen n van snelle en billijke reisgelegee.
onze tegenwoordige mode met al de lire van
heden; prachtige reclameplaten noodhen
krenkbaar linnen en batist maakt dat niet
naar idyleache plekjes in het Noorden en het
altijd even makkelijk. Sommige menschen
Zuiden, in het:Oosten en het Westen; hotels
hebben daar echter een bijzonderen slag van.
en pensions uit bekende en onbekende streken
Zoo vertelt men van een hooggeplaatst Maatszenden u aanlokkelijke prospectussen; de reisbureaus zetten gebeele totunks" voor u in ,embtenear (en ik mere te eten, dat het
everteleel... waar is),
e na zijn a
elkaar; de groote magazijnen bieden rt alles
geregeld de wintermaanden met zijne echtgeen alles aan, wat ge op uw reis nodig aoudt
noote in Italië gaat doorbrengen, dathij geen
kunnen hebben.
andere bagage meeneemt dan — twee bandDe gehele Maatschappij denkt en werkt
valiezeh ! Of dit eens opvatting van zuinigheid
om zoo te zeggen aan uw comfort en genoegen.
(lij hebt slechte toe te tasten.
is of wel van praktisch overleg, kan ik niet
Toch zijn voor menigeen de toeberekeelen
zeggen — misschien het een en het ander.
Als tegenhanger van dezen eenvoud herinnér
voor een reis of verblijf dikwijls een punt van
ik mij, hoe jaren en jaren geleden, toen op
hoofdbreken en zenuwachtige inspanning.
een mooien zomermorgen het bekende hotel
,,Er is eoovnel te beredderen,• hoort men dan.
elk kom nooit klaar' zegt een ander,' —
Beekbuiten door brand vernield werd, de
koffers en kleederen der logés, die allen uit
.denk, eens aan, met vier kinderen gedurende
zes weken naar buiten I 't. Is geen tee dgbeid
waren, haastig naar buiten werden gedragen.
Te midden van al de herrie en rilletje deed
om alles in orde te krijgen of ',Naar zee,
toen als een snel !temend vuurtje het verhaal
mijn waarde, dit is dubbel zonneel goed nodig
hebben als ergens anderal•
de ronde. dat er oerre dame was, die zeventig
japonnen bij ziek had! Twee handvaliezen voor
En dan weer: eJa , we blijven al dien tijd
een winter in Bellagio en zeventig japonnen
reizende en trekkende, dan is 't zaak om
goed geéquipeerd te zijn — en de naaster fopt
voor een zomerverblijf in de kalme afzondering
verschrikkelijk!, — Bijna zou men bij
der Geldersche bosschen, ziedaar twee uitersten
zoo verschrikkelijk!,,
het vernemen van al
klachten en uitroepen
waartueeehe» een breede middenweg legt. Dien
te bewandelen lijkt wel het raadzaamst!
efi toe komen om te zeggen ',Wat een rust
om daar niet mede te maken te hebben en
't Is waar, me» kan tegenwoordig, zelfs op
rustig thuis te kunnen blijven!.
de kleinste plaatejes goed terecht, wanneer
Maar éénaal de koffers gepakten de zorgen
men in geval van nood verkeert, maar, behalve dat men als vreemdeling wel eens gefopt
Min kant, dan is het genot toch grooter dan
, uitkomt, vooral daar, waar de menschen het
alle bezwaren....
----Je, de vraag - ',wat zal ik meenemen op
van het reisseizoen moeten hebben, zoo ie het
reis• is altijd gewichtig en modelijk. Ik hen
toch altijd wel we aangenaam om zich te
van oordeel, beter te veel den te weinig;
voorzien in de magazijnen, waar men bekend
maar het hangt er veel van af waar men
is en waarvan men de ondervinding heeft,
heengaat.
dat er met kennis van zaken en toewijding
Dat ie ook mijn antwoord aan haar, die
geholpen wordt.
mij in zulk een vriendelijk briefje (hoe heeft
Als algemeene maatregel kan gerust gezegd
zij mij toch uitgevonden?) vraagt: eik ga op
woeden: richt uwe reisgarderobe zo'n in, dat
reis,
voor de eerste maal in mijn jonge
ge nimmer verlegen behoeft te zitten en op
leven buitensLeade; — welk soort van toilet
alle onverwachte omstandigheden gewapend
moet ik mede nemen om netjes voor den dag
ent. Niets is wo onaangenaam dan te moeten
te komen?.
zengen: eik ion wel gaarne aan dit of aan
fietsverblijf op een mondaine badplaats' dat meedoen, maar ik heb geen toilet bij mij
stelt andere eischen aan het toilet dan een
en men behoeft maar eens van zijn leven

Feuilleton.
4)

VROUWENREGEERING.
•
Nur het Deitsch van A..OHICAll K14111«.1nNN.
(Nadruk verboden,
De directeursvilla lag aehuin tegenover het
bergwerk, op een honderd pas afetende daarvan
gelegen. Een goed onderhouden bloementuin
bevond zich voor het huis, terwijl er achter
een moestuin was gelegen.
In een afzonderlijk etalgebouw stonden twee
elegante rijtuigen, terwijl er gelegenheid w.,
om drie paarden te stallen. Boven den stal
was de koetsierewoning.
De benedenverdieping van de villa werd
ingenomen door kit kantoor en de groote werkkamer van den directeur. Op de bovenverdieping
bevonden zich twee elaapkaniere een zitkamer,
een kleine bibliotheek en rep badkamer.
Voor een ongetrouwd ',heer was er veel
ruimte en comfort.
Weiner verklaarde geen bijzondere wentichen
te hebben betreffende de villa en de meel.;
leeri»g. Wanneer het contract aon zijn afgesloten, wilde hij er gaarne direct zijn intrek
nemen. Na nog oenige detail. van het contract
te hebben besproken, ging Werner naar rijn
tafel terug, terwijl l:ersten zich naar tiaarkirehen begaf. 't Weider 111311 Werner de gut

van Kersten zijn, zoodat hij dan meten zou
kunnen vernemen, of het contract al of niet
was gesloten.
Toen geheimraad Kersten te Saarkirchen
aankwam, was Dora nog niet te spreken. Zij
had vroeg in den morgen een verren rit gemaakt en moest zich nu oog even verkleede».
Mevrouw Schottelimi, .de oude, babbelzieke
dame, was echter wel aanwezig en Eersten
ging- met haar een kleine wandeling in het
park maken.
z Wij hebben hem helemaal niet herkend•
zeide mevfour Schotten. plotseling.
.1Ioe moet ikdat opvatten?. vroeg Kersten.
.11oe zoudt ge Spaldeng moeten herkennen?
Gij ziet hem toch voor de eerste maal!.
e Ach , nu heb ik me versproken,, zeide
mevrouw Schottelius met komischen
;
,ge moogt me niet verraden, ik doe een bie
roep op uwe discretie. Oe moet weten, Dora
en ik, we kennen dien mijnheer Werner Spelding reeds langer dan een jam.•
z Wel heb ik van mijn leven, daar weet ik
niets va»,• merkte Eersten-up. •
e Ilona wil ook helemaal niet, dat gij duit
iets van weet en du. nomnuls discretie zij
u aanbevolen!.
we «aren verleden jaar in Berehtesstraden
en logeerden in 1,11 praaien te Haam" ook
Smith., die timede juist van lmerika was
teruggekome», had dur een intrek genomen.
Wij hadden aug jo het geheel niet lier.

BOUW vuil Amounwritans as %DAME:
KNEITTERDLIK 18, 'a-GRAVENHAGE.
TELEFOON 2112.

PRIJS DER ADVERTENTIEN:
Van 1-8 regels f 1.26. Elke. regel meer I 0.20.
Drente letters warden naar plutandehe
berekend. Bij abonnement belangrijke korting.

eongekleed.-in een gezelschap van egekleede,
menschen te zijn binnengekomen om voor immer.
en altijd te weten ',dat zal mij niet licht een
tweede maal overkomen..
Laten wij nu even in genoten trekken den
koffer pakken.
Allene. een 'oliede pak voor de reis.
Rok met korte jaguette of oog beter bolero,
die doet den laatsten tijd immers weer mede
en ia zooveel lichter om over den arm gedragen te worden. We nemen geen linnen, hoe
aanlokkelijk er dat ook uitziet, maar een
Wellen stof, cheviot, serge, mohair of iets
dergelijks, dat flink uitgeborsteld kan werden
en niet aanstonds de treurige gevolgen vertoont van lange trajeclep in stoffige treinen
en van wandelingen bij minder gunstig weer
ondernomen. Op reis moet men een stootje
kannen verduren!
Laat de bolero .66 gemaakt zijn, dat die
makkelijk opengeslagen kan woeden en heb
de noodige blouses om er onder te dragen.
Blouses in soorten, voor iedere weersgesteldheid en voor iedere gelegenheid. Met een
zijden, een linnen, een batiste blouse, — 't
zij chemisier of fantaiaie — kan men ook in
de grootste hotels aan den lunch vemehijnen,
mits zij onberispelijk frisch. en helder
zij. Hetzelfde geldt ook voor de boorden en
dassen, die er bij gedragen «orden.
Het lijkt misschien zoo op het eerste gezicht
wel een beetje vreemd, dat ik hierop zoo
maar openlijk durf wieren — ik kan n verzekeren, lezeressen, dat de onderviudingen,
die ik opdeed, zulk een wenk volkomen wettigen. Meer dan eens heb ik mij verbaasd en
geërgerd over de nonchalante wijze, waarop
sommige menschen aan den gemeenschappelijken
disah durven verschijnen. ',Wij zijn toeristen•
redeneeren zij, wij hebben geen bagage, wij
behoeven ons ook niet aan de anderen te
stor., wij gaan en konten muls wij willens.
Heel goed, vrijheid, blijheid, dat vind ik
zelfs heerlijk, maar eilieve, onthaal dan
anderen niet op uw sans-gene; wandel of
peddel de gansche wereld rond, maar als ge
warm en bestoven uw halte hebt bereikt en
ge verkiest zzoo te blijven., och, heb dan
den goeden smaak om n, wel niet achteraf,
maar dan toch -ietwat eter rijdes te houden.
Wat nu verder ons reistoilet betreft, zoo
is het onvermijdelijk om aan het diner zin
japon• te zijn, — japon, meer of minder
elegant, — hetgeen weer verband houdt met
. het milieu, — maar altijd,. japon .... zoo
mogelijk ook wat afwisseling
en dat
niet uitsluitend om te voldoen aan eigen, ons
door moeder Eva gelegateerde behaagzucht,
maar ook ter wille van de medegasten voor
wie de e toiletten, een nummer van liet
menu zijn!

Wilt ge een goed recept om met beseheiden
hulpmiddelen aan die zucht naar verandering
te kunnen voldoen? Ziehier: neem een overjapon mede van zwarte doorschijnende stof:
tulle, monmeline dessin, voile de mie —
effen of gebrocheerd of geborduurd ... enfin,
wat ge maar wilt ... en draag die over
zonderjaponnen• van verschillende kleur. Zoo
kunt ge eiudeluee variaties combineerde
Bijv.: van daag een rok van zwart' satijn
en een breede ceintuur rep sehotsch lint met
lang op zij afhangende einden.
Morgen: een rok van mauve charmeuse,
met een hooge ceintuur van gedrapeerd fluweel in dezelfde mance; — °vermogen, wit
zijden rok met een ceintum van kersroode
etulle-illierion,e die losjes om het middel ligt
en van ;lichteren een ptar reusachtige ',coque..
vormt met één lang af hangend einde, —tuaschen
twee haakjes: deze ceintuurs in tranenante
kleuren zijn zeer nieuw; aan te bevelen: bleu
nov op ivoor of champagnekleurige japon ;
mauve op mee of lichtblauw: smaragdgroen
op sMlet; donkerpaars op tilleul of citroen;
enz. enz., — heel dikwijls wordt de tulle van
de ceintuur duo ook gebruikt voor een amelie
efraise, om den halsrand — ook daarmede
kut ge uw voordeel doen— Nimmer heeft
de mode er zich misschien_ zoo toe geleend
om met een stukje lint, een :dakje kant, een
bloem en wat elingerfertigkeit. iets luchtigs
en gracieus te knutselen—vooral op reis is
dat a! Meenden gemakkelijk. —• Zoo geeft ge
irae uw zwarte robe weder eens een ander
aam:tien door de schotsche ceintuur te supprimeteen, en in plaats daarvan een smal zwart
ffmnoel lint en te strikken, waarin ge van
voren een tonde van de grootst mogelijke
roze steekt — and se en, and so ot, —

morslijk met hem kennis gemaakt, toen hij
plotseling, nadat hij nog geen vierentwintig
uur daar geweest was, de held van den dag
werd. In ons pension logeerde ook een familie
uit Wenen , met een allerliefst meisje van
ongeveer een jaar of vier. Het kind W89
's middags". plotseling verdwenen. liet linde,
meiaje , dat met het kind was gaan windelen,
wu door de warmte in slaap gevallen en het
kind was op eigen gelegenheid verder gegaan
en klaarblijkelijk verdwaald, althans nergens
was het te vinden. De ouders en het heele
pension verkeerden in de grootste opwinding.
Het was een drukkende dag en een onweer
scheen op komst. /let ergste stond voor het
kind te creeren. Er waren geen honden,. om
het kind te helpen opsporen, en al het roepen
en schreeuwen en het afzoeken der naaste
omgeving bleef zonder gevolg. Kort voor
zonsondergang brak een hevig onweer I..
- Het werd pikdonker; een wolkbreuk veroor.
nekte een ontzaglijke gietbui en we waren
allen bijeen in de eetzaal ven het pension,
verontrust niet alleen door heft vreeselijke
«eer, doch meer nog door de gedachte aan
liet arme kind. De oudere van de kleine.
voord de moeder was wanhopig en alle aanwezige dame,. weenden en snikten 1111,
1101. ging tolobt:lingt de deur open en tip
den dreint...1 stond Werner Spaldiug, druipnat,
MI tot aan het middel met modder bespat.
Zijn mantel had hij over Irmoal, bont en rug

Fransehe Dansen

en

Dansmuziek.

I.
Zoll er ooit een tijd komen dat het mimischdom niet meer danst, dat het ongevoelig is
geworden vue die muziek, die haar e ryths
mischen Dreschilegel in die Obren paukt•
van een vroolijke jonge schare? Dat geen
vlugge voeten zich meer reppen of geen sierlijke gestalten ziek meer rythinisch en harmonieus bewegen op de tonen van een of
andere karakteristieke melodie?
Het ie niet denkbaar, dat her ooit zomer
komen ral, al mogen er ook voor den <lans
tijdperken van opbloei en verval zij» geweest
en nog zijn aan te wijzen.
'
We behoeven zelfs niet als bewijs voor do.
Onwaarschijnlijkheid van een tenietgaan dezer
—geslagen en toen hij 'dezen terugeloeg, zag
men liet vermiste kind op zijn arm zitten, half
slapend van uitputting. De rijzige me met
het hulpelooze kind maakte een bepaald onttoerenden indruk. Met een juichkreet vloog de
moeder op het verloren gewaande kind tree.
Werner reikte het haar over mi maakte, dat
hij wegkwant, uso ziek te verklreden. Later
op den avond hoorden ne, dat hij all zijn
wandeling door het onweer overvallen, gauw
naar liet pension wilde terugkeren , toen hij
aan den oever van de Aelte het slapende kind
.vond. Klaarblijkel ijk 'was het meisje een keel
eind omgeloopen en door vermoeidheid in
slaap gevallen. Zonder Spaldings basische.
komst zou het kind" verloren geweest zijn,
want door de- .ieolkbreuk steeg liet water van
de Ache op onrustbarende wijze. Spalling hm
het kind mee naar liet pension, boemel. hij
heelemail niet wrat, dat het daar thuishoorde
Hemzelf leek hetgeen hij imlnan had, natuurlijk aloolime geen heldendaad toe r e het na,
hem klaarblijkelijk niet aangeneem , dur de
ouders ie de andere aanwezigen als een held
te woelen bewierookt. I len volgenden 11ng
roods reisde hij plotseling' af, zonder mini ne'
2.1,11's aan 11.1 voorgesteld W41•111. Maar ‘1110,
DOW t11, Mij wao het onvergetelijk , snoek hij
daar in dr deur had ge•datinl nel hei Indoe..
loom. kind Op den 11,111 1.11 Jrn 11.ijkY11111.1t
mantel int bent 'en het kind limitgralageti."
Dat temerig Wao nou ninianti.li dat enen hei
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kunst aantevocren, dat alle volken, ook de
alleroudste, reeds haar liefhadden, noch behoeven we menechen van gezag door alle tijden
been aan te halen in hun gunstige getuigenissen over de danskunst, die Plato reeds
noemde: ,een lieflijke en vroolijke gave der
goden.•
Zoohni men nog zoo iets als ',levensvreugde
will
uiten, zooien zal men ook den
Amins als uitdrukkingsmiddel bezigen en moge
de eaerculture ook haar stempel drukken
op den heerschender. smaak voor een of anderen dans of de uitvoering ervan, de essence:
de rythme;zij zal blijven, els iets, dat door
geen mode, geen grirabsolunt weggedrongen
kan worden en rij aal ellen dans haai specifiek karakter doen behouden.
Wel verkeeren we op het °ogenblik in een
tijdperk, dat de danslustigen .eener vroegere
periode de handen doet ineensla. en de
hoofden verontwaardigd doet schudden, terwijl
ze aich afvragen hij de ene-step, twMatep,
mis de l'oum of tango: is dit dansen, zijn
dat -graeieuse, aestetisch aandoende bewegingen.'
Doelt elk °ogenblik brengt wat nieuwe en
de hoop is er dan ouk op gevestigd, dat dit
• nieuwe dan zal brengen de verloren gegane
elegance en voornaamheid. Op elke alammerende
creatie van een nieuwen dans volgt het geruststellende bericht voor Meer conservatieve
•discipelen van Terpsichore, dat het al eetwas
dagewesenese is.
Is niet omtrent den eerst zoo uitgescholden
A rgentijmehen straatdeus de meering veranderd
en geldt Tango-dansen, mits op voorgeschreven
manier uitgevoerd, niet tot de bon ton? En
is niet de Ferlana van zoo's geruststellende
zijde gesanctioneerd, dat men niet behoeft te
vrezen, de kinderen, de jongelui deze opschuldige oud-Veneriaansche dans. te laten
uitvoer.?
1/och wie, behalve deskundigen in de historie
der danskunst, wist, dat de Furie., beatoud,
voordat de Paus zijn wensch uitsprak, dat
men den Tango toch zou laten, voor dien
',lieflijken en eenvoudigen dans, dien hij in
- zijn jeugd te Venetië danste?.
Wie nou er aan denken, die Farlana te
ettert in een andere omgeving, _dlin de door
den Paus genoemde zoo eenvoudige?
daar kom ik nu, oude Fransche balletuitvoeringen of beschrijvingen van Fransche
hoffeesten doorbladerend, ineens den naam
',Fortelle,tegen, temidden van een rij James
galanter*, als wier schepper genoemd wordt
Louis Pécur, de beroemde opvolger van den
beroemden dansmeester 13eauchamps, die met
Molière, Quinault en Lulle de hofballetten
voor de feesten van Lodewijk XIV arrangeerde.
Wilt ge de namen hopren van de meest
geliefde galante dansen van dien tijd, waartoe
ook de Fortena hoorde? oLa &erre d'Achille*,
.Aimable vainqueur*, .le Rigaudon des Valsseauxs, .Canary a deux*. De keuze der namen
ie weidach genoeg en het behoeft niet te verwonderen, dat de beschrijving van het dansen
zelf even hoogdravend en gemaniereerd is.
e Fracer de dijrites d'amour., zoo werd de
uitvoering dier dansen genoemd, die door hun
hoofdsche deftigheid en elegante grandezza,
naar de toenmalige meening deze sierlijke benaming schijnen te wettigen.
Of nu echter Pécur wel inderdaad de uitvinder der Forlana was, dan wel of hij hem
slechts in Frankrijk importeerde uit Italie, is
nog twijfelachtig. Alles woei in dien tijd over
uit Italie, dansmode, nieuwe passen, nieuwe
manieren, nieuwe donsmeesters en musici.
Wat de laatsten betrof, werden allen dir
nieuwe brachten, met open armen ontvangen,
want de dansmuziek verkeerde nog in haar
kindsheid.
Evenals de overige wereldsche muziek,
toosts het volkslied, de ininnezarrg enz. die in
tegenstelling met de kerkelijke in de voorafgaande eeuwen, weinig gecultiveerd was, be.
stond ook de dansmuziek uit de allereenvoudigste constructie, wel met al dr charme,

welke die oude native wijzen aanhangt, doch
monotoon in haar vaak schier eindelooze herhalingen van een klein aantal maten en bovendien állersoberst geïnstrumenteerd.
Een paar violen, theorben eo luiten vormden
.
dikwijls de hele bezetting.
Vaak ook werd er gedanst op melodi.,
die voor heel andere doeleinden vervaardigd
waren. Zoo werd de lievelingsdans van Charles IX
uitgevoerd op de wijze van psalm 129: .men
heeft, Mij fel benauwd van jonge af aan.
Mag het , -hoe dan ook opgevat, voor onze
begrippen een vreemde combinatie zijn, dans
en .peallinivijzát, -toentertijd gaf het weinigaanstoot Laten we niet vergeten; dat het
nog niet zoo lang geleden was, dat men ook
de eheiligea, de. religeum'e dansen had en
er in de kerken bij den elienat ook geleast
werd, niet volle toestemming - der herkenden.
zijn epistelen
Leerde de heilige Basilins
niet, dat ',dan:gene de voornaamste bezigheid
der engelen in den hemel was ?a
Het dansvermaak droeg dan ook de volle
goedkeuring der geentelijkheid weg en prelaten
bisschoppen, kardinalen, ja heel de booge
geestelijkheid nam deel aan de balletten van
het Fransche hof.
De meeste der uitgevoerde dansen waren
echter ',danses basses., sleepdansen, dat wil
zeggen, dat de. voeten niet van den grond
opgelicht werden en men ook niet huppelde
of sprong. Sarabande, Menuet, Pavane Chaconne en Gavotte hadden alle de langtime,
hoofsehe en bedachtzame passen, die in overeenstemming waren met de uitvoerenden en
de begeleidende muziek. Statig en plechtig
zonder een enkele overbodige beweging, maakten
dames en heeren hun passen en reverences.
Den langen mantel omgeworpen, de degen
aan de zijde en de sierlijke baret met rijken
vadert.' in de hand, traden de hemen op,
terwijl de dames haar lange eleepen waardig
en met deftige elegance hanteerden.
Echter kon dit soort dansvermaak niet lang
naar den smaak blijven en vooral toen er,
ook door invoer van buiten, nieuwe melodiënvoorraad en andere dansvormen kwamen, werd
daar gretig op aangevallen en ook de hooptgeplaatatám--veginaadden het niet, mede te
doen aan de balletten, die aan het Fransche
hof schering en inslag waren.
Die balletten, dat was een nieuwigheid,
die ook uit Italië naar Frankrijk kwam en
de eer daarvan werd toegewezen aan de
vioolvirtuoos Baltaaarino.
Doch slechte de eer van het invoeren mocht
hem woeden toegezwaaid, want elders was de
ballet-vorm absoluut geen nieuwigheid. Italie
had reeds lang zijn ',danses groteeques., met
zijn stereotype maskers, zooale de nu zelfs
nog immer beroemde Pierrot, Colombine,
Pulchinello, Ailechino enz.
En ook zelfs Italie geniet niet de eer van
een nieuwe schepping, want reeds Xenophon
beschrijft ons uitvoerig een grieksch ballet:
e ne bruiloft van Bacchus*, en verschillende
andere balletten zijn eveneens bekend zonale
o.a. ',Apollo's overwinning op den draak Python,. Hier moeten we dan ',ballet,opvatten
als p.toinitne met dans en muziek, waarbij
de laatste uitgevoerd werd door fluiten, kythara's en trompetten, dus ook nogal primitief,
hoewel ze in de overleveringen beschreven
staat als ',zoete, lydische wijzen,.
Zoo kwam dus ook het ballet in Frankrijk,
doch, gevolg van den tijdgeest, ontaardde het
al spoedig in een smakelooze opeenhooping van
oogverblindende weelde en nietszeggende potsenmakerij. In de nitbeelding van verschillende
karakteristieken geen genoegzame voldoening
vindend, werden de dolzinnigste nitmonate.
-ringen verzonnen en gebeurde het niet zelden,
dat men apen, papegaaien, beren en allerlei
andere dieren in het ballet zag optreden.
De heele koninklijke familie en hofhouding
verleenden hun medewerking, die uit dansen,
deelaineeren of zingen bestond. En mocht nu
het ernstige, waardige van de dansen er totaal

niet licht vergeten kan. Dora heeft dan ook
voorwaarde eenigazies onprettig zon vinden.
nog geprobeerd, dit tafreeltje uit het hoofd
',Misschien wil je de zaak nog eens overte schilderen, doch het wilde haar niet goed
wegen ,a zei Kersten aan het slot zijner uitgelukken. We hebben alleen zijn naam toen
eenzettingen.
vernomen. Vandaar ook dat Dora, toen ge
e lk behoef er niet meer over na te denken,.
voorstelde, Spalding te vragen, dadelijk 'beverklaarde Dora, eik ga met de voorwaarden
rent was., uw wensen te vervullen..
van mijnheer Snebben accoord. Laat als 't u
J eist werd mevrouw Schotteline weggeroepen
blieft het contract opmaken, Oom Kersten; aak
en Ik verzoent den geheimraad , naar de salon
zal het nog heden onderteekenen. En wilt u
te willen gaan. Hier wandelde Kersten. naar
dan aan mijnheer Spalding- eggen , dat indien
het scheen enignins opgewonden op en neer
hij .g wensehen mocht hebben omtrent menen hetgeen hij 01, dit °ogenblik dacht, was
bilecring rif inrichting van liet knie, hij het
niet bijzonder vleiend.
zoo spoedig mogelijk zegge; alles zal neer zijn
..Die Werner kent de von.en beter dan, • wensehen geschikt leurden..
ik. 1ms inch een romantimehe geschiedenis.
.Ik geloof niet, dat hij nog bijzondere
Dat de vrouwen toch altijd CO eeuwig alles,
verlangens heeft
antwoordde Kersten, .hij
wat baar overkomt, niet het gevel en niet
zei me integendeel, dat de woning voor een
met liet verstand berionleclen!
jongtemel eigenlijk veel te weelderig en te
Dol Irerner Spalding moest genomen
groot was. Het zou hem, dacht hij, in de
worden niet om zijn buitengewone kennis van
vele kamers, die hem ter beschikking staan,
Mken , niet omdat hij een naam is, aan vier
misschien ring wel eens onbehaaglijk te moede
len millioenen kaan toevertrouwen, maar omdat
keurden. Hij !meet) zich in de laatste jaren,
natrium Don. Buchwald here in een romantoen hij in Amerika en in Delgt.,was, diktische Ins: heeft gezien. Dat is voldoeittle,
wijls eer moeten behelpen wat ruimte betreft.
,aan zeik een -man algemeen directeur ie maken.
Doelt eigenlijk geeft hij niet veel om uiterRijns dadelijk na deze overeizing kwam
lijkheden.
heeft een' ideaal en dat is zijn
•
Itorn billen
innekte evenes , dat zij bent
Iraen.«
II bol laten a achten.
is • ook ' Oct voor een onge%lining
le
.I
i'elikkinnand hemen had Melk /neet vergi.4
luk eden , doch riant een getrouwden Mem-teer
Ilora ging • 41 all, oom molen n. rik etheen
ingern.10. Eiwitten toomt
Spalding
niet eet» DDD D angel...11A levIentren. dat Spelding
binnen alAirlibleten tijd, wanner hij ziek hier
wwbngng -1.-elits op prat wilde Wijven. •
gevestigd lireft•.
hemen bed _-..lacht
dus zij juin deze
Dora keek naar den grond mi Eersten In--

afgegaan zijn, toch bleven de hoogste staatalieden en de hooge geestelijkheid hun steentje
tot de algemene vroolijkheid bijbrengen. En
zoo zien we niet alleen Anna van Oostenrijk
met Mamma, en Richelieu met Marion Delorme
de Sarabande dansen, doch Richelieu, de geweldige ',eerste ministel", de scherpzinnige,
en gevreesde staatsman, theedt in de balletten
van Loden-ijk XIII op als potsenmaker, met
groenfluweelen broek, met_caatágnetten in de
handen en echelletjea aan de voeten.
(Slot volgt),
.
.
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KUNST IN LINNEN.
Jniat het verlangen der dames naar kunat
ook in de . gebruikmaken van 't dagelijkach
leven, maakt dat de fabrikanten, in ons land,
zich milder - tranen, om aan dat verlangen
te voldoen. Het is in verband met de versierde
weefsels uit de damantweverij van de firma
van Dijk uit Eindhoven, dat onadit opnieuw
duidelijk werd. Deze firma, die reeds een uitstekenden naam op het gebied van ,tafellinnen

Co.

• Regenmantejs.

mindere mate hebben geraakt, heeft de Eindhovenmhe firma aan Dijk, tafelgoed geweven
in haar werkplaatsen, dat het beste met dat
oude familie-linnen zou te vetgelijken zijn.

HAL Vrede. lei. In Linnen.

bezit, heeft het aardige voornemen gehad van
het jubileumjaar en ook ven de, robe ons
land wo gedenkwaardige opening valt het
Vredespaleis, bepaalde damast weefsdls te
maken welke tot een herinnering aan dezen
belangrijken tijd en dit merk waardi
feit
kunnen dienen.
Het idee is niet nieuw. Immers onze oorvaders hadden hun gedenklumen. Een ruiloftsfeest, een jachtpartij werden in het li ren,
meermalen vereeuwigd.
Om dergelijke kostelijke zaken te bultten
moest men schatrijk zijn. Slechts ik ari.stocratische families vindt men thans merkwaaddige
weefsels, honderd, zelfs, honderden jaren oud,
bewaard.
Doch onze tijd is democratisch. liet héél
mooie en héél merkwaardige is niet meer
gebonden aan een enkelen stand. De behoefte
aan schoonheid wordt gevoeld in beerde
kringen. En zoo ontstaat de vraag naar mooie
en merkwaardige zaken welke niet vereischen
date men een fortuin bezit ....
Niet om een enkel feit uit een familie te
eeren, doch om eenige gebeurtenissen te herdenken die het gemene volk in meerdere of

In het ene tafelstel prijkt het Vredespaleis
te midden van het -linnen-vierkant. In het
glanaende damast is e
uiteet- getrouwe
afbeelding van het paleissmet toren te zien.
Boven het paleis gaat de zon op, die haar
stralen naar alle kanten heenzendt.
Een kleine versierde rand sluit het geweven
schilderij in; een strook effen en dan zien
we in het spiegelgladde mtijnige damast de
rand ontstaan die rond de servetten en tafellakens loopt.
De vredesduif en vredespalmen herkennen
we al spoedig; beide symbolen zijn tot een
ornament gestyleerd; zeer sierlijk en met
goed begrip van stijl is hier gewerkt, roodst
deze rand, hoewel druk, toch een voornaam
cachet blijft behouden.
Het ged en k-d ornaat dat onze eigen onafhankelijkheid eert, is stellig niet minder
mooi. De Nederlandsche leeuw ia in 't midden
van 't veld ontwerpen tusschen de herinneringsjaartallen 1913 en 1913 in. Oranje bladen
en oranje appels omringen de heraldische
teekening, op hun beurt weer afgesloten door
een klein regelmatig ornament. In den rand
Men we de herhaling van het middenstuk.

schouwde haar opmerkzaam, met een nauwelijks
merkbaar ironisch lachje.
e Spalding denkt waarschijnlijk niet aan
trouwen,, zei hij langzaam en aarzelend,
',natuurlijk ben ik niet up de hoogte van zijn
gevoelens en eventueele hartsgeheimen; maar
ik denk, dat hij heelemaal geen tijd gehad
heeft, om zich met trouwplannen bezig te
houden. Hij heeft in de laitate vier jaren
een druk leven gehad en noch in Pittsburg,
noch in Seraing heeft• hij zich veel met de
vrouwen kunnen inlaten*.
Met een plotselinge beweging hief Dora
haar gelaat op en keek den geheimraad aan.
Haar wangen waren opvallend rood:
Dus het blijft erbij: 1. wilt het contract
wel zoo spoedig mogelijk laten opmaken; het
wordt dan dadelijk onderteekend*.
n tioed, kindlief. Stuur het contrart, als je
het onderteekend hebt, maar aan mij. Spalding
die bij mij komt eten, kan dan eveneens
ovideeteekenen ; dan geef ik morgen, in tegenwoordigheid van het gehele personeel, de
Thermen-werken aan hem over.
a Hartelijk dank, OOM Kenden, voor allee,
wat ge ook nu weer voor mij gedaan hebt.
Ik geloof,-dut ik kl zeer denkbaar moet zijn,
dat gr deze buitengewone kracht voor om
hebt gevonden. Wat ma ik moeten beginnen,
ah ik ei niet liad!•
.1Iet komt uit .• zei Kersten onderweg tot
wiebelt .1k heli mij niet brdegre! Dom
inboren ziek niet alleen voor den herr

assessor, maar is bovendien tot over de oeren
op hem verliefd en haar eenige vrees is, dat
zijn hart . niet meer vrij is, en dat hij een
ander lief heeft. Nu, ik heb er niets tegen !
Ik gun het Spalding van harte, dat hij zich
hier eerlang als heer en meester gaat nestelen
en ik voor mij vind, dat Oom een even goede
partij is voor hem, als hij voor haar. be zaak
wikkelt Mek volkomen regelmatig af. Zonale de
zaken er nu voorstaan, zal binnen efrienbaren
tijd Spalding tle echtgenoot ven Dom worden
en daarmee de leider van zijn eigen werken.
Het is mij goed. Ik ben werkelijk niet sterk
genoeg meer, om behalve mijn eigen zaken
ook nog de generaal-directie der linchavald-..
werken te blijven waarnemen. Wat mij betreft,
ik zou liever geheel en al runt nemen, maar
zoo gaat het: de kinderen gaan hun eigen
weg en laten den vader met zijn werk alleen.
Het is niet anders; liet wordt steeds eenzamer om me heen. Mijn vrouwe dood, mijn
eenige dochter getrouwd met een gezantaehapte_.
attaché in Tokio, mijn eenige zoon officier bij
het koloniale leger in Afrika; ik hoop, dat
Werner Spalding mij tenminste enige.» liet
gemis van mijn neon aal vergoeden. Wie had
dat kininen denken, dat Don »m'n levendige
belangstelling heeft vaar een man! rot mi toe
hield ik haar 'nor ietwat preutsen en teruggetrokken; entre, ar heeft reent op eerlijke,
warme gevorkt». Ik ie ren vrouw ra mom
veee
nt', brij•en.•
onlit stroelgd•
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Het geheel is vol evenwicht en harmonie en
vormt een waarlijk sierlijke dementie. Van dit
onaf hankelijkleidedam.t werd een stel geweven
voor onze Koningin, en voor Mevr. Caracole
is een stel van het gedenk-daimmt: Vred.palen., in bewerking.

de tijd rich van de historische feiten verwijdert.
Dit is zeken .de deugdelijkheid van dit
materiaal waarborgt menig jaar! Het smakelijke
fabrikaat is in staat, een echte huisvrouw, die
gaarne banaliteit ver honds van •11.r home en
die niet ongevoelig ervoor. is, haar kinderen,

oeuememeamet arre-maa).
Welk een trots voor de Hollandsche huisvrouw, wier linnenkast — en gelukkig — nog
een deel vormt van haar huisvrouw-roem, te
kunnen getuigen: daar ligt mijn gedenklinnen?"
En welk een bekoring moet dit linnen krijgenin den loop der jaren, steeds meer, hoe verder

DE WITTE WIJVEN.
Op de fotografieën, door onzen photogt
gemaakt van het interieur der Kunstweetschool,
zien we een verkleinde weergave van het tapijt :
De witte wijven. Onze kunstredactrice deelde
ons mede in haar artikel over bovengenoemde
school, dat mevrouw Boon Hollandsehe legenden
wilde doen weergeven door de Hollaudsche
weefsters, gelijk de Zweedeche weefsters Zweed.
sche legenden gebruiken als motieven voor
haar weefsels en wandtapijten.
De onlangs gestorvene van de Wall Perné
ontwierp enkele tapijten met een legende air
onderwerp. Onze foto's lieten . naast de Witte
Wijven ook nog den Vliegenden Hollander
zien, en het Vrouwtje van Stavenn° was zoo
prachtig weergegeven, dat het hart openging
naar zoon wandversiering, en dat men wel
wan alle legenden-tapijten een even duidelijke
afbeelding zon willen hebben.
De legende van het Vrouwtje van Stavoren
— we kennen die allen. De Vliegende Hol.
— we kennen er méér dan een legende
over, al is de kern steeds gelijk: een menschenkind, door zijn onrustig geweten gekweld en
gedoemd te zwerven over de wereldzeeën op
een gedoemd schip.
Maar nu de Witte Wijven. Een bepaalde
legende beklad er omtrent kaar niet, doch
m vele boeken des lande, vooral in het Oosten,
vindt men verhalen waar . een rol in spelen.
Drie Witte Wijven toont het bedoelde tapijt,
,enter hadden vele plaatsen hun eigen lastig
of helpend wit wijf. Boven deze allen uit
beroemd is het witte wijf van Montferland.
Van haar zijn vele verhalen in omloop. Zoo
heeft. ze eens een boerenknecht uit nood en
druk gered, door hem een kist vol schatten
te wijzen, die in den grond begraved waren.
Goed Wis ze, het witte wijf van Montferland,
maar met zich spotten liet ze allerminst. Dat
ondervond onder anderen een boer uit Zeddam,
die uit de herberg was gegaan, spottend zeggende, dat hij voort moest maken, want dat
hij nog met het juffertje van Montferland
incest dansen. De enne bluffer. Met zijn karretje
verloren in de eenzaamheid der Montferlandache
hoesthen, vond ze er hem, kwam kern tegemoet,
modigde hem ten dans en dansen moest hij,
'ot. hij er dood bij neerviel.
Overal leefden de -witte wijven op kosten
yen de boeren. Ze namen het er goed van,
dronken de fijnste brandderijatjes en sloegen
haar slag in den voorma£ammen, worsten
en zijden spek, in de appe n en peren.
Liet de boer gul en ve
uwend de deuren
van des nacht, en alle lekkere bereikbaar,
dan miete hij 'e morgens geen appeltje en geen
vingerhoed vol. De witte wijven konden eten
en drinken zonder dat de voorraad ook uwe
lek minderde. Wee hem echter, zoo hij de
witte Wijeto baar deel niet gunde en alk een
•rierigaard rijn schatten verborg achter slot en
grendel! Weg wat rijn kostelijk belegen bier,
rijn nadele brandewijn, zijn lijmde vruchten en
vl het spek en de worst, waar hij hei den
beden winter mee bad willen doen!
I lij gelooft dat alles niet Maar menige
linesenkeseeht ven ',neger heeft we toch zelf
,taaien en er 11111, .1$ smack', een zijn kinderen
•

vrienden en gasten te wijzen op een historisch
tafelservet — een °ogenblik het hoofd te doen
verliezen en spontaan naar de beurs te doen
tasten om het zich togi-Senchaffen.
T. v. T.
en kindskinderen! Daar was er eentje, die
heeft ze willen betrappen op heeterdaad. En
't ie hem gelukt. Toen zijn baas den heeles
brouwketel vol lekker vetsok scharrebier had
staan, heeft de knecht bossen stro° rondom
den ketel gelegd en is zelf in een dier bomen
gekropen. En toen 't middernacht was — zie,
daar kwamen ne van alle kanten, de witte
wijven, door deuren en muren heen en deden
zich flink tegoed. De knecht stoorde haar echter
in haar plezier, door plotseling te voorschijn
te komen en opeens waren ze allen verdwenen.
Dat hij zijn atoutomedigheid heeft moeten
boeten, staat er niet bij in het verslag, dat
Dr. Halbertsma vijftig jaar geleden gaf omtrent
de witte wijven in Gelderland en herijzel.
Meer dat aal wel, gezien het witte wijven
karakter. Plagen konden ze, die witte wijven.
Ze maakten het akkergereedschap zoek, juist,
als de ijver ons te werken op het hoogst was.
Voorzeggen konden ze. Toen Jan van Was,
senaat in 1523 Sloten in Friesland belegerde,
en hij op een nacht de wachtposten inspecteerde, zag hij plotseling voor zich een witte
vrouw, die hem zijn spoedigen dood voorspelde.
Reeds den volgenden dag kreeg hij een kogel
in den arm en deze wond was na eenigen
tijd de Mr.ak van zijn dood.
Heel leelijke dingen woeden in het Oosten
van de witte vrouwen verteld. Zoo zouden ze
vaak kraamvrouwen met haar pasgeborenen
naar haai hol gesleept hebben.
Haar woningen of holen waren alle gelegen
in de tallooee, lage, alleen liggende heuvels
in het Oosten.
En nu de oorsprong van dat geloof in witte
wijven?
Wellicht is die alt volgt:
In overoude tijden waren er vrouwen, die
begeerte -hadden neer een afgezonderd leven,
gevrijd aan 'overpeinzingen en goede werken.
Zij gingen bij de heuvels wonen en beoefenden
de heel- en de kruidkunde. Ook legden ze
voorteekenen uit en hielpen de kraamvrouwen.
Door dit alles kwamen ze in een reuk van
heiligheid, en na haar dood werd haar geest
geacht nog rond te zwerven in de oorden waar
ze gewerkt hadden.
In den loop der eeuwen zijn toen de voorstellingen omtrent die vrouwengeesten -verbariereed de goede, heilige en wijze vrouwen
werden omgeschapen tot lastige, plagerige,
tyrannieke weze., zeer geschikt om het
mensehdom schrik aan te jagen, alhoewel er
tuaschen al de overgeleverde verhalen ook nog
menig loopt, dat vertelt van goedheid en
hulpvaardigheid.
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De meelachen worden tegenwoordig a,i,i gekeet', dat bet neer moeilijk is een gebied te
betreden, . nerven men al niet reeds, gedeelte.
lijk duur zijn opvoeding, maar vooral dom de
lezing ven brochures en emittenten, de voor.
naamkrt wseeneeminligheilen in zijn wem heeft

opgestapeld. Een leerling, die de lagere school
Niet aldus onze patiente. Zij werkte of
met 'vrucht heeft doorloopenv 'weet precies,
liever zij was in onmiddellijke aannaking met
wanneer Julius Caesar in ons land kwam, hoe
hare schriften en boeken gedurende zeventie n
de Batavieren op primitieve vlotten den Rijn
uren van het etmaal! Oss 5 uur werd het
afzakten, en dat de. Rijn bij Lobith in ons
bed vaarwel gezegd, waarna zij, te half Zes
land korft. De namen en zelfs de ehegrippen
ongeveer, met haar neus in de boeken ging
aan de °anten ,diluviumv en ,,alluviumv verzitten. Dit duurde tot ongeveer S uur, weeral)
bonden zijn algemeen goed. Met een soort
het ontbijt genuttigd werd. Dan moest haar
kimme „gedaan. worden. Zij benutte dan dezen
..griezeling leert men, toe dit alluvium eenige
meters onder de oppervlaktevan de zee ligt
tijd om even een luchtje te schone», meent
en met een- heilig respect heeft men den
gij? In !t geheel niet, haar ijver wao te. groot.
'Waker. den ,,Droomers en den. Olapére Met -haar studiemateriaal ratte zij zich dan in
leren' beschouwen. Den prijs der eieren, der' de serre van de menschen, bij wie zij inwoonde,
koeien, paarden en varkens heeft men uit zijn
»ieder, -om toch maar vooral „geen minuut te
rekenboekjes ervaren. Men laat een vit, waarraelirienn_loodra heer. eigeri-terrein-vveet,verri—
was , betrok zij dit om, steeds maar trachtend
van "de -•toestrooniende. en afvoerende kranen
tegelijkertijd openstaan, in het verekellte aannieuwe feiten in het afgetobde hoofd te
tal uren, minuten en seconden leeg of vol
peesen,'dit te' half-éénvoor het koffiedrinken
loopen: Men kan meeldraden van stampen,
te verlaten. Dan weer onmiddellijk „aan de
studie", die verder alleen door het middagmaal
onderscheiden en. men weet 501115 premies te
wogen, dat zoo'n stamper' uit stempel, stijl
onderbroken werd. Te elf uur, sofms om end- '
en vruiShtbeginsel bestaat. De knaap kent de • dernaeht, ging zij ter roste met een wekker .
geheimenissen eir de eigenschappen van den
naast zich (hoe veel overspanning hebben deze
grootsten gemenen deeler en het kleinste
dingen al niet veroorzaakt!) opdat vooral de
gemeene veelvoud, en hij zegt zoadar_tok_ :nalaat -heze _rechten-niet-5S~ hera..men, xrrdal eenThieees sluik haar, eenneger
kaar misschien een wijzertje rond zou doen
een kroeskop heeft, en dat de Anstralische
slapen! De eenige onderbreking in dit leven,
dat 'erger was dan een slavenleven, war de
inboorling gekenmerkt wordt door een dikken
buik en magere ledematen.
gang naar
missc hien
Al deze dingen woeden door den onderwijzer
een"wandeling
les
n ei
p::: uur
geacht het onmisbare brood op den toekom.
met een vriendin.
stigen weg van het leven des leerling. te zijn..
Hare belangstelling in alles wat niet hare
lemen betrof, was verdoofd. Zij leefde, dacht
De ontwikkeling van een vlijtigen H. B. S.
leerling of . van een gymnasiast is haast niet
en werkte ab iemand in een tredmolen, Zij
meer te overzien en zeker niet met een paar
ging met examengedarliten naar bed, werd er
woorden te scheta.. lk zal dat dan ook
mede wakker, droomde ervan, stond er mede
op en nam ze mede op hare eebaarsche wandemaar niet trachten te doen. Merkwaardiger
wijze is er echter één ding, waarvan men
lingen!
reeds vrij wat minder of in 't geheel niets
Gij schudt uw hoofd over &kleed onverweet, en dat is de samenstelling en de werking
stand, lezer?
van het menschelijk lichaam, en ongelukkigerOch, het komt zoo vaak voor, alhoewel
. wij. ie er ab pendant daarvan nog een onmimchien niet in die mate als ik u verhaald
derwerp, dat men *ooit de moeite waard
heb. Het getal jeugdige vrouwen en mannen,
die op dit °ogenblik in den Haag bezig zijn
achtte op onze instituten van onderwijs den
leerlingen en der aanstaanden studenten -bij
zich op de geschetste wijze te verknoeien, is
te brengen. Dat onderwijs is: de hygiëne
grootes dan gij denkt. Nog liet zoo heel laag
van den geest.
geleden kreeg ik eens een vrouwelijke student Meestal laat men Maar aan het instinkt
bij mij, 'die in alle mogelijke opzichten een
van den teerling over hoe hij zijne geestverzeer helder inzicht vertoonde, behalve in de
mogens — waarvan voor een zeer groot deel
rechten en eischen van haar eigen lichaam
zijn bestaan, zijn geluk en zijne gezondheid
en geest. Zij scheen er nooit eenig besef van
te hebben gehad, dat zij naar de stem der
zal afhangen — gaat gebruiken.
In vele gevallen werkt dat instinkt juist
natuur had moeten luisteren, en dat er zooiets
en men zal den rechten weg weten te vinden,
als de hygiëne van den geest bestaat. De
natuur bad noden luid en duidelijk genoeg
de men naar dien stennutert. In andere
gevallen werkt dat instinkt minder goed, of
gesproken! Luister slechts. Zij stond ongeveer
wel men let niet op de waarschuwende teete 6 uur op, haastig werd eenig ontbijt gekenen, die one wogen dat wij op den vernuttigd -- waarna ijlings naar trans en trein
werd gehold om ia de naburige Cniversiteitekeerden weg zijn.
De schrijver-arts Conan Doyle laat den
Istad college te kunnen loopen. Te één uur,
soms over tweeën, was zij weer thuis en kon
_beroemden Sherlock Holmes zeggen, dat eens
er weer even aan den lichamelijken matsch
menschen geest geen rommelkamer ia, cour
men straffeloos alle mogelijke kennis in kan
gedacht worden. Onmiddellijk n« het koffie-.
opstapelen. De geniale detective wil zich dan
drinken werden de dictaten te voorschijn geook aan geen eikel examen onderwerpen, daar
haald en daarin ijverig gestudeerd. Ten minste,
de voorbereiding daartoe het in zich opnemen
d t trachtte zij te doen.
van te veel ballast zonde beteekenen. Hij ia
Herhaaldelijk echter viel zij bij deze pozuinig, uiterst zuinig met de uitgave van
gen over hare boeken en schrifturen
zijn geestelijk kapitaal. In zijn zelfopvoeding
slaap, en wakkerschrikkende, zag zij dan
is hij allerminst conventioneel hij legt zich
soms, dat de klok op eens een uur later stond,
in welk tijdsverloop zij dus niets had gedaan!
alleen op die studie toe, die hij, na zorgvuldige schifting, voor zich van nut en van
e lk een schrik! Dan maar weer het hoofd
belang acht. Van enkele dingen, die ,,elk
tuesell-en de handen genomen en de ingewikkelde
beschaafd mensen moet kennen., weet hij
rieken uit het dictaat getracht te begrijpen.
dato ook niets, maar door die zelfbeperking
Zonderling toch, dat dit steeds lastiger ging,
heeft hij een frischeid van geest behouden,
dat zij steeds meer moeite had hare gedachten
te concentreeren es dat zij in het. dagelijksche
die benijdenswaard is.
Lezer, wij loopen allen in het gareel, en
leven voor doodgewone dingen zoo vergeetwij kunnen niet liltijd streel°.s het voorbeeld
achtig kon zijn. Zij had deze syrapteeten-wel
van Sherlock Holmes volgen om misschien
eenre bij oude menschen waargenomen. Zon zij
Inter even als hij beroemd te werden. Wij
nu al ....? Zij waagde in deze richting niet
hebben allen op school gegaan; wij hebben
verder door te denken, maar kwam nu, eindelijk,
toelating,- en eindexamens gedaan, en misschien
naar lichaam en geest afgetobd, inedisehen
nog een menigte andere, of wel wij zullen
raad inwinnen.
ons nog aan deze beproevingen moeten onDit overwerken begint dikwijls el reeds op
derwerpen. Daar is geen ontkomen aan:
de H. B. S. of op het gymnasium, waar liet
Maar wij kunnen dan toch trachten met
dan nog ernstiger gevolgen heeft dan op literc.II
zoo weinig mogelijk kleerscheuren door deze
leeftijd, daar de jongens en de meisjes zich in
spitsroeden heen te komen en niet ons ka pi
een periode bevinden, waar de ingrijpendste
taal van geesteskrachten aan te spreken,
procenten op lichamelijk gebied plaats hebben
weer wij met de rente ervan hadden'kunnen
nl. die der ontwikkeling van kind tot jongmeisje
en jongeman, en, waar foeten gepleegd, op de
volstaan. En dit opzicht wordt — sommige
opvoeders beweren vooral door meisjes — veel
wijze roods ik boven gesehetst heb, veel dieper
sporen nalaten, dan wanneer dit geschiedt bij
en zwaar gezondigd. En ... elk roers in deze
een organisme dat reeds ah is en dat duig
richting gedaan, laat voor goed een neerdezelfde zonden niet ziel ingrijpend kan aanslag in ons organisme achter.
getast worden, als een jong, zich ontwikkelend
Eens kwam een jonge dame op niijn spreekuur, die over de volgende verschijnselen
Wezen dat door zijn groei-nog zoo kwetsbaar
klaagde zij had, voortdurend, dage» nacht,
Onderwijzers plegen wel eens te zeggen,
dat ,ouders de natuurlijke vijanden von hunne
hoofdpijn; bij uitzondering was zij daarvan
hoogstens gedurende een paar uren bevrijd.
kinderen zijns. In een zekeren zin hebben
Daarbij had zij te lijden onder een drnkkend
zij, helaas, gelijk. Misplaatste liefde en eergevoel van moeheid, dat haar eveneens
zucht zijn vaak oorzaak, dat °miers hunne
niet meer verliet, en 's ochtends bij het opstaan
kinderen tot werken aanzetten, dat ter boven
hunne jeugdige krachten gaat. I Iet vooruitzicht,
sterken was das 's avonds: liet eten verteerde
zij niet of nauwelijks meer. Eenige malen
dat hun kind zou blijven zitter, of zelfs een
minder gunstig rapport dan de andere schooldaags kwant het genten voedsel weer terug.
Zij sliep inoisilijk 'in haar slaap tras oppermakkers aan behalen doe' hen den stelregel,
dat na inspanning voldoende rust moet volgen,
vlakkig en smals ik reeds opmerkte, niet vertotaal vergeten en met ernstige vermaningen
kwikkend. Hare gedachten kon zij hij heer
wordt het tot nog harder werken aangemaand,
studie — zij was bezig ziek voor een aktenamen voor te bereiden — slechts met de
en, kan het blijkkoir kirt mes aijne klasse
grootste moeite concentreer..
meekomen , dan .... wel lei t is zeer eenvoudig,
Nu zou elkeen met een aangeboren gezond
dan de ...roef maar venler et,ine,n.drzaid ,
'verstand, of een inzicht dat door vroegere
en privaettlessen leggen Inslag op het Wrinikir.
raadgevingen op srhad ontwikkeld war gerijd , dat de II. It. ei. leerling ./f gymnasiast
gewoonlijk het zijar k. noemen. Dor dir
worden, hebben koeai., dat deze verschijnselnr en ie *tel en amehouilmed geestelijke
enden dna toe
aangenaam& hee-rammen.'
inspanning. ziele verhielden al. gevolg MI
straf voor lok mater overigens begaafde
oorzaak, ot ten minste hebben Ingrepen dat ' 'dineren
,
niet reeds leng op am o
het blokken in demi unetentligheden had moeten
der .,,eten_ &Me
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hiervoor, dat ook de van Staatswege aangestelde pedagogen een zeer gebrekkig inzicht
in de hygiëne van den geest hebben, of, zoo
zij dit al mogen bezitten dan een concessie
betonnen aan de eerzucht van de ouders,
waarvan de betreffende kinderen ten slotte de
dupe worden.
De meeste menschen vergeten helaas hun
jeugd en begrijpen niet hoe wreed en numensehelijk liet eigenlijk is, als men een jong
menschenkinel7 dat een heel jaar lang hard"
en vlijtig heeft gewerkt, maar dat door zijn
beperkte vermogens niet mee khn komen, door
een herexamen zijn 7 weken varantie,'elie hem
zoo bfoodnoodig toekomen, klakkeloos ontneemt.
Met innig medelijden denk ik • nog aan een
'gymnasiast van ' 15' jaar terug, die ondankS
zijn blokken, zult een lot ondérging. Hij was
de zoon van een welgesteld arts te Amsterdam !
liet vonnis van den rector védr de groote
vacant ie luidde „voortwee vakken herexamen".
De familie. ging gedurende de Repte zomerweken koelte en ontspanning zoeken . in Zintvoort. De arme jongen werd in de stad gelaten, daar de heerlijke natuur hem anders
te veel van zijn werk zou afgehouden hebben.
Gedwee onderging het langzame, maar geWillige kind zijn lot. Den gebeden dag was
hij ijverig in de weer. Van 9 tot 12 uur had
hij van een hoofdonderwijzer wiskundeles, en
middags moest . hij ergens in liet Duitsch
onderricht worden. De avonden werden ge-'
bruikt om het geleerde te verwerken. Zoo
ging het week aan week door, terwijl zijn
broertjes en zusjes aan het heerlijke strand in
(iods vrije natuur mochten ronddartelen.
Eidelijk brak de dag van het herexamen aan
eu ongelukkigerwijze kwam hij er door, zoodat
hij, zonder een dag vacantie, zonder dat hij
één dag van het vooruitzicht „herexamen"
dat loodzwaar op hem drukte, bevrijd was
geweest, tot de volgende klasse werd toe-

gelaten, wat voor kern betekende: zwemmen
met alle kracht die in hem is, met immer
het water aan de lippen en met het steeds
eiken dag terugkeerende besef van zijn minderwaardigheid ten opzichte van de andere schoolkameraden.
•
(Wordt vervolgd.)

Wraineehe- Operette.
.

Le petit Duo. is geen' operette der-laatste
,Schlager, die zijn ontstaan
slechts te danken heek aan de pogingen
modérne. .operettefahrikanten, om de oude
wèlgeslaagde voorbeelden te overvleugelen.
Doch een-Schliger in dë goede beteekeriis ,
is het wel: Een operette waar je met plezier
haar hoort en ziet, wier vloeiende, licht aansprekende en vaak zeer innemende melodien .
je makkelijk door de natuurlijk eenigszins
wankele intrigue heen dragen, wier grappige
en ongedwongen bon mots je van "harte doen
glimlachen en die, goed gespeeld, het publiek
een werkelijk kunstzinnige ontspanning be.zorgen. Bovendien zeer gedistingeerd. Daar
kunnen de moderne operette-apostelen ook 'nog
wel eens een lesje aan nemen, de goede niet
te na gesproken.,
Mits goed gespeeld, zeiden we hierboven en
aan die voorwaarde wordt ruimschoots voldaan
door het gezelschap, dat op het oogenblik het
Seinpost-theater bespeelt onder leiding van
Henri 13arrié.
De krachten die we gisteren hoorden bij de
premièie, beloven ons veel voor het seizoen,
zoowel wat stemmateriaal als acteergin betreft.
Mud" Theeval was buitedgewoens—aardig
als de kleine hertog, die zoo graag al mannelijk en dapper wil zijn en reeds zoo ridderlijk is.
Ze beschikt over een uitstekend klinkend
`seizoenen, geen
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en we kannen van ganacher harte een ieder
aanraden, naar Scheveningen te trekken om
zich te verfriaschen aan de ware humor en
tintelende geest van. de dartele mum.

Omtrent eirottingen moor Trouwen in Lonten,
De Hervorming heeft een stuk van Miss
Helen Brooke Herford. Ze schrijft namens het
Internationale Comité van de.Worneesfr.due
,Totnutoe schreven jonge meisjes, die uit
vrijzinnig. godsdienstige families in Nederland
naar hier overkwamen voor haar studie of
om werk te zoeken; en die hulp en inlichtingen begeerden, naar mevrouw Baart de la
Faille, de echtgenoote van den liberalen
predikant van de Hollandsche gemeenten te
Londen. De Internationale Commissie heeft
het besluit genomen mevrouw Baart de la
Faille bij dien arbeid, dien zij tot nog toe
alleen op zich nam, te hulp- te komen.
Daartoe is de Anglo-Duteh Agency in 't leven
geroepen. Doel van deze vereniging is:
Dergelijke Hollandsche jonge meisjes in
kennis te brengen met diegenen uit oma eigen
vrijzinnig Christelijk publiek, die Hollandsche
meisjes in huis willen nemen als leerlingen,
pensionaires, dienstboden, kinderjuffrouwen,
hulp in de huishouding of onderwijzeressen.
Men wil lange dien weg zulke meisjes in
staat stellen werk en vriendachappelijken om.
gang te' vinden in zulke gezinnen , wier
godsdienstige gevoelens allicht overeenstemmen
met de gevoelens, waarin zij thuis zijn opgevoed.
Miss Herford meldt nog verdere bijzonderheden,die teveel vin onze plaatsruimte zouden
vergen. Het—voornaamste weet ge nu echter
een adres, waarheen, ge u zoudt kunnen
wenden, zoo ge werk zocht in Londen, of er
heen wildet gaan voor uw' taal.
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en keurig geschoold orgaan en haar levendige
actie, die daarbij altijd gracieus en met een
tikje humor is, bracht de vriendelijke rol van
den petit doe fijn gemarkeerd naar voren.
Hoe pittig was ze in de tweede acte, waar de
kleine hertog als boerenmeisje venrionid, het
pensionaat de' Luneville 'binnenvalt DM 'zijn
vrouwtje te ontvoeren en en passant de oude
préeepteur Brimodam nog het hoofd op hol
brengt.
De kleine Ducheme wad' Bolland verzorgde haar rol eveneens zeer goed r deze gaf
haar echter minder gelegenheid nu reeds al
haar hoedanigheden te: toonen.
In. Delieros (Frimonsse) bezit het gezelschap
een komisch talent van den eersten rang en
hij had gisteren al dadelijk de 'Beller:, op zijn
hand met zijn waarlijk humoristische dwaasheden in woord en gebaar.
Peyrons als Montlandry 'maakte den indruk
van een vaarlijken edelman en liet ons vaak
van zijn mooi orgaan genieten.; enkele malen
echter was de. zuiverheid niet heelemaal boven
verdenking.
Dorlin wist van de statige directrice
van het pensionaat een zeer aardige creatie te
maken. In stede van de vaak 'zoo zwaar aangedikte, gechargeerde komische alte gaf ze
ons een pittige, geestige vrouw met zeer geprononceerde begrippen van opvoeding en beschaving. •
Aan de rest van het gezelschap valt nog
wel het een en ander te verbeteren. De koren
klonken niet erg geacheveerd, de groepeeringen
hokten nog wel eens en ook samenzang en
gelijkheid met het orkest is nog voor verbetering vatbaar. Echter zal een langer samenwerken hieraan veel goed doen en behooren
we ons oordeel hierover nog wat op te schorten, vooral waar nog veel goeds viel te constateeren.
Een gelukkig geslaagd begin was het zeker

De gesloten banningen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde
nalatenschappen en hypothecaire groenen. Hij nalatenechappen wordt het
eventeeele risico, aan die gloort van leerringen verbonden, door eens vglr.
mkering gedekt, terwijl bij eromaa tot zekerheid strekt én het onderpand
en de aansprakelijkheid zoowel van den hypothemiren eohuldennar sla van
den hypetbeeairen aohuldeiseher.
Jaarverslag en prospectus warden ;op aanvraag toegezonden,

J. M. Frederiks
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HOE MEN NIET MOET EV1111)1E11
door
LIZE DEUTMANN , Arts.
(Slot.)
Hoe bedroevend weinig inzicht dikwijls de
gediplomeerde leeraars en leenre-oen in de
eisehen van geest en lichaam hebben, ee hoe
weinig mij sveten_welk kwaad zij
en welke verantwoordelijkheid op hen rust,
blijkt nog eens ten overvloede uit de volgende
uitlating van een mijner vroegere onderwijiereuen, die op mij; kind, als ik toen was,
toch een diepen indruk maakte.
Die onderwijsserea in kwestie wee geweldig
knap. liet afleggen ron het eens examen voor,
het Ledere na, wee een soort sport voor haar
geworden. Het scheen, dat zij voor de ontwikkeling van baar geest geen beter middel
dan dit kon bedenken, terwijl zij de ontspanzing van normale menschen, zooals wantalen,
theater bezoeken ene. meer als een noodzakelijk
kwaad leek te beschouwen, waartoe de nijging
zoo veel mogelijk bedwongen moest wonden.
Na elkeen Is baas over zijn eigen geest en
lichaam en mag die henadeelen ale hem dat
lust. Vooral ook ten opslokte ven den arts,
en den geestelijke moet helm. wel eens de
stelregel geelden, „luister naar mijn woorden,
maar zie »iet altijd naar mijn daden." Is men
ged mingeo een enkelen keer een onhygiënische
'&4 te Speelde dan kan uien die als-zoodanig erkennen, en er ten minste geen propaganda voor maked ten overstaan van menschen, die aan ome leidm zijn toevertrouwd.
Maar wat te denken van een opvoedster, die
aan have leerlingen kalmpjes en zelfvoldaan
vertelt, dat zij, eender zich eenfee ontspanning
te gunnen, zich voor een examen klaar heeft
gemaakt, in dien tijd veel te weinig heeft
geslapen
daarbij geholpen door den vijand
van den hedendugschen zenuwachtigen mensch,
n.l. den wekker, en dan haar relaas met de
glimlachende opmerking besluit '„En van dat
allee hen ik maar veertien dagen ziek geweest,
wri
—e-egoa dat nu?"
Ja , wol zou dat nu? De akte, niet waar
ligt nu bij vele andere in de kast. Eens
menachen geest, eens •menschen lichaam ....
moeten zich maar naar de akten en examens
richten; wie het omgekeerde verlangt, zijn
idealistische, onpraktische menschen. Dit is
helaas, zon al niet de heerschende opvatting,
• dan toch in elk geval de feitelijke gang van
zaken in onze maatschappij. De schoolcursussen zijn overal ingericht op de examens
en de examen. zijn bijna zonder uitzondering
op inhumane-, niet-physio logische en met-

Feuilleton.
5)

VROUWEN REGEERING.
Naar het Duits. van A. Denen Ki.suentexe.
(Nadruk verboden).
Den volgenden dag droeg geheimraad Kersten
in tegenwoordigheid van alle beambten de
leiding der Theresia-werken aan Werner Spel• ding over.
Reeds den vorigen middag had Werner zijn
—g-eheele bagage van het station naar de nieuwe
dienstwoning laten brengen en, nadat hij bij
Kersten had gegeten en daar het coutract met
Dorothea Bechwald gzrekeed lied', ging
hij naar zijn nieuwe
i• i , om er voor de»
eersten maal te gaan telapen. Den volgenden
morgen werden er temt) riltnigpaarden en een
rijpaard gebracht en eveneens kwam er een
korteier en een daljongen, die dadelijk met
hun werk begonnen.
Ondliddellijk nadat hij de, ldidiog overgeriemen had, zette Werner zich met loet aan
zijn werk. -klefst moest hij eeu__overricht
krijgen over de wijze van proclameren, over
den unl van den grondstof, Iconen, de exploitatie ven het walswerk , verdieneten en
het afzetgebied. Dit nam hm» dagenlang in
beslag , hoewel . Lestake hem op ieder ommablik
ter bewhikkiim stoet!. t lok Kent. werd
tekphoniseli door Werner meermalen in heabig
gemenen va kweel nog tweemaal in den loop
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peychologieche wijze ingericht. Er sou minder
nervositeit en minder neurasthenie onder de
mensehen voorkomen, als vooral de examinatoren eens wat meer waarde gingen hechten
aan wat de candidut wil weet en eens wat
minder aan het speuren gingen naar wat in
zijne kennis ontbreekt. Sommige examinatoren schijnen zich aalt inderdaad als detmtiven
te beschouwen, wier eerste en voornaamste

praktisch, holman en in overeen,stemming met
den mensell elijken gewit-De normale, gemiddelde
mensa is niet lui, maar werkt gaarne. Hij
heeft echter zijn voorkeur, die dee te sterker
wordt, naarmate hij in kennis toeneemt en in
karaktervorming honger staat: Het is dus onphvaiologisch eens mensehen geest te veel naar
een' bepaald model te willen •vervormen. Het
is daarenboven onpaechigogisch, want een te
n lemende
natuurlijken aanleg is doodend of ten minste
examinandi te ontdekken om deze tekortkobelemmerend voor de ontplooing van zijn werkmingen al naar gelang met de verschillende
graden van onvoldoendheid te etiketteeren.
kracht, die hij later nog zoo vaak en Rog voor
Zoo herinner ik mij o a. nog zeer levendig, • wo veel zal moeten gebruiken:
dat eens een meisje van de kweekschool te
Ten slotte is de te
te knelling der
Arnhem onderwijeeresexamen ging doen. Zij
examens van een wetensc ppelijk, objectief
was een Indische en haar afkomst was haar
standpunt bezien, onprektiech, omdat onder de
op het eerste gezicht aan te _zien. Toen de
eandidaten talentvolle en zelfr geniale mezechen
eanelidate bij den examinator in _ije aardrijksnellen voorkomen, die, wanneer hun slechte
kunde kwam, reide deze dhontOnde woorden
wordt veroorlodfd hunne vleugels eens naar
tegen haar, die door den voorditer der
eigen verkiezing uit te slaan, werk kunnen
examencommissie mei protest hadden moeten
leveren, dat, met liefde' en volle toewijding
geboekstaafd worden: (Juffrouw, over Indië.
verricht, ook den stempel daarvan zal dragen
ral ik ri maar niet vragen, dat zult u wel
en aan den voernitgang der wetenschap zelf.
weten
Dit gezegde is teekenend voor de
bevorderlijk zal kunnen zijn.
heerschende opvatting die de examinatoren van
Dpor een andere inrichting der examens
-Win taak hebben. Het is, mons ik reeds reide had menigeen voor overspanning en den noodin hooge mate onphysiologisch en onpsycholottigen nasleep van dien behoed humen
logisch en een der voornaamste redenen,
worden en zou menig talent ontdekt zijn, dat
waarom zich de eandidaten voor de verschilnu misschien nooit tot ontplooiing van zijne
lende akte-examens een moeten afjakkeren, zich
krachten ie kunnen komen.
zon zenuwachtig maken en WO neumathenisch
Vooral dat Staatsexamen, dat de 11. B. S.
woeden. Die *eget, die voorteleirendikwellende
leerliag moet afleggen, alvorens hij tot de
angst, waaraan vele menechen onderhevig zijn,
doeterale promotie wordt toegelaten, heeft al
dat zij iets niet zullen weten, of dat zij
velen geknauwd. Diegene, die dat unviallingsniet op iets zullen komen wat hun gevraagd
mamen heeft moeten afleggen, spreekt meestal
kan worden! Dit vooruitzicht maakt, dat zij
met een zekeren haat-over die twee jaar, lamde
eoma maanden van te voren in al han vrije
hij latijn en giek:eek heeft moeten e pompeo.,
°ogenblikken bezig zijn al het geleerde maar
twee talen, weervoer hij, die niet een uitgesteeds te herhalen, alle srepetitoriae, alle
sproken natunr-weteeschappelijken zin begaafd
sexamenvragene altijd maar weer opnieuw
is, dikwijls niet den geringsten aanleg bezit.
herkauwen, ede zelfs dat de woorden hun zin
Is hij er eenmaal door, dan weet hij meestal
verliezen en louter klanken werden en zij
niet beter te doen dan al datgene, dat bij
het examen
soms het laafde kwartiertje
belieg• noemt en wat dat ook inderdaad voor
benutten om nog het een of ander te erepehem ie, weer zoo gauw mogelijk te vergeten.
teeren.. Aan het vele, wat hij wel weet,
Maar welk een hopeloom verspilling van
daaraan denkt de arme eudidaat in de meeste
energie, tijd en arbeidslust, die zoo anders en
gevallen niet meer. Het hangt dan toch ook
beter bad kannen aangewend woeden!
maar van zijn rechters af, of dit ei of niet
Anderen vinden die twee jaar a klassiek
tot uiting kan komen!
pompen• zulk een tijdverspilling dat zij on-'
Hoe anders en boe beter zou het zijn, als
dertusschen de colleges van hun toekomstig
hij alle af te leggen examens principieel werd
vak gaan loopen om te trachten met de
vastgesteld, dat eiken eandidaat gelegenheid
andere studenten gelijken tred te houden,
moest gegeven worden een of ander .- derwaarvan liet resultaat meestal is — behoef ik
déel van het examen geheel naar eigen
het n nog te zeggen lezer — ontmoediging,
keuze schriftelijk te mogen behandelen en
verlies aan zelfvertrouwen, bloedarmoede en
dat de schatting hiervan een groote factor
neurasthenie, welke gevolgen iemand ter dege
behoorde te zijn bij de al of niet toekenning
in zijn eerdere loopbaan kannen belemmeren.
van het diploma. Dan eerst handelde men
Zoals ik echter reeds boven opmerkte,
der week zelf naar het 'Theresia-werk, om
alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.
Binnen acht • dagen zat Werner geheel in
den zadel en was zoo thuis in het bedrijf,
alsof hij er jaren lang had gewerkt.
Hij was in het wetswerk en de magazijnen
evengoed op de hoogte als in de bureaus en
de administratie.
Dank zij zijn voortreffelijk geheugen, kende
hij niet alleen alle beamten, doch ook een
groot deel der werkbazen, die naar den nieuwen
chef natuurlijk met gespannen verwachting
opzagen; immers, voor lange jaren hing waarschijnlijk huif' wel en wee van dezen ma» af.
Na nog een week_ waren de beambten met
hun oordeel over den nieuwen chef klaar en
gaven dit oordeel met groots voldoening. Ze
hadden een nitetekeadea vakman voor zich,
die er tegelijkertijd slag van had, met meeschen om te gun, die gemoedelijkheid aan
energie paarde, niet eigenwijs was, elk antwoord rustig en welwillend aanhoorde-en zich
dadelijk overtuigen liet, wanneer men hem
aantoonde, dit zijn !mening in een bf ander
voor verbetering vatbaar was„ Kortom, het
was een man , die veel, buitengewoon veel
van zijn vak verstond, en die daarbij iedereen,
die niet hem te doen had, welwillend en
rechtvaardig tegemoet trad. 1/ok de leveranciers
en handelslui, die op het walswerk kwamen,
kregen denkelfden geestigen indruk: e nkelijk,
doch vriendelijke, zeiden ze, v.h./eken kan.
men hem niets, maar het is uitstekeed zeken
darm leef hdo.•

Den volgenden Zondag maakte Spalding,
een offirieele visite bij graaf Klinter. Dit
bezoek beperkte zich echter niet tot de ge-'
bruikelijke tien minuten; men raakte al dodelijk in een geanimeerd gesprek over vak-aangelegenheden. Graaf Klinter vroeg Werner
raad over een project betreffende een smelterij
van zinkblende. Werner was vroeger op een
dergelijk werk geweest en kon met een menigte
goede raadgevingen en statistische gegevens
voor den dag komen. Het bezoek duurde ruim
anderhalf cue eu de beide mijnbouwkundigen
scheidden zeer vriendschappelijk van elkaar.
•Graaf Klinter vertelde, dat hij dienaelfden
middag , eitgeneedigd was te Saarkirehen bij
Dom Buchwald.
ben al veertien dagen geleden uitgenodigd en ziet alleen om te komen eten,
Maar ook om te musiceeren. Ik stel me
natuurlijk voor, u dadelijk te werven voor
ome muziek rereeniging. De .wijt toch eeeigszim
muzikaal, hoop ik r*
e Nu, :toeval om mijzelf te kunnen amuweren. , oei Werner. s In Amerika heb ik
wat pistomblazen geleerd, maar ik denk er
itatmglijk niet aan, me hier er nuit verder
in te -oefenen..
eletegendeel, ge zijt met »e pieten hier
al heel welkom. %Purel wanneer de muziekvereeniging ee t groote orkeettritvaering geeft1/ver veertien dagen hebben we een uitvoering, waarvoor ik je •Ivaet maar term/Mig: lk hoop, dat je hei aanneemt, a eng
ik wilde je dan introdurenee.
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Droote lettere worden mar plaatarnimte
t berekend.
-abonnement belg—ogrijk7 'korting.
moeten wij ons wel, goedschiks kwaadschiks,
aan de door de maatschappij gestelde eisichen
onderwerpen. Laat mij u echter in uw eigen
belang — en de ondervinding leert mij, dat
zij zeer nodig zijn — eenige wenken geven.
Het zennweeeleel reageert zeer . langzaam.
Gebraikt men sijn spieniteksel te lang en te
hevig, dan volgt spoedig een uitgesproken gevoel van moeheid, waaraan men toe maet__
geven. —Wi rustige, diepe slaap doet ons
meestal dan weer geheel vefffwikt ontwaken.
Niet aleoci onze geesteskrochten. De waarschuwende stem der geestelijke vermoeienis
klinkt veel later en lang niet usa luid als
die der lichamelijke uitputting, maar onze
verstandelijke krachten hebben een veel langeren
tijd neerlig voor velledig herstel. Een te groote
geestosinapanning wreekt sick veel,ernatiger
dan een exces op lichamelijk gebied gepleegd.
Een blijvende vermindering van intellectueele arbeidskracht kan het gevolg zijn
van onverstandig blokken om niet te spreken
van hoofdpijnen en bloedarmoede, die daarvan
mede afhankelijk kunnen zijn. Het is mogelijk,
dat wij, nadat wij ons overwerkt hebben, na
langdurige rust weer een ev.wichteoestand
bereiken. Maar deze evenwichtstoestand is veel
labieler dan de vroegere die wij bezeten
hebben. Een veel geringer geestelijk exces zal
nu voortaan ons gevoel van welstand kunnen
verstoren. En, ' hoe meer wij ons overwerkt
hebben, des te kleiner aal dit geestelijk
Mame behoeven te zijn om ons opnieuw uit
dit
ds meer labiel wordend evenwicht te
breng( . Het domste e» meest onpraktische,
wat m doen kan, is niet op de vermoeienisteek en te letten en, ea de stem der natuur
verweer opzend, met een blinden ijver aan
het stn ren te blijven_ Wat men zoodoende
aan we en uitapaart of tracht uit te winnen,
Moet en n later weer aan maanden, soms
jaren, i boeten. Welke zijn nu die waarschuwen e teekenen , die ons organisme ons
geeft, mar die velen niet schijnen te kennen?
Ik
er al opgenoemd, maar ten overvloedezeekil ik
nog de volgende waarschuwingen geven Wanneer gij weet, dat gij een
normale vlijt bezit, maar gij bespeurt een zekeren
onlust, een zeker onvermogen om te arbeiden,
leg dan me boeken op zijde en ga wandelen.
Begint ge bij uw studie herhaaldelijk te
gapen, en gaan mie gedachten divergeerend
naar alle kanten, maar niet naar uw werk,
ga dan eveneens in de frissche lucht, of wel
naar uw bed al naar gelang van den tijd van
den dag of de weersgesteldheid.
Het herhaalde gapen is ma vermoeieniesymptoom, dat als gij er niet op let zich tor
hoofdpijnen zal verergeren.
- — •
De muziekvereeniging is het middelpunt
van ons gezellig onderling verkeer.
Er is nog een tweede' vereeniging, een
rij- en sport-elab , maar die ic exclusiever,
omdat het daar inderdaad alleen op rijden
en sport aan komt.
Hij de muziekvereeniging deammegen zijn
ook donateurs, en kunstlievende • leden en
iedereen hier in den omtrek is dan ook lid
van de vereeniging..
511c heb ook nog ietwat talent voos sr
compagneeren. Als stiident en ook later nog
heb ik heel veel aan de piano begeleid..
',Bravissimo. riep Klinter) 51k ben dos in
de gelegenheid, ome geachte presidente,
mevrouw Barbara ( lover, in u een zeer, te
waardeenen lid voor te keilen.•
els mevrouw (liever_ voorzitster?.. eja,
wen beschouwt dat hier als vanzelfsprekend,
weet zij is hier de. toonaangevende dame. Ze
heeft ook veel verstand van muziek. Ze is
nok de dirigente der dames-afdeeling en ik
moet naar • jngmun leuehivald , om met haar
wat te oefenen voor de volgende repetitie,
Mevrouw Barbara libeer regmert_nemelijk heel
kreeg en verlangt van de dames, die mr.-wiegen. niet alleen volkomen. toewijding, maar
ook een 4renge
• Werner lbrsebt der breien londegraniddag
door eetel eehemen maken van mut ttttt»Heette
inleen, ent ee daarna op het kantoor geleien
uitwerken. I reqtaNt .11t hij uier teekenbord
e» eihrijftafel erliegen heiig mei Lerekeningen
van verschillende walainiiliere e, IdetiPellereil.

2
Bespeurt gij, dat uw bevattingsvermogen
minder wordt en dat gij eenige malen een zin
kunt overlezen zonder dat gij weet waarover
„ die zin eigenlijk handelt; zijt gij vergeetachtig
gewonden: laat gij hier uw paraplu staan, daar
uw boeken liggen, wees dan voorzichtig, dan
heeft de eten, reeds luider geklonken dan bij
de eerstgenoemde symptomen. s•
'Begint gij moeite te krijgen 'met' inslapen,
ie uw slaap lichter geworden, brengt gij gedeelten van den nacht siepel.s door, terwijl
gij over uwe boeken in slaap valt, dan Ihebt
gij een zeer luid klinkend signaal untvaKgen.
Studeer vooral niet eed, dat alle belangstelling voor dingen die niet direct uw werk
raken, bij u 'uitgedoofd wordt, Gij moet genoeg
frischheid van geest overhouden om belang te
stellen in andere takken van wetenseimP•
Vereischen de 'omstandigheden volgens uw
oordeel, dat gij binnen een bepaalden tijd voor
eenig examen gereed moet zijn, terwijl de te
verwerken stof daarvoor eigenlijk te groot is,
offer dan nooit' iets van de fris.chheid van uw
geest, maar liever een weinig van uw examenkennis op gij zult op den dag der beproeving
een beter figuur slaan met een kelder bpofd,
dat in staat is tot vlug opnemen_ verwerken_
-d-e-r- gestelde v;tigen, dan met een brein, dat
weliswaar volgepropt is met het verdachte
feitenmateriaal, maar dat de nodige frisehheid
heeft verloren om dit bewust op te roepen,
dit te verwerken en de redeneertogen. der
examinatoren te volgen. Dit voor zoover de
praktische zijde der. kwestie betreft. Den
medischen kant van liet vraagstuk heb ik raeds
Met u besproken; deze is, van mijn standpunt
uit bezien, van nog gr.ter belang, maar is
reeds in de vorige alinea toegelicht. Stddeer
des Zondags nooit.
Ten slotte nog dit:
•
Verban uw wekker gedurende uw studietijd.
Slaap zoolang uw natuur dat wil. Gij Moogt
w wekker hoogstens gebruiken, als gij) den
volgenden dag met den eersten trein koor
uwe ontspanning naar buis gaat!
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 tent
•

Maison Bakker
C. H. VAN HATTUM

Hoogstraat 12,
Tel. Haag 1936.

Lunch & Tea Concert
onder directie van S. VAN LEEUWEN.

Plats du jours
Van af 50 cents
warme

en

koude

schotels.

HET ALBUM VOOR CARMEN SUVA
—„Mogen wij 't niet eens eventjes inzien 1 ...." — „Mevrouw," antwoordde de
heer 'Versteeg, „ik durf nauwelijks in de nabijheid van het album te ademen
" I let
werd lachend gezegd, doch liet antwoord was
er even onVerbiddelijk om. • Daar lag het dus
als een nuwlettend-bewaakte
a
schoonheid in
zijn met zwart tiuweel gevoerde eikenhouten
schrijn. Een voortdurend varieerend drommetje
bezoeker= heeft daar geheel de week n'air
een dier vensters van den bekenden kunsthandel op de Plaats, de plek aangewezen waar
het Album, voor de koningin van Itoeme.nié
bestemd, neerleg. Velen van anti le.zers moet
dit zijn ontgaan en slechts een uitteraard beperkt gezelselmit is het, dat in de gelegenheid
verkeert in Pulehri aanwezig te zijn, wanneer
Daarna maakte hij nog eenige correspondentie
af en ging tijdig naar bed. Maandagochtend
zes uur maakte hij zijn inorgenrit en om
acht uur was hij op liet kantoor van liet
Theresia-werk. Er waren veel bestellingen
ingekomen en er mos een geweldige correspondentie
re do en niet behulp ven un
stenograaf. Daarna maakte 1Verner den gewonen rondgang • door het werk, keek of de
boom van de eleetriselie smelterij goed opschoot
en keerde met Leriske terug naar het bureau.
In den loop van de week maakte graaf
K lint, zijn. tegt•tdenmek. lin deze gelegenheid
hoorde .`Melding, zonder dat hij er naar vroeg,
waarom de v orige diaaar, Franz, weggegaan
was. Het e rk was in rmi voorbeeltligen staat,
dus de eigenaren hadden werkelijk wel tevreden
niet hein kunnen zijn en toch had hij zijn
ontslag sgekregen. De zaak bleek echter deze
te zijn Franz was verliefd geworden op zijn
nit•estéres, e, daar ze hem altijd vriendelijk
behandeld had, had hij ',Wil laten verleiden
nu tsat aanzoek. I lij werd rehter ,dge wezetta
Mali k tvant daarna nog eens op de zaak terug.
ba srop 'm aren'. de dames op rei. gegaan en
keerden eerst - terug, nadat Franz al in zijn
uurave betrekking tt
iterd,• II „orde' mik..
moge degen later kwam Kersten
masallgmle 11. rm.r 119.11.,11,
toor de
oer,. der 11111/1,1,,,rernijolig.
J, bent mitmk.nd .
zoon, ;k meel.

daar voor het Uitvoerend Comité de bladen
van het album zullen worden omgeslagen.
Erg officieel lijkt. wel zoo's maatregel, waarin
vanzelf-skrakend de angst voor beduimelde
bladzijden schuilt.
Het is een prachtig werk geworden, dit allnim
van een formaat alseenrcusaehtigen familiebijbel.
De band is uitgevoerd in natuurklenrig
rondleder, waarop de gebatikte versiering in
kleuren groen en rood en zwart is aangebracht.
Een overetoedig aangebrachte versiering- in
handvergelding geeft een aanblik van weelde
,aan .het ornament. De snede van het mooie
boek is dof vergtd, geMseleerd met motieven
uit- den band. Verguld zilveren sloten, -ontworpen en uitgevoerd 'in,overeenstemming met
het geheel, vormen de afsluiting van het prachtwerk,.
Prof. Sluyterman is de 'leider geweest van
deze proeve van Hollandsche kunstnijverheid;
uitgevoerd werd het in de ateliers vin de
firma J. Brandt en Zn. •
Een vrouw heeft mede een belangrijk deel
gehad in de voortreffelijke tot-stand-koming
van het Album. Het is mejuffrouw
Bake
wier batikarbeid aan • ingewijden op kunst- nij.v.er.heidgehied hakend is. Zij "
4,--hett.
werp voor het album geleverd en heeft den
lederen band gebatikt. Het geheele voorblad
van den band' ie levendig van vele kleine
motieven die in stijlvollen samenhang een
recht vroolijken indruk teweegbrengen.
Zoo is dus de strenge statigheid welke van
zulk een fomch • boekwerk uitgaat, verzacht
door den arbeid vult mejuffrouw Bake. In het
midden van dit voorblad is in de ornamentiek
het monogram C. S. aangebracht, omgeven
door de woorden Nederlandsche hulde aan
Carmen Sylva. Hierboven staat een gestyleerde
koningskroon zich aansluitende aan de verdere
versiering. Het achterblad van het boekwerk
(dit zagen wij niet) moet in hoofdzaak hetzelfde ornament vertoonen als het voorblad;
'slechts bevindt zich in liet midden een kleinere
cirkel, waarin het jaartal 1913 voorkomt,
ter herinnering dat toen de koningin 70 jaar
is geworden. De vakken tusschen de ribben
op den rug ., dragen alle een versiering met
dezelfde rndtieseen— als voor- en achterblad.
Nu over den inhoud, waarvan wij uit den
besten bron toch wel veel weten. Op de
perkamente schutbladen binnenin zijn de wapens
van Roemenië en Nederland in goud aangebracht. Het album zelf is samengesteld uit
een honderdtal gecartonneerde bladzijden ,
waarop de verschillende bijdragen in telkens
andere omlijsting zijn gevat.
Voorop gaan in het album de cartons met
opdracht, met namen van tere-voorzitters,
uitvoerend comité en leden der hulde-commissie
en met de handteekening die 7- K. H. Prins
Hendrik der Nederlanden voor dit album heeft
willen geven.
Dan komen de bijdragen van de schilders.
Sommige kunstenaars hebben iets geschonken
van hun kunst in toepasselijken aard, andere
hebben zich `geheel in hun eigen genre geuit.
Mevrouw Mesdag—van Caloar merken we
onder de ons. genoemde namen op als de eenige
vrouwennaam; verder lezen we die van
Albert Roelofs, Ter Meulen, Frits Janssen,
Ziteken, Breitenstein, Hobbe Smith, Duchattel.
Na de schilders komen de literatoren: Frederik
van lieden, de Meester, Kloos, Top Naeff,
Frans Butiaanse , van Hulzen, Reddingins,
Jeanne Reyneke van Stuwt, Dr. Boeken,
Dr. 1Valch , Jan Feith , de heer en mevrouw
Smit Kleine en de Belgen l'rosper van Langendonek , Rafael Verhuist, G ustaaf Vermeersil, Op verschillende wijzen hebben deze
letterkundige getuigenis afgelegd van hun
eerbied voor Carmen Sylva. Kloos legt er
nadruk op dat hij de edelmoedige vorstin op
't oog heeft niet in eerste plaats de letterkundige. Den naam van Robbers merken wij
Met op. Na de letterkundigen: de musici
Ti tly Koenen, .1 ul i to It tin tgen , A verkil mg ,
maar al was je dat niet, dan moest je toch
kunstlievend lid worden. tje muziekvereeniging
ie hier nu eenmaal het middelpunt van alles
en het is in je belang, zoo spoedig mogelijk
met de gezelsehapkringen bekend te worden.
Bovendien heersept er een eerlijk streven in
de vereeniging om iets te bereiken, waardoor
Inen onwillekeurig meegesleept wordt.
lk zelf speel violoncel in liet orkest, iets,
wat ik eenige jaren geleden ook niet had
kunnen deuken, maar de geestdrift heeft ook
mij te pakken gekregen; ik heb mijn jeugdherinneringen weer 1,11, opgehaald, ben weer
vlijtig aan liet zagen gegaan en tegenwoordig
strijk ik in het orkest mee, alsof ik er voor
betaald woedt. liet is Neuseb een geluk, dat
hier, waar door de industrie het materieele
zoo hoogtij viert, de muziekvereeniging zorgt
voor een stukje idealisme.
Spalding befoofde zijn toetreden , • zonder
veel inlichtingen te vragen. bat deed Kersten
veel plezier want hij had haast. Hij had
bericht ontvangen. dat. zijn zaan, die bij de
t nahan in I host-Afrika Was, gevaarlijk ziek
• was, rum hij ging van) tilielding dadel ij k naar
liet imostkanttmr , nm ram t het ministerie van
Koloniën te telegrafeer,.
dag was reit Zondag.
. Werner maakte 't..lamel, rra verren rit
en mat- tern elf muft weer in K linterfelde.
t ;rato. K halter bad ben waarschijnlijk zien
aankomen , aait h ij 'meid al toor de deur
t-W111 St cri, aankwam.
• .1k Ier .1 dadelijk beslag oi, jee je Ithitt

Chatarina van Rennes, Anna Lambrechts-Vos,
Arnold Spoel, Oberstadt, Joan Wagenaar,
Petri en vele anderen. Ook hierbij zijn origineele
bijdragen, voor deze gelegenheid samengesteld.
Het slot van het album wordt gevormd
door een Image reeks van bijdragen, die door
vertegenwoordigers van lichamen op Vesechillend gebied, welke met het 'werk van Carmen
Selva in eeuw verband staan, zijn geschonken.
Van de lange reeks zij het ons vergund eenige
namen der vrouwen te noemen. Het zijn Mej.
Buide, eere-Voorzitster van den Nederlandschen
Vrouwenbond;Mej. van koperen van de Velde,
direCtrice Ons Huis te Amsterdam; Mej. Reijers
Voorwitster aan Teuelschade; Mevr. Weloker,
Metir. Stuart, enz.
Ten slotte ontbreken niet de h.dteekeningen
van degenen die tot hei financieele van de
hulde bijdroegen. Zoo is dus het album als

VROUWENSPORT. •
Tegmaireredetrijdela Leintortias.
Zaterdag 30 Mei begonnen 's middags om half
ee op de banen van de Haagscha lawnnistintr -Leimronin detdtio~énédIgirk

ui .geschreven Finketerwedstrijden ; het weer
dat de vorige dagen onaangenaam kond en
voeltig was geweest, had zich prachtig hersteld, zoodat Zaterdagmiddag al dadelijk vele
partijen gespeeld konden woeden. De banen
waren, dank zij de goede zorgen er aan tbesteed, prachtig in orde en de
geheele omgeving zag er als
gewoonlijk keurig en goed
verzorgd uit.
Het aantal inschrijvingen
voor de verschillende nummers was dezen keer bijzonder
groot; het schijnt dat deze
wedstrijden, welke voor het
grootste deel uit handicapnummers bestaan, ook bij
de niet-leden van Leimonias
steeds meer in den smaak
beginnen te vallen; ditmaal
waren er tenminste ook vele
inschrijvingen van buitenaf
gekomen, zoodat we behalve
de. gewone speelsters en spelers ook vele
vreemden opmerkten. Den eersten middag werden slechts weinig damesnummers gespeeld;
dit kwam gedeeltelijk doordat het aantal
heerenspelere dat der dames nog verre overtrof
bij me koffiedrinken en dineeren. Maak geen
omslag, want we zijn maar met zijn .beiden.
Ik doe het uit grof egoïsme. lk wil je de
werken hier eens laten zien, -voor zoover ze
op den Zondag in bedrijf zijn en ik wil van
je meening en kritiek protiteeren. Ik hoop, dat
je niet door andere dingen verhinderd bent?.
,,Neen, heelemail niet., antwoordde Werner.
,,Dat doet me plezier, want dan heb ik je
den heelen dag hier. Ik was al 'bang, dat je
in Saarkirchen, bij de• dames was genoodigd..
,t Neen , dat is niet het geval., zei Werner.
a lk dacht data, zei graaf Edmund, omdat
ook de geheimraad vandaag gevraagd is in
Saarkirehen..
a lk geheimraad ie een oude (misvriend, die
als huisgenoot behandeld wordt., zei Werner.
Graaf Edmund scheen iets op de lippen te
hebben, doch hij bedwong zich.
',Ik zie aan je paard, dat je een verren
rit hebt gemaakt: Je zult wel honger hebben,
dus eerst 11111,11r liet materieCle , eerst lunchen;
dort gdm we de werken' eens natd Pit maken
een niet al te kort vakpraatje; dan dineeren
we en daarna kunnen we nog etst uurtje gezellig blijven babbelen. Zoo zullen we het
programma al vast maar opmaken. Je ziet,
ik beschik neer je, alsof we al oude vrienden
zij. Maar ne hebben door ons vak zooveel
aanknoupingsptinten , dat ik het 1.1.411d hiel
prettig sou vinden, als jr werkelijk een vriend
VOO mij went..
14 Zondag in IS lintertelde was werkelijk
heel gezellig. tiraaf Edmund hemde zieke.

geheel hier besproken. Het mogngeen volledig
noch juist beeld geven van den stand van
onze kunst, het vertelt niettemin veel van
wat er in ons land op kunstgebied te doen is.
En van onze kantnijverheid, daarvan geeft
het in elk geval een smaakvolle proeve!
A. oz H.
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 rent.

ERZISCht

JJTeN

,N2tNeztR&G
MOORDENDE 140.
131£F9°.Pf .8195

en doordat vemeheidene heeren aangevraagd
hadden Zaterdag te mogen spelen om Zondagmiddag vrij • te zijn voor de voetbalmatch
H. V. V.—Vitesse. Het is wel opmerkelijk dat
zoovele dames nog steeds niet veorLandsta
xiden_
ru duiven serniven omdát zij
dat zete
slecht spelen; waarom toch deze angst;
slechte weinigen kunnen de prijzen behalen én dit zijn natuurlijk in den regel
de beste speelsters; maar al behoort men
hier niet toe, zoo kan men toch meespelen
om te oefenen, daar men gelegenheid
heeft' tegen betere speelsters te spelen en
van haar te lefren.
Het was wel jammer dat van onze
goede Ileagsehe speelsters de dames van
Romende en Biljart (de bekende damesdouble) niet ingeschreven hadden; ook
mej. Leemte uit Hilversum misten we
onder de deelneemsters.
Daar het weer zich ook Zondag den
breien dag prachtig hield, kon er ook
toen op. alle acht banen geregeld door
gespeeld worden; er werd 's morgens al
om negen uur begonnen en weer zooveel
mogelijk gypeeld door die deelnemers
die 's middags den voetbalwedstrijd wilden
bijwonen, zoodat ± half twee vrijwel
alle banen door damessingle's, damesdouble's en mixeddouble's bezet werden;
ook met deze nummers werd toen flink
opgeschoten. Het weer, dat zich tot nu
toe zoo goed gehouden had, begon echter
te veranderen en Zondagavond en nacht
regende het hevig; terwijl ook de wind
van richting veranderde en sterker werd;
's Maandags kon er dan ook om. ongeveer
tien uur slechts op vier banen gespeeld worden (dit waren de banen die in
den afgeloopen winter vernieuwd werden) wat
den voortgang van de- wedstrijden natuurlijk
sterk belemmerde; om ongeveer half twee
waren nog twee banen bespeelbaar, omdat de
wedstrijden nu op zes banen leerden voort-

gezet; zooveel mogelijk werden de opednummers
het eerst afgespeeld, daar het door het groote
-aantal deelnemers onmogelijk was de wedstrijden
op de drie er voor vastgestelde dagen klaar
te krijgen; van de handicap nummers werd
even beminnelijk gastheer als knap zakenman.
Hij was een uitstekend koopman en verstond
de kunst omstandigheden te combineeren en
er een gunstig gebruik van te maken.
Werner was nu ook overtuigd-, dat de
geheimraad het hij liet rechte eind had, toen
hij, hij de eerste ontmoeting met graaf
K linter op den rijweg naar Saarkirch., beweerde, dat deze nog wel eens enorm rijk
zou worden. Toch was Klinter even bescheiden
als vriendelijk en natuurlijk in zijn beschouwingen.
l'oen 'Werner 's avonds naar huis ging, kon
hij zeggen, dat hij werkelijk met deun vooruitstrevenden recht -op zijn doel afgaander
man oprecht vriendschap had gesloten.
,Dus . tot Dinsdagavond a, zei Khmer,,
,vergeet niet, op de muilekvereeniging te
komen en kom vooral op tijd«.
',Imker in gezelschaps-toilet?* vroeg Stalding. ,,.la, kom maar in rak; het ie een
feestuitvoering en je komt er voor het eerst.
Rijd rechtuit over Saarkirehen naar huis;
je hebt da» een beteren weg en ik geloof
dat je een mar kilometer uitspaart. Daarbij
is bet Zondagsavonds zoo herfieaelltig en druk
op den weg naar Dusburg , dat je er moeilijk
doorheen komt, Je paard heeft urenlang in
den stal 10.14.11 MI ie MI natuurlijk ren
beetje onrustig. Ah; je over Narden, ineens
uur Nurbirehen rijdt, heb je rOp ...treffelijke» weg en van Saarkireben daar je laaie
weet je *elf nel hoe je gaan moet, langs

.het berkeobtrehie.•

Woedt .1,010 ,
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alleen de demeadoehle voleindigd; hier behaalden de dames Biezeveld-Bloem de overwinning slem in den -eindstrijd de damee
Brosse-Boom • te ~dwaal de eersten vormen
eens hechte combinatie, erts, are ae geregeld
samen oefenen, elkaars spel door en door ]kansast
vallen.
en soodoende elkaars zwakke ruiten

Carsten + 30 6-2 6.0. Mej. C. van Reee-de
Kempenaer,sl. mej. Willing-L. van Rees
+
6-4. 6-0. Mej. Idorrix:Felix + 15'
sl. mej. Houtzager-van Vliet + 15. 6.4 6-5.
Mej. Postma-Saunders + 15' W. 0. Mej. N.
de Bloeme-Wijnen + 15. W. 0. Mej. de
Joncheere-Knuttel + 15' sl. mej. CentenLemen de Vries + 50, 6-0 6-4.
2°. ronde: 'Mej. Bruine-Boom sl. mej. de
Bloeme-Wijnen 2-6 6-6 6-2. Mej. BiezeveldBloem si. mej. de Joncheere-Knuttel 6-4 6-2.
Mej. van Rees-de %nimmer I. mej. HordtFelix 6-6 6-0 6-4. Mej. Dezentje-Boottil. mej.
Findem-Saunders 4.6 6-6 7-6.3°. ronde: Mej. Brum-Boom el. mej. van
Rees-de Kempenaer. 6-4 6-4. Mej. BieseveldFiliale: Mej. Biezeveld-Bloem el. mej. BranieBoom .0-6 6-3. 6-3.
De wedstrijden woeden heden en Zondag
voortgezet en kunnen den als het weer meewerkt, zoodat alle banen bespeelbaar zijn,
afgespeeld woeden.
H.
INGEZONDEN MEDEDEELINOEN.

Perry & Co.
20 Heg!~
Opdringers

Nieuwe Engelsche
Regenmantels.

Ika. zeer sympathiek woord ever
vde Vreawesheaezier,„_„..,

De verdere aitelagen van de dames-nummers
zijn voor wever gespeeld:
Damessingle lw. ronde mej. Morris. 15.4 sl.
mej. Meen-} 1-6 6-4 6-4. Mej. R. de'loeme
15' sl. mej. Bloem + 1 6-5 6-2. Mej- Bieseveld + i• al. mej. Nijpels + .1 6-4 6-1.
Mej. Felix + 15' eL mej. Houtzager 15'
5-6 64 64. Mej. Willing 30' el. mej. van
Vliet + 4. 6-2 6-3. Miss. Sounders + 15'
cl. mej. Perk 30 6-2 6-2. Mej. van Loenen:1
• 1 cl. mej. S. van Rees 80' 6-3 6.4. Mej....
,
Kempinaer-1 al. mej. de Roemer + 30 , 'i
i-1 6-2. Mej. Postma + 15' al. mej. Liman!
de Vries 30' 6-1 6-6.. Mej. de Joncheere
15' sl. mej. Boom + 1 0-1 8.0 6-3. Mej.
Knuttel -v• 15. W. 0. mej. Degentje + 15'
IV .. Mej. N. de Bloeme + 15' W. 0.
Mej.
15' sl. mej. L. van Rees-15
6-2 4-6 6-4,
da. ronde; Mej. van Loenen al. mej. Bool
6..3 4-6 6-0. Mi.. Sounders al. mej. R. de,
Bloeme 6.6 6-4 'mej. de Kempenaer SI. mej.
BrilSIEE 6-0 6-2. Mej. Willing al. mej. Knuttel
6-5 8-3. Mej. Dezentje el. mej. N. de Bloeme
6-4.6-4. Mej. (lorrie st mej. Boom 64 6-2.
-3". ronde: Mej. Dezentje cl. mej. Willing
e-4 e-4. Miss Sanders sl. mej.' van Loenen
6-3 6-4.
• Damesdouble l'w ronde: Mej. Brusse-Boom
-,- 15' - sl. mej. de Roemer-Domman + 30
6-2 6-4 Mej. Biezeveld.Bloem + 15a sl.
mej. R. de Bloeme-Nijpels + 15. 6-4 6-0.
Mej. Dezentje•Bool + 15. ei. mej. Furnota-

-Op de Vergadering der Evangelischen te
Zwolle heeft Dominee G. W. Ileese, van
Leeuwarden, ingeleid het Vraagpont over sde
Vrouwenbeweging van Christelijk standpunt
gezien.. Aan het verslag van de N. Rott.
Courant•ontleenen we het volgende:
a Stertile vragen zijn godsdienstige vragen.
God moet weerstem hebben in het materieele
en sociale leven. De vrouwenbeweging ontmoeten wij op allerlei gebied. Op industrieel
gebied hebben vele vrouwen, die met den man
medewerken, een droevig let. Ze lijden aan
overwerken, gebrek aan voedsel en lucht. Haar
geschiedt onrecht. Op wetenschappelijk gebied
wordt heat onthouden, wat de man bezit.
Zelfs in het huisgezin voelt we zich te kort
gedaan, waar zij vaak geen stem heeft in de
opvoeding der kinderen en de man zich zelfs
haar verdiend geld kan toe-eigenen. Zij moest
ook medezeggingschap hebben in de regeling
van 's lande wetten, opdat die wetten 't minst
eenzijdig zijn. 11e vrouwen vragen thans ziek
naar eigen keuze te kunnen ontwikkelen, medeleiding der zaken en volle gelegenheid om.haar
plicht tegenover God en mens-dien te konden
vervullen.
Bezwaren tegen deze beweging heeft o. e.
prof. Winkler, die de vrouw intellectueel lager
stelt dan den man. Anderen vinden concurrentie
harer onwaardig en meedoen aan politiek
nadeelig voor het huisgezin, alsof zij niet de
raadsvrouw zou mogen zijn harer zonen. Ook
't optreden der suffragettes wordt tegen de
vrouwenbeweging aangevoerd -onbillijk, omdat
daarin het beginsel niet wordt getroffen. Van
ehrietelijk standpunt bezien is de vrouwenbeweging de uiting van de bewustwording der
vrouw, dat zij evenals de man een heilige
roeping heeft te vervullen. De kerk moet haar
conservatisme afleggen en het goede trachten
te steunen, opdat ook Gods eisehen in deze
beweging 'vervuld woeden,

Daar er bijna geen koren in
hebben we ook geen hinder gehad van de
19am•aelle Nitemehe.
onvolkomenheden, die daar nog schuilen en
Wanneer het zoo door blijft gaan met het
ook het orkest was beter dim de eerste maal.
repertoire van het Fransche gezelschap,. kan
Het was dos een keurig geheel, dat Hervé's
het een mooi operette-seizoen worden.
gedistingeerde frissehe en pakkende muziek tAll
Wim het debuut van Dinsdag al zeer gegehoore bracht en men toe wenschen er een
takkig te noemen, de avond van Donderdagheeft
geheel volle zaal van te doen genieten. Dat
de goede indrukken van den eersten key versterkt
het nog niet zoo was en de zaal bedenkelijke
en nieuwe reden gegeven, ons' te verblijden in
het tijdelijk bezit van roo'n gezelecliap.
Iltrodzelle Nitiouche gaf gelegenheid tot
debutemen. aast 11... Gilberte Andrée, die de
Dedise-rel voortreffelijk speelde. Met opzet
moge hier gesproken woeden. van speten, deur
de zang ,in deze, Operette niet allen doet. De'
Anne diages vffftiaelien-veel vin Z0 aiehe
en vooral ook van de actie; dit alles bleek
med. Andree uitnemend te beheerechen.
Buitengewoon talentiol en geestig 'heeft ze
de figuur uitgebeeld vair de schuchtere pensionnaire, -die zoo heerlijk schijnheilig kon
doen, om in 't geniep haar leveueleatig vreugdbegeerig hart te kunnen luchten. •
Wat heeft ze ene vaak laten laaien door
zat de mengeling van timiditeit en brutaliteit in
Mardzelle Nitonche gaf. En nooit te brutaal.
De juiste maat maakte ook hier het onwaarschijnlijke Waarschijnlijk.
.
Ook in haar zang toonde ze zich een ervaren
bekwame artiste, die heel veel weet te doen
met haar soms ietwat schel, doch altijd helder
en flink klinkend orgaan.
Met mag verder nog een verrassing zijn te
homers, dat deze levendige verschijning zoo
typisch Ermaah, expressief en soepel in haar
bewegen, een tandgenoote van ons is.
Floridor-Celestin werd gespeeld door DeliVres,
die no minstens even kostelijk was als in zijn
Frinsormse-rol van Dinsdag. nin gestes en dictie
zijn bnovertreffelijk en we kussen het gezelschap. gelukwenschen met het bezit van zoo's
komisch eerste range talent.
II
De tenor Broquin maakte zijn debuut Mer
met de rol van den jongen luitenant Chimplittreux, waarin hij zich een even goed acteur
als zanger toonde. Zijn geluid klinkt makkelijk
en aangenaam en hij weet het goed te gebruiken.
Jnlian als de osmeedpogend vervolgende major
Mae 011berte anurie, Eerste Zangeres.
gaf uitstekend getypeerd den wraaklustigen
bullebak.
open plekken vertoonde, kunnen we niet anders
Ook de kleinere rollen van ret''', Dorlia (nd,ie
dan betreuren, doch het weer is wel eenigszina
superieure) en Danty (Corinne; waren geert,
oorzaak, dat een pelgrimstocht heelemaal naar
op een kleine stagnatie na, in het begin der
Seinpost de verwende Hagenaars wel een beetje
2. acte, waar het samenspel niet geheel sloot.
afschrikt. Het kan echter niet uitblijven, or
Laten we ook niet vergeten de zeer grappige
de roep von dit gezelschap moet de meest
brigadier Loriot (Corselys) die het publiek een
verstokten verleiden er een keertje keen te
goed deel van zijn pret heeft bezorgd. Hetzelfde
gaan en dan is men voorgoed overwonnen. Dit
geldt voor Lallemend, die voortreffelijk den
moge ;een trest zijn voor de nog te geringe
geagiteerden theaterdirecteur uitbeeldde.
belangstelling.

FRANSCtIE OPERETTE.

áalma Lazert«.
De roem dezer Zweedeche schrijfster strekt
zich uit over de gansche beschaafde wereld.
Men zegt, dat .Griethe's Werther tot dagelijksche lectuur is geweest der gansche toenmalige- intellectueele jeugd - en dat men
bet in den zak-heeft gevonden van een Mogen
zelfmoordenaar, door de Werthersche smarten
nou getroffen en zijn eigen leed voelend, dat
hij den dood in het water zocht.
Giista lterling behoort zeker tot de geregelde
lectuur van de hedendaegsehe intelleetneele
jeugd. En, ;geprezen zij het onsterfelijk genie
van Lagerla - niet om er mee te sterven,
maar om et mee te leven!
Seinra Lagerhif is benoemd tot lid van de
Zweedeche Academie van Wetenschappen. 7,e
ie het eerste vrouwelijke lid.
- Vrouwen aha uitvind/den.
Mevronw Hertha Ayrton, geboren Marks,
heeft na 1885 een reeks uitvindingen gedaan,
alle ter volmaking van de electrieehe booglamp. Ze meende hierdoor, e» ook om haar
studie aan' Finabitry College, het recht te
hebben verworven lid- van het .Engelsche
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Instituut i eau Electrotechnieche Ingenieurs te
kunnen word' . Echter verbieden de statuten
van deze
te en beroemde vereeniging, geliuwde vrouw
als leden op te nemen. Toch
erkende het
stituut openlijk de groote verdiensten van evrouw Avrton , en schonk haar
de gepote go en medaille van het Instituut
met de daarbi, behooreude geldsom.
In 1731 ‘s' de medaille het eerst verleend
- thans voor het remt aan een vrouw.
Sara Bernhed heeft oiac uitgevonden!
Een manierl om afdrukken of liever gietvormen van visnehen te krijgen en dan die
vormen na te maken in marmer, brons, zilver
of goud.
De beroemde juwelier Lalique heeft vele
aldus verkregen modellen in goud en zilver
uitgevoerd.
J altrouw Harriet llasmer, eenJeeldhoinveres , heeft een middel gevonden om kalksteen
als marmer er te doen uitzien.
Een eitoyenne -der Fransche republiek,
onder het consulaat van Napoleon , een zekere
Labrome , moet een valscherm hebben nitge.
vonden, waarmee ze een daling van nou
Meter volkomen gevaarloos en zeer mooi
verrichtte.
.
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Telephoon 6073
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ir de een laste inrichting hier te lande die onnmderne kleeding
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j
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f
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es. Onurende net stille seinen leveren wij
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Maar die kroon was oorzaak, dat de schoon
bruid in vol ornaat het ouderlijk linie niet
anders dan in gebogen houding kon verlaten
er 1
. in de galakoste, die haar naar de
t..
r.0 . of ook wel dniteche kerk bracht,
voortdurend deemoedig het hoofd —
den
Zoo reide een oud-hollandeeh rolkerijinpje
echoot moest liggen
uit de zeventiende eeuw; — nu, wij weten
Menige moderne bruid non waarschijnlijk
allen, dat de voorvaderen er van hielden bij
tegen zulk eene rinuebeeldige onderworpenheid
zulk eens gelegenheid goede ;ier te maken, —
in de trouwkoets geprotesteerd en het recht
.6 zelfs, dat een Ameterdammbe keur van
om gelijk-haar-bruigom-met-opgeheven-hoofdehet jam 1665 het getal gasten tot vijftig bete-zitten met veel groote woorden gevindiceerd
perkte en het op boete van honderd raden
hebben. Maar in den jare toen en toen wond
verboden was egel tiljessen of fijne
men zich over zulke dingen niet op, wist
suiker op het men u• te doen verschijnen!
men niet beter of het was goed morde het
Met behoeft mem eens z een memorie• uit
was; — men leerde de mindere te zijn, waar
dien tijd na te slaan om enig denkbeeld te
dat te pas kwam en — men was er niet
krijgen van de onkosten, die een trouwpartij
minder om!
veroorzaakte.
Intusschen is in den loop der tijden het
Daar staat onder meer genoteerd:
9-15-0
te hooge palmkroontje, dat zoo licht een
Aan eMartijntje de kookster. f
- 310- 0-0 • aanleiding , tot vnInnijel;t--sttfijd had kunnen
„ Gooi het hoenderwijf
01- lett
worden, van het tooneel verdwenen, het ia
Hour van tin
12-11-1
vervangen door de krans en ook die heeft
„ Blomme
30- 0-0
alweer plaats moeten• maken voor een be„ Waaksere.
scheiden' takje oranjebloesem dat de plooien
„ Juffrouw de Graeff voor
358- 11.0
van den sluier vasthoudt.
het bouquet
1050- 0.0..
Natuurlijk heeft ook het overige bruidstoilet
„ Elisabeth Nete
groote veranderingen ondergaan. Het ',Geste- •
enz. ent.
Ikke wilverleeeken van twee honderd gulden
Elisabeth Note is waarschijnlijk de nasister
de el., wordt tegenwoordig alleen nog geweven
geweest , die het uitzet had helpen vervaardigen
ten behoeve van konings- (misschien ook
en een rijk, onderwetsch uitzet, was geen
petroleumkoningsjbruiden; gewone stervelingen
kleinigheid, waals ik n hier al eens eerder
zijn bescheid.rr in hare eierhen; Charmense,
heb laten zien. Maar ook de trouwjwpoo was
Liberty,, natin duehesse , peamde cygne, crépon
wel een stuk, dat de ',beurs verlichtte*, —
de spie, crêpe astin, dat zijn zoo de stoffen
die toch was van zware Lionsche zijde, of
waaruit de bruid zich het poëtische kleed kiest,
ook wel van •gond- en ziieeelaecken, dat mos
dat zij op den schoonstee, gewichtigsten dag
meer dan f 200 de el:keette. Stroarken, buret
van haar leven zal dragen.
en rieltjens waren rijk geborduurd met goed
Door hunne soepelheid leereen al deze stoffen
en parelen mi schitterden van diamanten en
zich inzender voor de zachte, weeke plooien
kneMpen, dikwijls wel twee honderd vijftig in
en golvingen der tegenwoordige draperim;
getal, die weer met parelen omzet waren. Om
terwijl garneringen en voilages van rijden
den Iels sloot de enorme kanten kraag, die
tutte,- van ragfijne Mecheische, Chantilly- en'
laag op het lijf neerviel en waartoe wel zestig
eAraignée•-kant meehelpen om aan het geheel
ellen Brueselsche , Aleneon of Venae ingedat luchtige, dat Jou• te geven, dat toch
plooid waren. Daarover Mimen wede parelin geenen déele afbreuk doei aan de sierlijke
- snoeren, die op de borst met een fluweelen
slankheid der lijn.
haak sloten en waarvan zonale zeker zedenDe ',lijn« ie immers hij een bruidstoilet
meester
uitrekende: ',tien hoog e r bui ked
juist datgene waar het op aan komt. 't Is
een gansch jaar lang verzaad zouden
zelfs nog niet zon heel lang geleden dat men
kunnen werden..
het geheel buiten de mode hield en de
Op den groeten dag, den dag
blijdadhap en van meemoedstranen.
grootste gladheid als de oenige ware bon-ton
-werd de bruid in al de pracht en glorie van
voorschreef. Van die uiterste gestrengheid is
dit mischend sleepkleed naar binnen geleid,
men in den lastigen tijd teruggekomen, maar
toch verdient het nog steeds aanbeveling om
waar zij op den troon plaats nam om zich
eene zekere matigheid te betrachten en, zich niet
door den bruidegom het bouquet op de borst
door het eallerlaatate genre• te laten verleiden,
te laten spelden.
En dan volgde het groote moment de
vooral niet wanneer dit een excentriek tintje
een:juffen, naderden met het uit palm geheeft. Een -bruid is van zelve het middelpunt
vlochten eu met parelen of juweelen versierde
aller blikken, maar zij moet geen mannequin
kroontje en zetten haar dat op het hoofd
zijn, olie een nieuwe mode ten-toon-draagt.

DE MODE.

Houwelickspret en huizen stichten
Kan een • mensch de goudbeurs lichten.*

Feuilleton. •
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• VROUWENREGEERING.
Naar het- Duits. van A. Ootna KLAUSZ3UNN.
(Nadruk eerbodem.
De elf kilometer van Klinterfelde naar
Saarkirchen waren spoedig afgelegd en Werner
reed lange het 'park van het voormalige slot.
11e eerste verdieping was geheel verlicht.
De geheimraad was er waarschijnlijk eeg en
mitselleraren er trog—rneer jasten.
e Ik ben blij, dat mij er niet bij gevraagd
'hebben., dacht- We er bij zich zelf, een
dat • ze mij over het lalgemeen niet met uitmiodignmen Matig vallen Ik wil de Zondagen
tenminste heelemail voor mezelf honden en
zou de hemel danken, ale ze mij heelemail
met rust lieten.
Het ie altijd een twijfelachtig genoegen,
Abn huig te komen bij zijn chef, maar indien
dat ren dame is, is het dubbel moeilijk.
Hoe minder ik met mijn meesteres te maken
heb, hoe beter. Toch heb ik werkelijk mede.
lijden met het arme meieje !
Ze heeft toch rok recht iep liefde en op
geluk. Maar als een noodlot voor alles, wat
haar gelukkig zou kunnen maken
de gedachte -een haar. rijkdom.
Ze moet wel lederen huwbaren man, die

haar nadert, wantrouwen en het kan hemt
niet anders, of ze moet pessimistisch worden.
Wie weet, wat ze daar al van ondervonden
heeft en hoeveel 'mannen ze al van den slecht:den kant heeft loeren kennen! Het een of
het ander: i,f zij moet maar alle aanspraken
op heimelijk geluk opgeven, id zij doet negeer,
een ondooedachten, vertwijfelden stap en
trouwt met een schtirk , die haar ongelukkig
maakt. Waarlijk, ze verdient een beter lot.
Wat kan haar gezichtje wonderlijk ophelder.,
als ze lacht!
En ook-de_hardo leerschool van h...verdriet
heeft ze doorloepen; des temeer recht heeft
ze op geluk...
Deze- gedachten spon Werner nog verder
uit, toen hij 's monde thuis nog een sigaar
rookte en een boek doorbladerde.
Den Zondagsvond gebruikte hij bij vitorkeur,
om allerlei nieuws op literair gebied eens in
te zien en Soodoende eenigseins bij te blijven..
De Maandag bracht een verrassing. 'riten
Werner stipt om acht uur zijn bureau binnentrad , stond leuke hij zijn schrijftafel en trok
zoo'» ernstig gewicht, dit Werner al dadelijk
te recht vermoedde, dat er iets bijeonderi was.
Sadist hij zich van jas en hoed had ontdaan,
zei hij: mi hebt aker een dringende dieutungelegenheid
Leuke boog en antwoordde plechtig .11M b zeer oker ma dit t114.11101C1flyrnilCid.
I,mar hel ia tij Web ere ormote behoefte,

Bezaan vla ADZMIPITIATIS UI Ramo=
%NEUT ERDIJK,16, 'a-GRAVENRAGE.
TELEFOON M.M.

PRIJS -DER ADVERTESTfEN:7Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel oneer 2020.
Groot e letters worden naar plaatsruimte
berekend. Be abonnement belangrijke korting.

Nu het décolleté zich voor het overdagtoilet langer dan een enkel reisoen heeft weten
te handhaven, hebben de groote couturiers
dat ook voor de bruidsjapon gepermitteerd;
bet wrange mag, aan den hals rond of vierkant
uitgesneden, oorden gedragen op een gnimpe
rader boord, maar het behoeft geen betoog,
t dit décolletage zeer bescheiden moet
lijven en niet in het minst aan een avond'apon mag doen denken.
Veel voordeeliger voor het gelaat lijkt mij
❑ rent- erving, waarin geplisseerde tulle en
een col médicia-gelaitonneerde staande
van tulle of bant, die op het °ogen.
zoo en vogue is en vooral jeugdige lange
ken zoo uitnemend kleedt. Ook voor dit
onderdeel van het Slet behoeft men geen
',zestig ellen• meer in te rimpelen; — een
paar stukjes oude Argenton of Matinee, jaren
lang vergeten in de rut van lavendel-geurende
cachet en die misschien ook reeds een grootmoeder op haar huwelijksdag tooiden, zijs nu
een welkome vondst. Wil men zich een beetje
moeite geven, dan gebruikt men geen leiton,
dat, hoe fijn ook, toch altijd nog te zwaar
ia, maar men rijgt, wemel mogelijk het patroon
volgende, paardehaar door de .kant, hetgeen
een prachtig resultaat geeft.
De sleep der trouwjapon ia' in den laatsten
tijd ook aanmerkelijk gesnoeid; bet stuk dat
op den grond ligt, is niet langer dan dertig
á vijftig centimeter en meestal Puntig van
vorm. Gewoonlijk is die sleep met de japon
aanééngeknipt,, maar bij biwonder mooie toiletten is zij afzonderlijk aangebracht, hetzij
ter hoogte van de schouders, hetzij aan het
middel en vormt zij das emantean de cour..
Dit is later een groot voordeel bij het ver:
anderen van het toilet.
De tijden, dat een trouwjapon als een reliek
werd opgeborgen en svaarii, zijn ook al lang
voorbij; wij zijn praktischer uitgevallen dan
zij -die vildr- ons leefden;
Viiidei dat tien
mooie japon als pieus souvenir in een koffer
weggegoten dood kapitaal is. Wij moeten er
meer nut van hebben! Dat getuigt de vraag,
die zoo dikwijls gedaan wordt ',hoe kan ik op
de eenvoudigste wijze mijn trouwjapon benutten?
Ik zou zoo zeggen, stel u zelve die vraag
van te voren, geef een bestemming aan uw
japon, ad& dat ge die laat maken en houd
rekening met die latere bestemming bij het
kiezen van stof, garneering, faeon ets.. enz.
Nevenstaande bruid ie waarschijnlijk op die
wijze te werk gegaan.
Haar japon is van liberty-wijde met een
tuniek van talie; het corsage, dat lange, aangeknipte mouwen heeft, ie- met dezelfde tulle
gedrapeerd en gegarneerd met een smalle,
tulle ruche, die ook langs de tuniek loopt.

De ceintuur is ven liberty. Het inzetstuk,
tulle 'op chiffon, eindigt in een klein omgeslagen kanten kroegje.
Zoodra de groote dag voorbij is, gaat het

mijn hartelijke gelnkwenschen aan te bieden
en het is mij een bijzonder genoegen, dat ik
de eerste ben, die u mag feliciteeren.•
e tsaar wat ie er dan toch ?. vroeg Werner
nieuwsgierig. ',Waarom dat ldechtige gezicht
en waarom feliciteert ti met `Ik ben vandaag
toch niet jarig, mover ik weet?.
Met eeti statig gebaar weer Leuke naar
Werner., schrijfbureau, waarop alle aangekomen brieven gerangschikt lagen, die door
den directeur zelf geopend moeden woeden.
Bovenop lag een brief geadresseerd ,,Aan
den koninklijken- -Bergratid, den heer Werner
Spalding,Sheresia-werken bij Ihnburg..
De brief droeg het zegel va» het Ministerie
te Berlijn.
Werner bekeek den brief eerst zorgvuldig.
Daarna sneed hij hem open en las de mededeeliug , 'dat hij hij koninklijk besluit tot
Beigraed benoemd was. Ilet was dus slechts
een titel, die hem verleend werd, doch welke
ondenicheiding toch heel prettig was, daar ze
veel Border kwam, dap Weren wegen, ancienniteit kon verwachten.
e Dank u zeer, waarde heer Leuke. Het ia
een verruwing voor me, went ik had werkelijk
niet gedocht, uu hel, Beignet( te oorden.
Wureehijnlijk heb ik dat aar mijn werk over de
Noord.Anwrikaansche staalindustrie te danken.
Noemers:e hartelijk dank, niet alleen voor
ur gelekveroch • mar ook voor de slitaiRt,
•.•?4,11 gr ze mi; aanbiedt. I west, ik ried

toilet eentag naar de naaister en wordt aan
de gedaante-verwisseling begonnen. De lange
mouwen moeten er het eerst aan gelooven ,
die worden zonder genade afgedankt en ver- •
liet heel prettig, toet mijn medewerkers op
vriendschappelijken voet te staan.•
,.Dat weten we allen, mijnheer Spalding.,
antwoordde Lemke , een alle beambten en arbeider:, hebben dan ook met vreugde van uw
bevordering gehoord. lk kom namen:, hen
liet verzoek doen, hen gezamenlijk of groepsgewijze te willen ontvangen: Ze zonden -n
allen gaarne geluk wensch. en ook de arbeiders hebben den wenkh te kennen gegeven,
een deputatie af te vaardigen..
e lk hen gaarne bereid allen te ontvliegen.,
zei Werner; teireerate., om hun geluketeiïSéliéti
in netvangst te nemen rij teven?, omdat ik
bun vriendelijke gezindheid zeer on prij» stel.
the is in een bedrijf meer waard dan al het
overige*.
Lle beambten kimmen dus groeprarewijse
Iiinnen om Venter te felgiterren en tenslotte
kwam een deputatie der arbeiders onder den
raadsben werkbaas, \\-ultra van liet Ilartiwn eek
\Vertier bedankte hen allee met emdge 1,11snudigr Woorden en tin handdruk.
Eerst nadat allen weswegean w:1411, gat
hij ziek goed rekenschap 1.0.1 bet inca:ionan zijn vervroegde bevorderieg eo belde ook
Kersten op, om liet dezen mede Ir
Pt». echten er reed» op voel-bereid rij ont•
woord& der de tolereer.: • lk heli je hemateries( reeds eentje• dagen sera:a:hl . dunt
ik sist, dat ae je buiten dett rugbyt ...us
Netmaag wilde. maken. -11iM Imreeteke ae
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beelden heeft op 't doek gebracht. De doordringing in zijn onderwerp, de uiterste ernst
voor rijn werk, maken van die eenvoudige
gegevens welke Weiseenbruch op het doek
bracht iets subliem.s.
De tweevan omvang niet genote
schilderijen, van
welke we biereen
reproductie kunnen, tooneb, zijn
juweeltjes
ware
van schilderkunst,
De tegenwoordi
bezitter, de hekf\
Eniger,. heeft het
gehotste van de
beide doeken juist
uit Schotland mee
terug gebraéht.
Zoo gaat het met
onze schoonste
schilderkunst.
Eerst wordt re
verhandeld naar
den vreemde, doch
de vraag naar het
werk van de Is aarijk groeten neemt
toe en de Hollandsehe kunstkooper is blij, het
aan Amerika of
Engeland weer te
kunne. ontfutselen. De voorbeelden zip bij tientallen.. te noemen
dat dan de Hollander een tieninaal
grootere', prijs
betaalt om het
eens voor weinig
afgestane werk
weer lenig te kunnen komen. Met dit grootste der beide werken
vooral, is een meesterwerkje van den schilder
Weiasenbruch in 't land weer gekomen.
Het dnekk-s.trtrvoor de uiterste, sereene
rust die in het kalme liollandsche landschap
heersChen. kan.
De lucht van dit Werk is Van een klaar
lichtblauw waarin donzige witte wolkje, drijven.
Weerkaatst ligt deze teere zomerhemel in de
klare, trage vliet. Een schuit drijft daarin
hum voort. Op een andere schuit, dicht op
den voorgrond, bewegen langzame buitenmemiehen ; voor hen, is liet werken als ontSpanning, zoo kalm beroert het hun. Verderop

vangen door een of ander fantaisie dingetje
van tune of kant. Vervolgens verdwijnt het
inzetstuk, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk;
de ruche op het lijf wordt vermagert door een
parelen-galon, die van de tuniek door een
tweede parelfranje .... Ziedaar Iele avondtoilet
kant en klaar. Zijt ge bang, dat dat toen er
toch nog te veel de bruipsjapon in aal herkennen .? Welnu. laat dan onder de 'tune van'
tuniek en corsage- gekleurde mousseline aanbrengen; of wilt ge nog radicaler verandering?
Pan kan de geheele tuniek vervallen en krijgt
de rok asuien vair lichtkleurige taliet.: vert
Nil , chartreuSe, fenille de rose, roofre
op het romige vindt men dienelfde talletas terug
in den vorm van bretels, epaulettes, opgaande
punten, sol rook. of iets 'van dien aard
En de allereenvoudigste 'weg is . wel sin het
lijf te draperren met - een breede ceintuur van
geklemd lint, die wordt afgesloten door een
grotne bloem van dezelfde klens, maar, hier
Joint: het op aan. in donkerder nuance -....
Ten slotte nog een woord over de sluiers,
waarvoor, — tenzij meti een mooi familiestuk
bezit — steeds luchtige tulle wordt gebruikt,
dikwijls toet ren klein ingehaald strookje afgemaakt. De mode van den dag wil, dat de
,luier ,,als mor, moeit opgezet en vastgehouden door een smal snoertje pranjeldoesem
raf door een toetje bloemen boven ieder oor.
inenr deze mode is zeer weinig flanel., slechts
veer weinige gezichten kininen dat verdragen,
en daar iedere bruid er als bruid toch zoo
goed mogelijk wil uitzien, raad ik haar met
vol vertrouwen openlijke oppositie aan — in
dee vorm van de ouderwetsche sluier, die
over tel gelaat en tot over het middel valt...
— En — geen parelen op uw trouwdag,
al bezit gij ook nog zulke mooie — want
s !'erken deutel ThrMen:l zegt de volksmond.
De bruid op de gravure hecht daar blijkbaar
niet aan, — moge tel haar nimmer beV. S.
rouwen!
CORRESPONDENTIE.
Mevr. d. B. l- w vraag wordt in een volgend nummer uitvoeriger beantwoord dan ik
dat hier ooit kunnen doen.
Mevr. S. te V. Zulk een adres is mij niet
bekend.
.1. n n a. lk heb het reeds meermalen gezegd:
het is onmogelijk hier adressen te recommandeeren. Neen, wat uw tweede vraag betreft.

WEISSENBIZLICif
Het vlakke Holland van molens en vaarten
heeft de schilder Weissenbruch lief gehad.

opnieuw een element, passend in deze stille
landelijkheid aangebracht. Het is wel merkwaardig mik een molen van Weissenbruch
eens wat nader te beschouwen. Vergeleken
bij de ruige molen, welke Suze Robertsoil

Trekvliet en: Landschap, bij Noorden.
In Noorden heeft de schilder veel getoefd,
doch in den omtrek van 'e-Gravenhage heeft
hij mede van rijn mooiste landschappen gevonden. Weissembruch is een schilder, die in

Vilvitaienbrooto undavtian ns ~vaan
schilderde, bij de verweerde monumenten, van
Jacob Maris, ie dit onderdeel van 't landschap
door Weissenbruch haast nuchter van zuiverheid. In Weissenbrueh's werk is niets van
alle details in 't landschap weggewerkt onder
schemerige floersen. Open ligt het stukje
Holland voor ons uitgespreid. In een superieuren eenvoud is alles gezien.
Weissenbrucb was ook bidet-daad de eenvoud
zelf. Dit blijkt ook al uit de nuchtere namen
welke hij rijn werk .gaf. De lyriek van een
Jozef Israëls die zoo gaarne eens een heel
mooien naam voor rij» werk zocht, was hem
vreemd. En zoo stempelde W. deze werkjes

een tijd dat het onstuimigste impressionisme
opstak, als wat te koel werd beschouwd.
Thans stijgt zijn glorie en temidden van
den chaos en verwarring, welke het beeld is
van den tegenwoordigen kunethemel , waar
zoovele lichten pinken en zoo weinige blijvende sterren zullen zijn, le Weieeenhrueh's
ster gebleken reeds mststaand te zijn. De
eenvond, welke nit een groeten ernst en even
genote bekwaamheid ontstaat, is een eigenschap — te zeldzaam — om niet blijvend te
woeden geëerd.
A. Do H.

Fransehe Dansen en
Dansmuziek.

S'il ne la posside,
Il s'en va mourir
lansons-y remide
Allons la quérir.

it (Slot.)

Met den steeds stijgende', smaak voor dInt
dans aan het Fransehe Bof kwamen natuurlijk
ook de talentvolle ert handige hovelingen, d
de genietingen smakelijk en aanlokkelijk wis
te serveerera en voor steeds nieuwe attraeti s
zorgden. Voor speciale gelegenheden teerde
speciale balletes vervaardigd met toepasselijke
tekst en persoonlijke bijzonderheden. Nog Oor
ons verteld van loet schitterende s ltallet de
Madame., opgevoerd ter eere van Mina- vait
Oostenrijk's Ituwelijk met Lodewijk NIM
Sommige der ais eu wijzen rijn oer nog
waard gebleven en zoo komen mij de volgende
grappige coupletten te binnen, die in dat
ballet b. a. voorkwamen

A pri-s sus types
Soit Louis aoupire
tjee veut-elle dire
De ne venir pas.

Een bonte rij van namen komt ons nu voor
den geest met het herdenken van dien tijd
met zijn praal en zijn pronk, zijn schandelijk
verkwistend hof, zijn intrigues en liefdeshistories
en ten slotte toch ook zijn vruchtbaarheid
op het gebied van kunst en Tetteren.
(luadron, ,,maitre de musique et conijiwiteur de la clmmbre du roi Louis XIII. was
de vervaardiger van het hierboven genoemde
ballet, evenals van een Reele rij andere airs,
die ijverig gezongen werden. Ook vat zijn
schoonzoon Holster, ',intendant de Ia bzusique
dra roi” zijn ons oog airs overgebleven als
zoovele s éehos do temps passé.. Daarna
hoorera we de namen Bemehamps, Wem als
-speciale dansmeesters van het hof 'Kleinen en
zien we die namen verbonden met eerste»
grootlieden op ander gebied als Molière, Quinaait en Lolly.

van eenigszins intimieren omgang zijn- altijd
gevaarlijk. Maar waar was ik geblevene t) ja,
bij de kosten van het ruwe materiaal.
En weer reeg zich getal aan getal, tot de.
stoomfluit van de fabriek het sein van twaalfuur en ophouden gaf.
Met drie lang aangehouden stouten galmde
de sirene, zoo hard, dat zelfs. de ijverige
directeur het hoores moest.•
Even daarna werd er geklopt e,, op het
',binnen. van Werner stak Lenske zijn hoofd
om den hoek van den deur.
o Pardon, mijnheer Spalling, heeft u nog
bijzondere beschikkingen voor den middag:'.
-sNeen , waarde heer Lenske..
s Eet smakelijk !• riep Lenske neg e» verdween haastig.
Werner moest zich met zijn dag-indeeling
natuurlijk naar de regeling van het Theresiawerk richten. De officieele middagpauze voor
de arbeiders Wiel van twaalf tot een uur, de
eene helft der beamten had van twaalf tot
ren, de andere van een tot twen Vrij. —
Werner bleef gewoonlijk tot één uur op
zijn bureau, ging daarna naar Mia, at snel,
las de courant en was 's middags tegen half
drie weer op liet werk. Dan werkte hij door tot
vijf uur, trekende daarna de brieven en stukken,
ttttt tenslotte neig-een oonfermitie te houden mat
den in•peeteur Lenske rn eeralge ondertheis over
dr werMainilieden van den volgenden dag.
Ilok lieden sits \ Venters dag WO ilijfwimriti.
Dij werkte lot 411 'uur en ging dame. naar

huis, waar het eten reeds op kern wachtte.
Juffrouw Welf kookte een uitstekende burgerpot , zooals Werner verlangde, en toonde zich
in alle opzichten een voortreffelijk huishoudster,
die geluidloos en onzichtbaar haar taak vervulde. Werner liet haar dan ook geheel de
vrije hand. Hij zag haar gedurende de geheele
week slechts éénmaal, n. I. Zondapiniddage
wanneer zij rekening en verantwoording had
af te leggen. Zij .vroeg hem dan tevens of hij
nog bijzondere weereken had betreffende de
huishouding, waarop \ Verver zoo nu en dan,
in alle geval hoogstzelden, enkele persoonlijke
wenschen kenbaar maakte.
Met liet eten was hij vlug gereed en Werner
begaf zich naar rijn werkkamer om daar op
de chaise longue een °ogenblik te liggen en
de courant te lezen.
Plotseling ging de telefoon. Het moert bepaald wat bijzondere zijn, daar andere niemand
hem in zijn middagrust pleegde le storen.
«raaf Klinter war aan de telefoon.
s llartelijk gelukgewenscht, waarde Dergrand.
Echter is liet niet alleen hierom; dat ik je
ju je middagrust kom storen. tien gewichtige
aak, niet mezelf, mam Data Iluchiald betreffende doet Ene je opbellen. Pen - je .g
thuis, ab ik binnen een kwartje, met mijn
_
•
_
au," bij i• Lakte
sJa erker, heraal Ine een genoegen zijn,
je persoonlijk voor je gelakatenvellen le heilankell.a
dan,
Wordt vervolgd .

1 'ette Anne si belle
Qu'on inluie si fort
Pourimor ne vier elle?
Vrairoent elle a Lort.
waissenn.0ew
Men moet dir wel gevoelen am de innige
overtuiging, waarmee hij vrij -Mere landschap111kWeligellen en kom morgen bepaald op de
milziekvereeniging , dan kunnen ne liet er
<laar nog eens over hebben.
Toen 11 ether al de brieven in orde had
Inmaakt, die verder doorgestuurd onOewen
wordt,» naar hor.: Dut-kwal& beducht hij zich,
tint hij ook zijn inee•ten-s inededeeliug morst
doen van zijn lwvordering. Ongetwijfeld we:.
hij dit .erplirlir. Ilij rum dna een vel dienstpapier en meldde in korten oftieieelen vorm•
zijn bevordering. Daarna legde hij Item bij de
luidere dislot-beisecu in de mirten-lijnt tm
stuurde den linde naar Snarkirellen.
'Hiermee was de nok fgeloopen in lVerner
nette nirh non liet werk eo verdiepte zich in
een berekenieg van versebillende projecten,
die hen' /Ree
(let tranot plannen
voor een nieuw . soort fabrikaat, namelijk
settel-ps-platen. Er min ren inrichting ttttten,
oer .aalplaten te lervaardigen voor den I
s.
t. moderne stootesellepeit. \ Venter had zich
reed. met snee gr.n werven in planburg in
terbuuliug nezteld om: geregeld gronte horiccllodun selieensbiliiwinaterinal te leveren:
Onnet, Me» eeitter eenmaal lol hei vers itireligen van plaat-staal aa. gek
•n aas
liet .lerlij. een
ramzelf ook
de iersierking ion dot 'taal lol allerlei inadleine• en odiell
oileelen 1113 aiell
1111111,11.
ess ,le rentalideteii-olienkemig
di, moe.* rer.1
ali (WC. ‘lener
III, b o t i diy.0 tol I til, IhurLxnhl ei ker.tii
kon ainkonten. I tv pro:v.1.n naren teek.ni-

•
rijdt een jagertje op een paard. Een molen,
eveneens op den voorgrond vaal 't doek is
vattend NI zouden veel kapitaal vereizelien.
Er zonden nieuwe walsen, een gieterij en
ide.tterij moeten bijkom., benevens afzonderlijke
werkplaatsen voor maeliinediouw enz.
Doch middelen en plaats «aren voorhanden.
\ Vertier had de centraal-telefoonpost van
liet Inireau last gegeven, hein slechts in
dringende gevallen te verbinden. Echter werd
Werner, na ongeveer een uur ijverig te hebben
doorgewerkt, toch opgebeld.
e.I iigronw Neb waldo , meldde _de centraalpust, en Werner antwoordde
!lier directie
'flieresin-werk.s ,, Hier Doen littehwald. Geachte
iSe'rgraati , ik ontvang unieVell uw mededeeling
en wilde II graag dadelijk mijn geltikwenselien
s Dank 11 zeer, juffrouw- Itneliwald., leidde
Wèrners antwoord.
s t >om Kersten vertelde - mij reeds /enige
dagen geleden, dat tia- bevoelt-ring up komst
was en dat die ti- danken was aan uw voortrein-lijk boek. Ik hen- blij , dut die na nl
Kamen j.en feliciteer 0 noginatila van harte.
1 . hebt die onderscheiding wel venliend.a
oNnginaale laak voor oir vriendelijke woorden, juffrouw Iltieliwahl.
Daarna Inistenle Werner nog even, of flora
heng neig iet. le zemten had en legde damea
de telefoon op bet toestel.
Het i• heel vriendelijk van haar, dat se
nut per omgaande en 1,4,1.1110k gebtkitionwlii.
Ik hooi.. dat ik mijn dielotodandmint niet
alt liet ...ie heli serbin.ii.' Zulleoogenblikken

liftons le -voyage
Le siècle doré
En ce manage
Nelle est assurij.

...t
r ik..

Nu is de tijd van den ;Red soleil• gekomen en Frankrijk, heiig, in allee den voor-

INGEZONDEN MEDEDEELIMEN.
Prijs per regel 40 peut

rang te verkrijgen in Europa, wil op kunst-

gebied niet achterblijven.
Eenvoudig al op bevel des konings wordt ,
er kneed geproduceerd op elk gebied, en
waarom zon dus muziek en dans achterblijven?
11el een gelukkige bijkomstigheid voor den
eerzuchtigen heerschar was het, dat de tijd
van zijn regeering toch reeds snoven onvee
gaukelijke_ namen bood. Waren niet Deseeirtes,
pastel, Corneille, Radne, Molière, Fontaine,
!When mannen. van zijn eeuw?
Efet ligt -wel 'voor. de hand, dat Molière's
buinoriatiseh talent zich ook noot 's koninge
/Metenden Met ander de korenmaat stelde en
aoo *area de hofbilletan toortbrengselen wan'
zijn pen, muzikaal gefilestreerd door Lolly,
terwijl &riet' Beauchamps, de kleine, sierlijke
dansmeester des konings, in bevallige ,chiffres
d'emour" woord en klank onderschreef.
Met ten onrechte wordt Lolly weleens de
vader der Fransche muziek genoemd, want
uit deze, . balletten ontstond de opera, het
muziekdrama, • als men wil, en Lolly mag dus
als de ,grondlegger dastvan aangezien worden.
&Fin
- -Het -eerste stuk-iii-daken
Frankrijk opgevoerd werd, heette ,,Les fates •
et
de
Bacchus"
en
Beauchamps
ged'Amour
noot de hooge eer, als dame verkleed, met
de» -koning er in te mogen dansen. Zijn tengere,
elegante figuur leende zich daar natuurlijk
hij uitstek voor.
Deze .Pastorales., zeul, ze genoemd werden,
hadden groot succes en Lolly componeerde
er niet minder dan twintig, die zijn naam
-toenmaals bekend maakten en beo na nog
Ome'
153E11 beschouwen als
nieuwe muziek.
Ook de muziek van het eerste menuet, uitgevonden leg eere van Lodewijk's derde liefde,
'La manjuire de Monte:span, is van le maitre
Lolly, muziek, .ertistig eo gewichtig, als de
.reusachtige pruik, die -op het hoofd van den
componist der Fètes de FAmour et de Bacchus
balanceerde..
Hij had het wel nooit kunnen denken, de
kleine Flormitipmehe koksjongen, die in 1638
naar Parijs kwam, dat hij ooit de positie zon
bekleeden van opperintendan t van de muziek
r doch hij was zich ook in dien
des Konin.,
eenvoudigen tijd zijns levens wel stellig zijn
eroote gaverr bewust, want ijverig benutte hij
el zijn vrijen tijd, om zich in zang en viool.
spel te oefenen, waardoor hij dan ook al
spoedig opgemerkt werd aan het hof en , de
hoogere opdracht kreeg, voortaan 's konings
_omen te streden in plaats diens tong, met
andere woorden, hij werd hof.kapelmeester,
terwijl g later ook de leiding had van de
groots opera te Parijs, of zooals men het
noemde, eacadémin nationale de Musiques.
Zijn menuet dan maakte ontzaglijk furore
en langen tijd- is hij het ideaal gebleven van
Ond-Fransche gratie en waardigheid. Grooter
sas nog het gevolg van het muzikale deel
der menuet, die, nieuwe vorm, navolging vond
bij geen mindere talenten dan Handel, Ilach
en Haedn , terwijl het , door dezen laatste
officieel in sonate en symphonie ingevoerd,
voortaan zijn plaats in de instrumenteel-muziek
zou :behouden, gesanctionneerd ook door den
Yrootsten der groeten, Beethoven.
ook de vorm der andere dansen zouts
odtelte, Bourrée, Gigue, Passepied,,Sarabande,
`,iriliano en zoovele andere, werd klassiek,
roods we wel het overtuigendst leeres bij
Bach en Hiindel in kun klaviereuites.
Doch sneller, altijd maar vroolijker en
tuinder stijf werd de riool, hij nieuwe dansen
en we zien, de tijden vlug doorloopend, menuet
ijken voor cotillon, lievelingsdans van Madame
de Pompadoer en de quadrille, in de mode
onder Lodewijk XVI , tenondergaan bij de
eveste earmagnole, in huis, op straat, overal
gedanet door het uitgelaten volk, begeleid door
liet onheilspellende uea via, en via'.
Gelukkig verdwijnt ook deze akelige nachtmerrie en we zijn langzamerhand aangeland
Lij de nu nog bekende dansen, wals, hindler,
:Mazurka, Anglaise, Galop.
Het ia, alsof de Revolutie al het voorafgaande heeft nitgewischt en tevens het Fraesche
talent van ereveren en den toon aangeven op
dansgebied heeft vernietigd. Alle genoemde
dansen zijn overgewaaid, walzer en liindler
vooraan, uit Duitschland, Engeland ja, zelfs
bestand leverde zijn mazurka.
Toonaangever, ja, wie is dat geworden na
Frankrijk? Zonder twijfel. is de eerste helft
der Ins eeuw beheerscht door de twee groeten
Strauss en Lanner en gaf ,,das lustige Wiens
drummen aan, doch
Ein bepaalde
meester hebben we niet, hulpeloos zijn we
overgeleverd aan Madame a Mode, die uit de
meest ongedachte koeken
dansverrassingen
voor ons te voorschijn haal en ons nu weer
A merikaansclu, dan weer .
nsche of zelfs
erger-allures laat aannemen, ja zelfs den gang
der viervoeters bespiedt non ons op het onver%lichtst met een pas de Foung.op het lijf te
F10 laten, we maar niet te lang stilstaan
Mik bij deze overpeinzingen want, bij de snelleekt der tegenwoordige dammende, lou het
kinnen 51ilt, dat teek de aanleiding tot dit
(blommetje, de Furieta weer zijn plaatsje heeft
"n ten ruimen van wie weet-welke
6f P•pore-daar, of- welke Indianeneprougeit.
laten. we ons liever dus preparemen voor
.bnodijkg emoties, liever dan te lang bij liet
, erleilen stil te staan.
t. K. lt.
vi

Perry & Co.
2Hoogstraat
Ontirladon

Nieuwe Engelsche
Regenmantels.
.

_

.

VROUWENSPORT.
Teaullowedstrijden 1...doenieten.
Zaterdag-middag werden op de banen van
Leimonias de pinksterwedstrijden voortgezet;
kas het echter dat de,sterke wind het spel
veel afbreuk deed en zuiver plaatsen vrijwel
onmogelijk maakte. Van de damesnummers
moesten enkel nog eraige single', gespeeld
woeden, daar de damesdouble. Maandag reeds
afgespeeld was. Zaterdag-middag werden door
verschillende omstandigheden slechts de twee
volgende partijen gespeeld: Mej. Felix slaat
mej. Bieuveld 1-6 6.5 9-7. Mej. Dezentje
slaat mej. Saunders 6-5 11-5.
Zondag-morgen_ om tien _nue uniten_...ele.
vo gendIP ronTen gepeeld worden; hiervoor
waren nog aan: de dames Horde, Felix,
Dezentje en de Kempenaer; doordat het den
heden morgen regende, konden deze match.
pan 's middags ongeveer drie uur aanvangen;
de uitslag was als volgt: Mej. Horris slaat
mej. Felix 6-2. 6.1.
Senii fine,l mej. de Kempemer slaat,mej.
Harris 64 6-3.
'bul mej. Deuntje slaat_merg Kempenaar
il-k ei-3.
De belangstelling voor de wedstrijden was
Zondag niet groot, wat zeker aan liet slechte
weer moet toegeschreven-woeden waardoor velen
dachten dat de matches niet door zouden
gaan.
H.
Roetwedstrijden te Oudshoorn.
Aan deze roeiwedstrijden welke 1.1. Zaterdag
plaats hadden, namen, voor zomer wij weten
voor de eerste maal in ons land, ook dames
deel; wel bestonden hier en daar reeds lang
dameerceivereenigingen die dezen 'spert geregeld
beoefenden, maar tot ne toe waren zij nog
nooit op wedstrijden uitgekomen. Wel jammer
het dat dezen eersten keer het weer niet
wat meer meewerkte; voor waterfeesten is het
zooveel aangenamer en vroolijker als het warm
en zonnig is.
Voor het eerste nummer Vierriemsgieken
Baan 1200 Meter, hadden drie ploegen ingeschreven, namelijk:
Ametel: met mej. 11. van Gelekt. (boeg)
mej. bi. Dammer, mej. 1. Haeebraad, mej.
S. van Olst (slag), mej. J. de Jong (stuurvrouwe).
arena: Mej. ('. D. van der Irak (boeg)
diej. E. Leeman, mej. A. S. E. Ophoest.. mej. J.
'Zeehuizen (slag), mej. E. Haspels (stuurvrouwe).
Viking: Mej. C. Knottnerus boeg), mej. F.
Kaiser, mej. A. Dainsté, mej. .1. .1. B. Mulder
- • steel, mej. :X. J.. Miere.met (stuurvrouwe).
:Neemt, roeit veel sneller en beter dan de
beide andere ploegen en wint dan ook den
wedstrijd vrij gemakkelijk, terwijl Viking n..
twee en Amstel nummer drie aankomt.
Daarna krijgen we. als tweede damesnummer
een strifwedstrijd Baan 1000 Meter; hiervoor
hadden ingeschreven de dames L. van Olst
Amstel en J. Zeelluizen Nereue; mejuffrouw
van Olat roeit in fraaie» stijl; zij weet al
spoedig de leiding te nemen en deze te ver,
groeten, zoodat zij den wedstrijd met eenige
bootlengten wint; de tijd was 4 minuten 55
seconden.
liet is wel te verwachten dat bij de dames
de animo ook voor. dezen sport nog veel
grooter zal worden en al durven wij niet allen
die veel voor de roeisport voelen aan te raden
op wedstrijden pit te komen; omdat de groots
inspanning voor velen haven hare krachten
ral gaan, wo kennen vrij dezen sport als
ontspanning sterk tinbevelen. Het is met
mooi weer zoo heerlijk op het water en dan
is het goed,,dat ook wij vrouwen én meisjes
ons oefenen in goed en gelijkmatig roeien en
sturen, 'opdat we om van watertochtjes te
kunnen proltteeren niet altijd van anderen
afhankelijk behoeven te zijn, zooale ml nog
zoo vaak het geval is.

cabaret-voorstelling gegeven, terwijl een buffetde dorstigen ral laven.
Te 12.15 zullen van het Station H. S. M.
extra trams naar Houtrust vertrekken, waarvan naar wij verwachten vele leden der afdeeling
den Haag ter wille van de propaganda fgebrink zullen maken. Tot deelname aan deren
tramtocht kan men zich tot 1%.luni opgeven hij
de Secretaresse der Hausche Afdeeling, mevr.
J. van Overveldt-piekart, Snelliusstraat 36.
BERICHT. •
•
'krentte den Hollander geeft Zaterdagmiddag 18 Juni met eenige hater leerlingen
een voordracht-oefening in Diligentia reet
welwillende medewerking . van -Mevr. Line •
Stontjesdijk-Weslv , sopraan, leerlinge van.
Annie van de Vijzel en Mej. Jo Waalherg,
violiste.

Delières, in zijn grienerig lichtblauw zijden
costuum , speelde meesterlijk den rol van
Pomponnet, den minder heldhaftigen dan
coupletten Figaro, den eerst zoo wreed miskenden
minnaar. Hij vormde met zijn rival loge
Pitou 1 Bro1uin3 en den ouden Larivaudière
(Jnlianl een waardig drietal in deze guitige
comedie.
Dat Jeanne Dante keurige toiletjes draagt,
hebben we in 31;aelle Nitouche evengoed
ervaren als - in haar Babefte-Cidalise-rol, waar
ze zich moral in de laatste allerliefst kleedde.
. Het orkest bad een dankbare teak, met al
deze bekénde, , vlotte melodién, waarvan men

FRANSCHE OPERETTE.
Typischer voorbeeld van het echte goede,
ouderwetsche operette-genre dan 1..n elle de
Madame :Ang_ol_hestaat Pr nipt
zeggen. Wijsjes als: .Marchande de Marée,,
en .De madame Angot, j'suis la 'alle. zijn
zoo populair geweest en zoo afgezaagd geworden in den loop der tijden, dat men er bijna
geen heil van verwacht, ze nog eens te gaan
!moren. Doch men heets ongelijk wanneer
men nii,t gaat, want eooals dit prachtige
operette-troepje ze zingt en doet leven, voelt
ge ineens weer het onzegbaar' lapkei somdelende van die muziek, dat pittige en komische
van het gegeven en — 1.a rille de Madame
Angst- straalt weer haar oude charme volledig
voor u uit, alsof er sedert haar verschijning
geen draaiorgels en gelegenheidszangen getracht
• hebben haar te vermoorden of te verminken.
Die" charme manifesteerde zich in La rille
zelf, flairette, alias tn. Rag,ande en zelfs zoo,
als we nog niet vermoed hadden bij haar;
hetgeen niet beteekent dat we bij haar eerste
optreden niet in haar geloèfden als operetteartiste, doch we dachten niet, dat zij speciaal
in dit genre zoo zou brilleeren. En daar zagen
we haar deze rol vervullen met een elan, een
joligheid, die zoo aanstekelijk was, dat het
publiek al geestdriftiger werd, totdat de toejuichingen culmineerden in de derde acte met
bh air: de Madame Argot... hetgeen ze
gedeeltelijk bisseerde en waarbij ze bloemen
in ontvangst had te nemen.
flilberte Andree als Lange was natuurlijk uitstekend en de duetten tusschen haar en ('Iairette
behoorden tot de aardigste momenten, roods de
kostschoolherinneringen (Ah! les portee doses -)
en vooral het duet in de laatste acte, als liet

Mae Rolmanga, Tweede Z.ogrres.
:sprankje vierlivronweniontuur weer bij t'lairette

bovenkomt en ze Lange in hartige bewoordingen uitscheldt, waarbij deze haar niets
toegeeft.
(..111 &est done toi Madame Benam!.
Die natuur van Dame dr la Halte wat
een prototype ervan was 'beha, als A Inaranthe.
Bijna ongeloofelij k zooal, de waardige nu-re
supérieure van on'aelle .Nitonelm zich hier had
omgeschapen in een brimmke, hartelijke en
uitdagende Moeder van de Vischmarkt, die de
lakens weet uit te deden, de koele boel in
bedwang heeft en zich niet gene pit het veld
laat slaan de ruwe diamant.

Mae C5elle Kncelin, Twrede Zangeres.

alwl, dot

de- heele--zaal -ze-kent -en te 300
willen meezingen.
Gelukkig waren er ne niet veel open plekken
meer in zaal en loges, wat hij IA fine ook
eigenlijk geen wonder is.
Minder eantrekkingskracht inleen er pit
te gaan van
1.A MASCOTTE
dat Maandagavond voer het eerst ging en
waarbij vee weer meer publiek hadden verwacht,
dat echter bij de verdere opvoeringen ongetwijfeld wel beter zal opkomen.
1.a Mascotte is ook al een oude bekende
van de bezoekers der Opera boute; ze dateert
ook reeds van. 1880. Echter is ook haar
frischheid nog niet teloor gegaan en blijven .
vele harer melodieën aantrekkelijk en schellesch,
terwijl ook vermakelijk blijft de geschiedenis
van de Mascotte, de geluk-aanbrengster die
voorspoed brengt, waar zij toeft en wier bezit
du, eet: zeer kostbaar is, wat aanleiding geeft
tot de belachelijkste verwikkelingen.
Mud. Andrée was ',Bettina, Ia rougeaude$,
een zeer bij de pinken gamenhoedstertje, dat
in houding en gebaar voortreffelijk was en
non bijgin tot eind boeide.
Fiarnetta , de prinses, die zomer gecharmeerd is op landelijke schoonheid en daarom
haar a netanoden man prins Fritellini lieelemaal 'et apprécieert, werd geercéerd door
Elle I cile ['Meeli!), olie voor het eerst
hier op rad en hei publiek dadelijk voor zich
innam
et haar gratie, haar levendig spel en
fraaie oiletten . die ze buitengewoon goed
droeg, git laatste .t7011Wene, een eigenschap
van alle. dames van bet gezelschap. Haar stem
is niet 1 groot van omvang, doch van een
aangenaam timbre en haar fijnheid tm tengerheid, die in zoo flagrante tegenegratik
waren met haar gespierde taal en forsche
idealen, geven zeker iets heel pikants aan haar
vertolking.
Broquiti speelde den gesoigeeerdeil e Fritellinit ,fréle empirie un romein.; wanneer Zogen
we hem ni1-t gesoigneerd:' Som, met een
beetje teveel van het salmi-held-aeletige, blijft
hij toch hamer ,Ie keurige eigeler neet veel cachet.
Delieres al Rocco 11'8% natuurlijk grappig,
aan alles een Immoristimehen tint gevend - en
in .1 ulian al. Laurent ren waardige erinfrere
in de dwaasheid vindend.
Penroux al Pippo, de knappe jonge berd-r,
wettigde vol omen liet 'welbehagen dat Fiametta in hem hal.
liet geheel Wap niet altijd even rol va$ 1,1
ditmaal was iet souffielirsanibt geen min.-ure,
een euvel dal bij herhaalde opvoeringen wegvalt. Bij zonvrel volmaakt.. zouden de koren
'in zang en etie nog wel wat oneer housen
bieden.
A. K. R.
7,0u

.A.DVERTENTIEN.
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ANNA POLOTNISTRAAT 69,
Tel. H. 1357

VROUWENKIESRECHT.
Zondag I I Juni a. s. wordt door de a(deelingen des klaag, Rotterdam , • leiden,
Schiedam, Dordrecht, liorinchem , Delft,
Voorburg en Rijswijk der V ereeniging voor
Vrouwenkiesrecht een openluchtmeeting ge.
houden up liet Sportterrein Bewust te 's-Gravenhage. Spreeksters en sprekers zijn de dames
T. S. vast Kalen-Klaar, den (laag: W. van
haltje-vin - Eenheden, Leiden, H. I !nalatei[,
.taristerelem, ei de heemst Mr. II. P. >Inrekent
en W. de Joeg, leden der Tweede Kamer.
Gedoemde de pauze wordt niet welwillende,
medewerking van verschillende isersonen ren

WANTILIGILLOA.Z1n1

„La Maison Nouvelle"
FLUWEELEN IBURGIWAL 5IA.
Wegen,' gevorderd Idelooese

GROOTE OPRUIMING.
BEU MEMMEN A C°.

EFFECTEN.
Wanneer gij effecten bezit,
abonneert u dan op het
FINANCIEELE DAGBLAD

Neerlands Keepkracit,
Oh per halfjaar f 7.50.
ELKEN DAC een
belangrijk hooklartikel;
eiken dag de vragen
van abonnés gratis beantwoord: eiken dag alle
berichten, die yoor den
etfectenb-ezitter van
belang kunnen worden •
geacht.
Iremaitgeapnirdoprrouhnowass
atonewn mom Mee IIMP•••11

kl ~ei1L
isfiray•shage.

WILLEM ROELOFSEN

's\

WEDSTRIJD.

Stephensónstrtiat 48 hoek Wattstraat

Voor onze lezeressen schreven wij een wedstrijd uit in 't aanbrengen
van nieuwe. abonné's. Deze wedstrijd eindigt. 30 Juni as., des namiddags
om 5 uur.
a
De prijzen zijn de volgende:

Telephoon Haag 2774.

-

1. prijs: Een week naar Parijs,- Berlijnt Wiesbaden of een andere
plaats in 't buitenland, ongeveer op denzeliten afstand, bv: LOWden,
of

-

•

. f 125 In - contanten. .

35 prijs: Vier dagen naar Brussel, Bentheim, Klireigswinter

gebergte), de

Al de.

,, of •

-

. •

• .

(Zéveu-

1'75 In conointem

3. prijs: Een luxe-voorwerp ter waarde van f 50.(naar eigen keuze)
bv. een gouden armband, een bronien beeld, een horloge, of iets
f 50 in contanten.
dergelijks, of
4. prijs: Een luse-voorvéerp, ter waarde van f 35 (naar eigen keuze)
bx. een gouden ring, een werktafeltje, een reisnecessaire, of iets
f 35 in contanten.
dergelijks, of
P prijs:

f 25 in contanten.

6e prijf;: •

f 20 in contanten.

rgk
i

f15 in contanten.

8., 9- en 10. prijs: elk;

f 10 in contanten.

Wie minstens 5 nieuwe abonne's aanbrengt, ontvangt in elk geval
van ons een cadeau, ook al behoort men niet onder de 10 prijswinters.
Voor iedere nieuwe abonné, die men aanbrengt, ontvangt men
telkens .te onzen kantore (Aneuterdijk re› 16; 1° étage) een door ons
onderteekend bewijs, Tusselien 1 en 16 Juli moeten de bewijzen bij ons
worden ingeleverd. Wie de meeste dier bewijzen bij ons inlevert, krijgt
den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz. enz.,
Als nieuwe abonné's worden zij beschouwd, 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 kantore behoorlijk
voldoen.
•
Nadere inlibhtingen en inteekenbiljetten Zijn eiken werkdag van 9 uur
's morgens tot 5 uur 's avonds aan ons bure‘ser7IGeuterdijk 16, te bekomen.
•

'De Directie van

Zwaardemakers Vermos Wijn
overheerlijk van, smaak per fictief' f 0.70.

Diverse soorten vruchtenwijnen, ~als :
Route en Witte Bessenwijn, Frambozenwijn,
K
wijn, Aardbeienwijn en Appelwijn.
Stokhuijzen en Rhena Limonade. -.Pels Sorbets.

ALLE BRONWATEREN STEEDS VOORHANDEN.

Wijndepot der P. van Alphen & Ledeboer
OngePlobt 1832
ROTTERDAM
per anker (45 Kassabon) voordas//ge conditie.
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PERKEO"

Reisschrijfmachine.

VANAF MAANDAG S JUNI

Speciaal geschikt voor

ZIJN DE PRIJZEN OP

Dazneziegebruik.
Licht

Damesconfectie en Hoeden

en Elegant.

PRIJS 1120.-

J. Timmermans'
Kantoorboekhandel.

enorm verminderd.

ROTTERDAM.

91-191111

uurdl gratis up proef geplaatst.

,-k0111111111011111111iiiiillaihntiiinigte."
Maison Práff

v.h. Maison Enunerechta

WIIIEM

Stephensonstr. 48

Hofleverancier ven H.M. Oe
Koningin Moeder

PLAATS ,24
DEN HAAG

TELEPHOON -0~.) 0125

hod Wattstrat
Dd1,10.S!

RUISEN

Telephoon
Haag 2774

MARMITE (Vegetarische Boullion)Pro.r
EDEN AROMA per flacon f 0.46.
Onder toedekt var dam 11Tederl. Vegeteirl!raboad.
elerhualsehe 'lork. w awasarekkosij, vaarkoe* a. L 91W..

Door deze brengen wij 1 ter Lennie, dat wij wegen•
vergevorderd seizoen de zog voorhanden zijnde norrenntee
waaronder:
~er wedai eoPittnee, coma!~ «Oma«, ooeetieo,
rokken, inname, peignoirs «rondwentel., inlog*, ere.
'pree isme..
zeer roortieslige prijze» °
»Mala zaliger lo(f Uwe detandoedat &p naga "rooie vol ger«. emotie tunntela Valer bejaarde dames.
111f mondigen ir belegd wit tot een &perk e» wij zijn
erert,dgid, dat tr ron onze offerten grit joirtalk waken.
.

Oneer

wlraawe owneinrreihey.
llooget.iime .

',AMON "fan!
nt ~We me Moe ~eo @wow MI
~MICOSTIMMI vwo arm •ffire

Zaterdag 13 Juni 1914.

Eerste jaargang.
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eïllustreerd blad voor-de,ontwikkelde Vrouw

"—
Dit blad verschijnbiederee Woensdagen Zaterdag.
De abonnementsprijs bedraagt f0.75 per kwertaal,
hij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers1 neet.

VROUWELIJKE ADVOCATES.
-Wat duurt het lang eer een overwinning
— zoo eenvoudig lijkend waai •ze eenmaal
werkelijkheid werd — behaald is over 40 geheele landen-linie!
De overwinning ditmaal van de vrouw als
advocate.
En hoe goed doet het, Nederland hier
eens in de eerste rij te zien staan.
Op de vragenlijst, uitgeschreven doe; het
Hoofdbestuur va» den Wereldbond voor yrou-

wenkiesreat:

,Mogen de vrouwen de rechtedndie beoefenen, examens doen, graden behalen?
,,Mogen zij daarna het vak van advocaat
uitoefenen?. .... kon Nederland volmondig
antwoorden ja. "
Die eer gebeurt het niet alle dagen als er
van vrouwen-rechten en rechtvaardige regelingen sprake is. Daarom dubbel hulden ons
land is nog zoo kwaad niet in eija roden,
soolang ze maar niet in wetten vastliggen I
want o, die stroeve, moeizaam bewegende
.
wetten-machine!
Eigenaardig is het dan om dit vraagstuk.,-.
dat toch eigenlijk geen vraagstuk moest zijn,
te volgen door de overige landen.
Consequent naar den kant van het verbod
zijn alleen maar Oosten rijk en Bulgarije:
geen verlof tot advocate-zijn , en geen verlof
.rot studie in de rechten. Een begrijpen:k standpunt althans.
Consequent- zij» schijnt echter al even
moeilijk voor een land als voor een mensch;
luister maar, Deitachland, België,
Engeland, Zuid-Afrika, Roemenië,
Hongarije, Italië, .... staan de vrouw
wel toe de rechtestudie te volgen, haar examens te doen, graden te behalen .... maar
niet om het vak van advocate daarna uit te
oefenen!
fs dat nu niet een »opdat)os en oneer.standig plagen, dat tot niets leidt dan tot
't scheppen van ontevredenheid, balloorigheid
en domme dwingelandij?
Duitschland bezit toch zijn vrouwelijke
advocaten, al mogen ze dan haar vak niet
uitoefenen. o.a. de zeer bekende Anita Angsburg,
de schitterende spreekster; enkele van haar
werden directrice van een Bureau voor Sociale
Adviezen ,melke bureaux een goeden naam
hebben, en seer gezocht zijn..
In België heeft de advocate Marie Popen» vijf en twintig jaar voor haar en anderen
gestreden om tot de balie te worden toegelaten een uitspraak van het Hof van Appel
te Brussel hield het verbod staande.
Marie Popelin is enkele maanden geleden
gestorven.

Feuilleton.

'

'7)
VROUWENREGEERING.
Naar het Duit.sch van A, Oss,. KLAM:MANN.
(Nadruk verboden,
•
Graaf Klinter had blijkbaar haast, wat zou
hij hebben? Liefst geen ovaties of demonstraties
ter eere van Werners benoeming tot geheimraad.
Echter kon Werner wel gissen ,' *at het was;
waarschijnlijk dee er een officieel gelegenheidsdiner te Saarkirche \zijn en was het Knikten
over te brengen. De
taak
taak,, de uitnodigt
direct; weg nou tochechter korter en gemakkelijker geweest zijn.
Nog eer liet kwartier verstreken was, liet
het getoeter. va» de geldelijke auto zich
hamen.
Werner,. die in beleefdheid en vriendelijkheid
•Khnter »iets wilde toegeven, spoedde zich
naar de aleer om den gast te ontvangen en
trof in den voortuin K heter aan, die haastig
niet heet de trap mastrompelde.
• Een ultra gewichtige aangelegenheid.,
sekte de graaf met een ironisch leekje: eje
smet je geëerde meuten, uit de genussite
verlegenheid redden, en wanneer dr zuk je
kiet,aatietaat , dan wet je je toorn maar ttp
mij , koekt., — trant ik Kell de schuldige. --
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woeden naar plaatsruimte
berekend, Bij abonnement belangrijke kortitie.

In Engeland, waar de vrouwen o.b. het
gemeente-stemrecht bezitten, wethouder, burgemeester kunnen zijn, en zijn, laten de
twee Genootschappen, die het beroep van
advocaat regelen, haar tot de noodzakelijke
examens niet toe. Geen vrouw is dus officieel
advocate, maar een enkele heeft zich toch
gevestigd, na haar Universitaire examens te.
hebben afgelegd, en ze schijnt door de zeden
voor volleerd te worden aangenomen.
Natiturlijk laten de arietocratische, en
oudste Universiteiten, Oxford en Cambridge,
de vrouw niet eens tot hunne examens toe.
Wat een afwijkende regeling hij de ongel
Verbeeldt n Groningen dat toeliet, en Leiden
dat verbood,
> of een vakvereeniging, die afweerde, nadat de Universiteit verlof gegeven
had.
Finland, dat waar het zijn kiesrecht betreft, zoo gemakkelijk
als in
een droom, heel wat trappen oversprong en
in eens het eindpunt bereikte .... sukkelt nog
vaak aan achterlijke wetten, die den reuzensprong niet mee maakten. Zoo ent de wet,
die het adeornatwezen regelt, dat alleen mannen
dat beroep mogen uitoefenen. Dm precies
andersom als bij ons, waar het advocutberocp '
voor de vrouw vrij ie, maar de Grondwet
voor kiesrecht het man-zijn tot eisch atelt.
Juist min als bij ons begint echter de open- i
bare meeping sterk te kenteren, ook — en
dat ia zeldzamer — onder de oeconomisch
belanghebbenden welf: de mannelijke advocaten. Eén vrouw is, na lang moeitevolle
jaren, met toestemming van haar manlijke
collega's bij de balie ingeschreven en kan
gaan pleiten.
Op voorstel van vrouwelijke parlementsleden
is het Pinsche• parlement bereid het woord
man, in de besproken wet, te veranderen in
persoon. Het ontwerp moet echter nog aan
de goedkeuring van den Cuar. van Rusland
onderworpen troepen. Och; arm!
Hongarije is zijn half-zuster Oostenrijk
in zoo verre vooruit, dat de vrouwen, juist
ons, het recht gekregen hebben om in de
rechten te gaan studeeren. Maar van hier tot
het eind ie nog een flinke stap!
In Roemenië is het ook een lijdensgeschiedenis
in het land van ('armen Selva! In 1800 werd
het de vrouw toegestaan' in de rechten te
gaan studeeren. De openbare meening leas
nog tegen die nieuwheid en overtuigd dat de
minderwaardigheid der vrouwenhersenen deze
studie niet gedoogde. Natuurlijk joeg het
Leven ook die angst op de vlucht: veel
vrouwen studeerde» en voltooiden haar taak.
Toen echter- de eerste aanvroeg om baar beroep te mogen uitoefenen, nam de balie haar
verzoek aan op grond o.m. „dat de vrouw ook
wel getuigen mag zijn in civiele zaken" (ai,

Nederland!!) maar de rechtbank verklaarde
zich tegen deze uitspraak en weigerde. En
mix', herhaalt zich de dubbele poging nog
telkens, tot nu weer een advocate van de
uitspraak der rechtbank in hooger beroep is
gegaan, welke zaak nog_ hangende is. De orde
van advocaten steunt haar pogingen naar beste
krachten.
Italië Zorgt voor „la nota
De vrouwen mogen er studeeren, haar graad
behalen, maar' 't beroep van advocate niet
uitoefenen. Eén vrouwelijke advocaat, Therese
Labriola, munt zoo sterk uit, dat ze tot profemme in 't gewone recht benoemd werd aan
de Universiteit. van Rome.
•
.
Een Hollandach pgafessor in de rechten
vertelde me laatst, dat hij haar colleges, die
hij een tijd gevolgd beeft,-de mooiste en diepste
vond die hij ooit hoorde over dezen tak van
zijn studie. Therese Lebriola werd met goedvinden van haar mannelijke collega's ingeschreven op de advocatenlijst, pleitte; de
procureur-generaal vroeg nietigverklaring harer
toelating aan; de ,rechtbank gaf hien gelijk en
ontnam hahr her' recht, op grond van de
„sedert de midden-eeuwen aangenomen minderwaardigheid der vrouwe-hersenen."
Profeesor Theresia Labriola gaat ondertuachen voort, jonge advocaten te kweekera
aan de Universiteit te Rome.
Is ie niet komiek?
Zuid-Afrika levert een trouwe copie van
Engeland de wet staat toe, de graad wordt
behaald—de vakvereeniging weigert toelating.
Eens heeft een provinciale rechtbank de advocate in 't gelijk gesteld, waarop het Hof
van Appel sick haastte deze uitspraak te
vernietigen. And so on.
Blijven over de normale" landen, waar
de vrouw ongehinderd lange alle stations kan
loepen om het einddoel te bereiken De n cm arken, Frankrijk, Portugal, Nederland,
Noorwegen, Zweden imb. alleen de ongehuwde vrouw, en dat ie Zweden!) Zwitserland , (in enkele kantons), V ere enigde
St aten (niet in alle aangesloten Staten),
Canada en Australië, dat aan de spits
staat en ook de vrouwelijke rechter kent.
' Australië blijft zijn plaats vooraan getrouw!
-Grappig is, hoe in al de andere landen de
lijn . „advocate" met de lijn „geavanceerde
vrouwenbeweging" volstrekt niet altijd evenw ijdig loopt.
En verder? over de „norinalC landen be.
hoef ik niet uit te weiden: gelukkige beroep.
bezitster hebben geen geschiedenis! — wat
temmen» een blague is, want over het slagen
in 't beroep van advocate 7411 ren volgend
hoofdstuk te schrijven zijn,
W.
. E.

VOOR ONZE LEESTAFEL.

Nee, nee, geen sigaar; je moet dadelijk met
me mee en in de auto rook ik niet. Morgen
hebben we, zooals je weet, uitvoering van
de nauziekvereeniging..Intfromv Buchwald singt
de geruite aria van Rezia uit de tweede acte
van de .Oberon. , je weet wel, die beroemde
bravour-aria ,,Ozean, du Ungeheme.. Natuurlijk, waarom zou se die niet zingen? Alle
sopranen, die wat kunnen, ringen die aria.
Bovendien, juffrouw Buchwald is heel muzikaal.
Zij heeft twee jaar op het Coneervatorium te
beipzig,gestudeerd. Zij is zelfs wel eens van,
plan geweest, opera.ungeres te woeden, echter
heeft haar vader zich daar heftig tegen verzet,
nu lacht ze zelf om die vroegere plannen.
Zij heeft echter een uitstekende stens, die
bijzonder goed geschoold' ie.
Morgenavond zou zij geaccompagneerd
werden door een musicus uit Neuenburg..En
nu heeft die man door een ongejukkig toeval
vanochtend zijn hand verduikt en kan natuurlijk mat :fijn zieke voorvinger onmogelijk
piano spelen. Ik heb met de repetitie juffrouw
Burhwald begeleid, made bij de uitvoering
durf ik het niet op mij te neme,,. Nu was
je 0111■11Me NOM onvoorzichtig, •tini mij te verteller, dit je smeert heel veel accompagneerde
en onmiddellijk heb ik dus aan jou gedacht
bij dit •iingeluk.
Bij de - eigenaardige verhuding tunieken
juffrouw Ittichweld- el jou vond' zij het een
beetje vervelerid, liet zelf aan je te Vragen

en toen heb ik haar gezegd , dat ik met je
mui gaan praten. Je bent toch niet boos,
hoop ik?.
e lleelemaal niet, beste collega., antwoordde
Werner. ,, Ik wil heel graag helpen, als het
maar kan. We zouden natuurlijk eens moeten
repeteeres. De aria en de begeleiding ehan
ken ik wel; ik heb ze vaak gespeeld met de
een of ander. liet is alleen de.. vraag, of
juffrouw Buchweld en ik goed bij elkaar
weten aan te passen; doelt we zullen wel

floofdredaetriee .
Mevrouw S. LUGTEN--Rrue.

askist een goeden wil gaat alles, en juffrouw
Buelorald zal natuurlijk haar best doren, je
het zoo gemakkelijk mogelijk te maken hij je
zware taak..
• N ti dan, ik ben gereed., verklaarde \ Vertier.
,,Mijn auto staat voor de deur, we kunnen
dadelijk weggaan...
Een °ogenblik moet je nog wachten,
collega. Ik moet me even verkleeden ; in dit
kantoorjasje kan ik toch niet bij dr Mimes
aankomen: in vijf minutén echter hen ik klaar.
Rook -en sigaret, ram den tijd te veelrijven,
totdat ik terugkoin..
Een kwartier later reed de auto het plein
van het slot op. Herrouw Schottelius ontving
de breden feliciternte Werner stijf en statig
mrt rijn titel en ging dun. dadelijk op een
gewichtigen WO» vaart: • Dom us tuil zoo
ongelukkig, dat gij reu begeleider had. Zij
was al Km stellig Renzelen, a.riten.,ond niet

S rtetrt etters

J EUGDHERENNERINGEN door
Je; LIGTIIART.

Men leest niet meer, heet het tegenwoordig. •
Althans geen boeken meer. De moderne geest
M vluchtig, wil slechts lezen, wat luchtig is.
Een boek, dat's te veel opeens. •
En set, dan komen er soms boeken, die
bewijzen, dat het bovenstaande niet waar is.
Boeken, die bewijzen, dat men nog wel degelijk
leest, als men maar iets voorgezet krijgt, dat
de moeite van het lezen waard is. Daar kwam
Top Naelib eioor de Poort..
Eerst etend het in Groot-Nederland, en
nimmer werd dat tijdschrift gretiger opgewacht
door de lezers. Toen de eerste druk, ofschoon
die f 5.50 kostte, was die niet een klein jaar
uitvérkocht. Binnen enkele weken verschijnt
de tweede druk. Laat ik u als een goed
nieuws mogen medeelen, dat de tweede druk
.f 3.511 zal keuen.
En hier is nu Jan Ligtharts Jeugdberin.
neringen. Gij hebt er reeds van hopren spreken.
gij hebt er wellicht reeds over gelezen. Het
sloeg in , 'het had zeer groot succes. Een half
jaar is het uit. Thans komt de tweede denk, .
wordt er niet meer gelezen?
Jeugdherinneringen. Met „ingespannen eer.:
lijkheid" weergegeven. Waarom? Hoor wat de,
schrijver zegt in zijn korte, duidelijke voettrede
„In de eerste plaats wil ik aan de hinderkunde betrouwbaar materiaal verschaffen, optdat zij dit ten bate der opvoeding,' dus tot .
heil van de jeugd, moge aanwenden.
Maar bovenal wil ik ouders en andere
o ceders door een grnpend nuk leven helder
don zien, wat misschien op dit °ogenblik
vl k hij hen geschiedt achter de sluiers der
on erlinge vervreemding..
oen ik dit laatste las, schoot mijn hart
vo en wist ik,' dat ik Jeugdherinneringen zon
ga ti uitspellen van A tot Z.
RDril ouderes tonnen wat vlak bij hen geschiedt achter de sluiers der onderlinge el' Pvreèmding". Ab ze 't hier gelezen hebben,
wat een niet excentriek kind overdenkt, doorvoelt, lijdt in de tegenwoordigheid zijner
ouders, die niets van dat alles vermoeden,
dan sullen ze wellicht trachten, hun kinderen
wat nader tot zich te halen, tot zich te houden,
opdat niet zilliveel kun geleden werden zonder
troost, en sooveel gestreden zonder hulp.
Lees het boek rustig en aandachtig. (ie
zult zien: wat de kleine Jan Linthart daar
zorglijk liep te betoblBen — best ongelijk,
dat nw eigen, kleine jongen dat ook al betribt.
Vat de kleine Jan Ligthart leid duur goed
bedoelde handelingen zijner ouders — best
te zingen , toen groot flinter uw naam noemde.
Maar daar is Dora
elk heb hem gelukkig!. riep graaf Elititer
Dina toe, toen deze binnentrad. Dij is bereid,
ons te helpen en kent zelfs de aria heel
goed..
e Nogmaals gelukgewenst-1d en hartelijk dank
voor uw vriendelijke bereidwilligheid.»
- • Ik kan natuurlijk niet garandeeren , dat
het goed gaat ,maar ik zal zotIveel mogelijk
mijn best doen. Ik zie, dat de vleugel ah
ogen staat en het boek ligt ook al klaar.
Mag ik rent even een )mar tulen de legerleiding doornemen , om me weer zeker te
voelen?.
,,Dan gaan wij intimelien naar het park,
om n niet te storeir., zei Doei.
\ Vertier trad op den greelgigen ettlit•ert.
vleugel toe, die in den salon stond, doeg.
cenige aciemrden aan e» bemin dan de
.
leiding door Ir egden.
miert,
Graaf ;Onder en de beide
neewelijkli ernige seli,eilen van de open vletereldrumt af, toen ze de tiet•tmnlen boorden,
G raaf K kwee bierf 1.1.11 immoililik staan
kon niet nalaten te zeggen
e l kou over het uvrottipagnentred tevreden
zijit. %lat Inleen...lu lin Rijn immanent ui,
stekend..
Na eelt half uur keent... neora , met noot
'Sehotteliiin en (Irae( blutter weder a a gr hei
salon icing en Werner terklaarde
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streken. En, hij heeft dan 't recht om te zeggen,
Prijs per regel 90 eent.
wat in eiken anderen mond hardvochtig zon
klinken en zéér gewaagd :
„Overliet algemeen is het medelijden met
arme kinderen schromelijk overdreven. Na...,
tuurlijk, die kleinen moeten gevoed, gekleed,
gewarmd, gehuisvest worden. Ach, dat spreekt
C. N. VAN flATTUM
immers van zelf. Maar meen niet, dat ze zoo
bar lijden onder wat kou en wat gebrek. En
dit , zeg ik niet._ uit meedoogenlooze hardheid,
maar uit, ervaring. Ik heb zelf de armoede
Tal. Haag 1938...
doorgemaakt, da fatsoenlijke armoede, waarbij
er echter ook een aanzienlijk tekort was in
de eerste levensbehoeften.
heb ook in.koude
nachten mij onder karpetten (oude wel te
<ieder directie van S. VAN LEEUWEN.
verstaan) rokken mi -jassen moeten warmen,
omdat ik de wollen dekens naar de bank van
lening had moeten brengen. En toen was ik
al kweekehug.
lk heb het armer gehad dein Menig kind
op mijn school, dat thans van achoolkleeding
warme en koude schoteb.
en schoolvoeding geniet. Ontbering is mijn
jeugd niet vreemd geweest, en jaren achtereen.
•
Maar —.en hierointrent ben ik volmaakt
zeker —nooit heeft die ontbering mij zoo
schromelijk gekweld. Daar kon ik me wonderwel
- - -in schikken. En ik' herinner aas celfa niet,._.—_ - _
dat ze me ooit diep het gemoed heeft verleder kent althans bij naam de twee sehoone
stoord. Neen, mijn kinderéllende kwam niet
lusthuizen welke nabij het park van Versailles.
door gebrek aan eten, vuur en dekking, maar
zijn gelegen en groot en klein•Trianon boeten.
door gebrek aan liefde. Versta mij wel:
Het eerste werd door Lodewijk den veertienden
meen niet, dat ik daarover te klagen had en
gebouwd voor madame de Maintenon, het
in .11~ wel het allerminst. Maar als ik in
andere, Klein-Trianon, een eenvoudig pavilmijn kinderjaren echt leed heb gehad, was
joen, verrees ten tijde van Lodewijk den
het altijd veroorzaakt door liefdeloosheid van

~gelijk, dat uw eigen kleine jongen, uw
eigen kleine meid ook zoo lijdt.
Leer die treffende bladzijden omtrent de
erelint van het kleine jongetje, dat nog niet
droog kou blijven 's nachts in 't bedje, en
dat die kwaal af moest keren door hem altijd
maar weer 't nat worden als een groote schande
voor . te houden. Hoe hij zich kromde onder
liet juk der schande! Hoe zijn hartje bijna
brak Hij wou toch zon graag netjes zindelijk
zijn als alle andere kinderen! — hij deed er
zoo zijn best voor. — Hij leed al genoeg om
zijn telkens mislukte, pogingen — 'moesten
dan . die vermaningen en die schandenamen
zijn leed nog verzwaren?
Hoerend is ook het verhaal van den verjaardag der bewaarsehooljutfrouw. Anderen
gaven Mooie theeketels, glimmende waterstoven. — Met ontzaglijk veel moeite had Jan
zijn lieve moeder zes content afgeberkld —ze
kon ze zon slecht missen! En er twee vaasjes,
heele mooie kleurige voor gekocht. Toen zei
de julitouw: „blad dat vod maar gehouden."
„Van dat °ogenblik af heb ik een hekel
aan gelegenheidseadeaux gehad. Ik heb zenooit
kunnen ontvangen. En waar ik ze aanbieden
moest, betaalde ik liefst de ddtbele waarde."
Dit tafereeltje nu hoeft gelukkig .iet meer
een lesje voor
e hewaarschooljuffrouwen te zijn.
Daar is zoo kid veel veranderd op de
scholen! De groote waarde MBO het verhaal
ligt hierin, dat iedereen nu betreffen kan, lioè
diep kinderleed (naar 't heet zoo gauw vergetent wonden kan. 7elii diep, dat de smartelijke
herinnering levenslang blijft naselaijnen.
Werkelijk ontzettend is het, wat later, op
de gróote school geleden werd. En nooit kwam
daar vader of moeder, en informeerde eens,
hoe Jantje 't toch op school maakte. — Geen
redding daagde, tot Jantje zichzelf redde en
aan 't spijbelen ging.
Gruwzame meester leer! Wat gunnen we
hem de slagen en de vernedering, hein toegediend door een tot het uiterste getergden
knaap.
•
Riis veel op de scholen veranderd. Maar
nooit kan de volmaaktheid bereikt woeden.
Want daar voor de klasse staan ruensChen,
soms heel onvolmaakte. ik ken zewnog als
meester leer. Hoedt uw kind dicht hij u, dat
't aan n uitzeggen kan, of het soms een
meester Leer getroffen heeft.
Fit het boek van Jan Ligthart komt een
Liguur, een -liefelijke, stralend in glans van verheerlijking, ver alle andere figuren vooruit, zijn
moeder. Gelukkig de moeder dia-redt6 mocht
staan in de herinnering van haar zoon —gelukkig de zoon, die zulk een moeder mocht
hebben!
Zijn volle vereeriug voor zijn moeder spreekt
Jan- Ligthart uit na 't verhaal van zijn groote
zonde, drie weken spijbelen; zijn harde straf,
niet gaan naar een verjaarpartijtje, waarop hij
zich- al zoo lang verheugd had en toen de.
kwijtschelding door zijn moeder. Aan hen, die
in deze manier van doen zijner moeder een
gevaar voor de kinderen zien, zegt hij 't
volgende:
„Moeder kin niet consequent zijn. En ne
liet, uit enkel weekhartigheid, genade voor
recht gelden. En wat was 't gevolg? Dat ik
nog nu in gedachten de hand kus, die mij
vrijwillig uit mijn banden losmaakte. 1/at ik
reeds toen, en mijn heek leven lang voor niets
zoo bang was, als om moeder verdriet te doen
— al deed 'ik het natuurlijk ook taak. Dat
ik voer moeder later alles over had en haar
als een heilige' mee door het leven droeg.
Dat mooi het gevolg Val: haar inconsequenties.
Maar de paedagogiek vergeet ook aliijd
ding. Ze eerreet de stille kracht. Don wonderba ren invloed van de persoonlijkheid, de overweldigende macht des harten."
Wanneer een mensch eenmaal alles uitrent,
zonder terughouding, moet er veel merkwaardigs
en leerzaams voor den dag komen. Dat is hier
op bijna elke bladzijde liet geval. Bijvoorbeeld.
Jan Ligthart vertelt van de bittere armoe,
vt'aarin verscheiden zijner jeugdjaren zijn ver-

onderwijzers, van wantrouwende volwassenen,
van hartelooze jongens.
De schrijnendste. pijnen werden in het gemoed, en niet in de maag gevoeld."
De bladzijden over Kinderkerk en Zondagsschool zal eiken levendigen geest zijn hinderellenden te binnen brengen. • Als de dooie
uren kwellend langzaam verstreken onder 't
toedienen van ie zwaren kost. Ook hier is zoo
heel veel verbeterd! Denk eens aan de nieuwere
kinderbijbels en de frissehere manier van
godsdienstonderwijs geven. Denk maar eens
aan die prachtuitgaven voor het godsdienstonderwijs ouilaatgebied.
Zooveel narigheid in dat jongen leven, en
toch • zooveel geluk! En weet ge, van wie
voor den kleinen jongen steeds liet geluk en
de zachtheid kwamen? Luister dan :
„Als er toch geen vrouwen in de wereld
waren ! Waar moesten wij kleine en groote
jongens naar toe!
Hebt ge al opgemerkt, bij hoeveel lieve
vrouwen ik me al gekoesterd had? Bij juffrouw. Gotman van de eerste bewaarschool en
bij juffrouw Poortje van de tweede. Bij
juffrouw van Streden uit den winkel naast
ons en bij het - Perehietvrouwtje. (Een arin
vrouwtje, dat beate peren verkocht. Een paar
liifelijke en dankbare bladzijden zijn haar gewijd). Rij Mie de Porster en mijn zuster
Christine. En onder alle omstandigheden hij
mijn Moeder.
0 die vrouwen! Laten we ze zegenen. Extra
goede mannen hebben iets vrouwelijke."
Wat zou, ik nog lang door kunnen gaan!
Ik wilde dat ik van geen uitscheiden behoefde
te weten. Doch wellicht heb ik mijn doel al
bereikt — wellicht heb ik al belangstelling
gewekt voor dit sehoone boek, vol van liefelijkheden, vol van gebote waarheden, vol van
nondige lessen en toch- ook zoo vol humor.
Lees al die straatjongens-vertellingen en ge
zult uw lachen niet kunnen houden om die
aartsbengels, en zeker niet om het genot,
waarmee deze straatjongen met grijze haren
nog eens opschept uit liet verleden. Lees liet
om den humor der huiselijke tafereeltjes en
laat ik eindigen met tegen mijn lezeressen te
zeggen, wat Jan Ligtbart's zoetje zoo moeizaam
neer zat te schilderen op een briefje aan haar
vriendje en waar ze nog lang daarna zoo
onbarmhartig mee werd geplaagd: „Nu hele
pelt, het is dijt. dat ik oitseit dag geit."
S. l,.—It.

Ik ben weer wat ingespeeld. 1Vaneeer
veilt, kunnen we lt,t nu eens probeeren..
t ;raaf h!inter in mevrouw Sehotteliue vormden liet panbliek, dat zich bescheiden op den
achtergrond terugtrok. Dom ging met haar
muziek naast den Amice] staan en viel, geWaarschnind door een hoofdknikken van Werner, te juister tijd in.
Zij had e1:11 goedgeselmold , krachtig en
gemakkelijk nannprekeild orgaan. Nadat ze
<belas eenige maten had gezongen, wa=
Werner reeds overtuigd, dat zij over een
(linke, vaste sten: b,i.hikte en dat haar voordracht vrij was van dilettantisme.
Zonder onderbreken werd de lange aria
doorgenomen- Nadat Dora de laatste noot had
gezongen, kaalde ze diep adem en reide
.Nu; dat ging niet kwaad.*
Werner hoedde er Melk zorgvuldig voor,
lenende opmerkingen b- ranken, maar :int..rilde geheel in haar toon
zeker, dat vind ik ook; MI1111114, Me
Ines of driemaal repeteerars, dun kunnen
Me. 1111 gelint ik, wel probeenm.e
raaf Klistern
e liarvatblIM tiehottelin• gaven
door luid inde handen ie klappen hun bijval
re kennen. toen flora haar-aria had graolirla.
Illel 11.101 schuttoom. kon de opmerking
met .....rhoneden
.Ie held poiching gesourm , kindlief. diii
'lno, al. ditmaal lub ie de aria nog boeit
ten velum,

Don kleurde hij liet vernemen van die
lofspraak en knikte bevestigend, toen graaf
klinter zeide
e h. begeleiding was even bescheiden als
knap. .11. acht maar, waarde vriend. Je zult
in de muziekvereeniging nog heel wat in
beslag genomen worden met je aecompagneeren.
Je zult er morgen waarschijnlijk nog meer
een' handje moeten helpen..
• Daar heb ik Met veel zin in, zonder
repieteeren;,, meende Werner.
„Ach, liet zijn maar kleinigheden, een paar
eenvoudige liederen van Schubert. I/e hoofdzaak is de getinte aria, waareiede. Juffrouw
Dora den eerepalm zal wegdragen. Ik ben
voor den avond van morgen niet hing meer.
liet gezelschap zal me nu verder mokten verontschuldigen, ik moet nog naar mijn bureau..
Graat Klimt, nam katterig afscheid en
Werner Idee? hij de dames alleen.
,, Wanneer weneoli[
dat de volgende
repetitie zal pinats vinden?,vroeg biij vorme.
lijk aan Dom.
;1le aria vereischt wel veel inspanning,.
verklaarde INNI, - ernaar" toch roti ik haar
graag nog eren doornemen. Ik vind liet alleen
•wel wat erg, nameer beslag op ur tijd te
lestgent.,
1
.1. hebt .1relits mer mij te beschikken, ik
lam te allen tijde tot no be.ehikkítig. Ilet is
rap bit werk niet ZOO druk, dat ik niet een
paar uur 2011 1/4 :1111:ell woeden genniet. Wanneer
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JAN BOGAERTS.

BOgliMata:

Vijftienden. Toen deze vorst gestorven was en
door Lodewijk den Zestienden opgevolgd bras;
werd Klein.Trianon een geliefd verblijf han
de koningin . Marie Antoinette. Tijdens de
groette revolutie werd het gebruikt voor ree • nrant, tot in een later tijdperk weer Nepal on
tel lustverbijf deed in orde brengen en er
een verblijfplaats voor zij gemalin Maria Lo se
van maakte.
Hoewel dius liet paviljoen nog andere e«mere en meerdere lotgevallen heeft geke d,
blijft Mein.Trianon niettemin het innigst +bonden aan Marie Antoinette, voor wie
hoewel liet niet voor haai werd gebouwd
het buitenverblijf wel de grootste waarde zalhebben bezeten. De Frans-elte Republiek, van
koningen afkeerig, houdt dit koninginnebeiit
in een en het satyrieke woord, ergens haar
dagen uitgesproken dat elke president van de
Fransehe Republiek met trots, de overblijfselen
van de regeeringen der koningen toont aan
hooge gaste», die liet Franst-he staatshoofd
bezoeken, wijst mede op liet in etre gehouden
Klein-Triation. De historische plek is vrijwel
intact bewaard gebleven, het melkhuis waarin
Marie .1ntoinette boter en kaas bereidde, de
u wilt, repeteeres we van avond nog eens en
leggen morgenmiddag, of nog beter in de
vroege ochtenduren de 'mitste hand eraan. Uw
stem kan dan den geheelen dag uitrusten en
ie des" avonds frisch. De heide repetales zullen
het' ensemble zeer ten goede komen. Wat de
zangpartij op ziek zelf betreft, daar behoeft
u, naar mij dunkt, niet meer op te etudeeren,
I: beheeracht die geheel. Plet ie er maar om
te doen, liet invallen en de overgangen nog
wat te oefenen. lloe laat wenscht u mij heden
avond te ontvangen
Een schaduw gleed over Dora's gelaat.
Hare wenkbrauwen trokken zich ietwat geergerd te MIMI. Werner was te -vormelijk in
zijn optreden, zij stonden hier toch niet in
dienstverhouding lot elkander.
• I" ie zeer vriendelijk, mijnheer Spreiding,•
antwoordde zij, terwijl zij zich dwong, beminnelijk 'te zijn, ,wanneer u de groen goedheid zoudt willen hebben, nog tweemaal
met mij te willen repeteeres, zou ik u willen
Verzoeken, hedenavond om edit 1101: en nieuwe»
ochtend wellicht ook om acht uur te komen.
Ik weet, dat n 's morgens 'altijd vroeg opstaat.•
Wen
er° stond Op ril herhaalde:
»Van avond om acht nom en unormon °aaiend
om acht wd.*
!intim wilde hij gaan;
MON Sahladilla
leid,' mimen. verwonderd:
• klaar Nijd ni niet een kopje thee drinken .•

Ontringint

kleine bijgebouwen, -zij zijn' behouden in hun
oorspronkelijk voorkomen en ook het lustheie
zelf, dat tot woning der Koningin strekte is
in zijn oorepronkelijken staat gebleven.
De_ weemoed- rrte.:.in_de_aevletee teiem,
hangt, en rood de gebouw-tjes, waar de ongelukkige koningin oog zoo ver van haar noodlot, haar spel als een Zorgeloos kind speelde,
deze weemoed van het verleden is wel het
sterkst voelbaar aan het kleine verlaten paleisje zelf, Zooals het daar ligt, onbewoond,
ia het als ,een monument van srhoonen rouw.
De heele wereld van reizende woerhen trekt

sin Treanan".

er langs en niet één, wiep niet het lot van
de .sehoone koningin — die als geen ander,
de hoogten en de laagte» van het menschelijk
leven heeft gekend — een °ogenblik innig
ter harte gaat.
Een onzer Hollandsehe schilders heeft op
-dezen historischen grond gedwaald, en blijkens
het zeer sehoone schilderij dat hij van Klein
Trianon heeft gemaakt, werd hij er hevig
aangegrepen door den weemoedssmart die zelfs
elke oppervlakkige toerist ervaart. Onwillekeurig loopt men stil voor dit huis lang, en
dan Bogaerts heeft aan het schilderij die stilte
gegeven, die iets van wijding heeft.
Zoo iemand, dan Mala deze schilder in
staat, het afgestorvene van het onbewoonde
paviljoen weer te geven. Een gegeven ah dit,
past zich wonderste] aan bij de natuur van
een schilder, die de droom in het landschap
zoozeer lief heeft.
De overgang van de sehoone stillevens, naar
de landschappen van rust, was voor dezen
schilder slechts een geringe. Ls niet de schildering van den vijver met de beeldengroep
erin — van de decoratieve mores terzijde van
het lustverblijf — van de beamen eveneen=
Werner verklaarde echter:
e n moet nog naar het bureau, ik heb
nog een berekening of te maken, en zou de
dames willen verzoeken, mij te verontschuldigen..
Dora schelde en beval, de automobiel -oor
Werner in gereedheid te brengen.
Vijf minuten later vertrok hij. '
Mevrouw Schottelius scheen geergerd.
e ilij heeft verschrikkelijke haast. Wil hij
daarmee zijn dienstijver [ponen? Ik weet het
niet, maar ik vind hem zoo kort en afgemeten,
eind hij je, een gunst bewijst.,
s Zoo moet u dat niet opvatten, tante,*
antwoordde Dom ietwat verstoord; eik begrijp
zijn gedrag heel goed. Mij wil vooral een
scherpe grens trekken tuasehen persoonlijke en
ambtelijke " verhoudingen. Ilij wil mij niet
laten gevoelen, dat hij mij eeingszine [OOI
dienst bewijst, maar stelt zich geheel en al
op het standpunt, dat hij een zekeren plicht
vervult; wanneer hij zich anders gedroeg, zou
u noch ik aangenaam vinden.. .
',rente Seliettelius was altijd gewoon liet
laatste woord te hebben en in den engel liehelede dit woord een kleine boosaardigheid.
Daarom zei ze - rustig en zoek stekelig:
aJe vindt ook alles goed, wat die ionen
doet.*
Daarna verliet inevnoilv Shottelins . alsof
er tikte was voorgevallen, liet vertrek.

3
teraijde in het schilderij, door den tuinman
tot- degen vorm gedwongen — zijn Met al
deze onderdeden in het doek van een innige,
en nauwlettende schilderetje, weids die laar
het stilleven eigen ie.
Met hoeveel auwkeurige waarneming is het
blanke steensoort ie
huis zelf.
vergrijsd door den ouderdom. Doch ee .ia
toonverschil in de 'temen gekomen door de
verwering: Deze is zeer gevoelig in het echig
derij uitgedrukt. Aansluitend bij de architectuur
van het gebouw werden deze tineen door den
beroemden' teinaichitect,Le.Nillre aangelegd,
Een vrij-uit weelderige natuur zou daar 'neet
bij hebben gepast; bij de strenge, opgaande
lijnen van het gebouw beboeren de verticale
Mijnen in de boomgroepen tersajde, bij dit
minbeeld behooren de geschoren hagen en de
vierkante gazons. De bedwongenheid van de
natuur rondom is' door den schilder prachtig
gevoeld. Met volkomen begrip en inzicht heeft
hij de eenheid tusschen architectuur en het
daarbij aangepaste natuurbeeld doen gevoelen.
De kleuren in dit schilderij zijn gedempt,.
Nu heeft zich Bogaerts doorgaans afkeerig
getoond Van de scherpe kleuren der 'werke
lijkhed. Het rs alsot deze droomer in een
eigen wereld leeft, en van uit die wereld vertelt. Doch het Trianon-beeld was voor hem
als een vorm- en kleurdroom van hemzelf.
A. OE H.
EIUNSCHE KUNST.
Hoort het Trianon-schilderij van Jan
Begeerte bij een eerlang te openen nieuwe
tentoonstelling van den schilder; op het
de Plaats een uitgebreide verzameling werk
can Fransche meestere te zien. De schilder',
Latoache, wiens werk zoo vaak en zoo goed
in Den Haag. is te zien geweest in de laatste
jaren, ia hier met zeven nieuwe werken. Van
den Hollander Jongkind, die Frauschman werd,
is er een belangrijk en voor dezen schilder
moot schilderij. Voorts. is er werk van Troyon,
kiem, Menard, Lereux, Isabey, Harpignies,
Corot. Hier ie door particulier initiatief" emp
tentoonstelling verkregen welke de onlangs
in Pulchri gehouden, wat de. belangrijkheid
van 't werk betreft, in de schaduw ;telt..
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 90 cent.
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DIRIGENTE.
Een vrouw dirigeeren Een vrouw beheerschen een heél koor, mannen en vrouwen
We aiia er nog niet aan gewend. 'Ik had
't nog nooit gezien. — En zoo ging ik, met
nieuwsgierigheid. — Niet al te toeschietelijk,
't meer curieus vindend dan goed.
En ik zat, en keek.
Een zeer groots, zeer volle zaal. Een podidm
rad mensehen. Hemel, wat een menigte menschen ! En allen hebben ze een stem, en zullen
ze zingen. Corypheëen zijn 't natuurlijk niet
allen. — En ze moeten zingen twee-, drie-,
vier en meerstemmig.
Er zal een stortvloed van klanken kronen
en wie zal macht genoeg. hebben om die in
twee, drie, vier of vijf banen te leiden
heli 't alleen nog maar door mannen zie»
doen, mannen, die rood werden van inspanning
en opwinding, die er op lee sloegen als dollen,
mannen, waar ik vaak vreeselijk om lachen
moest. lk vond 't nooit zoo'n bijster prettig
gezicht, zoon man, die zich tot-het uiterste
opwond om het geluid te beheerschen, al liet
Vierde Hoofdstuk.
Heen en weer, altijd in dezelfde richting
bewegen zich de dealen van een machine,
waaraan de menschelijke geest een weg heeft
morg.chreven. Sommige dealen van dit vee.
suftig-samenstel werden echter gedwongen, een
andere baan te beschrijven, dan de hoofd.
underdeelen. Door schijven en hef hoornen ,
wordt een of ander onderdeel genoodzaakt, in
,en ander tempo of in andere richting te gaan.
Een gedwongen beweging noemt de werktuig.
kundige een woodanige inrichting, waarbij
'eeneiige doelen ingetol dwang een andere
haan beschrijven als het
eel.
Flora had Zich, voor Zoo er het haar moge.
lijk wao, eau de hand van populaire boeken
vertrouwd gemaakt met de boofdprincipes van
de machine-leer. Zij kende dus ede gedwongen
beweging• nauwkeurig en wiet wat daaronder
werd verstaan.
. Ja , ook in hammei bionenete, in haar voelen
es denken sas iets gedwongene. Hare gedachten gingen ook in bepaalde oogenblikken
Inren eigen weg, zelfs wanneer tij zulks niet
wilde. Tante Sehottelbe had het duidelijk
.'weild t
eJe vindt allen goed, wat dir men doet•.
Geheimraad Kersten zeeuk altijd : 'bink
S!..hottelial zegt maar aai, die kijkt tikt
venter dag haar neus lang is. Echter kende

geluid, dat daar bram net kelen en instrumenten.
"
•
No zon ik het een vrouw zien doen, dat
werk, dat wel heel zwaar lijkt, om er alle
zelf beheersching bij. af te leggen en er op Ine
te beuken en te hameren, dat de stekken er
af vliegen:
Het koor stond op 't podium, de accompagnatrice, nat achter den Vleugel en toen
kwam de dirigente nier voren.
" Ze wao donker gekleed en leek heel stemmig, heel gedistingeerd, zon Inweken de endere
vrouwen in lichte kleezep. Ze leek tengerder'
aaa de meeaten, en zoo fijn; omdat ze donker
gekleed was, waai de anderen bralden in Wit
en rose-ets lichtblauw en geel, en waar ze
eenvondig gekapt, wou toesetten —de mooie;
hoogs sierlijke grnikehossen der eingvrouwen.
De mannen stonden klaar achter den vleugel, warm nu al.
Gekleed& jas en hoog stijf boord is ook niet.
het allerjnaktischte voor een zingpartij in een
warme, veelverlichte zaal.
Toen steeg de dirigente op 'een kleine verhooging, tikte even met haar dunne, eenvoudi
stokje, hief den arm op- e,n ving in dat_
scene gebaar het gansche koor in roerlooze
aandacht.
En de arm daalde, wegslaand ploteeling
den laatsten grendel van de sluisdeuren, die
het geluid tegenhielden ; daar bruiste het de
zaal in, als een overweldigende stortvloed.
Een vurig dank- en prijslied ontstroomde
aan die vele lippen. Vrouw, wat zijt gij begonnen? Kunt ge nn breidelen dien stroom
van geluid? Kant ge 't na leiden in vele
banen naast elkaar ?. Hebt ge rein uw hemden
e hoog opwaaiende wimpels van geluid? Kunt ge ze
vatten, en houden en samenatrengelen tot een
schoon geheel?
Daar stond ze, en ze kou het —.
Heel klein en heel blank leken de handen
uit de lange zwart kanten mouwen.
Nooit zag ik handen ziliS expressief. Dat
aren dirigentenhanden ! Nooit zag ik talk
een expressie bij de handen van mannendirigenten!
Daarom moestetl'-'-dir.er op losslaan en
beuken, en zelf er rood bij worden en het
hoofd bijna van den romp schudden en schokken.
Deze vrouw hoefde niets van al dat wanhopende te doen. Die had haar handen, waarvan
de acne het kleine dunne stokje hanteerde,
nauwelijki zichtbaar bij de soms snelle bewegingen, terwijl de andere heelemaal vrij uit
sprak en volmaakt verstaanbaar. Samen spraken
ze vol rustig zelfvertrouiven, vol- strenge
eischep, vol geruststelling, vol humor soms.
„Komt en zingt en weest niet verlegen" !
zeiden de handen tegen de hooge sopranen.
En tegen de. alten reiden ze ;,Dempt u een
weinig! Verbeeldt ge e dat ge alleen zingt?"
En tegen de mannen reiden ze in een enkel
gebaar- van schrik en verend: „Zijt gij bezeten,
dat ge er zoo op log schreeuwt. Wat verbeeldt
u wel !"
En tegen de accompagnatrice zeiden de
handen „Help hen een beetje, ze zakken —!
Zoo, dank nl, nat weer, zachter. —"
En de handen vingen één klein bedeesd
ingezet melodietje in den klankenstroom en
voerden het hoog omhoog, als krachtigste
straal in den klankenfontein
Ze streelden zachtkens een paar stemmen,
die dolen gingen en voerden hen terug in de
rij. Dr handen „joegen alles, alles omhoog en
lieten het daar jubelen in den gouden zonneschijn, in den blauwen hemel, in vrijheid. —
Tot het genoeg was en de handen met
één enkel gebaar, forse!, dwingend van bevel,
onherroepelijk alles weer omlaag voerden en
alle geluid in th'n streek doofden. —
HANNIE VAN WEEIL.

DE PEETTANTES DER ROZEN.
tegenwoordig een rozenprijscourant
openslaat, zal misschien op 't eerste oogenblik
denken, een verkeerd boekje in handmi te
hij die vrouw niet voldoende; zij was ook
boosaardig en een intrigante. Zij had het
grootste deel Van haar leven in een kleinen
burgerkring doorgebracht en was de weduwe
van een controleur van de belastingen. Zij
was heerechzuchtig, maar had nimmer de
gelegenheid gehad; deze neiging botte vieren.
Daar werd zij opeens gezelechapedame van
Dora Buchwald en kwam zoodoende in een
omgeving en in verhoudingen, die zij vroeger
in hee geheel niet had kunnen droomen. Dora
Bnchwald was inderdaad roeiets als een
koningin in het klein; men maakte ziel werkelijk- aan geen overdrijving schuldig, wanneer
men haar daarmede vergeleek.
Duizenden arbeiders en honderden beambten
waren ondergeschikt aan haar, honderden - industrieelen en eveneens honderden zakenmen.
schen verdienden geld aan haar en naren
derhalve geneigd, Mek naar luur te riekje,.
Maan ook zij s die niet in bovengenoemde
betnkking tot haar stonden, bogen zich voor
haar geld. Haar veenkogen was grootendeelo
vastgelegd in haar mijnen en fabrieken en
bedroeg meer dan twintig millioen. Zelfs op
het gemeentebestuur oefende dit vermogen,
de mijnen en fabrieken en dus Dere Buchwald
zelf gemeten Mvlord uit.
En
fungeerde mevrouw Seliotteliew eu
zekeren zin els honingimMonlere. thik view
haar boog zich ik wereld, hetgeen de ijdele,

hebben gekregen — een naamlijst van de een
wordt laegisamerhand z.ioí hevig, dat de Patient
af andere Vronwenvereeniging, een lijst van
den voet strekken noch buigen kan."Trappen
meisjesnamen —. %ouwel rozen heeten naar
op- en afgaan wordt haast onmogelijk. Bij
vrouwen.
geneeskundig onderzoek wordt een hevige ontKeizerin Josephine, de ongelukkige gemalin
steking van de peesscheede geconstateerd".
van Napoleon, Was een groot liefhebster van
Ziezeo, daar hebt 'ge het hinkende paard,
roem. Bene soort draagt haar naam t,doséphine.
dat bij het tangovermaak achteraan - komt.
In haar tijd bereikte de rozencultuur om
Ook de Maxixe kan u dergelijke ntreelingen
van uw gevoel bezorgen. Dr. Iliihme schrijft
harentwille een ongekende hoogte. -Vele bekende reezenkeveekers lorden ons genoemd uit
de wiekte toe aan de groote , inspanning van
dien tijd, en onder de buitenlandscha namen
de spieren en pezen van den voet, bij de van
van hen,. die de eer 'genoten rozen aan Joséhen geeischte ga.nsch ongewone bewegingen.
Phine -te leveren, vinden wa den naam van
een Hollander, van Eeden.
Kindermopje.
Wje der bekende vrouwen in 'Frankrijk
-" Broei heeft altijd door veel interesse ener
heeft tegenwoordig niet haar roos? Ijk zal.
de•Vromveldrionielrgetoond.
Vooeathe~ee n Ce
-nrige
MiedieW Rosemonde
wiel op het krantenhoofd bekoort zijn zeven •
Roetend heeft haar naam gegeven aan een
.jaren. Hij heeft beslag gelegd op de waardigbijna kopèrkleurige roos. Mevrouw Itaymond
1
, OM de Vrouwenkroniek uit 'de - bus te
Reinen., de vrouw van den President der
mogen halen en die naar boven te ,brengen,
Franséhe Republiek, mocht een roos sloepen,
aan Moeder.
een geelachtig-rose. Voor ree ligt een afbeelding,
Maur op zekeren dag is een deel der vreugde
waar ze staat, verzonken in bewondering voor
in zijn ambt verloren gegaan en heeft plaats
een volbloeiende rozenstruik, hater roos. Sara
gemaakt voor wrevel. En die uit zich in de
Bernard heeft naast haar lauweren ook haar
volgende woorden, terwijl hit de...Kruidt lang. _
-=1M-barnnes_Ror.ehtld beeft „
zo
ij irals anders zijn Moeder aanbiedt
Regina Badet, de gekende danseres heeft wij• —niet o
.,Moeder, waarom komt er nooit een flaagsche
ding gegeven aan den dag, waarop haar roos,
Mannenkroniek .'z
la Regina Badet, geboren werd. Op een achoonen
meimorgen ontplooide de eérate van haar rozen
ISZIEVIENSUS.
zich in den sprookjesachtiger rosentnin van
M e v e. de V. liet adres te Londen is.
l'Hay. Diep mijterend, met zachter getinte
randen Irae de nieuwe, de wonderschoon roos. —
Dr. S. Baart de 'In belle
En in den feeentuin kwam de schoone peetDutch Church ,
tante, Ia marraine de Ia roe, en danste er,
Old Broed Street E. t'.
met rozen getooid, een vreagdevollen dans ter
Londen.
eere va» haar roos.
----e-reb Moede re vraagt oefs, of een onzer
— Vele-uór~Einuen -hebben haar ""rnos. De
lezereseen
haar
kan
helpen
aan een adres
Koningin Victorie doet aan vervldgen tijden
(liefst in den Haag,' van een verpleegster,
denken
de Koningin-Moeder. van Italië en
die
gedurende
111
of
12
dagen
de zorg voor
en de Koningin van België verhedgeo zich
een gezopd kindje van éa jaar op zich wil
in 't bezit vim een rozenpetekind.
nemen
in
de
maand
Augustus.
Wie zulke
Een teer groots witte roos met een zuiver wit
adreseen weet,. kan ze ons opzenden: wij
hart heet Keizerin dogénie. — Arme vrouw!
zullen
ze
dan
onze
abonnée
doen
toekomen.
Hoe moet deze roos haar wreed den tijd te .
- binnen biengen, die alzoo heitl lang voorbij
is — toen ze jong was en schoon, en omringd
AIWERTENTIEN.
en aangebeden werd — zij, de eenzame, stokoude
zwervelinge van heden!
Een roos, de Keizerin Elisabeth, ie rose!
Die had wit moeten zijn, als het wit van
wangen, waar te veel tranen over zijn gevloeid. — En in het. kart had een bloedroode
vlek moeten schemeren. Arm kart, na zeeveel
1
lijden nog all wreed doorstoken!
De roos Marie Antoinette heèft de kleur,
die bij dezen tragisehen naam past. —
bebloed purper zijn de bladen ervan.
Al te vaak is de Onsterfelijkheid der Vrouw
de Onsterfelijkheid harer Smart.
DÉ TANGO-VOET.
Beroepen hebben hun ziekte. We weten
van de tering van hen, die in zeer stoffige
ruimten moeten arbeiden, zooals steenwerkers,
wolspinners. Van vergiftingen, teweeggebracht
door de opstijgende dampen uit de benuttigde
materialen. Daar was de vreeselijke fosforvergiftiging van hen, die de in onbruik geraakte
fooftwIncifers vervaardigden. De wetenschap
heeft meer dan één ziekte — de vreeselijkste
zal wel zijn de radium-kanker, veroorzaakt
bij hen, die hun huid te lang en te vaak
aan de radiutnstraleo hebben morden bloot. •
stellen. Er is een eziekte der vliegeniers,e
waarvan het voornaamste eyroptoom een onoverwinnelijke slaap is. En me blijkt ook het
vermaak, en wel de tangodans, zijn wiekte
te hebben.
lVordt er in den Haag nog genoeg tango
gedanst om er zieke voeten van te hebben'
Ik .geloof haast van „niet. Wij Hagenaars gaan
zoo heel erg mee den tijd mee. Thans is- het
mode, de Tango moe te zijn. laten we maar
blij zijn! Anders deed hij ook hij ons zijn
intrede, de ontzettend-pijnlijke tangovoet. Dr.
Name, een lierlijnsch specialist, vertelde er
op zijn College 't volgende van
De eerste openbaring der kwaal is een
doffe pijn tuosehen kuit en enkel. 11e pijn
heerschoichtige vrouw in hoogt mats. streelde.
De kleine zorgen des levens waren van haar
weggevallen. Pinancieele moeilijkheden bezwaarden haar niet meer, zooals vroeger.
Dit allee zou echter met één slag veranderen,
wanneer Dora trouwde. Dat; am deie geen
gilelschapsdame meer mindig hebben en wou
mevrouw Sehottelins weer tot haar vroegere
nietigheid terugzinken. In haar kleine geboorteplaats, ergens in midden•Duitsehland ge.,
legen, kon zij zich dan terugtrekken en hoewel
Dora lifter natuurlijk een behoorlijk jaargeld
zou verleenen , zou toch haar toekomstig leven
in geen enkel opzicht te vergelijken zijn niet
bet tegenwoordige.
Imponeeren kon de m'eduwe van de belasting-centroleur dan -niemand meer, zelfs al
arm ze dun over het noodige geld beschikken,
de eenige heerschappij, die ze in dat gevel
nog voeren kom. zou zich niet verder uitstrekken dan tot haar diensteneisje.
Mevrouw Sehoteelimt had dus alle reden,
win een huwelijk van Dom Duchten Id tegen te
werkt,» en in liet ergste geval dere ong.,
wensehte gelsoartenis zoolang mogelijk te ver.
Tot dusverre had
die richting behoeven
vaarlijke persoon ,
ne heen, «at 11 renet
Mare »MI, waarvoor

zij nog weinig vrees in
te koesteren. Os eense
die op hater weg ver. ,
Spe Iding. Hij was de
l ome rit+ kt mielie had
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Reisschrijfmachine.
Spoelsel geschikt voor.
Dames-gebruik.
Licht en Elegant.

PRIJS 1128—

.

J. Timmermans'

Kantoorboekhandel.
ROTTERDAM.
Wordt ;rads up proef eephoost.

FINANCIEEL DAGBLAD

Neerlands Koopkracht.
Prils Or halfjaar f 7.50.

Vraag gratis proeftemmers aalt hel bureau:
Anna Paulow aaaaaaat 76.
,a-GRAVERHAGE.
geinteresseerd; ze had zelfs geprobeerd, heen
uit liet hoofd te trekenen. In heldhaftige
houding had ze hem aanschouwd, een houding
die ook tante zelf had geimponeerd mevrouw
Sehottelino wist Maar 'al. te goed, hor eens
die vluchtige bedruk hij Dora was blijven
hangen. liet feit, dat Dora er in had toegestemd, Spalding in drenst te neuten. verried
duidelijk, hoe •groote belangstelling altijd neig
in haar levendig was.
Wanneer Mevrouw Sehottelins zich niet
krachtdadig te weer stelde, zou ze binnen een
paar maanden het veld moeten ruimen en tengevolge van Dora's. huwelijk naar haar geboorteplaats moeten terngkeeren. (Iet was dus
haar hoogste eigenbelang, dit huwelijk zoo
mogelijk te verhinderen.
Er kwel» echter nog iets anders bij, waarom
meenam Sehottelins hatelijk gestemd mos
jegens haar nicht.
Mevrouw Sehottelina had een Zool., ''in
onsrlioldige, goiolinordig• dorpsdoininee en
natuurlijk bed ze er aan gedacht, hoe ra,
tiseh om boe aardig he, Wal Yin, els airs
haar neef, den elotallire [rollade. liet grime
veretteren o.i. dan en d.• familie blijven ra,
Modus baar man al ,piet ia «ast zijn. de
Beichweld-weekes te liestoren. ,ban ma hen,
halt hef vermogen len goede kamen, - al. er
aeidaaat werd.
ren nanathanle arahool.rhajb
\ enh ,ersh101 .

ROBES EN TOUT GENRE

WEDSTRIJD.

1. prijs': Een week naar Parijs, Berlijn, Wiesbaden ot een andere
plaats in 't buitenland, ongeveer op denzelfden l'fstand, bv. Londen,
. .
1125 bi contanten.
of ..... ......
2. prijs: Vier dagen naar Brussel, Bentheim, Kbnigswinter (Zevenf 75 in contanten.
gebergte), de Ardennen, of
(naar eigen beuer)

bv. een gouden armband, een bronzen beeld, een horloge, of iets
f 50 in contanten.
dergelijks, of

4e prijs: Een luxe-voorwerp, ter waarde van f 35 (naar eigen keuze)
b.v. een gouden ring, een werktafeltje, een reisnecessaire, of iets
f 35 in contanten.
dergelijks, of
5e prijs:

f 25 in contanten.

6. prijs •

f 20 in contanten.

7° prijs:

f 15 in contanten.

8., 9. en 10e prijs: elk

's-Graveullaue, Laan v.Iteurdervaart 23.

Jaarverslag

en

prospectus warden op aanvraag toegezonden.

Maison de Couture „Aux Elégantes"
Télép. 1943 — 77 Noordeinde -- La Haye.
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

•

(dagelijks geopend ras 1f-4 work

Wad", narbilion.

faits sur mesure A partir de

Face

DE IV iV E A' W E G N.-10,

fl. 95.—

6A1-ILMANN & C°.
HOOGSTRAAT

Prijsvermindering
Y11

dient UW kleerding chemisch gereinigd. opgeperst, gerepareerJ.

gekeerd.' enz.: geen heter adres dan PROZAT111, teleph.
6073. Ti ontvangt alle, keurig en, correct thuis.
111.114COST 10.1" MS, enkele model tailor made..primo
artverkiug, prij, voorheen f IC. ruimen wij filen, op 5 f75.
Eeoig adres

stof en

JULIA COMES
Tooneelvereeniging.

Saloon Probatum,

laison. Pfaff
Maison Erninerechts
Hofleverancier
M. de
:tweeden Moeder
PLAATS 24
DEN HAAG
TELEPHOON ,INTERE, 0,20

ZEESTRAAT 44.
LANGE HOUTSTRAAT 1
TELEL: 2858
LA I-IAYE

- DAMES:
Door deze brengen wij 1" ter kriadn„ dat Wij Wegel.
rergeroriterd sciStoen
eng reaPrhttotden Zijnde ittatéetadée
ri•rittrOdett,
Papi,j,,,. model costrinti,,,, coi,r1,Yele.410,f8es, costrtm,irold.eir, »Wal., peignoirs, nroodmontels, jabots, etc. tegen
z-cer ..noritemlige prtj.en nier
Sper'irint oDtigeti wij Uwe ottinlache op 011e gr ontg totIrrtie .lrarte altattetti Nota. bejaarde dan...
Wij noodigeta
beteefd reit «int ren bezoek en wij 2011
Iffireetedad, dat t' rom onze offerten eelt gebruik. neuken.

—",
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MAISON PFAFF
Gedurende het stille selxoen lavaeer all
ar maat ',snel Ie,TADOR•MADE COSTIAJA1
P. 5.

Modes.

confiseur
choco/s t ier
cuisinier
glacier

Schenkweg 34. La Haye.
TEL.. 7933.

P

EEN

MAIEER-HONDJE
Adres: Stephensenstraat 48

Telefoon 1751

MAANDAG 15 JUNI begin der

Verweegen & Kok
I

Teleph. 6073.

TE KOOP aangeboden
M. BOM JANSEN
WEGENS VERTREK

G. DRABBE Spuistraat 6

Onder Win:War arenberoling,
kronnachten

DEN HAAG
Hoogstraat 23

4,W 103-105-107
Groot Hertoginnelaan

Mantels en Mantelcostumes
N
Voor de Reis!!!

lk kan U tot mijn genoegen verklaren, dat Crime
&lap alle merken, die ik
tot dusverre gebruikte, overtreft
In alle opzichten kon ik
Crime Eclaya aanbevelen
N

h. VERKOOPHUIS,

E...pantIon

Costumes Tailleur

DE HAAGSCHE VROUWENKRONIEK.

Crême Elcaya

De Directie

v.

1Ianieom• Nleeleapie

EOURRURES — ROBES DU SOIR.

Wie minstens 5 nieuwe abonne's aanbrengt, ontvangt in elk geval
van eros ren cadeau • ook al behoort 00,11 niet onder de 10 prijswinsters.
Voor iedere nieuwe abonné, die men aanbrengt, ontvangt men
telkens te onzen kantpre (Eneuterdijk n,16, P etage) een door ons
onderteekend bewijs. Tuesehen 1' en 15 Juli moeten de bewijzen bij ons
woeden ingeleverd. Wie de meeste dier bewijzen bij ons inlevert, krijgt
den eersten prijs, de daaropvolgende den tweeden, enz. enz.
Als nieuwe abonné's worden zij beschouwd, die voor minstens een
half jaar op ons blad Piteekenen en het abonnementsgeld over dat half
jaar bij aanbieding van onze kwitantie of te onzen kantore behoorlijk

De Directie van

De ontwikkelde huw

PAII.LOYINASTRAAT 69

De gesloten leeningee hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde
nalatenschappen en hypothecaire grossen. Bij nalatenschappen wordt het
eventnseis risico, 'aan die soort van Iceningen verbonden, door eeni ver,
zekering gedekt, weent 4 grossen tot zekerheid *trekt en het onderpand
en de aansprakelijkheid soowel van Jen hypotbeoairen schuldenaar als van
den hypotbensiren sehuldeisoher.

f 10 in contanten.

voldoen.
Nadere inlichtingen e n inteekenbiljetten zijn eiken werkdag van 9 uur
's morgens tot 5 uur 's avonds aan ons bureau, geholdijk 16, te bekomen.

POOREN

betaalt geen honderd padden,
voor iets wat zij even goed,
zoo niet beter, voor Vijftig
•
milden kun knopen.
Tel. H 136].
Oasis de reden waarom wij
zou vete ontwikkelde dame,
nnfier onze eliéntèle betten.
OBLIGATIES
Men retadpiege Meed. Onze
coupures ron 11000 1000 en 1100,
tdvertentiee,rereekijnende fe
tegen. den koers van 100}
”de Avondpoet", „het Vaderworden veskrUgbear gesteld do-or:
land% „de Nieuwe CourantOE VADERIANBSCRE BAH en „de Heageehe Courant".
Vooral nu, zijn' heet het oog
VOOR BELASTE MAAIDEN op de a.s. berboutoing de arti(geplaatst kapitaal 1 miljoen gulden) kelen B VI TE.Y G E 11-00 hLAAG genoteerd.

kittellkhre-V

Voor onze lezeressen schreven wij een wedstrijd uit in 't aanbrengen
van nieuwe abonne's. Deze wedstrijd eindigt 30 Juni ns.. dei riamiddags
om 5 uur.
De prijzen zijn de volgende:

3e prijs: Een luxe-voorwerp tor waarde vau f 50

?kg

GROOTE OPRUIMING

AMSTERDAM
Kalverstreat 88-90

20 pCt. korting op alle Japonstoffen, Gekleurde Katoenen, Crêpons enz.
10 pCt. op alle Courante en Witte Goederen.

Extra aanbieding van:
- Circa 3000 witte
Volle en Batist
Blousen.

Dames Nachthemden,
Pantalons, Hemden.

Blauw geprijsde Artikelen zijn

Handdoeken,
Keukendoeken,
Lakens, Sloepen.

netto zonder korting.

Or Hieronder zijn Partijen JAPOOSTOFFEII,
110101010ELillE DE LAIIIIE ene. niet 10 di 40 pet. Itartia. 'Pk

ijker knievallen."
ik.

t. lerboalsebe

Hoek- gkek ~~Inbltoqij, .artses B. L. sem.

Woensdag 17 Juni 1914.

Eerste jaargang.

'II,
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Hoofdredactrice:
Meyrozuv-S. LUGIIDN—Raus.

zijn prettige sitplaatajea te verlaten, en onbeschermd te komen staan in het open veld,
om wijsheid op te vangen vanaf het Spreekgestoelte?
„Publiek> ik bewonder u" mag ik wel uitroepen in een goedmoediie variant van MulDen 15‘... Juni is de jaar-gedenkdag voor
tatuli's bekend hekelwoordl Lang nik de
de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht; dan
presidente van den Haag — mevrouw Keker—
woeden altijd door' het heele land in roker
Stuart — de Meeting geopend bad, toen de
drie-kwart van het aantal 'afdeelingen, feestrappe verkoopsters nog rondgingen met limovergaderingen gehouden, meestal 'a middags
en in de open lucht. Maanden tevoren zijn • nade, chocola, waaiertjes, papier alles ter eer°
van Vrouwenkiesrecht... stonden groot deel
de afdeelingen al bezig de nodige maatregelen
van het publiek al goedig te wachten rondom
te nemen, sprekers en spreeksters uit te
de leege spreekgestoelten.
noodigen, voor opluistering in vorm ven muziek
Om kwart voor twee, daar gingen de vlagjes
of voordracht te zorgen, kaarten te verkoopen,
omhoog van de commiskressen van orde, een
en nog veel meer.
paar trompetatooten riepen de aandacht wakker,
Dit jaar, met het buitengewone werk van
de schilden met „Stilte" liepen manend rond,
het Volkspetitionnement voor Grondwettelijke
en de twee eerste spreeksters beklomen. ieder
Gelijkstelling van Man en Vrouw voorhanden,
oordeelde het Hoofdbmtnur het beter, ver- • haar post,
Mevrouw van Balen—Klear op spreekstoel
scheidene afdeelingen te vereenigen tot een
n° 1. en op
de ondergeteekende. En
gezamenlijke Meeting, die op zes plaatsen
dik in dien dralenden dag, rug en het halve
tegelijk in het land zon gehouden woeden:
gezicht. stovend in den zomerzon — een paar
te Leeuwarden, Lochem, Bussum, Heiloc,
demo, wilden nog zoo opofferend zijn een
Breda en den )laag.
Of de, van durf zeker getuigende opzet, , paranol,• als een pajong boven mijn hoofd op
overal is gelukt, kan ik nog niet weten de_ te honden — mocht ik dan een kring van
mensehen toemeet., die zich goedmoedig
berichten kwamen nog niet in; één zeldzame
lieten braden en bakken in het felle licht.
vriend Irae zeker ter plaatse en tijdig aanwezig:
Van het andere einde van het terrein drong
het mooie weer.
iets als een zacht murmelen aan: de stem
Dat is-toch boffen in dezen abnormaal-triesten
der tweede ,preekster, maar op di en afstand
zomer, die Ileine's spot weer eens deed ophinderden We dikt.« `vo
met.
halen van ,05ff grom -geverfden
Echter.... van haar toespraak kan ik u
een zobl zonnigere — soms al te zonnigen
niet veel weer vertellen, volgens de al-oude
klaren, stalenden dag!
wet, die zelfs kiesmatvrouwen nog niet konden
Zon het weer ook al tot feminist bekeerd
opheffen, dat één mensch maar op één plaats
zijn? Dan zit het, met recht „in de lucht"!
tegelijk kan zijn
De Landelijke Meeting op Houtrust was
Maar dathet go e d was wat de vice-presidente
bestemd voor de afdeelingen den Haag, Leiden,
van de vereeniging sprak, warm, moederlijk,
Delft, Rotterdam, Dordrecht.
dat weet iedereen die haar werken en leven
Een extra stoomtram van het Hollandsche
kent; en dat het insloeg, bewees, een vreemdSpoor bracht ons troepje tot vlak bij het ter.
kletterend geluid voor het einde van mijn
rein ; toen we uitstapten, ging nog weer het
toespraak, dat me even deed omkijken: handgebruikelijke „daar heb je de kiesrechtvrouwen"
geklap als dank voor wat de spreekster ge.door een hoopje toeschouwers. Is zelfs den
geven had.
Haag nog niet gencelimatheerd ?
Een ding viel verbazend mee: de draagRij den ingang van het reuzenterrein woeien
kracht van de stemmen buiten in die haast
"inlog op de twee groote kiesrechtvlaggen: wit
onbeperkte ruimte; zelfs de zwakste stem kon
op geel. Dat was een warme wandeling, tot
zich verstaanbaar maken. Vreemd, en in de
waar de volle tribunes met koelte lokten in
zaal van het Paleis voor Volksvlijt, toch geen
de schaduw; aan weerskanten van het enorme
tiende zno groot, ging maar al te veel van
grasveld, nog pal in di zon, stonden de twee
het geluid verloren.
bescheiden spreekgestoelten te wachten. De
Wel stonden de spreekgestoelten pal met
sprekers en spreeksters sloeg de schrik wel
wat uit deer te staan oreeren, midden in. den wind mee, door de goede zorgen van het
bestuur. Dat heeft nog al eens aan iets te
dien brand van zon! Zouden alle gedachten
denken, zoon bestuur, dunkt u ook niet?
niet smelten uit de loome hersenen? en dan
het publiek, dat daar zoo lekker koel zat in
Ik mocht twintig minuten spreken over
„wie zijn onze tegenstanders" en kon
de schaduw, zon dat het er voor over hebben

Vemiiing voor Vroneallearit..

Landelijke Meeting voor 's-Oravenhage
en Omstreken op het sportterrein
Houtrust op Zondag 14 Juni.

Feuilleton.
VROUWENREGEERING.
Naar het Duitsch van A. OSKAR KLAIlentANN.
(Nadruk verboden).
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Mevrouw Sehottelius had al weleens voorwichtig-toespelingen gemaakt op een eventueel
huwelijk met haar zoon, doch deze vage aanduidingen waren al voldoende geweest, Dom in
het harnas, te jagen. Een onaangename scene, de
rente, die mevrouw Sehottelina met Dora
fiud, was-het gevolg -en kaar -nicht-verklaarde
kort en bondig, dat, wanneer ze nog eens
over deze dwaze innvelijksplannen begon, ze
het huis kon *ielsten. Dat sou Mevrouw
Schottelirei natuurlijk niet graag willen, want
de voordeel.] die voor haar en indirect ook
voor haar zoon, aan het blijven verbonden
waren, waren te groot. Maar zij was verbitterd
over Dom en haar hoogmoed. Was haar zoon
niet goed genoeg voor baar, wan hij dan niet
een groatugeed man, in aanzien, bij die hem
kenden? Wat was Dora's) vader moment? Een
onvolledig ontwikkeld technicus, die door
samenloop van gunstige oniztandigbeden en
door de geweldige ontwikkeling der industrie
zijp eenmalig vermogen verworven had. Op
wiep wachtte Dom dan. toch!' Op na prieel'
• Wraakje* keepte tante Seliettelite , dat
»mi, wauwer alle andere hurrelijksplarmen

afsprongen, tenslotte toch nog haar zoon zon
nemen, om maar getrouwd te zijn. Zij zon
dan wel zorgen, dat die plannen niet gelnkten.
Zij haatte' alle pretendenten niet alleen dus,
omdat zij haar betrekking zou verliezen, doch
ook, omdat ze in iederen man een mover
zag, die haar zoon het vermogen van Doen
ontnemen wilde.
Dora bevroedde in het geheel niet, welk
een intrigantè en tegenstandster ze voortdurend
om zich heen had. Wel kende zij de onaangename karaktereigenschappen van haar tante,
maar ze moest deze wel verdragen, want ze
had haai nodig; slechts wanneer zij eenmaal
brouwde , zou zij de vrijheid hebben, die ze'.
nu weleens mtate.
Zoolang haar ouders en broeders leefden,
had Don eigenlijk nooit aan trouwen gedacht.
Als jong meisje dweepte ze met kamt. Om
harentwille vertoefde haar moeder -twee jaar
met baar in Leipzig, waar zij zang studeerde.
In Leipzig was het daarenboven ook veel
smakker dan op het eenzame' slot midden
in het industrie-gebied, waar bijna nooit iets
voorviel, wat een vrouw interesseerde.
Toen kwam het ongeluk over -de familie
Duchwald. Eclat stierf haar moeder en korten
tijd daarna ook haar vader.
Dom en haar broeders kwamen er nu eer
toe, over het huwelijkwonderwerp met elkaar
te praten. De beide broeden wilden niets van
trouwen weten. /e hielden dolveel ren han
master en wilden het allerliefst met haar ramen
blijven vroom.

Ihniatu VAN Aolumwramm os Reuma:
KNEUTERDIJII 18, 's-GRAVEN114.GE.
TELEFOON Mik

PRIJS DER ADVERTENTIgN,
Van 1-8 regels f 1.25. Elke regel meer 2-0.20.
Groots let Iers woeden naar plaat...minde
berekend. tij abonnement belangrijke korting.

ze niet alle noemen in dien tijd, dat begrijpt
n!. waren het er z66 weinig, de veldslag zou
Al lang door ons gewonnen Zijn.
•
Enfin, ik koos- er dan drie uit: 1e zij, die
Angst hebben voor hetNieuwe in de
techniek van het leven; en ik noemde als
voorbeelden: de angst voor de gasverlichting — omstreeks 1835 — en zijn
invloed op de mensae], — fysiek en moreel.
(Heeft bepek bestaan, en zich, onder meer
geuit in den gedrukten banbliksem: „verdoen
het gas.")
En de angst voor het geheim kiesrecht,
no, als het meest zedelijke, overal bijna aangenomen en in werking.
2.. Zij, die wel toeven, dat de techniek
van het leven veranderen kan en moet, maar
wie de angst beklemt voor Nieuwe Zeden
omdat ze door gebrek aan historisch inzicht,
de nu heerschende, voor de altijd geheerschth ebbend e, en kis voor eeuwige aanzien.
Ook hiervan gaf ik enkele voorbeelden.
En ten slotte: zij die toestemmen, dat...
alles veranderen kan behalve de vrou w, de
vaste, onbeweeglijke rots in de woelende wee
van het leven. Nu, om daarna te doen zien
boe de vrouw ook mee evolueert, en de
nieuwe levenseisehen een nieuwe vrouw nodig
hebben, die al bezig is zich te vormen naar
het behoef van een dicht-bije toekomst ... lag
vanzelf aangewezen, en vormde het slot.
De twee eerste spreekbeurten waren vervuld,

liet .Cabaret-Artistique dat daarna volgde,
op zichzelf aardig, en waarschijnlijk uit bekende Haagsche krachten samengesteld, leek
me — mag ik het eerlijk zeggen — wat te
lang van stof, vooral omdat, onder die ééne
tribune opgesteld, maar een deel van het
publiek, en dan nog samengedrongen, de
voordrachten volgen kou.
In elk geval: 't Was goed bedoeld, er
waren aardige nummers, en ik zou er nog niet
voor durven instaan, of voor heel wat meetinggangers urmde dit intermezzo een hoofdaantrekking mee!
Gelukkig maar, dat zij, die niets konden
zien noch yerstaan, werden zoetgebouden door
de gedachte, zoo aanstonds onder het gehoor
te komen van Mr..II. P. Merchant, Lid van
de Tweede Kamer en van mejuffrouw Henriette
Gondsmit, redactrice van Belang en Recht, uit
Amsterdam.
Een vijf' minuten stond ik bij de spreekster, en volgde 't levendig spel van haar geestig
gezicht: astaan er onder n ook die dons
zijn?. — vroeg ze — ',voor hen kan ik niet
spreken, willen de dommen dus zoo goed zijn
zich te verwijderen.. Gelach, en geen mansent
ging weg, natuurlijk
behalve ik, want
het kwam me 't belangrijkst voor te hoorera
wat dat lid van de Tweede Kamer concentratiegenoot, had mee te deden.
Van uit den, wijden menschencirkel klonk
al gauw de sterke stem van Mr. Merchant

•

Mevrouw W. V. VrALLIE—VAN EMMEN voert het woord
en °verwarm maar heel dankbaar voor de
gegeven aandacht, trokken we naar ons tafeltje
terug, en genoten in ring, terwijl het volgend
eprekerspaar nog afgetrokken zat in de samengedoken ernst van vddr het optreden.
a sla bent voor ons als een moeder en een
vrouw tegelijk., zeiden ze. asre zorgt voor
ons in elk opzicht zoo uitstekend, als we
maar wenschen kunnen. Waarom zullen we
naar andere dbigen ',erlangen? We moeten
de werken hier de hoogte inbrengen en moeten
minstens tien, vijftien jaren hard werken,
eer we zullen bereiken, wat we ons hebben
voorgesteld. Dan kunnen we er misschien eens
aan gaan denken.
Omdat de broeders ter wille van Dora niet
trouwen wilden, kon omgekeerd Don er ook
niet aan denken, hen te verlaten. De familieband zon dan ook geheel verbroken zijn genen% _indien Don-in-het _base ijk mies getreden. Dehroen zorgden er voor, dat niemand
I/ora met huwelijksplannen kon naderen.
Zij bewaakten haar zorgvuldig en wanneer
een man slechts in de geringste mate aanleiding gaf, om in hem een hinvelijkscandidnat
te zien, 'dan werd- hem op ondubbelzinnige
wijze te kennee gegeven, dat hij niet welgevallig wao in hun oogen ; teven. waamehuwden
zij Dors
„Die man komt op je geld af; je bruidtekst lokt hem aan!"
Slechts één man veroorloofden zij, vrij en
frank als vriend met hen te verkeersra, namelijk
graaf klinter. De kreupele jolige man scheen
hun mager...lijk toe, zij- wisten, dat hij Does
onverschillig was..
Daar renden d. gebroeders itarloald plotse.
ling eis onverwacht den dood. Nadat het
eerste jaar eau den monisten rouw voorbij

moe,

J. L. Vonwele;

omhoog: ,,Is de vrouw geschikt om liet kiesrecht te hebben, vragen de plannen. Is de
man daarvoor geschikt, mogen met evenveel
recht de vrouwen vragen. En vooral is iedere
man geschikt OM gekozen te woeden tot afwas, moest Dora nuchter en zakelijk de vraag
onder de oogei zien of ze, geholpen door
geheimraad Kersten, 'de
' mijnen en fabrieken
verder onder haar leiding zou houden, of dat
ze zich van alles zou terugtrekken. Zij had
inderdaad aan de oprichting van een naamlosse vennootschap gedacht; want, dat de
rechte man, dien zij liefhad en die haar uit
belangeloos° liefde zou naderen', de man, die
daarbij in staat zou zijn de leiding van haar
zeken op zich te nemen, nog zou verschijnen
op haar pad, dat gefoofde zij niet. Welle.ht
hoopte zij zulks, maar de vervulling •van die
hoop mocht niet waarschijnlijk werden genoemd. Zij wist, dat bet geld, haar remachrig vermogen, in zooverre noodlottig voor haar
was, dat zij niet in de oprechtheid-van een
man gelooven kon.
„Hij komt om je -geld, hij wil zich hier in
dit warme hoekje neervlijen", dat was altijd
de eerste gedachte, die hij haar 011 lonen,
als zij een man ontmoette. In die ocigenblikkeit
hoorde ze weer de stem harer broeders 'en
dan wist ze, dat- het wantrouwen, dat dezen
in haar gezaaid hadden, haar nimmermeer
:os verlaten.
Er was trouwens in Saarkirehen of in den
omtrek geen carte man, die, wat ihNiti, el
- kwaliteiten betrof, in aanmerking kwam voor
ren eventueel huwelijk met Item.
lp reis maakte men sterkte oppervlakkig
en vluchtig keent., etmaal deer Dam eh halte
•Nebotteliii., alleen reiseed. seer teruggetnikken
leefden. •

2
gevaardigde? Misschien als de vrouwen eens
het smmbillet invullen, verklaren ze den afgevaardigde van Kampen, — die verleden week
nog zoo precies wist te vertellen waarvoor de
vrouw geen aanleg heeft — zelf wel voor
ongeschikte.
willen geen
En een poosje later
beetje kiesrecht voor een beetje vrouw, als
de Nieuwe Courant wij vinden naast federen
inan iedere normale vrouw waard mede-zeggingmhap te hebben bij 't maken van de wet,
•
.
waaronder ze leien moet,.
Opeens klonk daar een warm gevoeld woord
voor de Suffragettes, ,Spot niet met ze in
eigetegercelitigheid, zeg Met de notmense dat
sr huurlingen zijn; heb eerbied voor den inensch,
dik, ter wille van zijn ideaal, klaar staat oio
•
ne steree n den hongerdood..

't verkeerd zou zijn verder te gaan in uw
vragen, dan dit ministerie verklaard heeft te
zullen gaan. Laat u niets wijsmaken! geen
enkel verstandig regeerder gaat verder in zijn
beloften, dan hij de zekere kans meent te
hebben te kunnen -verwezenlijken.
Hij w i1 teer eerder, soms, in een bepaalde
richting, maar hij weet niet of de' mening
er rijp voor is, of de volkswil zich bewust
is. En daarom, juist na, juist n u, niet
zoet blijven, •illet kalm afwachten: aandringen;
werken, volhouden. Als de Veremiging nu
ophoudt te strijdeng is ze goed- knip voor
haar neus waard. Vhrotiag niet, v ér Za m él
ba n d tee keni n ge n, werk onophoudelijk,
en laat deze stralende dag u dan het symbool zijn van slagen.'
Behoef ik ti te verklaren, dat ze indruk '

Moto Haagaeh Plaatmoe- ,n Pentium..
Me. H. P. MalaCf.lAarr houdt case redevoering.
•

Spontaan klapte op een lansaangehouden
applaus uit dien vollen mondainen menschenkring: ja, een spreker haalt soms uit zijn
hoorders, wat er diep in zit, voor hen zelf
nog onbewust, of begraven ouder allerlei beste
en praktische overwegingen!
liet verstand weet zoo zeker, dat 't afkeurt.;
maar liet gevoel'. maar de eerbiedige min-gegevenheid, diep in de ziel, aan hen die strijden
foor het nieuwe., dat van domme, stugge
vasthoudendheid moet worden afgedwongen:'
Strijden ze verkeerd? Ze offeren zich, en
&dromt trilt mee-gevoel in ieder levend menschenhart.
Het belangrijkste, als politieke aanwijzing,
was wel het slot: ,izoogenamnd wijze mannen
en vrouwen trachten u te overtuigen, dat

maakte, deze taal, die nog moveel liet horren
wat de geoefende politicus niet zei, maar wat
trilde onder liet oppervlak? en wat dit lid
der Tweede Kamer, medestander van de meerderheid, van dicht-bij-kijker Mik in het Ministerie... in och t laten vermoeden, omdat hij
terzake kundig kan zijn?
0, hoe donrl
j, die nu tegenhouden
en bang zijn, terwille van nog zoo vriendelijke
,
overwegingen ook.
En 'toen? was 't tijd voor mij om naar
Leiden terug te keeres; ik hoop dat de dagbladen n een trouw verslag zullen geven van
de zeker belangwekkende rede van het Kamerlid
117 j. de Jong.

DE MODE.

heeft begrepen, met schaamte en ontzetting,
dat men te ver is. gegaan, nu wil men
terug, nu wordt de mode een gebiedend: halt!
toegeroepen en eiseht men, dat zij zich zal
bekeeren tot strengen eenvoud, tot onverdachte

Heeft de mode door lijn voomitmelen gem-eten, dat de' zomer op zich zou laten wachten
en heeft zij, om een al te schril contrast
met de grauwe, zonlome atmosfeer te vermijden al dat zwart-en-wit op haar palet geomen
't Is best • mogelijk en het zou zeker een
bewijs zijn, dat zij nog goeden smaak en zin
mmr harmonie bezat, -- iets waaraan in den
Laateten tijd maar al te veel, e» men moet
erkennen, niet zonder reden werd getwijfeld.
Arme mode! — Ja, 't is waar, zij heeft
een beetje het hoofd verloren, zij heeft zich
opgewonden en dwaze dingen gedaan, dMgen,
die zij hij kalm overleg- zeker nou hebben
nagelaten — maar al te hard mag men haar
dat alles toch niet verwijten, — de schold
mag niet haar alleen treffen!
Heeft men haar Met aangemoedigd Oin telkens nieuw,- nntternijew oir te denken en heeft
men niet iedere fantaisie luide toegejuicht?
et) altijd meer gevraagd, altijd meer en doller?
Wa• het wonder, dat het succes haar 'benevelde, dat zij geen mam trieer wist te honden
en ten- laatste lot de ergste buitensporigheden
naar=mee?
En nu men — miaehirn op een somberen
migraine dag — tot inkeer is gekomen en
Dora had dan ook nog mant bijzondere
belangsrelline voor een of anderen man gehad.
Zij bad een '
koele, kalm overleggende natuur
uiterlijkheden rolla enten haar niet. Titels,
onderscheidingen, mannin-n, eenolegant uiterlijk
alle eigenschappen, die vrouwen voor
zich in plegen te neuten, maakten geen indruk
op haar.
Eens had zr zirh voor ren man geïnteresseerd, ren korten tijd en als liet ware een
roinaliti,elii. ingeving volgend. De redder van
liet kleine meisje, dat te Remsen verloren
geraakt l• ao,
enter Spalling, was haar op
dien ongelnkmvond ulv een rimantischa figuur
verschenen. Als een engel, als nen halfgod
kwant hij de janimerende vrouwen mor, die
niet de ouders liet verloren kind beweenden.
Deze man had haar geimponeerd. Dij had
ziel, doorleen npoedig afreizen onttrokken aan
alli• dank en maardeming. Het was waar, hij
had het kind toevallig gevonden en marge.
nomen, Ju: in werkelijkheid i• as liet geen
heldendaad
doeli • mint teniin wa, hora onder
dei t indruk gekintlien en had zelfs geprobeerd,
dom* indruk imen pothond en krijt vaat te
b_
lach, mand? tank. Seliottelins reaal,
aan hei-ren verteld had, ni. haar dit helaas
oeigelakt. Waarschijnlijk Z1,11 d» ook aan
,••••• k ittistetniar, die meer geoefendheid in ltá
.,
beent dan IMF, toet tot eigen gevlotte°.
held gebikt
Ten .,111,11.1• M11.1 haar tor
`de,., toen nog •1••••ht• eer, Mooie herinnering

W. VAN ITALLIELvks

En zij, plotseling in haar wilde vaart tot
staan gebraeht,,zij gehoorzaamt, — misschien
met tegenzin, en dat zou te begrijpen zijn,
maar zij gehoorzaamt: e Be la 'belle simpli.
.. Vous en aurez, mesdames!,, En met een
allerliefst gebaar werpt zij al haar draperie=,
haar goof=, haar retrousses, haar volants, al
die rommel van gekruiste stukken en aangenaaide lappen weg en verschijnt in een plat,
glad, aansluitend corsage, met afhangende
schouders en lange, nauwe mouwen, dat van
voren door 'een rij van tien of twaalf stemmige knoopjes is dichtgemaakt, — daaronder
draagt zij een lange om het middel geplooide
of ingehaalde timique-elochee, die bijna tot
aan den onderrand van een rechten rok reikt ...
Zon aangedaan, gelijkt zij wonderwel op hare
voorgangster van dertig, vijf en dertig jaar
geleden....
blague'... Is dat ernstig gemeend'."... Zoo vraagt men onthutst ...
Zeker, wij legeerden volorekt die bespottelijke
kokers niet te behouden, die sommige onzer
bijgebleven. Zij kende zijn naam, die men te
Ramma uit het vreeindelingenboekvernomen had.
lhno. kwam op een goeden dag geheimraad
Kersten en deed Item liet voorstel, dezen man,
dien hij Reed bleek te kennen, als leider va»
het Theresia-werk te nemen, om hem later
eventueel directeur-generaal te maken.
Duinv's eerste gedachte, toen oom Kersten
vlezen naam noemde, was , „Neen neen, tot
geen prijs dezen man!"
'!bun kwant de nuchtere overweging, dat
Werner Spalding een oitrnuntend vakman en
eefi zeer te waardeeren kracht was en dat. het
wel am te radon was, hem voor de betrekking
te winnen. En bij deze zakelijke overweging
kwant nog iets anders in (lom op: een inengeling van nieuwsgierigheid, van hernieuwde
belangstelling en van een niet te beschrijven
gevoel, dat men misschien kon betitelen als:
„den wenseli niet het noodlot te spelen". liet
lot had dezen man eens op haar weg gevoerd
en 1111 ,1111 hij

voor gord in haar omgeving

leftnen. • onduidelijke, nier te oinseltrijven gei.l.,: waren het; die haar „ja" deden zegge.
Van dit regenblik af waren de innerlijke
gevoelens van nors een beetje uit hun roma-klit gemakt. Erin imigelIlik Vreemle ze , dat
\ Verner niet Zou meettorren, doch nm, kersten
bad zijn telegrafische 1...zegging mals mit- •
tang.. Toen werd de datum van zijn komst
vastgesteld en Dont bemat ile dagen te lellen
die

neomm
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noodzaakte om met beide voeten tegelijk op
een trottoir te springen en wij zullen nu
achteraf ook niet den lof gaan zingen van al
de belachelijkheden en excessen, waartegen wij
met ecoveel Verontwaardiging zijn opgetreden,
— maar wij hadden dan toch gemeend, datwij • als vergoeding • voor al dien onzin recht
op iets beters dan dit hadden gehad. Te vergeefs, mijne dames, — gij hebt geprotesteerd, gij hek moe 'crisis uitgelokt, men
heeft naar u geluisterd — er zit thans niets
anders op dan in het schuitje mede te varen.
Een tweede maal laat mode zich niet de wetten .
stellen! — En bovendien, zij heeft reeds
bondgenoten, die haar tegenover uwe veranderlijkheid . in -bescherming nemen. In ver- •
mhillendè- parijsehe theaters -.hebben deze nouveautés; die niet andeM danWn.-zijn; .hare
apparitie op het Mormel gemaakt...
„Maar de toemhouwaters hedaben ze met
ijskoude - onverschilligheid begroet" — zult
gij allicht zeggen!
. Dat is zoo, — en het vooruitzicht van
„zich zelven te moeten zijn", het zonder vage,
lijnen-wegdoezelende draperieo te doen zal
inderdaad . voor velen , niet aanlokkelijk zijn,
maa_r_a~a_er olechtatweawern open._
staan, te weten achterblijven en volgen, en
het eerste voor n ook achteruitgaan beteekent, zoo ben ik overtuigd, dat gij bonne
mine a mauvais jeu zult maken en u binnen
niet al te langen tijd in het onaangename
van het gevel zult hebben ge-schikt!
Dat is dan toch maar het verstandigste
wat men kan doen.
En nu is 'het maar zaak, om al dat leelijke,
dat u boven het hoofd hangt, zoo aannemelijk
mogelijk te maken. Mits men in hoofdtrekken
haar gezag erkent, eiseht de mode immers
niet dat men haar slaafs kopieert; en zelve
doet zij ook wel concessies. Zoo geeft zij o.a.
bij wijze van verrassing de geplisseerde rokken
te zien, die altijd, wanneer_ zij goed vond ze
voor te schrijven., zoo in den smaak vielen,
en die nu, naa^de nog niet algemeen afgedankte spanrokjes dubbel zullen worden geapprécieerd. In dunne serge ob in toile de laine,
effen-wit of fijngestreept zijn zij, door de volkomen vrijheid van beweging, die zij waarborgen, uiterst praktisch en gemakkelijk, de
aangewezen rok om bij open lucht-spel, bij
tennis en golf gedragen te woeden. Hun ml
blijft echter niet tot die speciale bestemming
beperkt; gecompleteerd door het een of ander
fantaisie jakje van effen of géstreept erépon,
van bedrukte foulard of shantung verkrijgt
men met weinig kosten een alleraardigst buitenen strandtoiletje.
Om aan hoger gestemde verlangens naar
elegantie te voldoen heeft men geplisseerde
rokken van tussor, van pongée, van wonen
voile,. van nautouk, wit en gekleurd gestreept
— waarbij lingerie eheinimttes gaan. In charmeuse, satin grenadine, zijden voile vormen1
zij met gekleede blouses van geborditurdel,
linon, van mousseline 'de soie of kant, een
geheel, dat juist datgene is wat men nodig
heeft voor zonaer-avonduitgangen, hoteldiners,
concerten enz.
Behalve deze - combinaties belooft de mode
voor de sehoone dagen, die, laten we het
maar hopen, nog wel zullen aanbreken') een
menigte allerliefste japonnetjes van katoenen •
crépon vooral in de tinten zwavel, lindebloesem, licht beige of wit met rose, blamVa
pasr=obe strepen en een in kleur gefestommerden
rand, die door een jour onder aan den rok
vasthoudt •
Rose, lichtblauw, mauve
ach ja dat
is allemaal fleurig en bekoorlijk voor de lieve
jeugd, — maar wij ouderen?" zoo hoor ik
iemand uitroepen, die mij 21 eens verzocht
heeft toch ook ,de oudjes" niet te vergeten,
— „waarom wordt aan ons niet gedacht?" —
Wees niet onbillijk, mevrouw, — vergeet niet
het wit.emzwart, dat, zooals ik rende in het
begin va» dit praatje zeide, zoo bizonder door

de mode Wordt begunstigd. Dat witeen-zwart
is als voor u geknipt, aanvaard het met
dankbaarheid, want ge kondt niet beter wensehen
— en stel ook de délicate attentie der mode
op prijs, die, om er allen schijn van oudedames-dracht aan te ontnemen, er even gaarne
de jongeren als de ouderen mede ziet. Dat is
in het algemeen gezegd en verder wordt het
aan- ieder's smaak en opvatting overgelaten om
-de beide bestanddeelen z66 samen te voegen,
dat een, passend, aan de verschillende eiséhen
beantwiMrdend geheel worde verkregen — de
• '•
doseering dus.
Ik zou n talleoze recepten kunnen geven,
maar de verscheidenheid man combinaties is
z66 groot, dat er geen einde aan zoude zijn;
wilt , ge, er. tweb etnigg?...
.
Ziehier dan:
Japon van soepel wit laken met gepikeerde
tuniek, wit satijnen ceintuur fgeenjapon zonder
ceintuur!) en zwart strooien hoed met zwarten
vleugel.
Japon van witte zijde met een fantaisie
jakje van zwart satijn, zwarte hoed met witte
bloemen.
Japon van wit satijn, tuniek van zwart satijn,
hoed-van mv.rfe zijde met dito
Zwart laken costuum met wit zijden vest,
togue van witte bloemen.
Geplisseerde rok van zwart Liberte, blouse
van zwarte mousseline de mie gevoerd met
witte mousseline de soie.
Japon van wit satijn met tuniek van witte
mousseline en 'tweede, zwarte ceintuur...
Is het genoeg? Laten wij het dan in korte
woorden z66 stellen wit-met-zwart voor de
jeugd; a war t-met-wit voor — de andere°.
Maar wanneer behoor. wij tot die anderen?
Moeilijk te beantwoorden vraag! Vraag waarbij
toch iedereen behang heeft, waarover zelfs
de geleerden het lang niet eens zijn!
Wanneer is men oud?
heb begrepen, dat mijne schoonheid
voorbij was,” — zeide madame de Becamier,
de beroemde beauté van het eerste keizerrijk,
n de schoomteenvegersjongens zich op
straat niet meer omkeerden om mij na te
kijken.'
n,
En toen verwisselde zij hare boon- en
erépontoiletten tegen een satijnen redingote,
die boog om den hals sloot en waarvan de
nauwe mouwen tot op de handen vielen, —
maar deze vrijwillige abdicatie van jeugd en
coquetterie kon niet beletten, dat zij tot aan
het einde van haar leven. omringd. en bewonderd bleef, — niemand heeft ooit meer
dan zij de kunst verstaan om op beminnelijke
wijze oud te worden.
V. S.

„a

CORRESPONDENTIE.
Louise te Rij s vr ij k. Er zijn verscheidene
goede huizen, die gedurende den stillen tijd
tegen verminderde prijzen tailor-made eastuums
leveren, Ik meen, dat onder de advertenties
dergelijke aanbiedingen Mórkomen.
Mevr. B. Wanneer n afzonderlijk antwoord
op uw vraag wilt hebben, moet u heginneu
met uw adres op te geven!
aleer. d. L. Het is onmogelijk hier inlichtingen omtrent een of andere firma te
geven; trouwens, wat ik goed vind, zou u
misschien niet bevallen mi omgekeerd. Beproef
eh laat Ir door uwe ondervinding leiden.

MUZIEK.

En die, nadat deze regelen geschreven waren,
ook werkelijk elk aangebroken.

HET SEINPOST-THEATER.
In -bonte rij volgen ze elkander- op. de
aardige, luchtige Fransehe operettes, de een
meer, de ander minder meesleepend door zijn
dartele muziek en komische verwikkelingen.
Zijn we verwend door de voortreffelijke staaltjes
van operettekumt, die we reeds genoten hebben,
dat de laatste
hes (Inches de Gorneville,
minder indruk op ons maakte, minder geestdrift verwekte? Of mogen we haar werkelijk
rangschikken onder de vrijwel verouderde

weerzien. Haar gedachten hielden zich bezig
met den man, die ze +slechts vluchtig gezien
had, die Last waarschijnlijk in het geheel niet
kende, en zelfs in zoo'n mate was dit beeld
in haar gedachten, dat zij er moeite mee had
het te verdrijven. Ze wilde de lastige gedachten
afsehydden , doch steeds kwamen ze weer terug.
Eindelijk kwam hij, en Dora voelde zich
verlicht, als bevrijd van een hevige spanning:
Van af den eersten dag lied tante Schotteling alles en nog wat op Spalding aan te
merken. Van af liet eerste uur haatte ze hem,
zooals ze alle ongehuwde mannen haatte,
die in Dora's nabijheid kwamen. Dora moest
in alles Spaldings handelingen tegenover haar
verdedigen. Toch was liet merkwaardig, dat
zij dit inderdaad deed. Gewoonlijk liet zij de
op- en aanmerkingen van de stekelige oude
dame voor wat ze waren. Spalding had zij'
echter verscheidene malen verdedigd en daarom
gaf tante Cehottelius haar een steek, die werkelijk trof, toen zij aanmerkte, dat hors alles
goed vond, wat Spalding deed.
Deze hewering was evenwel niet waar. Icon
dacht er niet aan en was het integendeel met
vele woorden en handelingen van Werner niet
uitham in liet eerste °ogenblik niet.
Maar wanneer aa dan langer nadacht, •vorlde
zij, dat haar gidaeliten'weer in die gedwongen
Matting gingen, mist zij van een beschuldiger
een verdediger voor hem went en dal ten slotte
de 111Y1. 11111g bij haar ptvsl vaste. dat hij »iel

anders had kunnen handelen dan hij deed
en dat hetgeen hij gedaan had, juist was
geweest.
Zeker, zij voelde zich menigmaal gekwetst.
door de manier, waarop hij haar opzettelijk
de diepe kloof deed voelen, die er tnmehen
hen heiden was en die door niets te overbruggen scheen. Zijn ongenaakbaarheid, zijn
ostentatieve terughouding deden haar leed. .
Maar kon hij wel anders handelen, wanneer
hij de verhouding zuiver wilde houden, wanneer
hij in haar slechte wilde zien de meesteres
der werken, die-rem voorloopig gedeeltelijk,
later waarschijnlijk geheel zouden worden
toevertrouwd?. Toch betrapte D9ra zich op de
gedachte, dat ze zich het met elkaar omgaan
geheel anders had' voorgesteld. Hij was liet
totale tegendeel van zijn voorganger, die zieh
zelf als het ware had opgedrongen, om haar
te overrompelen mi zoodoende eigenlijk half eik
half te dwingen tot een verloving en huwelijk.
Spalding deed geheel en al het tegenovergestelde en misschien was het beter van hem
geweest, als hij een middenweg had weter te
vinden tuaschen deze twee uitenten. Echter
moest Ilora toegeven, dat die weg oer moeilijk
te bepalen wao. Want wat verlangde se eigenlijk van- hem? Hij beschouwde haar als sijs
meesteres en daarmee uit. (lsd zij dat dan
niet vermeld, wos dat niet vanzellkeprekend
•
en deed hij daarmee niet zijn plicht?.
Wordt 'vervolgd .

3 Mimi, die ons niet meer me
boeien en tot ons spreken? De
figuur van den drek, die zijn geld
zit te tellen en hertellen en
daarbij het goud door zijn vingers laat regenen, boeit ons niet
• meer seió, . dat we de nuchtere
blikjeallank van zijn schat niet
hoeren 'en de dood geweende,
doch • teruggekeerde matkies, de
edelman met nipt wapperenden
maatel; hooge lianen en ge"' laedende manieren komt ent
trein dat alles, wat al te Unitedmatigsvoor do hapt de ra geen' - deur en soms ook weer te 800kaar wat ons met dat alles
kon verstenen en. geduldig het
minder amusante doet verdragen,
dat was de tintelend jolige Serpolette, de guitige, drukte-makende servante, die, door allerlei
omstandigheden tot grande dame
gepromoveerd, zich deze rol best
laat welgevallen en eelfs heel
goed de lalousween~deeteri'en haar factotum te bevelen.
Heerlijk, neoels de kleine, tengere Therval haar gedecideerde
handbewegingen maakt en snoerend haar mondje weet op te
trekken, hetgeen een komischparmantigen indruk maakt. 7,eldzaam expressief is heer gezichtje,
dat allergnitigst kijkend, tot mee-.
lachen dwingt. Daarbij cone
frissehe heldere stem, wat wil
Therval te
men meer om
Had. AD1NE THF_FIVAL
beschouwen als een operettetalent van den eersten rang.
Zijn succes waé, evenals van den componist
De overige rollen waren natuurlijk ook in
self, zeer groot. Baton had daarenboven een
orde. kl. Rollende war allerliefst als G.erprachtkrans in ontvangst te nemen:
maine, een tikje te lijdelijk in alle omstanDit eerste optreden doet ons wederom goede
digheden. .
%ome „_de nieuwe bariton, maakte-een zeer- verwachtingen van het Kurhanweinoen koe
K.—li.
goeden indruk, maar, instede van aan den
twifn'
rol van den markies het tooneelanatige te
ontnemen, verzwaart hij dezen nog en toont
N Bereids aan da. Haagscha Vrousseulronist
ons aldus cleseelfs zwakke hoedanigheden.
nor, de Ilandeuteatentelliaa van 21 Jul a.s.
Maar ningen kan hij, en nitstekend ook,
zoodat hij daarin veel te genieten, gaf.
1. e. Zondag zal in den Dierentuin hier ter
Johan was prachtig gegrimeerd- en speelde
stade eens internationale hondententoonstelling
de rol van den vrek meesterlijk, vooral in de
1. acte, als hij van vrees en wroeging krank- __morden gehouden door de Kynologenelub den
Haag. Het interesse voor de Haagsche tentoonwordt.
zinnig
stelling blijkt neer groot te rijn; van heinde
Veel te keurig was Broguin. In plaats een
en ver zijn inschrijvingen gekomen en verwacht
nog al domme boerejongen, leek hij wel een
men de mooiste exemplaren. Ook de Daméa
verkleed meisje, alleen zijn figuur weersprak- kynologen, die den hondensport gewoonlijk
deze veronderstelling. Doch zijn oei mes ron
bijzonder serieus opnemen, werken zeer tot
als altijd "vlot en los en zijn zang uitstekend;
vooral bij zijn opkomen in de eerste acte viel
liet zeer op, hoe fraai zijn .geluid is.
DeJières als bargenmerier, was ah altijd
uitnemend.
De dienstmenjeemarkt was onnatuurlijk slecht
bezocht. Slechts 6én lief hebber, de markiee.
Welk een onovenwiehtigheid tunieken vraag
en aanbod. Een tafreel om te watertanden voor
de toeschouwende dames, die zich er alleen
mee kunnen troosten dat het stuk speelt in
tempi petoet'.
A. K.-11
OPENINGli-CAMICEBT KURHAUS.
kan zich geen mooier' debuut voorstellen dan Rhené-Baton, de nieuwe Chefadjoint van het Lamonreuse orkest, met heteerste concert, Maandagavond, maakte.
Zijn pittige leiding scheen het publiek al
dadelijk voor hem in te -nemen, want reeds
na het eerste nummer, Les Préludes van
Liszt, werd hij • langdurig toegejuicht, terwijl
hij aan het eind van het concert door een
oratie gehuld werd. Zij» optreden wettigt
dezen bijval geheel. Levendig en brilliant,
mist zijn leiding toch niet de noodige soepelbeid en elasticiteit, terwijl deze beide laatste
eigenschappen de vaste lijn Muer intenties
evenmin vertroebelen. Met buitengewone
Schwung kregen we dm Lied, Wagner (Tannheiiger) en Bedien - (Marche Hoogmise) te
hoeren, het laatste nl schittering en brio, de
eerste twee wel eens iets te kort komend in
het hreede.
Hoezeer hij. zelfs zijn intenties tot in de
kleinste bijzonderheden aan het orkest duidelijk weet te maken, bewees hij vooral in de
fijne Bosainumie-entr'nete en in de fleurige
Arlésienne-suite..
Niet alleen als dirigent konden we kennis
maken met Rhené-Baton, doch tevens als componist van Variaties voor piano en orkest esur
aan thème en mode eelt., e waarin ne hem
leerden kennen ah een ;aardig, talentvol
,nmponiet, misschien niet zeer diepgaand, (tenminste wat deze acheppiog betreft) doch smaakv nl en mnsikeel. De eigenaardige tint waarmee
de eolische toommért doe variaties kleurt,
„ Tiend een zekere bekoring aan de vlot bewerkte thema-veranderingen of liever: uitgewerkte exponte van fragmenten van herthema.
Ie krenken, ouder de meeettirhenden Van Armand Ferte, uitstekend verzorgd en neer innemend door 'hult elegante versieringen en
pittige rythmiek. Deer de pianopartij meer
ee n deel van het instrumentaal geheel uit...nekt, dan wel als solopartij is op te vatten,
bod Ferté niet de volle gelegenheid stek
Monistisch min alle zijden te tonen en te
heilbotten doel, we kimden reed, dadelijk in
boa bemerken eeay pineut met uttarieeteie
waliteitea, teeheioh zamel al- intuin:d.

--Men

Plum

0..0 L. Venoehlow

het welslagen mede. floveeetaand Bilveren
mandje is door ons blad uitgeloofd voor de
Mooiste inzending, het eigendom van eens
Nederlandsche Dame.

PENSION-ERVARINGEN.
Gezellig-diep in hare badstoelen weggekropen, behaaglijk leunend in de kussens van
roodsebloemd :satinet, lazen de twee vriendinnen haar krantje.
Rende lang gewend aan het woelen en bewegen der golvende mennultenmenigte lange
het Scheveningsche strand, lazen zij rustig en
aandachtig voort. Onbewust-oognet staken de
net-geschoeide voetjes met de h jour bewerkte
bonen wat ver-uit; de jolig-krullende haren,
de opgewekte gezichtjes, alles sprak vat jeugdigen overmoed, die nog niet gefnuikt was
door de zorgen en den ernst van het leven.
„BMI lees dit cello, zon dit nu niet iets
voor mij weten" en tegelijkertijd duwde Elle
haar vriendin crue courant in de handen.
„Elsje, ik kan niets vinden, wat bedoel je
eigenlijk?" antwoordde deze, na eenig wieken.
Wel dit, dit muit/dijk!" zei Elle, en lto,
halfluid, de bewuste advertentie: „Dame, door
zwakte genoodzaakt haar drukbezocht pension
te Scheveningen op te geven, zoekt eerre beschaafde hulp, om haar door de raison-drukte
heen te helpen en later het pension over te
nemen".
„Nou, wat eeg je, is 't wat ut niet? ke,
zet nu niet wet, mik een wanhopend gezicht!
Ik zie . dat je allerlei bezwaren gaat verzinifen,
maar, lieer .schat, ik moet toch iet, uitvoeren,
ik kan niet altijd op jullie gastvrijheid blijven
feeen, ik kan »iet eeuwig uit logeerera gaan,
.11s ik geen werkkring wek, voel ik, dat ik
rol iets ipisilsairrs aal komen: dan ga ik boeken
schrijven. of op fluweel ei zijde sekilderen
of aandelen met kimden. of oude juffrouwen

verplegen'..`:. ka heuach, deze advertentie
lijkt me. Ik ga eerst als proef, en bevalt het
Me, dan steek ik er mijn duitjes in en heb,
wat ik wek een drukken werkkring, waarin
ik mijn eigen baan hen en 't slechts van mijne
inspanning en werkbast afhangen zal, ofeik
vooruit aal komen. ,,Weet je wat, 't adres
staat er bij,.. blijf ' jij nu lekker hier zitten,
dan ge ik eens Poolshoogte.nemen, bij „die
zwakke dame" ene. enz."
Luchtig wipte Elle op en antwoordde op
elle. bezwaren van Ileb: „och kind, ik verbind
mij toch tot-niets, ik neem een kijkje, meer
Met Nou, tot stege dan."
•
Ve'egennegd liep ze,. over de Boulevard.2ennantig--wniftle.„,adj..met„deit..soml-aijden
parasol Beb nog 'eens toe, eer zij langs 't
Kurhaus den Bedhuisiveg opging.
„N° 126, had ze onthouden. Wat een
groot huis! Sea-Galt, stond boven in den gevel,
met groots, vergulde letters. „Pijn ziet alles
er uit, net iets voor mij, om in rood te
bazen, de meiden en knechts• te bevelen en
• contrfileeren, de administratie te voeren,
menu's en kamerindeelingen- te regelen ....
maarea~
Aldus Elia's overpeinzingen.
_Nadat ze was opengedaan door een' deftigen,
geposeerden huisknecht, kwam Elia in een
schemerig-verlichte hal en wachtte daar, na
de eindige explicaties gedaan te hebben , op
de vrouw des huizen.
Vijf,.tien minuten verliepen. Eerre verlokkende braadlucht kwam langzaam aanzweven uit een onbekend oord, fluisterstemmen
en gedempte voetstappen klonken, eenige
hoeren en dames kwamen de breede trap af,
verdwenen naar buiten, na een zijdelingsehen
blik op de wachtende Elia geslagen te hebben.
Eindelijk werd een deur geopend e» klonk
een moede stem, die nog eenige aanwijzingen
over een gerecht gaf. Toen verscheen enne
gedaante in de hal, zaad lefel-botgerlijk," zoo
nietig-afgesjouwd en slordig gekleed, dat Elia
eerst in de »mening verkeerde, een der werkmeisjes voor zich te hebben.
„O! komt a op mijne advertentie, gaat u
dan maar even meer' en de juffrouw ging
vddr naar de keuken, ruimde een stoel leeg,
door er eenvoudig met een slip van haar
schort alles af te strijken, en ging voort:
„Ik heb vanmorgen al zéci'n geloop gehad,
dat ik spijt heb van die advertentie, spijt._..
non!" en fluks een gebakken ei uit de pan
wippend, dan snel een soos omroerend of in
de geheimzinnige diepte van een groots oven
speurend, dischte zij een verward verhaal
op van lastige gasten, ondraaglijke zomerhitte,
's ochts huilende pension-babi., weggelopen
meiden en , pijnen in rug en hoofd, waarbij
Elle als in een droom neerzat, vaag knikkend
of begrijpend hoofdschuddend, al naar mate
het haar noodïg voorkwam.
„Maar wat dunkt ti nu, ron ik in staat
zijn , u allerlei uit de hand te nemen?" waagde
' zij, schuchter, te vragen.
• „Nou", taxeerde de juffrouw, haar weifelend
aanziende, „n ziet er wel wat erg jong en
fijntjes uit, n moet er niet te licht over
denken, ik ga nooit voor twee urm slapen en
ben tm vijf uur gekleed beneden. Daar de
meiden lui en lastig sin, heb ik liever
knecht-personeel, doch doe dan ook de slaapkamers e» het eten heelemaal zelf. Er komt
heel wat kijken en omdat ik puikbest koken
kan, -blijven de meesthen, maar verder hapert
er veel, omdat ik van gewone afkomst ben
en geen manieren heb en geen personeel kan
houden, begrijpt u?"
Ja, Elle begreep dit opperbest en hettsch,
de werkkring leek haar niet zonder kans van
slagen. Wel schrikte. zij, toen zij op haar
vraag: „en wanneer zoudt ti mij willen hebben?" ten antwoord kreeg: „liever vandaag,
dan morgen", maar zij beloofde, er over te
zullen denken en dienzelfden avond défieitief
bericht te zullen eenden.
Buiten adem keerde zij bij Belt terug en
hing een verward verhaal op van - deftige
dames, spiegeleieren, huisknechts en zieke
hospitá's, zoodat bet der kalmere vriendifi
duizelde en deze bevangen werd door een
hevigen afkeer van zooveel vreemds en ongekends.
Maar Elia hield stand, spon haar verhaal
ook later op - den dag, bij de familie in den.
Haag breed-uit, en nadat inderhaast' inlichtingen weten ingewodnen omtrent den
naam van de juffrouw en den reuk, waarin
het pension stond, werd besloten, dat Elle
• het probeeren zou.
• -En ze ging; eenige flinke _koffers, met de
oodige - kleeditistatukken , ontlokten den huisknechts een fijn :spotlachje, wat Elle echter
ontging en zij begaf niet vol moed e» goede
-voornemens aan het werk.
„Zeg Ham! 'vaar natelt hier de dienstmeisjes toch
informeerde zij. „lVeggeloopen,
eergisteren", klonk bet laconiek. „En hoe
lang ben jij hier al
vroeg ze vertier. ,.Een
week", was 't korte antwoord.
Verder bleef er ge,» tijd over voor linden
of piekeren. Oe juffrouw was en bleef in de
geurige, broeierig-wanne keuken, welke vol
heerlijke geheimmeitiesen was. Elle had de
handen vol met opmaken der bedden, gehoonmaken der wasehtafels, afstoffen der zeilen,
opa rijven der meineten.
lag niet zand,
overal lagen •teraden„ betreffen, reiabeeinnrringen, in baat iteergewoqien. Vuile komen,
natte kindenwhoenijee meierere iltiorell vertrek.
Elle -.ohm& huig toen rij, een Mine openend.

een slaap-dronken stem: „wie is daar?" hoorde
roepen.
Stemmen en gelach deden haar 'begrijpen,
dat de gasten thuiskwamen voor de lunch.
Allen renden naar hunne kamers, wnechten
en verkleedden zich, schoenen ploften buiten
de deur. Kinderen jengelden, 't .heele huis
was plots vervuld van leven en gedraaf. Bonn
met rood-verhitte gezichten schoten van mevrouw naar baby, haalden pap uit de keuken,.
of brachten bevelen over van meneer aan
den knecht, die; onverstoorbaar, van niemand
eenige auto naziend, de schalen naar de eetkamer bracht.
Loom liep Elia de.Map af. Wat in-vervelend!
Nu • weeen alk---slaapkamers, die- ze Ot- in Orde had gebracht, wede overhoop- en slordig,
ets ne had niet eens een kopje koffie gehad
en had hoofd- en rugpijn van 't, ongewone
werk. Aanstonds zou ,zij werk gaan maken
ven oen 'noodhulp en een paar flinke werksters,
*want zij was niet wan plan voor diostbode
te gaan spelen. Dit • was trouwens ook niet
de afspraak, hoor!
In de keuken beersehte eene • chaotiach
eiwar g. Potten en pannen,--lepels, vorken
en niersen, deksehalen en borden — van alles
stond dooréén. hinderjuffen kwanten pap en
liesschen melk gereed maken voor de, aan haar
zorgen toevertrouwde, . babiea Onophoudelijk .
rinkelden de electriache schellen. De huisknecht
draafde af en aan en de juffrouw van het
pension stond, bleek en overspannen, de diverse
schelen voor de lunch te garneeren, te soaffleeten, En de Augustussen, brandde zoodat
de atmosfeer andragelijk 'werd.
Elle bedwong haar vermoeidheid, verzweeg
hare begeerte naar een gegrjg kopje mokka
en pakte mee aan: dreef Hein aan tot sneller
voortga., plooide sierlijk de gekrulde pieterselieblaadjes rond de gezellig-knappende crequettes,
hielp de hannes aan melkeniker en paplepels,
en na een half uur kwam er kalmte en een
moment van verademing.
Snel ruime zij een stoel leeg en zette deze
buiten op een beschaduwd plekje, schonk. twee
kopjes lekkere koffie in, pakte juffrouw van
Dorsen onder .den arm en troonde haar mee,
ringend: „Komt, net st neer en rust onder 't
groene geboomte!"
„Maar, juffrouw Elia, dat gaat niet, dat
kan niet," protesteerde de juffrouw, vol ontzetting. Ik rust nooit overdag, en heb, door
het koken en braden, ook nergens trek in."
Ik wel", antwoordde Elia laconiek, een tweede
stoel aansleepend en, terloops, twee erownettes
meepakkend. „Zie zoo, daar zitten wij en geen
tien schellen laten ons opstaan, eer wij ons
kopje leeg hebben. Wie bedankt er ons voor,
als wij den heelen dag door-ezelen, zonder
te etin of te drinken? Zdol werkt ge uzelf
naar den kelder, zonder dat iemand er u
dankbaar voor ia."
ko en zakelijk zette zij vervolgens haar
verder plannen uiteen, beleefde, nog dienzelfden. middag voor flink personeel te zullen
zorgen
vroeg om de boeket, der administratie
dienzet en avond te mogen inzien.
Na
ee h drie degen. kwam er orde en
regel,
twee nette kamermeisjes deden
regelen
haar werk Hein sleep de messen
en j
te de van 't leewater uitgebeten
Mioceen. De juffrouw kookte en bakte, de
werksterk weschten de vaten en schrobden de
gangen en Elle commandeerde, sloeg eetwaren
in, ontving nieuwe gasten, rekende af met
de vertrekkenden en administreerde de boeken.
hij dit laatste werkje kwamen de meest
vreemde bokkesprogén in de edele schrijfen cijferkunst te voorschijn. Juffrouw ven
Deunen hield er one wonderlijke manier van
gehlbeheeren op na en een, nog vreemdere
wijze van afrekenen, waarvan men maar nl te
vaak misbruik had gemaakt. Ook wo zij
uittest geheimzinnig met bet opbergen van
haar geld, wat tot de gekste ontdekkingen
leidde. Maar Eila hield stand, want zij begreep, dat hier hulp e» steun hoommodig
waren. Haar goede hert dreef haar tot volhouden, ter wille der oververmoeide, in-zwakke
pensionhoudster. Haar handelsgeest deed haar
beeeffen,•dat hier een
dmijn was, die door
verkeerde exploitatie niet
Ift opleverde,
van wat mogelijk`, was.
De gloeiend Iteete .1 ugustmunod ging over
in den brandende», verze»gnitle» zonnégloed van
September 1 911-, liet schey,oim,,b, video»
duurde voort. Niemand dacht er over, naar
de broei•warme steden terug te kepen, De
chique bidels en penSione maakten een eng,
kend winstjaar.
,Lutfrinme van. Dannen ' gang-adoesuit 'Vel-kookte en bakte zij met koortsachtige» ijver,
maar 't was, als smolt zij zelve voor 't gloeiende
fornuis, als kromp eet schrompelde zij ineen
bij de ondraaglijke hitte, Zij klaagde nooit en'
rustte munt, elk blijk van genegenheid en
zorg nam zij met kinderlijke dankbaarheid
aan, maar Elia begreep, tint rent crisis nabij-Wil, En toen, in het midden va» September,
de knecht haar kwam menen „omdat de ju dromt
leid raar deed" snelde rij mor de keuken, met •
de woorden „o! ie
gekomen!" op den
drempel bleef zij, sterf, stilstaan en zag naar
brt wonderlijk
• I,. :'rijd, waren
kachel en reekthank, bezaaid met schalen en
panne» vei allerlei aard, en daarvoor danste
rene tengere gedaante, 'net enititelitasjete,
en nier, op en neer, en tong nol ~noot,
,on,1111011hanp:1141
arm «P onverstaanbaar,
liedje.
KIN 41.1'1~ arm" ooi ik .ma I -eh.nnk

•
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„kom, juffrouw, gaat u met Elle
en vleide
mee? kom, een beetje rusten, ja hè!" maar
geen antwoord volgde. De hel-stralende oogen
gaven geen blijk van herkenning, De arme
neuriede maar door en trippelde, trippelde
onophoudelijk op en neer.
Na eeltige snelle bevelen van Dia, belde
de knecht een' dokter op, hield een der meisjes
het oog op de spijzen eit 'hielp een ander
haar, de zieke in haar kamer te brengen,
.'t Was gelukkig een stil middaguur, de
"asten rustten of Certoefilen aan het strand.
IM juffrouw lag nu op de sofa tegen -Elia
aan CO mompelde allerlei droeve klachten,
angsti,i_re zinnetjes, wasruit de onophoudelijke

zorgen en kwellingen spraken, die baar arm,
ziek brein geplaagd hadden. Dia kon niets
doen dan de nor-gewerkte handen streelen,
dan het pijnlijk-kloppend hoofd met weteren azijn betten, dan lieve, teedere troostwoordjes influisteren.... •
Toen de dokter kwam 'en met met de zieke
trachtte te' spreken, werd zij weer onrustiger
en gilde zij de meest onsamenhangende verwijten. Elle 'besprak met den arts de uoodige
.
maatregelen,
Er werd besloten, de zieke voorloogig
naar eene inric4ing te vervoeren, waar zij
geheel tot rust en kalmte zou kunnen komen,
terwijl Elia verder de regeling van het pension

zelfstandig zou blijven waarnemen, totdat. de
eigenares hersteld zou zijn. In elk geval wilde
Elia op haar post blijven, tot de laatste zomergast vertrokken zou zijn.
En toen, in de eerste dagen van October;
alle gasten huiswaarts gekeerd waren, kon zij
aan den notaris een vrij belangrijk bedrag
als winst voor juffrouw van hunnen afgeven.
Maar de arme, afgesloofde ziel herstelde
niet. Haar venzwakt 'lichaam en vermoeide
geest konden niet meer op krachten komen,
en op een garen winterdag kreeg Elle bericht
van haar overlijden. En wanneer zit zelf, later,
in een hOtel of pension logeerde, dan . Werd
haar genoegen altijd getemperd doet de weten-

Cpreespoudeattle.
M e v r. D. Volgens Weck kunt n glazen van
twee liter inhoud halverwege vullen en dan sterihseeren, al verdient het ook geen aanbeveling.
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schap, dat dit vroolijke, -femitehjke leven eene
menschelijke machinerie kon verbergen die
gedurende de zomermaanden werkte, altijd
door werkte, dag en nacht, ma dat de inrich, tingen, welke aan velen de gezondheid ets
de levenslust teruggeven, aan andere», in 't
geheim, de beste krachten ontnemen. •
liet pension van juffrouw van Duursen
nam ze niet over.
C. VAN

MMS)

e
SCHMIDT & VAN VIANEN
(voorheen werkzaam bil Maler v. d. Meer, Molenspaat 16)
Teleph. 8004 — Scheveraingsehe Veer 4 — den Haag
DAMES-HANDWERKEN
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Horloge-armband

f 1.25

Prijs 30 ets.

Maison de Bonneterie

met jood.ne tal., knippen en
naaien, zoekt plaatsing als
juffrouw vaat geselschap,

PEAU DE SUÈDE
SIGARETTENKOKERS

voorhanden in
diverse kleuren

Speciale Inrichting voor het toekenen van
WAPENS EN MONOGRAMMEN

- JONGE DAME, bekend

DA MESTA SSCHEN
•I'Ve

wordt verbeterd in kortentijd,
door privaat. of cursuslessen te
nemen aan de Inrichting voor
schrijfonderwijs, Francois Va.
lentijnstraat 17, den Haag.
Vraagt prospectus. Bill. eend.

of om mee op reis te gaan.
Groot salaris geen vereisebte.
Brieven franco bureau van dit
blad onder letter W.
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Leverancier van H.M. do Koningin.
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Reis
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EFFECTLN.

)1 Telefoon

11 Telefoon 3346
ONTVAIMEN

Wanneer gij effecten bezit, abonneer u dan op het

Bonton
Adjusto
fi$ Royal Worcester

. 1%11SEPLI—alk-1'J1203 KOOPKRACHT,
Prijs per half jaar f 7.50.

Deze eenets veldvee aan
alle ebden.
• Speciale afdeeling
voor corsets naar
maat van af f 10.
PASHADIERS
"` ZICHTZENDING

ELKEN DAG een belangrijk hoofdartikel eiken dag de vragen van abonne's
gratis beantwoord: elken dag alle berichten, die voor den effectenbezitter van
belang kunnen worden geacht.

el

Vraag gratis proefnummers aan het bureau:

Anna Patilownastraat 76, 's—Oravenhage.
w'ágtTs'

P

Mae W.

J. M. Frederiks
Corsetière

Maison Pfaff

v.h. Nelson Emmerechts
de
'lrOnr Moeder
PLAATS 24
DEN MAAG
✓ELEPHOON ONTENC.) 4128

DAMES:
Door deze brengen mij i" ter kennis, dut urtj wegen..
,vergevorderd seizoen de emg . voorheenden zijnde nouveautés
waaronder:
"wijzer Model voetsnee, complete blouses, eestten»,
rokken, jupon" peignoirs, uvondmantets, jabots, els. Hit,"
zeer voordeetige prijzen opruimen.
Speciaal vestigen Mij Uwe aandacht op onze groote collectie zwarte mantels voor bejaarde dames.
Wij noodigen 0 beleefd ME tot een bezoek eet mij *Oh
overtuigd, dat Cl van onze offerten zult gebruik maken.
Ouder minzame' aanbeveling,
Hoogachtend,
MIAMI)" - PrAFF
P.S. Gedurende het stille seizoen leveren wij
TAILOR-MADE COSTIJUMS naar modi maai fit—

igr

oO"'""L

w20„G

•pee~~.~.~-,244421
VROLIJK &G ZoutmanstnlaValeriusstr: 6Q
14.

i,.lerleedtche hoek- ea Steendrukkerij, vooritta• H. L IMMTB.

Voor de Reis!!!
dient Uw Meeding chemisch gereinigd, opgeperst, garepanterd•
gekeerd, ene.: geen beter adrea dan PEOBATUIII, telepk5573. U ontvangt allee keurig en correct thuis. •
REINE OST V VMO. enkele model tailot made's, prima
d of es afwerking, prij» voorheen flat. ruimen wij thee» op á (46.
Eenig adres

Maison Probahint,
Maft" vors.

Eerste jaargang.

Zaterdag 20 Juni 1914.
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DE HAAGSCHE
VROUWENKRONIEK
Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw

Dit blad verschijnt lederen Woensdag en Zaterdag.De abondementaprija bedraagt f0.1$ per kwartsai,
bij vooruitbetaling. Ahonderlijke nummers Weeen.
De tentoonstelling van Fransche kunst
bij Boussod, Valadon en Cie.
De jonggehuwden! Zij zijn uit de stad 'gekomen en treden hun landhuis in. Giiirlandes
van bloemen omringen hen; met kaarslichten,
feestelijk hen tegemoet gekeven, dorden rij
begroet. Het mooie licht der kaarsen beschijnt
de bruid.
Haar licht gewaad glanst zacht; zeer teer,
de trekken haast niet te onderscheiden, is
het gelaat. Daar nnat haar -is het donkere
hoofd van den bruiiirditn. Ondoidelijker zijn
in het halm: Jicht de' kinderen le zien die de
kaarsen heffen. — Een zeer sprekend voorbeeld
is dit schilderij van den Franschen schilder
Gaston Latonche. Diens werk is in ons land
en voornamelijk in den Haag goed- bekend.
In den kunsthandel Boussod, Valadon en Cie
zijn een paar volledige en schitterende tentoonstellingen van den Fransehen meester te zien
geweest. Véél van Latouehe's werk is in ons
land verkocht en er bestaat een groeiende
belangstelling voor dezen kunstenaar.

Hoofdredactrice :
Mevrouw S. LUGTEN —Rsue.

Bonkt, vele Annumenterm
Ransere:
%NEUT ERDLIK 6, '13-G RAV EN RAG E.
TELEFOON 9112.

PRIJS PER 2k DVERTENTLEN:
Van 1-6 regels f 1.25. Elke regel meer f 0.20.
Gr oe t e iet ter s woeden naar plaatsruimte
berekend. Bb abonnement belangrijke korting.

De graagte om-. het werk van Latouche te
knopen en het feit dat een tentoonstelling van
hem steeds volle zalen trekt, wat een ad&
druk bezoek beduidt, is wel kenschetsend voor
den Hollander. Oppervlakkig kan men deze
voorliefde niet met onzen aard, die stijf en
degelijk en saai heet, rijmen. Bij Lastouche
moet men maar dadelijk elke gedachte bannen
aan alles wat conventioneel is. Saai en degelijk
is hij wel nooit geweest, bloeiend en vroolijk
is hij altijd. ,Latonche zet ons een fantasie
voor, aan 't publiek nu die te begrijpen.
Hij schijnt te schilderen, ongeveer met de
uitspraak vide zich van dien knappen . Amerikaanschen kunstkenner en leermeester, William Runt, die zei: — je moet illusie in een
schilderij houden, ben je benauwd en bezorgd
of wel alles op een doek komt, dan breng je
er te veel op; het werk wordt droog.
• En of het nu een portret ie, een landschrp of een bloemstuk, heUenerkwerk moet
op tod» wijze zijn aangevat, zijn voltooid,
dat de toemhouwer er nog alles zelf bij kan
denken.
Een zevental kleinere werken zijn nu van

Latouche op de Plaats in den bekenden kunsthandel te zien. La '„Fortune en détresse",
typeert hem 'wel goed. Het-wiel met de vleugel.

opgemaakt alsof het tot vluchtheuvel voor
binnendringend water zou moeten dienen. Door
het raampje riet •. men de zee en zeilen van
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Ourton 1-2. Touch. „Hymen".

Feuilleton.
VROUWEN REGEERING.
Naar het Duitsch van A. 0.111
(Nadruk verboden).
•

Dom zou waarschijnlijk Werners optreden
niet zoo allernauwkeerigat beschouwd hebben,
als tante Schottelius er niet geweest was met
arraïFiiitiarijen. Voortdurende influisteringen
en verdachtmakingen doen ook de . meest
standvastige gevoelens tenslotte wankelen.
Dora wilde zich in geen geval door tante
Schotrelim laten beinvloeden en toch voelde
zij, dat het er op ging lijken.
Zij bad er een flauw vermoeden saus, dat
zij innerlijk in conflict kwam, en wel op zoo'n
. vervelende, dwaze manier, dat bet haar zelve
belachglijk voorkwam,. althans toen haar gedachten nog niet in dien ^ gedwongen loop
-Muffe».
'a kronds om acht mar kwam Werner terug.
Hij sloeg tante Sehottelius uitnoodiging voor
het avondeten af, onder voorwendsel dat bijbel( zoomen van tafel kwam. Dunt& zong
Dom de aria nog eens door en lij zong met
zoo'n emir et *m'n begeestering als nooit te

„Prachtig!" kei Spalding halfluid, toen ze
zweeg, en deze waardeering deed haar meer
genoegen, daar zij in lang ondervonden had.
Daarna speelde Spalding zelf nog een paar
moeilijke passages over, oefende met Doen een
paar lastige inzetten, praatte nog eenige
minuten met de beide dames _en liet daarom
zijn paard voorbrengen om naar huis te rijden.
Den volgenden morgen om acht uur precies
was hij er weer en vertelde, dat hij reeds een
oor gereden had en bij graaf Klinter was

eengeteelen_eifi eten Eeed,..eneeite. te_wggeli.

Werner accepteerde gaarne de koffie, die hem
aangeboden werd, want hij had nog niet ontbeten.
Daarna repeteerden ze, de moeilijkste plaatsen
werden nogeens opgezocht en Werner zei ten
slotte:
„Nog meer repeteeres is werkelijk onnoodig
en zou lu maar te veel vermoeien, juffrouw
Ilecheald. We moeten meer vertrouwen np
uw zekerheid' en cfflt, goed geluk."
.
Om negen . uur alreeds kloek de hoefslag
van zijn paard weer op den weg en galoppeerde
hij naar het :Cher...aa-werk, 0111 non vroeg
mogelijk op zijn bureau te zijn.
Werner had 'met Klister afgesproken dat
deze hem 's avonds net zijn auto eau komen
afbaden, um neer de uitvoering te gaan.
Nadat- hij thuiskwam ren liet werk, at hij
v lug en kleedde zich daarna aorgruldig.

eraan is stuk, men zit er verbouwereerd rondom.
Een ander werk toont zwanen die in een
vijver drijven, rondom vallen als oud goud
de herfatbladeren, fonteinen springen op en
zwieren een lange straal de lucht in,- die daar
klaterend uit terug valt en dan zit er terzijde
een herdersgod die op de fluit speelt.
„Vision antique," noemt hij een andere
Visioen, ziedaar het woord op
- haast iedere schilderij van dezen Franschen
meester toepasselijk. En VN; heeft men dan
ook het schilderij, dat wij hier reproduceeren,
op te vatten.
Juist dit schilderij is voor ons eigenaardig,
de-di-het een binnenhuis voorstelt en binnenhuizen tot in den treure door onze Hollandse)e schilders gegeven zijn. „De wieg",
is de naam van dit . interieur. Het ziet er
daar, in de Fransche woning, anders uit dan
in onze Larensche hutten; wel is het kind
op den voorgrond ook hier al oud wijfje.
Met zorg kijkt zij toe, ze schijnt te moeten
oppassen en houdt wacht. Het is alles knus
en klein in het kamertje., de groen geverfde
bedstee met de typische» krul bovenin, de
peuterige ronde gordijntjes, die daarbinnen
zwiebelen. Hier denkt men aan Volendam;
het is een echt praalbed, laag over laag, hoog
Prompt op tijd was hij klaar en kwam Klinter'
bij hem aan. Kwartier vide achten traden
Klinter en Spalding binnen in de feestzaal
van het hotel in Daeburg.
De twee vrienden kwamen heelemaal niet
te vroeg. De groote feestzaal straalde reeds
in den hellen glans van het electrisch licht.
Rechts en links waren amphitheatergewijs
tribune, aangebracht en vooral op den linker
had reeds een aantal oudere dames plaats genomen.
-,-,-Deze -tribune- heet- --de—„Drschenfels
fluisterde Klintee Werner lachend in.
'tegenover den ingang bevond aide het
podium, dat met eenige trapjes. vanuit de
vaal te bereiken' was. Het scheen van het
tooncel was opgehaald en men zag het achter.
doek, dat een park voorstelde.
Weir het toonel in de zaal stonden een
menigte stalen en lessenaars, die klaarblijkelijk
voor het orkest bestemd waren. Ophet podium
etonden twintig of dertig dames, bijna allen
in het licht gekleed, met muziekboeken in de
hand.
„Oir. dameskoor," zei Klinter, „en daar is
ook de dirigente, mevrouw tilover."
Ja, het was degene, die Werner netrune
had in den trein nu. Nevenburg neer Dasburg. Een zilvergrijs zijden kleed viel in
elegante plooien om de prachtige figuur eau
deus eigenaardige vrouw neer. Een heilbotten

i

.hora c. 5. t.. Vermalen.

schepen, ()p de tafel voorts nog een nap met
bronden' en een bruine kom. Aan de kleuren .
voornairkelijk is hot niet I lollandsche van 't
geval te, onderscheiden.
Vool• liefhebbers een aardig geval om te
vergelijk . Trouwens deze heele tentoonstelling
is daire r bij uitstek geschikt. Want er is
nut- .het werk van een-enkels richting, doch
de Frans he kunst is er in een vrij algemeen
beeld ve egenwoordigd.
Corea, arpignies, Troyon, Ziem Lhermitte,
lienner, ijn. namen die men hier tegenkomt
en dim Ja er Houdin, Cattet, Dia. en de
moderne lonheld, Paul Chabas, die' in zijn:
„Belle«, mees, de roze weerschijnen geeft
van het avondlicht op een-suikerzoet meisjesgezichtje. Dat deze kunst in Frankrijk thans
wordt gereed, is wel een veeg team). In ons
land nou dat niet gaan. Het is toch verblijdend
een vergelijking te maken.
11e Hollandsche schilderschool, zelfs zooals
zij in dezen tijd bestaat, behoeft allerminst
te wijken voor wat de Fransche biedt.
En opmerkelijk is het dat men de overeenkomstige gevallen van onze eigen richtingen
in de schilderkunst ziet. „De aanbevelingsbrief"'
van Fiche], is die niet te vergelijken met een
Rakker Kort!' Fichel laat een notarisklerk
collier en een paar flonkerende sternen in liet
sierlijk gekapte haar verhoogden den indruk,
die mevrouw Barbara's verschijning teweegbracht. tiaar fraai gevormde armen, die uit
de wijde, korte mouwen van haar kleed te
voorschijn kwamen, droegen geen enkel sieraad.-Ze hadden zulks ook niet nodig.
Graaf Klintér geleidde Werner tot op liet
podium en stelde hem aan mevrouw (dover
voor. Ze had juist nog eenige aanwijzingen aan
het koor gegeven. Nu wendde zij zich om en
net imiement -Illetend7-We'l'étrriFirelkair
reeds, al zijn we niet voorgesteld".
Daarna reikte ze Werner de hand, die' ij
kuste.
„Ik hoor van onzen waarden graaf, dat I.
nu reeds op welwillende wijze uw meewerking
hebt toegezegd, oen ons uit de verlegenheid
te helpen. lk dank u daarvoor en hoop, I,
heel dikwijls als. medewerker hij ons te zien.
Wees zoo vriendelijk, graaf Klinter, WC den
Bergraad aan de dames vm,r te stellen.
,
Graaf Khmer vervuld• deze plicht, dimr
iedere dame afzonderlijk voor te stellen en haar
naam te noemen. Slecht» hij -Ilona Herhaald
dir rumeken de zangeressen stond, was dit
niet timidig ; ze groette 1Verner met ren vrirndelijken knikte.
Werner boogbok Mig voor den Jiracheefels",
waar mok mevrouw Sehotteliiis aai, die alge.
meten terug knikte.

2
afwachten die met zijn aanberelingebtief komt
aandragen.
Bij onzen schilder is heten otide dienst- meid die op keur komt bij drie nog oudere
dametjes. Bij vergelijking is onze Hakker
Korf werkelijk de minste Met. En nu. we
blijkens dit verslag onze lezers hebben opgewekt deze tentoonstelling te gaan rime mogen
wij niet nalaten te wijzen op de verrukkelijke
Trovon die in . het kleine zaaltje is neerge:
hangen; vanzelf ziet dan ook de bezoeker de •
kostelijke teekening in kleur die „Causerie
een juweel
autovr de bébé," heet,. Het
. deze teekening, waar de belangstelling van een
gezin- "rond- een kind in is weergegeven. En
dan vergete men ook niet de: Vicilleshigettee,"
even gade. te slaan van den schilder kfartej.
Van den heremiet .TeetrYcluesieleeteetilderijtjE:
.,De les", ook wel de moeite card hm den
• lach. even te buten gaan. Eigenlijk is er nog
heel veel ven zoo'n collectie kunst te ',eggen,
doch. men_ ga nu zelf zien.

I ti 1) 1 é..
..Van Wenen en Bewenen.
van Bauwen. Heb ear~',

„Met het hierachter staande bedoel ik de
aandacht te vestigen op ' een • belangrijk

INHEZONDEN MEDEDORIJNOEN.
Prijs per regel 40 cent

-

Maison Bakker
Qe N. VAN HATTUM
llóosistraat 12,
Naiiip .1111313.

in 't algemeen, worden behandeld en op dit
gebied reeds zoo ontzettend veel te doen blijkt
te WO., kunnen we ons voorst-ellen, voor
welke moeilijkheden de regeering staat, om
een eenigszins houdbare» algemeenen gezondheidstoestand te scheppen.
Met vele moeilijkheden heeft de heer Tillema
te kampen gehad, welke hij hier en daar aanstipt, een register met alle Mogelijke aanteekeningen
lodossegevens, ontbrak
natuurlijk in 't goede stedeke. Sareareng. ')
Hij zegt dan ook, zich voornamblijkte zullen

krptrent

De ongelukkige zucht tot navolging heeft
de menschen in Indië doen verlangen naar
Hollandeche woningen, die totaal ongeeebikt
zijn voor een tropiech klimaat. Maar zoo'n
onderwetach hui, ie zoo „Indisch" en deze
omstandigheid weegt Zwaar.
De toenemende zocht naar weelde, waardoor
veel geld onendeelbuidig wordt uitgegeven,
wordt ook aan kritiek onderworpen en hier
de weg gewezen aan de Europeaaehe flouw
in Indië.
De hoofdstelling van. het 'boek ia de ver-

Mulat& Ta-Concert
'onder directie van á VAN LEEUWEN.
_
aguit
wan

van 'af 50 cents.
warme en- koude schotels.
pgewekt, dan zal de we nee h om tot verbetering 'der ellendige toritatiden_mi woning,.
gebied in9lamaraug me
-2T te werken, niet
uitblijven. — Voor de daad, de verbetering,
ie veter deun- neerlig.*

ae,na.an. langneg.
bezighouden met de Europeesche maatschappij,
xil zon het rechtvaardiger zijn met de Javanen
te beginnen, omdat de woningtoestanden onder
deze laatsten zoo ontzettend slecht zijn. klaar
ik bezit nog niet alle -gegevens, die ik noodje
heb, zoodallkik, om ,,op te schieten*, maar
eerst de anderen onder handen .neem.e
Hee slecht die zijn, kunnen ree zelf aan
de afbeeldingen coneteteeren.
Terecht zegt de schrijver, dat de vrouw in
de tropen vooral oordeelkundig tewerk ga, met
hett,kiezen van een huis. Een ongezond huis
inch, -werkt veel deprimeerender op de zwakke

e

teme

zo n

Euraneenen

plaatsing van_ de geheele stad, als woonstad, naar het gezonde heuvelterrein, ten
eprichte waarvan Samarang in een onvergelijkelijke positie ligt. De oude stad blijve zakenetad.
Men ga haar niet verbeteren, want dat verelindt
millioenen, "der merkbare verbetering.
indien we slechts de verzameling gegevens
beu...duimt-en die we hier bij. elkander vinden,.
dan heeft het geschrift reeds volkomen recht
van beeneau en dit blijve de verdienste ven
'den schrijver.
Boven is reeds aangestipt in welk opzicht
de vrouw betrokken is in het woningvraagstuk.

Annevidiao imemenimenJee

vraagstuk, ti.h dat der woning met haar om- I
Zoo -luidt de aanhef van het kwistig met.
geving. — Mocht het .mij teeens gelukt zijn i afbeeldingen versierde boek, van het Sarnarang.

GOM 1rO130.../ genommtele Eormnieedie h 1

sekse, daar deze er voortdurend in moet verblijven, in tegenstelling met den toon, die het
grootste gedeelte- van den dag buitenshuis
vertoeft.
Betere kampongwoningen,
•

ook de lie I a ii

lling

re voor ie hebben

Do bb dit meikat aidtdiekie
inneld Ra le liet bier besprdkell
H. V. Tillonm. In SnInninInt, . \',11
w..ners, valt heme
Ed",
vat. den melen,..,

zip, ego.
,011 d., beer
me,mseom

Daarna bracht Flinter rl'orner weer van liet
podima af en de zaal door, om kern in een
nevenvertrek num dell intindirecteur 1;1.11 voor
te stellen.
„lil, geiler&

dirigent van het orkest en
van het inumisenkoor," rei K hotel. „Ik breng
it hier, geachte directeur, een waardevol medelid
erom. eter verceiliging. Hij acentrijurgrisert voor.
trellilijk , zmok u VIII/ avond bemerken zult,
verder blaast hij piston is ook als zanger in Lei
koor te gebruiken.
„hartelijk welkom„Bergraaid
•prak
—
niet bij- dr itrtrfiwntd.werken, doch hij een
andere onderneming directe., na.. „Ik hoop,
dat non. dikwijls getint milt versebalten niet
no muzikale prestaties,
kunt n vol 11.1111
eli 1 werttligen , dat er eelt erte.tig •Ire-1.111 bier
in dr vereenigting i• om iets goeds tot .zend
11. IlrelfgP11 en dat or. /1111.11 met hart eui ziel
uit muziek zijn toegetiaan
higetegreld liverselite rr 1,11 geestdriftige
.1,11111111g, 1.144 t111 V011er nonlende daal. •
1 ie 0111Ie 111, kersten kwant binnen liter Zijn
0,1.1,111'1 111 11,1 /genie en tien ouden bril op
/dit tten• 11. O1112 er oder bet geheel ammoider..
dan geummlitl. int, der tb e roer 11.11 tern:01%1,11110d herkende. llij kwam toi( de kamer,
emir dr iiistrnmenten pij-steunt werden en btault(
mto vellig heli...Imam op de plaat,in liet
ilt, lin am. dadelijk ron 11.11,11,i.
.raai bloder Med mei 11 e rin, to. den

greneentermnislid, den heer II. F. Tillemn,
welks titel hier boren staat.
intiem lee nagaan , dat in dit werk enkel
de slechte woningteestanden eener enkele :reut
en daarmee de woninghegiene 111 de tropen
omtrek van de zaaldeuren en stelde hein steeds
weer aan de andere, nieup- aangekomen dames
en lieert, voor.
Tien minuten over achten Was de zaal
gélitel vol.
„ik moet mijn altvioof halen en nog CVP»
steininen ,' zei Klister. „ik werk mee in liet
orkest en 'daar mart iedér nitimarlijk -op zijn
plaats zijn, eer leut eerste 1111111111Or
Zoek je een plaats in de zaal, waar je wilt.
14 hebben geen gereserveerde plaatsen, omdat
Inc ook geen kaarten verknopen, doCh alleen
ilitrUnidigingen rondrenden.
Twintig minuten over achten tikte Mevrouw
barbaret energiek niet den dirigeerstok op haar
les.eriatir en gal het teckel] tot inzetten :1:111
bet VI'011 wankuur eiroe het eerste 'nummer:
„Shindelmn, von Frell1Z Schidiert."Een storm:Wittige, welverdiende bijval volgde
11/1 de Merkelijk zeer goede uitvoering.
a kleven:e Barbera trad Grim als leider
orkest op, en dirigeerde de Fide lioLeonore 1 1 1, llanriin volgde ren
korte flellIOC, zeem ren art uninnenkoor zich mi
lier podium verzamelde. 11 ver kwam Schubert
aan de tiend niet lel vicreleinniige „Nacht.
prmiip P° II iddr."
Na dir 1111111111er volgde ei ti grondea mom,
a anrol gnuif Milder \denier teraorla, in ile
mliateirkniner arditer het !editten te willen
komen.
v,y1 het

euverlre

', D. ...rij...

zege Oden heen in deo laatsten
tijd veel peoprokon een een in `Seinrang heemeheede
boeiwwoMe Ik vroeg, n». hierover een oordeel (e
kunne» vellen, een opgaaf ven Pet aantel huizen,
dal hier de laatste 10 jaar gebouwd vr.., de alaam
weer ae gebouwd waren en de oppervlakte. liet
nulwoord we. lier in Indië re veel gehoerde: halendel da er niet).

Itier vonden re Dora 'behield in begrijpelijke
opwinding, want liet eerstvolgende nummer
was de aria, die ze met Wereer's begeleiding
zingen
De spanning waarin Be verkeerde, had haar
een lichten bloc gegeven en Dom zag er in
haar prachtig avondtoilet. vermakelijk »it.
Daar opwinding viel graaf hlinter op en
hij vroeg dadelijk:
,.IIebt u een beetje plankenvrees, jun-rouw
Iluchwald?"
_„Eer.1ïjk_neegul ja up nogal eet ook- lk
„word altijd onrustig, al, ik in het politiek
moet optreden en mijn inwint bereikt hauw
hoogtepunt 011 het moment, dat ik beginnen
moet. th, ik Zelf mijn eten' hoor, dan eerst
word ik weer kalm en voel Inc veel fleuriger.
„
nmet Iteelemaal niet denken aan het
°ogenblik van optrede».
Dunirenboven beet • it zoo Mier, dat n
werkelijk geen angst 1wheeft te koesteren. No
bene oer-cd, btw bevalt je de stemming Itier'f"
„I - etstekens;'

antwoordde \Verner,

ik ben

henna& verinnigd ener de iialidnelit waarin,
hier iedereen luistert naar hetgeen ilitgrvoerd
words."
„Ik zei hef jo. al", merkte graai
op „wc hebben geestdrift cri 11n. 1111(111d
neet werkelijk te beoordeel,» ja, in zelfs wel
rim liertje verwend, went ar had», hire ara,
uu en dan Ilitstrkrmle ilindcnaar, zelf, uit

We hebben de toenemende wiekt naar 'veelde
opgemerkt, die zich vooral uit in de tegenwoordige kleeding der Ettropeesehe vrouw in
de tropen. Inderdaad wordt hierbij, evenals bij
de huizen, geen rekening gekenden met het
klimaat, dat een gewild leren toelaat, mits
men op een lichaam panne, een !Welling die,
vooral geldt in de warme gewesten.
Het doet nue terugdenken aan deCompagnie,
tijden, toen de gezeten burgers van llatmia
plechtstatig in hun warme vaderlandsche kleedij
onder de palmen wandelden val Op 't heetst
leerlijn. omdat we niet zoor:eer op kosten behoeven te zien."
Kletter keek op zijn horloge en zei „Ik

moet naar het podium, om het volgend nummer
re aenonceeree, dus houd je maar gereed. Je
wilt juffrouw Buchwald zeker wel op het
podium ;Meiden."
Dure werd plotseling blerk, omdat Werner
haar bezorgd à:inkeek.

Graef binder .beklom snel de paar trede»
naar het podium 'en zei tot het publiek:
„Indraai'. Ruebwahl aal de-gmote- aria van
!tern, uit de tweede acte van „Marron" zingen. Mijnheer Spelding is zoo vriendelijk geweest,
ter elfder ure nog de begeleiding op zich te
willen nemen."
Daarna - wendde hij zich naar de trap, waar
1 /om en Spalling reeds stonden en wenkte benDora's hand beefde op Speldingrann, turn
ze let podium betrad.
„Moed, ...d!" gei Spelding zachtjes Iepen
haar, .,het ie duidelijk voorbij. Maar moedig
bef011111.11!"
No 'Mud hij met Dm» een den rand va»
Let raaknon en long met haar moor, het publiek.

kleit applaudisseerde vriendelijk. wast lont
was ren gaarne reien, kracht in dr verreniging.
lipte schikte ,nug Mee timer eleep Getrild
rn nam haar ninzirk, terwijl U.taer afat. aan
den ptschticen vleugel zette.
Word, vervolgd.

3
van den dag geanimeerde ainfeekten gaven.
Zou de ondervinding, dien men in latere tijden
heeft opgedaan, verloren dreigen te geraken?
Weardeerend spreekt de schrijver over de
inrichting van het Indieche Huis op de ten-

lezen, raadplege naast dit ficiek de brochure
van Dr. van Enorm over de kraamvrouwenen zuigelingensterfte oude de inladen; wegens
gebrek aan voedvrouwen. Men hoort er verbijaterende cijfers in.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 cent.

PERRY & C°
13 PLEIN :: 20 HOOGSTRAAT
•.

BAD-M utsen.
13ADHandschoenen. •
BAD-Fialiddoeke-n.
BAD-Sponsen.
BAD-Zeep.

„Zwemmen , dat dik kennen! Dan renet ik
stilhouden, zoo ergens midden op een groote
rivier, mans midden op de Zuiderzee, en daar
gaan ze dan van het afdak af — plomp, het
water in! tin. dan schieten se e1e brajnvirechen
onder de boet door en duiken, almaar achter
elkar — jonge, jonge! is dat zwemmen, clitt
ze doen!.
'Dit jaar zou het September woeden, eer' e
kwamen, maar komen zouden ze. De kapitein
liet vergenoegd de voorbereidende correspondentie zien.. Hij voer graag met ze, deer se
vriendelijk en' royaal waren, zoodat 'r hem •
aan niet.. onbtak„ al die dagen lang.

Het prepereereas van llensietakken.
Dennetlikken, In Juni of begin Juliafgae
sneden in luur (duetje, echoouheid van den "
voorzomer, met kun helgroene punten, kininen
een moede versiering voer onze gangen en.
kamers vormen. Echter verliezen ze spoedig
hun kleur, en: wat erger is, hun naalden.
Me» kan ze op de volgende wijze prepareerén,
dat men ee lang idealer van heeft 11e senvlakte wordt verlakt, opdat al het rap in den
tak behouden blijft. Dan legt- Men den tak
-neer op -een-keukentafel en bevochtigt herr
flin k, en . aan beide zijden, met een mengsel
comfortabel vaartuigje voorzien van een tante"
van water en glycerine
gelijke verhouding.
lijk ruime kajuit met 'flinke ramen, een tafel
Het beste is, die bevochtiging toe te panen
en banken,. en daarachter een verrukkelijk.
met
een
tandenborstel.
Nadat
de takken goed
eitje voor ongeveer acht personen, onder een
afdakje. Y:itir de kajuit lag een ruimtetje, dat . droog zijn, schikt men ze, zooals men wil.
gewichtig _pantry heette en waar een goot. De eerste vemmeltke arts..
steentje was met' een mindatuur-aanrechtje,
In Juni • 1014, doe no juist honderd jaar
waarop een flink petroleumstel stond. In de
geleden, legde de eerste vrouw haar artseminieg_.
pantry was ook de toegang tot de Nl-. C. Viitir
Wirreen
—, de prakeat„le...kapitein hij wijn stuurrad-en-meter- —afe-wartrdonV -iirlfel
tij ni
e oefenen. Het was acne zekere
'&octet de opvarenden niets gemilTt
e van het
mejuffrouw Siebold , in 1 "iel _te Heiligenetadt
gewone motorlawaai hadden.
geboren. In 1811 ging zij te (1íittingen stnToen ik een praatje maakte met den kapitein,
deeren en in 151.4 vestigde zij zich als vrouter gelegenheid van een der vele kopje., thee,
wenarts, meer speciaal voor aecouchementen, te
'die hij met smaak gebruikte, hoorde ik 't
Darmstadt. Spoedig kreeg zij zon'n grootes naam,
volgende over een merkwaardig gezelschap en
dat de universiteit in Giemen haar in lol?
een aardige, schoon balije manier ván
den doctorstitel verleende. le 1 slet werd zij
reien.
bij de Groothertogin Louise van Coberk-Gulle
Al sedert jaren vaart hij eiken zomer volle
geroepen, toen deze haren eersten zoon, den
vier weken niet een Amerikaansche kostschoollateren Hertog Ernst II ter wereld zou brengen,
houdster. Ze- komt. valt Drops Ferry aan de
In r.ali trad' zij in het huwelijk met den
lindson-rivier.
arts Heidenreich. Zij overleed op s Jeli
Ze brengt elk jaar een gezelschap van 7 a
S meisjes mee, elk jaar anderen. (Zetter haar De Engelschen hebben langen tijd beweerd,
dat firn de eer toekwam, het eerst een
hoogste klas). Ze huurt de boot voor volle
vrouwelijke arts gehad te hebben. Toen voor
vier weken aspeen, voor heat f 40 per etmaal,
eenige jaren Elisabeth Blaekwell , die aan de
terwijl dan nog alle haven- en sluisgelden
Genera-Cuiversiteit te New-York in 1071' den
-'voor haar rekening zijn.
doctorstitel gehaald had, op negentigjarigen
Over di groots en kleine stromen trekt ze
leeftijd te Meetings overleed, kon toen in
met de boot het heek- land door.- 'Vaak ver=
verechillende Engelsche bladen lezen, dat zij
blijven ze ergens enkele' dagen, zoodat bont
de eerste vrouwelijke arts ene geweest. De
en kapitein dan vacantie hebben. liet was
bladen schreven uitvoerig levensberichten ever
casueel, zei de kapitein, zo weinig als ze
haar e deelden mede, dat haar doctorsdiploma
loepen wilden. Al !noesten ze maar tien minuten
jaren lang in Engeland niet erkend wee e»
ver aan den wal, dan moest- I ij nog dodelijk
dat zij lelerhts op uitdrukkelijk verlangen van
rijtuigen of auto's gaan halen.
de studkuten en tegen den wil der professoren,
„En wat ze zoo allerprach iget doen, dat
tot hei eatilen aan de tieneva-l-nivereiteit
is zwemmen!. verklaarde de ka «eik, verloren
was t, laten.
in zijn jaarlijks terngkeerende verbazing.

Hee Azeritaaselie dalles

Onlangs

noemen 0.1-100.1. aura mee rom. eet
toonstelling „De Vrouw", waarbij men niet 't
rerst.gedecht heeft aan luxe.
Se ligt voor de vrouw in Indië een genot
arbeidsveld braak. Wie daarvan eens nat wil -

Met dat al is de schrale woning-litteratuur
over de tropen, met een kostbaar werk vermeerderd.
W.

Oe Vrouwe en de Olympische
spelen.

hieruit vanzelf voortvloeiende besluit genomen
is, de door de vrouwen behaalde punten mede
te doen tellen voor de klanveering van de
deelnemende landen.
liet Olympisch Congres te Parijs heeft dus
een besluit genomen, dat voor de internationale
beweging van de vrouw op sportgebied een
belangrijke schrede voorwaarts mag besten.
Het gnomen besluit zal reeds op de
Olvnipische Spelen, die in 1010 - te Berlijn
zullen plaats vinden, toeneming erlangen. Wij
zijn benieuwd of ook Nederlandsche vrouwen
tot de deelneemenrig aan dezen sportieven strijd
der volkeren zullen behoren.
Merkwaardig alweer, dat liet juist het ridderlijke frankrijk moest zijn — het land immers,
waarvan men zoo gaarne gelooft, dat de vrouw
er bijzondere vereering ten deelt valt
dat
zich tegen de toelating van de vrouwen tot
de (Olympische lipelen verklaarde.
Het waarom van dit schijnhaar moeilijke
vraagstuk is wellicht gemakkelijker op te lossen,
dan men op het eerste gezicht zon vermoeden.
Maar bij deze nieuwe overwinning van de
internationale vrouwenbeweging. past geen onvriendelijk slotwoord. Laten, we liever den
wenseh uitspreken, dat in 1010 te Berlijn ook
Nederlandsche vrouwen bij de Olympische Spelen
hun inschijving zullen gestand doen I

Ingezonden).
Reeds sinds jaren heeft de vrouw in de
sport een middel gevonden om zich van de
soms al te knellende banden van Hollandsehe
maatschappelijke eischee, Hollandsche degelijkheid-en verouderde begrippen van llollondech
fatsoen vooral te ontworstelen.
,....„"nowel in het buitenland als hier te lande
keneen wij tal van *olmen, die op het gebied
van laven-tennis, hockey, zwemmen, roeien
— om maar eenige voorbeelden te noemen -zich een naam hebben weten te verwerven.
Maar de hoogte glorie, mee te dingen .naar,
den wedkamp der volkeren bij de Olympische
Spelen, bleef vot nu toe aan de vrouw ontzegd.
Tennis, nu ja tennis, dat mocht, doch de
overige takken van sport waren verboden waar
voor de vrouw, die slechts door haar applaus
den mannelijken overwinnaar huldigen mocht.
Dit heeft nu afgedaan!
In Parijs houdt dezer dagen het Olympisch
Congres zijn zittingen eu de afgevaardigden
van tal van landen hebben het besluit genomen, voortaan de vrouw tot de Olympische
Spelen toe te laten.
Niet tot alle takken van sport.
Wij juichen dit -slechts toe !
Inderdaad, ook wij zouden de vrouw ongaarne
zien voetballen', zien boksen, zien worstelen.
Behoeven we dit wel uitdrukkelijk te vernielde»?
Maar waarom zon di vrouw niet evengoed
__als de mati_in _een hockeyeelftel een plaats
kunnen vervullen, kunnen deelnemen aan
zwem-, scherm-, of roeiwedstrijden?
In ons eigen kleine Nederland zijn tal van
vrouwen — in het vorstelijk 's-Oravenhage
voomd--die-in-hoelie,elftalleteeen-nitatekendfiguur slaan; die aan zwemwedstrijden of bij
het trekken van dee degen ziek duchtig weten
te weren. Nog zeer eimops heeft een vrouw
(rij de roeiwedetrijden van Hollendia, is' eau
,kifnummer voor 'touwen, een alleenins behoorlijke roei-techniek ten beste gegeven.
liet besluit van het Olympisch Congres titel
,,ne dus veel genoegen, bijzonderlijk ten aanzien
van de daaraan verbonden etorsequenties.
ilij de beraadslagingen tenvongreese te Parijs
bleek allee» ?Tankrijk mistige bezwaren tegen
cie toelating .1111 1,01111,1 tot dr Okrapi,hr
vpelen te hebben. !toch de afgevaardigden van
Engeland, Duitschlaad en Italie wisten het
antijeu eau een onder, een Inter.
ie overgingen_
kloet «eggen°e meerderheid heeft het man,
,alinea de veamwen vimetau Int de 111e enpenekr
'velen Om te talen, tramp k;rt daarna het

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
Prijs per regel 40 eest.
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Een Franecij Deineebled raadt het volgende
set, dat te probeeren vult:
Zet al, middenstuk op tafel een wijde, niet
t- diepe kristallen gehaat. heg deer eenige
witte waterlelies met har groene blaren in,
en laat er eenige goudvis:g-hen m rondzwemmen.
Ik witte bloemen met haar gouden harte»
tullen een •Ilerhefed effect maken", omspeeld
door de dartele vieehjes.
‘le. middenstuk vair erts tafel ter gelegenheid va» eert tuinpartij beeftbrt 't grote
voordeel, dal krt de verlees en andere inenten
niet lokt, maakt de gemailijk gebruikte
mierde vruchten, plegen te doen.

Keurige

Speciaal geschikt voor
Dantee-gebrulk.

eNE7—M&G

Eed •Ietawije voer de tafelvereleeing.

Eponge, Wit en in Kleuren,

„PERKEO"
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nemen man de Inrichting voor
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gterillmeeeed met
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REUSER & SMULDERS,
Waiellstrsat 48,
Dell Haai

Teleph. 2413

—YERPLERINGSARTIKELEN

„de Wekker"
Wilhelmina Galerij
Telefoon 2245.

VOORTZETTING DER ZOMEROPRUIMING

'T

Maison de Couture „Aux Elégantes"

21/2 ons

- 35 cent.

Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye
SPÉCIALITÉ DE CORSETS
FOURRURES — ROBES DU SOIR .

SCHMIDT
VAN VIANCN
ener.. werkzaam Mi Schmidt v. d. Meer. Molenstraal 16)
Teleph. 8004 — Scheveningache Veer II — den Hieg

EXTRA AANBIEDING DER VOLGENDE ARTIKELEN:

Een groote partij geborduurd batist,
prima kwaliteit 75 cts. per meter.

FIJNSTE.

0% ERAI. VERKRIJGBAAR IN PAKKEN VAN

DAMES-HANDWERKEN

Costumes Tailleur

taits sur mesure á partir de fl

Speciale Inrichting voor het teekenen van
WAPENS EN MONOGRAMMEN

95.—

Batist en voile Blouses vanaf 1 I.95.

EAt-ILMANN & C°.

Centen zijde Blouses 13.90.
250 Coupons Broderie en garneerkanten tegen spotprijzen.

35 Hoogstraat 35.

Crêpon in alle kleuren
35 cts. per Meter.
Venduhuis „Die Haghe"

MAANDAG 22 JUNI begin van den

HALFJAARLIJKSCHEN UITVERKOOP
Op alle Japonstoffen,-Mousselines, Crepons enz.

Scheveningsche Veer 21

420

DEN HAAG.
AL , dagen geeegenheid

l

VeiliAgt.ronditie: Men iectoan
it,ezende,

10 pCt. korting.

de ten ve k

Igor De nog voorhanden Mantels en Mantelcostumes

DE DIRECTIE.

Verweegen & Kok

tot extra lage prijzen.

EFFECTEN.

AMSTERDAM
88-90

DEN HAAG

pCt. korting.

Op Taille-Costumes, Blouses, Ochtendjaponnen en verdere Hoog-Zomer-Artikelen

L1,11,,,,I1

Calverstraat

Hoogstraat 23

Wanneer gij etbieten bezit, abonneer u ilan ''p liet
Firs..aavc=3ozoo DAGBLAD

NEERLANDrai

RA
Ft/I- CHT,

KOOPK

Prijs per half jaar t 7.30.
KIJKEN DAG een belangrijk hoofdartikel; eiken dag de' vragen van abonne's
gratis beantwoord: elken dag alle beridden. die VOI,E 11,11 effectenbezitter van
belang kunnen worden geacht.
Vraag gratis proefnummers aan bet bureau:

Anna Paulownastraat 76, 's-Oravonhage,
„The Innovation"

CREME ELCAYA

het ideaal voor de huid.
York ijghaar te 's-Cravenhatie:
apotheek hr. II. OlOtOG,
Nurse. Polen 7-7a.
111,11148081,,
Noordeinde Cl.
G. J 0. e. d. MG G Zo
Groenmarkt 27.
E. 1811755,
Grornmarkt 30.
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Geïllustreerd blad voor de ontwikkelde Vrouw

3
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Dit blad verachtst tederen Weewdag en Zant .
De abonnementsprijs bedraagt f0.71$ per kwartaal,
bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers b r

Roofdredaètrioe:
Mevrouw S. LUGTEN—Rium.

e.

plaatsje gaf dat een beweging van danie in
lichte toiletten naar de laatste mode van den
boulevard de Gand, van vergulde lakeien, van
Een goede honderd jaar geleden, toen
vurige paarden en voorname equipm., van
Scheveningen »og.Schevelingen heette, zegden
al de weelde en rijkdom van Parijs.
onze overgrootmoeders ten hoogste verldiaed
De bevolking staarde dat 'alles met open
hebben opgekeken, wanneer men haar had
oog.° aan, maar aL heel spoedig was zij van
voorgesteld - de .aomervacantie aan nee te gaan
hare verbasingbekonaen en, praktische wenselien,
doorbrengen. En het idee om, gehuld in
die zij waren, 'zeden zij ook hunne zakken
wijden pantalon en marineblouse kopje ouder
wijd open om de gouden regen, •die zoo onin het zilte nat te gaan, zoo haar ongetwijfeld
verwacht uit_ den hemel nederdaalde, op te
de ergste buitensporigheid, eo° niet oulpetavangen.
melijkheid, 'die enen bedenken kon, hebben
Van dat °ogenblik begon voor Diep de
•
•
toegeschenen.
Vie
— Ja, men wist wel, dat in vroeger lijden Bi
goede fee, werd er als de weldoenster van
zee het redmiddel tegen hondsdolheid was.
ouden en joegen vereerd en toen zij voor de
Mevrouw de Sévigné sprak er immers in een
eerste maal in zee ging, bulderde het kanon
harer brieven van: e Aeht dagen geleden zijn
ei luidden de klokken twaalf uur. Zij was
Madame de Ludree, Coalogon en de kleine
vergezeld von haren geneesheer, ,inepectenr
de Rouvroi .) door een hondje gebeten, dat
haal den haine., die Hare Hoo heid.de band
later in dolheid ie bezwekeu, roodst van
rade- en die zelf gekl
as in rok met
morgen, de drie dames tiaar Dieppil zijn verwitte handschoenen! trokken om driemaal achtereen cone onderWant in dien eefsteri tijd der zeebaden dompeling in zee te ondergaan'.
en gij ziet, dat is nog niet eens non heel lang
Enfin, dat was me ieta . van vroeger, een
geleden-ging men gekleed te water. Tot een
verhaal, waarmede men zich amuseerde, maar
badeostuum was men nog niet gekomen de
nel u voor! in een tijd,
zeebaden nemen
emancipatie was werkelijk al groot genoeg!
toen de meeste dam. zelfs niet aan warme
Maar men maakte groot toilet, de heeres
baden dachten, -toen de hydrotherapie voor
even goed als de dames. Wel is er in EngeIrene bijna niet te avoueeren verfijning van
land een tijd geweest, dat heeren, die in het
zeden gold en de'vrouwelijke coquetterie hardwater werden aangetroffen terwijl er dames
nekkig poeder en blanketsel verkooe boven
baadden, met een boete in wijn werden gestraft,
helder water.! (In onzen _voortreffelijk,' fejd -doch al spoedig kaan men ne zulke geheeft men een en ander. vereenigd
strengheid terug en begreep men, dat het geZoo wat, het niet alleen bij nos gesteld,
noegen graten was, wanneer dit gemeenook in het buitenland had men geen behoefte
schappelijk werd genoten. Vooral in de groote
eau een verfrisseheed had. Tijde. het Directoire
dagen van Bath werd daar een verbazende
bestonden er te Parijs lange den Seinakant
luxe ,in de golven.. tentoongespreid. De
eenige zeer primitieve gelegenheden voor kouddames waren gekapt alsof zij naar het theater
waterbaden, d.rvan maakte evenwel alleen het • moesten en hare cavaliers droegen gepoederde
volk gedurende de zeer warme zomerdagen gepruiken. Bovendien namen zij kleine houten
bruik. De elegante wereld bleef op hoog bevel der
bootjes met zich mede, waarin, met het oog
mode van deze nautische genoegens verstoken.
op een lang verblijf in list koele nat, allerlei
Eerst het volgende geslacht ma tot de
nuttige accessoires ronddreven, somde welontdekking komen, dat de groote, zoute plat
riekende zakdoeken, waaien, bonbons, en, piet
niet- uitsluitend het domein van haring en
te vergeten, welvoorziene anuifdotmen
genialen wen en achtereenvolgens de kleine
Of ons goede Scheveningen deze ge k le e de
lyjee in de mode brengen.
eriode ook nog gekend heeft, durf ik niet
N-setet begon, kan men wel zeggen, met dat- zeggen; - het lijkt mij niet waarschijnlijk
zelfde Dieppe, waar in 11171 de drie parijsehe
omdat, vergis ik mij tiet; de oprichting van
moodaioee genezing tegen den beet van het
liet voormalige badhuis eerst van omstreeks
dolle hondje gingen zoeken.
1050 dateert, en de stroom van loze-aanDieppe, dat een in verval geraakte vakschema.
brengende - vreemdelingen toen nog niet zoo
haven was, kreeg op een mooien dag onverheel groot aal zijn geweest. Vermoedelijk heeft
wacht bezoek van de hertogin de Berry met
het eerste badeostuum, dat op onze hollandsche
hare hofhouding, die daar hare zomerkwartieren
koet nzee koos. bestaan uit de klassieke hangop
kwam opslaan.
van blauwe wollen stof niet wit galon en de
In de eenige straat ven liet armoedige
smakelooze muts van gele gewaste taf.
1/at zulk een accoutrement vele elegante
i• Rotdames der lionicein.
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VRO1JWENREGEERING.

Naar liet Duinch ven A. (»KA R• LAUS.ANN.
(bedenk verboden,.
Een ogenblik scheen het, &leef Dora's
opreet zich eenigssins aan hem mededeelde.
-Het volgeut
aledg "Hij -Mit
zekerheid oenige akkoorden aan en gaf omperk• baar aan Dora het sein tot beginnen.
--,Ozeint, du Ingeheuer! Schlangingleich
Nalis' dit-tuneekluegen-amed-die-gaine-Weit.Dem .hoge biet sin Aeblick volt Geilere du,
Weuli friedlieh in dee MorgensLieht du sehliifst."
Dora>e stem klonk, 'ietwat onzeker en nog
niet geheel helder,, de mouwen schenen haar
in de keel te zitten. Werner aceompagneerde
sterker dan hij eerst van plan wao geweest,
om Dora 'e stem meer houvast te geven en
eventueele onzuiverheden te maakeereu. Deze
begeleiding maakte Dora klaarblijkelijk meer
'keker van haar zaak.
•
„Een beetjP sneller!" riep Werner haar
halfluid toe.
„Doch wenn in Wut du dich erhebst, o Meer,
1"nd whlingst die Kinnen am dein Opfer her,
Matsend des machtige Schiff, als
min
lemen.' steilst darm Schnekbild ver!"

ei?s

Met folie kracht song Dora deze pasaage

en hielp zichzelf daarmee over haar verlegenheid heen. Zij song glaszuiver en krachtig,
elke onzekerheid was verdwenen. Wenser
hoorde, dat de zangeres nu geen steun meer
noodM had; hij paste zich nu geheel hij den
zang aan en werd steede bescheidener in zijn
begeleiding. Bijna oilhoorbaar was ze, toen de
stem helder en klaar zoog:
„Wolkenla strahlt jetzt die bonte
int die. Puiperwellest- »ieder, - Wie sin Ileld naah Schlaehtenwonne
int 'l'riumpf sein Eelt zucht wieder."
„Dat zal een mee. geven," dacht Werner,
"als haar stemhel maar uithoudt."
Hij Tik-- de begeleidir1g wat meer op den
voorgrond treden, als om Dora te steunen hij
de strophe „Heil! Es let een Boot, sin Schilt
ml ruhig zegelt es sein Mul
l'utteatiirt darch das Bill"
Doch Dora had waarschijnlijk haar krachteb
voor het slot gespaard, want helder en frisch
klonk haar item tot de laatste neten
- míis I kon - meen Nette
Flettung, cie naht!"
11e laatste tonen der begeleiding gingen
verloren in den donderenden bijlid, die de
zaal deed trillen. Dat was geen gekunstelde
Iteeiddrift, dote het was de heg...tering, die
van sneee
pianist op het publiek was
overgegaan.
Dons was besibeidep teruggetreden en \I enter
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PRIJS DER ADVERTENTIP_ST'
Van
regels f 1.25. Elke regel Meer f 0.20.
IINEUTERDIJK 10, 'e-GRAVENRAGE.
Groots letters 'werden naar plaatsruimte
TELEFOON Ulo.
'
1 berekend, Bij abonnement belangrijke korting.
dam. van een bad in open zee heeft weerhouden ie te begrijpen, maar tegenwoordig
vindt ook de meest veeleiechende 'Eva's dochter
voldoening voor here ijdelheid bij de keuze
van een bedeostuum.
Jammer genoeg blijft dit, ondanks alle
cognetterie en alle fantaieie, die de mode
daarbij thans permitteert, na de eerste onderdompeling de best., een leelijke, onvoordeelige
dracht voor haar, aan wie moeder natuur geen
onberispelijk figuur schonk.
Sedert de emsillot., die, wegens al te
groote indiscretie langen tijd op verschillende
,--tele-niet.-elskt in-den
ben was gedaan, weder in genade werd aangenomen, gaat zij, in figurlijken zin wel te
verstaan - steeds omhoon geeft zij niemand
aanstoot. Daar ie d. ook hoegenaamd geen
reden voor,. want feitelijk is zij niets erger,
dan de zijden stoffen, die tegenwoordig ook
veel gebruikt werden en die, eenmaal nat
zijnde, veel hinderlijker op het lichaam plakken dan eertig wollen maillot. Wanneer men
zich buiten schreeuwerige kleuren en onnoodigen
opschik houdt, is dit werkelijk een praktisch
en goedáttend kleedingstuk voor dames, die
niet al te dik, noch al te mager Min.
Voor deze beide, niet aan bet ideaal van
vrouwelijk schoon beantwoordende eategorien
is het raadzamer om trouw te blijven aan de
klassieke wollen stoffen, monis eergo en dito
de cheval, die zich kenen tot het vervaardigen van allerlei, met de mode van. het
°ogenblik verband houdende, modellen. De
vorm van het bovengedeelte ie gewoonlijk een
laag uitgeeneden kimono blouse met korte
mouwen, en Lage schoot, die bij wijze van
rok een korte, nauwsluitende pantalon van
dezelfde stof bedekt. Ook de russische blouse
op het oogenblik zoo gewild voor sport- en
zomerkleeding, is zeer geschikt voor bad.
c.tuum, - maar men hoede zich voor alle
mogelijke • modellen, die de stof gelegenheid
geven om in het. water ongewenschte en onesthetiache ballons te maken!
Over het algemeen verdient het aanbeveling
de badcoetuums van een dunne voering, nonsela of batist, te voorzien, ten einde de
onaangename aanraking van de wol op de
held te voorkomen; bij een wit costuum is
een voering niet alleen wenechelijk, maar ook
noodiakelijk en moet die zelfs van stevig
katoen zijn. Wit en rood Zijn heide zeer gekochte kleuren,. vooral omdat zij veel weerstandsvermogen tegenover het zeewater aan
den dag leggen; - eleganter ie echter een
zwart badcostuum, hetzij in serge, of in satijn
af uurah, dat niet wit galon, ecotache of borduursel is bewerkt. Alle mogelijke aanhang irae

kanten jabots, kragen, plissés en dergelijke,
die op ,het droger wel aardig doen als
ornement, zijn angstvallig te vermijden; na
het eerste bad zijn het tragische lorren, waarover zich nog alechte de schaar kan ontfermen.
. Het badkapsel verdraagt bijna nog minder
fantaisie dan liet costuum; wel worden ieder
jaar allerlei . nouveaute's gelanceerd, hoeden
van waterdichte zijde met wollen bloemen gegeneerd, groote fireenaway eapelines; en zoo
al meer, maar zij bleken steeds te onpoetisch
om opgang te kunnen oakffi; dat is evenzeer
het geval met de bad-paramla waarvan men
er verleden zomer te Trouvaille enkele op de
golven zag dansen .... Maar al die excentrieiteitjes en dwaasheidjes, die de badende
hean•monde verzint, geven juist wat pikante
en levendigs eau het strand, - dat, wat wij
biet zoo mieren, en wat de buitentnden zoo
opvalt.
f k ontmoette den vorigen zomer eene duitsche
dame, die zich bitter beklaagde over de weinige
afwisseling, de weinige chic vooral, - zoo
geheel anders dan te ()etende, - ,,in Scheveningen. zesde zij, habe ich nich riesig gelangweilt. - en ik geloof heusch , dat een
groot deel van deze ontstemming wao te wijten
aan het feit, dat zij hier in onze eenvoudige,
zedige omgeving haar mooien, zijden badmantel
niet had kunnen dragen!
Het is den ook eene bittere teleurstelling
zulk een prachtstuk te bezitten eu het in den
kOffefie moeten laten! De ,promeniermanter
speelt inderdaad een groote rol bij het moderne
badtoilet. Op die plaatsen, waar het gewoonte
is on zich, voor het bad, gekleed naar bet
strandt te begeven en waar men er nog lang
daarna', blijft vertoeven ons lucht- en zandbaden
te gen eten, daar kan men er niet buiten en
daar
rdt een Inxe in die mantels ten toon
g.prei , die iemand zon doen denken, dat de
dames reeds allen in avondtoilet roeiiepen,
kant e klaar om naar het carnets te gaap.
Maar e bonte zijden foulard, die luchtig
om he hoofd geknoopt, de ramdchoue muts
bedekt 'en -de sierlijke zwarte of gebloemdeWelner badschoentjes verklappen het, dat de
wijde, ruim gedrapeerde kimono geen soiréejapon, doch slechts een stemmig zwart cd
donkerblauw maillot verbergt.
'01IffESPON DENTI E.
11 a ri et je. Met genoegen wil ik it aan
dat patroon helpen. bleef uw eedre,, don mond
ik het u.
l• 0 ui ce d. U. Ik weet niet of de renmaal
op het haar aangebrachte kleur weder is weg

stond op, om haar zijn arm te bieden, doel'
,Het was prachtig, u hebt heerlijk gezongen!"
:De deur werd open geworpen en Kersten
met hernieuwende kracht brak het applaus los.
kwam bines, nog altijd niet zijn bril op
Dora incest komen buigen en, in een opwelling
den. neus.
van dankbaarheid, greep ze Werners hand eh
„Meisjelief", zei hij, in zijn vroolijke steni•
trok hem mee • naar den rand van het podium.
ming bijna jongeneachtig„,je hebt gezongen
Werner voelde dat hij verlegen werd door
als een engel, en jij „Spalding, hebt Koddig •
dezen onverwachte° inval van hora.
begeleid".
Hij bood haar dee arm, om baar »aar de
Graaf Khmer en mevrouw ti lover kwamen
mlistenkamer terug te brengen; doolt nog,
JILL
ook- en- -teil slotte-trad -enk -mevrouw- --om
met-haar-terugkeer.,
_eenmaal. miamt hij.
Schoatelius binnen met een rgimaelitigen bont•
buigend te denken. Dan gingen ze het trapje
mantel, want de voorzichtige tante dacht aan
af en waren alleen in de solietenkameri
niets anders, dan daf Dora sr zeer verhit en
Ze waren beide in zoo'n opgewonden toeopgewonden uitzag en dat zij licht
stand, dat van rustig en koel nadenken geen
. kon _.konvatten.
•Werner onttrok zich ene, alle loftuitingen
Doen voelde de prettige verlichting, die
en verliet de kamer. •
men ondervindt na afloop van een moeilijk
Graaf K heter volgde hem.
werk, waar men met neem en beving aan
„Ik heb doodsangst uitgestaan," zei hij,
begonnen ie. Haar gezicht straalde, haar oogen
toen juffrouw Itueliwe fd begon. Ik dacht
• glansden en een gloeiend rood bedekte gelaat
hheel, dat zij zou blijven steken, zoo Willig.
en hals.
mistig was ze. Jij kon haar doodsbleek gestat
„Dank u wel ," zei ie en reikte, nog steeds
niet zien, maar. ik den te heter. -le hein liane
deze spontane ingeving volgend, Werner beide
door je energie,k begeleiden een grinden dienst
handen.
IM`SteZell en haar niet veel reet op den (.ruwden
ie scheen heel zoo schoon toe , zoo be•
eeg gehraeht. Ik feliciteer je met je ene.,
geerenewaard in dit oogenblik, als nog nimmer
dat je zeker nog menige plicht als le-geleid,
een vrouw hem toegeleken had. Ook in zijn
op den hals halen zal. Je (,ebt bepaald ren
oogen lichtte het, hij voelde liet bloed .ar
aangeboren talent ervoor, dat is ren kunst,
zijn hoofd stijgen. Snel en vorig kuste hij
die niet eau te heren is, maar die uien dood.
beide handen nar, Dora; hij drukte ze en
eenvoudig vim nutsre hreft.. l'rot.terr bil
voelde een zachten druk terug. Plotseling liet
maar ttist , want ik wil jr heitach niet Vleien,
hij !Meis handen zinken, trad terug. &rek
en !meewilrn lial~n talent ee nog oud I
zich Sri de hand over het hoofd aU ont•
ee,,. naarea. ren verdienste.
waakte hij uit een droom en wi !uitduid

2
die van alle misters persoonlijk afscheid gelen
en sprak de zusters als volgt toe: Wij hebben
werkelijk de illumie • grir, een pop voor ons te
en haar de band drukten. Verder de oudde laatste weken hard gewerkt, gedreven als
zien. Ditzelfde mag gezegd woeden van de
wij waren door dem impuls om hulp 'te verMinister van Koloniën Mr. Puck, het lid der
geestige Mad. Delta,
Lee' mannelijke lezer. Dat zal ik u- in
Tweede Kamer Mr. van Deventer, de generaals
leeneo in de door de pest gekietelde streken
Broquin (Lancelot) had volop gelegenheid,
een volgend artikel bewilzen !
de' Waal, Quanjer en Roet van Tonningep,
in Indië.
zich te onderscheiden van begin tot eind,
de oud-luitenant kolonel Verepeyek Mijnesen,
Het eerste resultaat ven dit werken is bewat hij dan ook deed. De prachtige maitre
Jhr. Mazel en Jhr. Quarlee van .1;fford en
reikt: de ambulances staan tot vertrek gereed.
Hilarius van Julian, die de zonderlinge. overPoupeé.
vele leden van het centraal comité voor ateunWij wenschen. u veel succes in onze Oost toe
•
wegingen van Laneelot met 'een ongeevenaard
verleining tot het uiteenden van personeel en
en danken u voor de bereidiilligheid waarhumoristisch gelaat aanhoort, heeft ons heel
De eehuchtere novice Laneelot, die om een
uitnaar de peststreken in Nederlamlach
aan
den
optiep
om
te
woeden
materieel
mede
gij
evenals
zijn
en
bewonderen
wat
doen
lachen
klooster,
erfenie machtig te worden voor zijn
Indië. Ook tal van leden van den Bond eau
geeonden hebt gehoor gegeven. Wij hopen,
gade Mad. BOniface (Dorlia.)
vil trouwen met een pop en aldus ,,garder
"Indische Bestuurs-ambtenaren, welke laataten
dat jt u daar in het Verre Oosten goed moge
anaakeche
oude
en
Lallemend
weten
Delii
,
ree
bij
de
veronderstelling
sop ianoceneee, maakt
voor een schat van' bloemen hadden ger.orgd,
gaan, en dat gij door u zelf te geven ook de
heeren. DeIR•reszag er lat jeugdig uit, Leliehet beschouwen van gijn pas .aangekocht
crue aardige attentie; die blijkbaar, door deverharten zult mimen ven hen die riek rijn niet
, meffil Was verrukkelijk in feite en gestes. Die
eigendom, dat het surrogaat-bruidje Met achter
van
ken,
doorn
trekkende
zotters op hopgen prijs werd gesteld.
alleen,
maar
ook
die
beenera!
zullen
buitenwaartiche
oude,
onhandelbare
'behoeft te staan bij een étlren dat het ',tontVoor zuster Zwart was nog eene bijzondere
worden opgeleid in het verplegingewerk. Op
De A ddran van Poupée geeft- dien van
enunne me is. We komen daardoor tot
verstening
die
wijze
zal
het
n
gegeven
zijn
daar
in
India
weggelegd: Op't laatste °ogenblik
en
aardig,
Muziek
zoo
frisch
•
Mascotte
niets
-toe.
de overtuiging dat hij, tot duever, • zijn innokwam een, ijlbode aan, om Tiaar de Roededen naam van het Roede Kruis, maar vooral
dat ze ons nog lang in 't geheugen blijft
ren. trouw bewaard heeft, althans dat hij
hopen,
Kruie-meelaille
te brengen, de Koninklijke
ook
van
Nederland
hoog
te
houden.
Wij
in
de
mooie
een
hoogtepunt
vindend
hangen
en
den door een grondige kennis van de zwakke
onderscheiding, haar den vorigen dag toegekend.
dat gij zult kunnen tonnen aan de inlandsche
walm in de derde acte van Poupée met Chansekee niet verlOren heeft.
was haar het insigne op de borst
dragen
een
goed
hart
Nauwelijks
bevolking
...Zip,
wij
u
Lorémois.
terelle
en
geWare zijn kennis. daaromtrene-grooter
gehecht, of de trein stoomde het perron binnen
-toe,, geeft gij ons dus ook no vertrouwen.
weeg, allicht zou hij minder geroet geweest
Dit rmultaat wenschen wij u- van ganselier
en de ambulancés moesten instant°. Na een
zint over, den indruk, dien zint automatische
Hebben we een vorige maat aas nog eens
daaruit
laatste
omhelzing van familieleden en vrienden
toe.
Houdt
goeden
moed.
Vooral
harte
aanetaande hij vreemden ton maken met haar
extra verblijd over de eerste kracht, die het
en een hartelijken handdruk van de bekenden
hoofd omhoog: Geen smeet, noch aan boord,
stijve entree de salon, haar metalen stemmetje
gezelschap Barrié in made" Theeval bezat, thans
en haar houterige beweginkjes, alles geregeld
moeten we tot oasen Wijiijt vermelden, dat Wij_
door het wonderbaarlijk raderwerk, dat Maitre
ons reeds weer Vlaken gairifiiii-Fio
Hilariue in haar binnenste deed ootstaan.
toestand laat een langer verblijf alhier niet
Nu echter was hij vol vertrouwen .ea zeer
toe en haar dokter heeft haar geraden, ons
tevreden :net zijn bekoorlijk bezit en volkomen
land te verlaten. Moge zij bij een verandering
ondemehrijft hij de meening van de beide
van klimaat haar geeondheid spoedig herwinnen !
verrukte made heeren, die haar a exenisee
Mades Lempert uit Bordeaux neemt haar
vonden. Laat mij u even uit den droom helpen,
plaats in.
door te vertellen dat dein twee la poepte
sagen, een °ogenblik uit heer rol van pop
en in dien van een lmitengewoon aanvallig,
levendig jong persoontje. Ter nadere opheldering
Kranige vrouwen, zoo mogen we zeker de
dient verteld, dat Daarin!, de vervaardiger
zes zusters noemen, die gisteren van hier naar
van de wondermooie poppen, die aan meeschen
Marseille vertrokken zijn om zich daar in te
gelijk zijn„ per ongeluk zijn mooie dochter
schellen en per stoomschap ',Kawis naar Indië
verkoopt Mpleate van de pop, waarvoor zij als
model diende en die riet.
verplegen van portlijders en het opleiden voor
voor summa. fungeert. Verdere uitweidingen
het verplegingswerk.
houd ik voor me, opdat, als ge straks van
Onzen photograaf, den heer C. .1. L Verepanning
te
dit jolige stuk gaat genieten, de
meulen, werd daar het Benne van het Ronde
grootte zij,
Kruis,
met toestemming natuurlijk van de
Lancelot
met
brutl
terugkeer
van
En nu de
zoetera zelf, verlateeerfrend, voor ons blad
en bruidsschat naar zijn klooster.,
een photo te nemen van het zestal vrouwen;
Kunt ge u den indruk voorstellen, dat dit
dat zich bereid verklaard heeft, deel uit te
glanzende, fraaie, wonderbaarlijke beeld op de
maken van de eerste en tweede ambulance.
nerven van harte achter de beschermende
Dat die photo keurig geslaagd is, bewijst de
kloostermuren moet maken? Nieuwsgierigreproductie ervan, die wij bede» onze leze- .
wantrouwend-bewonderend. raken ze stuk voor
reeen aanbied..
stuk, zelfs zijn enkele zoo stoutmoedig, het
De hoofdverpleegster M. ('. J. Iteerateaher 'en
vreemde voorwerp even aan te raken mr-fille
de zusters J. Boys en A: Zwart vormen de rente
gemengde gevoelens versmelten totem volslagen
',steunen., als Laneelot gedienstig de dieren ambulance, de hoofdverpleegster J. Vermaan en
de zusters E. Veenstra en J. Hulst de tweede.
knopjes in haar rug omdraait en poupée voor
In het Pagehuis aan bet Lange Voorhout
den gausehen kring zingt en damt.
Wakenden 1.1. Maandag deze dappere» het
Moto C. J. L Vermeen,
Doch het bekoorlijk pop-vrouwtje heeft
neen., van nek. naar nebbe: ZuOne M. C. J. eten...ster, hooreverenegater van ambulance no. 1l
contract, waarbij zij ziek 'voor den dienst in
meer dan een ',steunen,veroorzaakt bij LanZoeter J. Vermue, hoofelverpleagner van ambulanc
Staande van Indut nu, rotte. Zoetere
Indië_ verbonden. De secretaris van het hoofdA. Zwart en J. Bun, ontgonnen no. 1, Zoetere J. Mulat en E. Veenstra, ambulant. no, .
eelot zelf en als hij ten. slotte_ bemerkt dat
comité van het Ronde Kruis, de lieer Jhr.
hij een werkelijk vrouwtje heeft in plaats
Mazel, bood haar het contract ter teekening
noch voor het klimaat in Indië, noch voor
en belangstellenden stapten de dappere vrouwen
efa petite poupéet, is hij zeer tevreden met
aan, overhandigde haar het nieuwe ambulancede wiekte welke gij daar zult hebben te bein en verlieten zij de residentie.
deze ontdekking.
\
strijden. Welnu andere, goede reis, het ga .0
kleed voor Indië, de rende-kruis armband en het
Dat ook rinse beste wenschen haar verGe voelt het, hier is een vrachtlaar terrein
reisbiljet. De afecheidebijeenkornst werd G. a.
wel en veel suceea, dat is de hardgrondige
gezellen behoeven wij zeker niet te zeggen.
voor alle mogelijke komieehe verwikkelingen
bijgewoond door generaal de Waal, jhr. Repeteer
wen.ch van het hoofdcomité.
en meer dan dat. Geestige combinatie= zijn
van Driel, dr. Roland, en oud luit-kolonel VerNamens het Centraal Comité voor steungeen zeldzaamheid in deze operette en maken
lierkInterieur van Itosboom.
epeijek Mijnveen van het Hoofdcomité van het
verleening, zeide baron Quarles de Quaerles
het tot een van de aantrekkelijkste repertoireEr ie heel lang van Bombooms werk gezed
Roods
Krim,
de
secretarissen
jhr.
Memel
en
jhr.
Wij zullen u in gedachten !steeds volgen, '
g
nummers.
Quarlea van Ufford en voorts door de hoeren
hopende dat het u allen gegeven moge gijn _ en het wordt- door veel kunetkenners nog beWanneer het de taak van den verslaggever
weerd,
dat
zijn
baron
Quarles
de
gearing,
de
Bruyn
Logs,
in
goede
gezondheid
met
volle
levenslust
levensanuamlleerkunet
lichten
omtrent
de
artistiek
het
publiek
voor
te
is,
\hooer staat dan de olieverfarbeid.
A bend.on, Boissemin, Van der Jogt, Vensehoor
kracht en opgewektheid en niet bekroond sec-individualiteit van dit gezelschap in verschilvan Misse en Daag, ambtenaren van het Bieeen uwe mooie taak: liefde tot den medemenech
I. Reeft men nog al eens Bosbooms aquarellen
lende creaties, mag allerminst een bespreking
ander de oogen gekregen, dan is het oordeel beneulandsch plaatuur of van het Centraal Comité
te vervullen.
van deze operette gemist worden, waar de
grijpelijk. Bosbooms sehilderirerk is meer zeldtot eteunverleening aan het Ronde Kruin tot
Zuster Beersteclier, dankte voor de zorgen door
verschillende talenten zich weer van noo'n
zaam en een modi staal komt men niet al te
het uitzenden van personeel en materieel naar
het hoofdcomité Van het Ronde Kruis betoond en
afzonderlijke zijde doen zien.
de peststreken in Indië, zoomede door kolonel
dikwijls dus te zien. Onwillekeurig blijft dan
Om te beginnen met M"" A ndrée, -die aura
verzekerde, dat de zusters haar beste krachten
de superbe indruk van de interieurs, door het
Monnikendam; officier 1. kl. Koolemans Beunen
alle kanten, als pop, als meisje, ab actrice
zullen geven aan de taak welke haar wacht.
en den oud-officier Langenherg, allen van den
vlotte waterverfpenseel van den meester voortGisterenmorgen om 9,37 vertrokken de amen ab enger. „ exa idee" MIS. Daar sprudegeneeskundigen dienst van het leger in Nederl.
gebracht als iets onovertrefbaars, in het hoofd'
bulanees per llollandsehe Spoor naar Marseille.
lende friechheid en krachtige uitbeelding maken
Indië, .die als technische commissie het Hoofdhangen. En aldus kan een oordeel ontsta...
Aan het station waren weer een groot aantal
haar tot een voortreffelijk middelpunt 'van
Wanneer men echter het voorrecht heeft
comité ter zijde heeft gestaan hij het organieen gansche ingewikkelde handeling_ De quasibelangstellenden bijeen om het uittil uitgeleide
sla wij, om toevalligerwijs vlak na elkaar een
weren der ambulances.
•
te doen. 0. a. waren er aanwezig de Minister
sierlijke houterigheid van een opgedraaide pop
waarbij
ee
ons
Generaal
de
Waal
nam
het
eerst
het
woord
t'leijte
drietal
van Bosbooms mooiste olieverfschilderijen.
liet ze ons meesterlijk zien,
van Koloniën Mr.
en Mevrouw Pleijte,
te werken; dat moet u informeeren bij de
kappen, die het middel annoneeeren.

La

IkRANIGE VROUWEN.

Kom je mee in de zaal? Er komt nu een
„Morgenochtend aal je wel niet vroeg bij
de hand zijn, waarde vriend, maar overmorgen
mannenkoor en dan heeft liet orkest weer ren
vroeg om zeven nor zouden we samen een
menner, terwijl daarna het slot wordt gemorgenritje kunnen doen. Ik eou graag de
vormd koor en orkest met de inleiding en
streek bezuiden Dasburg eens in °ogenschouw
het eerste koor uit het oratorium „Paulus".
Daarna wordt er aan kleine tafeltjes genemen. Wanneer je met mijn voorstel meeoord
gaat, hen ik om zeven uur voor je deur, je
coupeerd. Ik zal je ere ',toets bezorgen".
„Ilr hen je heel dankbaar voor je goede
zoudt me dan meteen limoen inlichten over
oorgen, maar liever heb ik het niet, want ik
de werken die zich ten zuiden van Dasburg*
wilde weggaat. 11e electrinhe gaat nog maar
bevindee."
-aan l'.1‹
Name,-newm-il protesteer.-Je
groef-Klister. ;,-14
wilt inc niet je automobiel naar linie brenger!
overmorgenochtend om zeven uur. Je gezel:mital. aal Ine aangenaam zijn. Ten zuiden van
In den oorhl nog zoo'n omweg te moeten
maken, daar komt id.. Van in bovendien
Dadiurg liggen de groeven van mevrouw Barmoet ik je bekennen,
bara,(Dover. Ze wil ee opnieuw verpachten
:ne een beetje
vermoeid gs
en•lteeft-me verzocht ze-eerut te bekijk.. Het
),,áaultr te, ment ik nog
,
matige berekeniagen maken, die morgen vroeg
komt me zeer gelegen, dat je er bij heat;
gereed -Moeten gijn. Ik wil gein opeien vervier' meten zien meer dan twee. Tot ziens!"
wekken en ,zal daarom weggaan en zonder
Graaf Klister haastte zich naar zijn plaats
afscheid te nemen. Ik beu met jon gekomen,
in het orkest. Dors -stond rende weer tumehen
en jij helst me hier geintroduceerd, dus ik
de sopranen op liet podium, dat 'geheel- met
behoef alleen mans jo:: goeden dag te eigeel:.
zangers en vangeremen was gevuld.
Waaneer liet orkest de inleiding van „Paillue"
Drie kwartier later bevond Werner zich in
avenant' heeft. verdwijn ik MI 11001, dan ',ion.
zijn werkkamer. De lasbete wagen van de
een luiIf Uurtje ni, bed te liggen.Kenige minuten
eleetrische tram had hem VilOr de deur afgezet
later hom, ik te slapen als een marmot."
en Werper had ziel ter mats kunnen begeven,
heli hei niet zoo glad als jij," :cid,.
«mimer hem dit sletateinnigetijk geweest was.
liet tree mede ta middernacht, toen hij nog
graaf hInter hielimid„.ik ken adjudant van
toet mol barium Iihnef en ben verplieltt tut
;strijd in zijn werkkamer ani mi neer liep el.
L...t e.
tenliikking
erre. OIO e,én uur ging hij baar bed, ,onder
sla.. Dat ie niet mi» gemakkelijk, je wordt
evennel direct te konneie ;adatten. Ik itorni,
'optil...uil dim, haar hert mi neer gejaagd.
dir in hem woedde. allerlei lettemetrinlige ge.
torleits, dir in bel» ateridel, lieten hem eerst
klaar liet ia Indb mik nel :seer eentje. time
%lie intelligente' mi reeilute eine ie driesen. . led riet koine», been de dag kleun aait te breken.
• M anneer zien .- elkaar aren'-"

Ar

Vijfde hoofdstuk.
Den volgenden morgen zat Werner op zijn
bureau en rekende:
maal 3 is 9 en 5 is 13".
Vlug gleed het potlood over het papier, het
eene getal na het andere werd neergeschreven,
maar de uitkohist was foutief, dat kon Werner
op bet eerste gericht wel zien. Hij begon nog
eens van voren af aan te rekenen en vond
t op foute
wee here -ab-had hij d.
vangen avond de kunst van •rekenen totaal
verleerd. Zoo onbeholpen had hij zelfs op de
schoolbanken niet gerekend.
Hij legde het potlood naast zich neer en
-ging-en-het 'venster :stam -Dij- zag liet bedrijvige gedoe op het terrein van het werk.
Hij mg locomotieven met leege en volle wagens
heen en weer rijdec. Maar wat hij eigenlijk
zag, drong niet tot hem door. In hem was
Wn., dat hij tot dusverre niet gekend had
een onrust, een onzekerheid en onbestemdheid,
een gevoel van bevrediging, dat hein tegelijktijdig angst aanjoeg.
Was het dan werkelijk mogelijk, Int een
ongenblik van samenzijn met een vrouw, een
blik uit etrdende vrouwengogen in het binengte van een ma» zeik een verandering
binden teweeg brengen a
War er plotseling in hem iets uitmaakt. ren
wend, een hertstorkt, imaman hij tot dia:verre
niet», hoegenaamd niets had geweten, en was in
tederen man de mogelijkheid voorbaden, dat
Meeting aula een gevoel levendig werd. model
bet gebrek denken eis gevoelen werd behoefte-kit!.

Had hij tot heden als een blinde tegenover
de wereld, voornamelijk tegenover de vrouwen
gestaan, had tot dusverre een leemte in zijne
gevoelens bestaan; een defect in zijn gemoed?
Een dwaas was hij, een groots dwaas!
Hoe nauwkeurig trad hij in de voetatappen
van zijn voorganger! Ja, zoo moest hij maar
doen! Kerst op zijn meesteres verliefd worden,
dan zijn gevoelens verraden, om in haaroog.
binnen korten tijd lastig en onsympathiek te
Vroedere,- met het-gevolg, --dat- hij ten-slotte
met smaad en schande werd weggejaagd!
(let lot van zijn voorganger was hem duidelijk, hij begreep, dat deze zich evenals hij
had laten inpakken, door de betoovering, die
van Don Buchagtd-Mtging. En fir
i Gumdien man, dien hij nimmer had gekend, omdat hij
gewaagd had zijn oogen tot haar'op te heffen
en haar lastig te vallen met zijn gevoelens. •
Een brutale, vrijpostige vlegel!
Deee gedachten, zij moesten en zouden voorbijdrijven. Was hij niet een man, die zie) kon
beheerschen, zon hij niet iu otaat zijn om deze
dwaze hartstocht te beteugelen tenminste totdat
hij int veiligheid maa? En hij wilde zichzelf
in veiligheid brengen. Hij kon niet hier filijven,
hij moest weg. Ilij weneehte, dat het jaar reeds
om wie. Was hij niet ren man niet energie,
met !en onwrikheren wil, die tot dusver alles
bereikt had wat hij wilde — en hier me hij
.kwak, laf en afhankelijk van de dwaaste ge-,
stielen* zijd
Werner ging eeltige iaakn de kaaier up en
neer en trad aan het teireatwerlende raster. •
•
%Vond vervolgd-.

3
te rien, dan is inderdaad al spoedig de naspreek van de superioriteit der aquarellen te
niet gedram. De kunsthandel Preyer te
's-Gravenpage, de familie Crommelin te Leiden
"ij/1 twee ven deze echilduijenbezitters. De

Waar deze kerk is? We kunnen 't n niet
leggen, maar het is een hoek in een onzer
Gpthieohe kathedralen. In. Amsterdam misechien,
te Utrecht, Haarlem of den Boech. In deze
plaatsen heeft Boebonm veeyen ijverig gegeten.

iumentannew van Beaboom.
heer Kruger, kunsthandelaar in 't Noordeinde
is de derde. Van het werk, toebehoorend aan
den heer Krijger, hebben wij getracht onzen
lezers door de reproductie eenen indruk te
geven.

Altijd opnieuw hebben de — door het Preteetantieme in gebruik genomen — oorspronkelijk
Katholieke kathedralen, rijn verbéelding beheerecht.— En- het- verwijt,- zoo dikwijls te
hoeren, dat de Prdtestansche kerken met het

Itijkokweekochool voor Vroedvrouwen.
Maandag 22 lei heeft Minister. Cort van
der Linden de nieuwe Rijkskweekschool voor
Vroedvrouwen, gelegen aan de Flenegouwerlaan
te Rotterdam, met een rede geopend.
Een groot aantal genoodigden woonden deze
plechtigheid bij.
Dr. Bierena de Haan hield een rede over
e gaochidenis van .het <imkerijn aan vroedvrouwen. Hij bracht in herinnering dat de
verloskunde tot ver in de Dis eeuw in handen
der vrouwen ie geweest. Echter dateren enkele
namen van mannen, die zich op dat gebied onderscheiden hebben, reeds uit de 16. en 17. eeuw.
In een zeer welsprekende rede drukte daarna
de Minister de aanwezige leerlingen-vroedvrouwen op het hart, te hebben of te verkrijgen geduld , toewijding, kunstvaardigheid.
Na den Minister sprak Dr. de Snoo, de
directeur der nieuwe school.
Als een aardige attentie van de organisators
dezer plechtigheid vermelden we nog, dat den
aanwezigen na afloop der redevoeringen kandeel
echte kraamkamerdrank) en kaneelkoekjes
werden aangeboden.

belangstellend om de verschillende ramen in
ogenechonw te nemen. Met buitenlandsche
tentoonstellingen vergeleken was het aantal
der ingezonden honden, ± 450, niet zoo bijzonder groot, ofschoon reeds aanmerkelijk meer
dan verleden jaar; maar daartegenover staat
dat het gehalte bijzonder goed was en prima
honden te zien waren. Omstreeks vier nor
staren de keurmeesters, die de handen vol
hadden, klaar met de verschillende rassen en
kwamen de cereprijzen aan de beurt. De eerste
eereprijs wijs de dooi ons blad uitgeloofde
voor de mooiste inzending van eens Neder.
landsche -dame, waarvoor zeer veel animo en
belangstelling was, terwijl aan de keurig
bijzonder veel aug besteed werd. Aan de
keuring voor delen prijs, waarvan ondergaande
photo een moment in den ring te zien geeft,
namen de volgende verschillende groepen deel
uit den Haag: de bekende groep hoven', toe.
behoorende aan mevr. K van den Broek
d'Obrenan, twee allerliefste bruine dwergkeenjes
van mej. W. G. van Oordt, een groep foxterriers van mevr. e. Hoogeveen van Walcheren
en een groep e Wolfspitzes van de dames van
der Blom; uit . Utrecht twee Bleek and Ten
terriers van mee. v. Mourik, geb. baronesse
van Ittersum ; uit Rotterdam een mooie groep
Blenheim Spaniels toebehoorende aan mevr.
E. van Rossem—de Monchy. De keurmeester
scheen lang in dubio, te staan, of hij onzen
eereprije aan de prachtcollectie foxterriers dan

Me Beun: ee te Hendententoonstellinn in den
11181119111 le 's-Gratiliane oe Zondag 21 Juni 1,1,
Welgeleagd mag de hondententoonatelling,
die j.l. Zondag in den- Dierentuin plaats had,

gemis van den- eredienst in 't Katholieke
Het doet me van harte leed, zulk een
nieuwe te hopreu, omtrent de smodel-kinderkerkgebouw, het innige van haar. vreten zijn
kwijt geraakt, is stellig niet gedeeld door
kamer" oog neL Wet welke-moeders moetenBosboom. Niemand eigenlijk beter dan bij,
dermate kamerruimte sparen, dat se er -der.
heeft het verschillend karakter van beide gegelijke kunststukken op moeten verzinnen?
loolarichtingen begrepen. Daar is de Katholieke
Helaas Met zij, die in hooge kamers wonen,
.
kerk te Trier, waar een schaar van ge/evigest
waar twee bedden boven elkaar geen bezwaar
kan zijn! De oppervlakte dat kamer staat
den Priester, omgeven door wierookwalmen, in
rijn heilige bediening, volgen. Welk een innig
immem in nauw verband met hare hoogte!
gevoeleleyen heeft hier Bosbootn meegedeeld,
Dat arme kindje in hit tweede bedje!
welk- een eenheid .tuesehen de geloovige schaar
Dicht onder de zoldering zit het — in al
de opgestegen dampen ademt het — van let •
en den -Priester.
geslicht, de kachelwermte..
.
Doch air nu de schoons Prdtentanteelie
, kerken ven den schilder. De witkalk heeft de
En ook het eerate kindje is niet te benijden.
groote vlakken der muren 'bestreken, de pilaren •Beven .zijn hoofd ie al iem... de bodem van
*staan rijzig én majestueus in de ommuurde
't andere bedje. Het slaapt als onder eed laag
-edik, Wat 'nooit half' on frisch
-ruimten op; de strengheid vatilierbertata‘-tisme in een Irarsheid van versiering, wekt
odd in de keer. De hemel behoede ons voor
hier een 'schoon, dat geheel is gelegen buiten
de bedjes boven elkaar. Maar wat te doen, .
de innigheid van het Katholicisme, doch het
als men moederen moet in een der groote
Wereldsteden.?
karakter draagt van verhevenheid en rust.
. 'Van deze laatste uitingen geeft het kerkUit datzelfde, uitvoerige reelag neem ik
interieur, dat aan den heer krijger toebehoort,
nog wit.
De Montessori-beweging begiet in Engeland
•
een voortreffelijk beeld. •
ingang te vinden. Een geheele stand getuigt
Het schilderij ven onze reprodnctie is in
een warmen toon geschilderd; er in zonlicht . ervnn op deze tentoonstelling, en maakt de
nitteelliegew der reebeleeholeu irtwk-ue-mairet
in deze gioute ruimten; het trilt en beeft de
eetzit. Van die Montessoribeweging zal ik
gansche kerkruimte door; verrukkelijk heeft
Bosboom hier geschilderd. Wie heeft niet wel
tien, op de .hoogte te komen. Wat mevrouw
eens op een zuringen Zondagmorgen het licht
den Ter —Boimemin er laatst over schreef in
sliet Kind., heeft me zd,i aangelokt! Kindewo zien spelen, glaniend over de groote
ren, door Marie Montessori opgevoed, konden
witte muurvlakken, wegduikend onder de geop hun vierde jaar zichylf geheel aan- en
welven, zich verscheiknd achter de banken
uitkleeden, zichzelf aan tafel alleen bedienen
en het forsche preekstoelgevaarte. ()p de ijzeren
en helpen, en waren net en voorkomend in
bouten die de gewelven verbinden, glijdt het
gezelschap.
licht af,
' dan hecht het zich weer op de kronen
Nu bevorder ik juist dat zelfdoes yozeer
der pilasters. Heel in de verte, aan 't eind
bij mijn baby! Ze ie nu drie-en-twintig maanvan den doorgang die rond het kooreind loopt,
den en kan al behoorlijk en netjes alleen
schittert het blauwe daglicht als een juweel
drinken en ook boterham eten. Maar zich van
door het raam. De donkere hoek der kerk
vork en schuivertje bedienen gaat nog niet.
geeft hier het contrast aan bet doorbrekend
.....rom—lient—tech-die—sechuienrajet, aardige instrumenten ter vervanging van het niest, ' ten.
der kerk gijn het de blanke muren, waartegen
minste, voor zooverre dat dienst moet doen
de pilaren, die het gewelf gin den voorgrond'
om het eten op de vork- te schuiven? Aldo
dragen, donker afsteken. In tussehentonen
bereidt men vu r: het eten met vork en 'mes.
schittert het gouden koorhek.
Elke winkel, waar men kindercouverts verOM leven te brengen in de rhinite der kerk
koopt, zal ze u verschaffen, 't zij in zilver of
en om de afmetingen van het gebouw voelbaar
plate.)
te maken, heeft Bosboom wanilguurtjes geert
Van allerlei andere bezigheden toont Baby
in de ruimte. neht en ehrbiedig bewegen zij
nog maar de rudimenten. En ik weet heumh
zich. Het is alsof de schilder de wijding, welke
niet, of ik ze op mijn manier, de louter
hij in het ganeehe schoon kerkinterieur heeft
moederlijke manier, zoo ver zal brengen dat
neergelegd, nog eens en opnieuw heeft trillen
ze Op vierjarigen leeftijd even ver is als een
karakteriseeren in deze enkele kerkgangers.
Montefores. kind. Toch wou ik dat zoo graag
En' de indruk van eenheid in het geheel wordt
en daarom zal ik er eens geducht op gaan
er als door bevestigd. Nu de kunst •van Bosstudeeren, wat voor weg Montessori daarbij
boom steeds meer wordt begrepen en op de
volgt. "Want die heeft er bepaalde wegen op!
waarde gesteld, welke haar toekomt, zon het te
Mevrouw den Ten vertelde van instrumenten
wenschen zijn dat juweeltjes van schilderkunst,
bestaande uit twee stukken leer, het een met
als het hier gereproduceerde kerkinterieur, voor
knopabri, het andere met knoopsgaten. Op dat
't algemeen belang werden behouden en rustig
toestel lesren de kinderen laarzen dichtknoppen.
een verblijf kregen in een onzer musea.
Zoo zal er nog wel meer zijn.
Ver ze werden weggekaapt. A. he II.
Minister Asquith heeft ce zoontje gestuurd
naar 4 der nieuw opgerichte Montessorischolen' Zoo'n voorbeeld doet altijd volgen!
'Sieger Fritz veer Harz, Siegerin Lotte v.
Randersacker en Stelle van de Hofstad zijn
' II Strand. en Tuinkleeding.
de honden, welke den winnende groep vormen
Van rgen ben ik er nut Baby op uit
gegaan, teneinde haar garderobe een weinig
.
aan te tullen met liet oog op ons aanstaand
zomerva oir. Veertien daagje gaat Babv
met han vader en haar moeder naar Gelderlands sdhoone deuren. In het pension, waar
we zijn kullen, is wel gelegenheid 'om hinderkleertjes 'gewassehen te krijgen — echter wil
ik deer toch niet zthí zorgeloos zijn ten opzichte van vuil-worden der kleertjes als thuis,
en hel' er graag wijt bij, dat het een beetje
langer - uithoudt wat vitilworden betreft. Toen
ik dit in deze laatste bewoordingen aan een
winkeljuffrouw vroeg, begreep ze opeens waai
ik heen wou en zei: rO, dan bedoelt n Strandof Toinkleéding. Dan heb ik . juist iets geschikt voor U.s
Daar ik totnutoe niet wist, dat er heel
speciale strand- en tuinkleding voor kinderen
as wirineca van onzen namenu..
bestaat, daar ik zeer blij hen met deze mijne
ontdekking, vertel ik u ervan, honend • de een
en aan wier eigenaressen, de dames van der
of • andere moeder, die ook op reis moet met
Blom, het zilveren mandje, waarvan de afBaby of de babies, een dienst te bewijzen.
beelding in ons voorlaatste nummer getalm
Ik Boef u het magazijn niet te noemen —. Ik
heeft, ten deel viel.
vond dezelfde soort kinderkleeding terug in
al
de flinke kinderkieeding-magazijnen, die ik
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
nol, morgen bezocht. lie kunt dus zelf wel
Prijs per regel 40 cent.
bedenken, waar ge deze streed- of eigleeding
zult keuen krijgen.
De, juffrouw begon me veer te- leggen- eeri- - -stel va» drie stuks, donkerroed wellen tricot,
voor een meisje. Ilet bestond klit een truitje
met lange tnouwen, met inanhaftig omgeslagen
boord en dasje. Dan een plooirokje, genaaid
DENNENWEG 182, LA HAVE, teiaph. 4258.
je
-op een tsstingt-voetinglijtit,. -there-een
met kleppen.
I luderjurkjes of rokje, vervallen dim
hit
broekie kan er tegen. 1h- bedoeling is natuurlijk. VOOR MOEDERS.
dat 't oven een wit weeelibroekje gedragen zal
Deo Levesu cirkelgang.
werden.
Ik las in de N. Rots. (r. in een artikel over
I bit stelletje kostte 't 7.7o , wat »lij te duur
was, of laat ik heser ruggen
vel geld.
de Childrens Welfare Exhibition te Entulen
t oor het stel was bet riet digit,. Zijnde /di,
,Er is een minlel kinderkniner , wanr
Van Hater nollen te
Leider lag het uien
vooral de aandacht trekt een dialibel kinVOOr het po•arras -hes' is. eipi bednelittg
derbed: twee boen elkaar, op de wijn.
usrid te bestede». Otol wilde ik liever katoenen
Valt de seheepekonien. Een veilige trap met
trimt hebben.
Bron ruin, plat leidt slaat het tweede bed
Don heelde de i0Prrotl». »te re» .4..1 tot • "
en engem ijfeld sullen vrijwel moeders eich
te e .toekeu,, 'uurmal soden trittot. Ilter
door de inogelijklieid oin kaineernimte te
'olmen. het 'misje niet brt pltntirokje. ce»
sparen , voelen aangetrokken..
,
remde
dan kwel hoe lierl.rckje eiel
weer trens,
geheet
Daar bobben we
kleppen
eren.
kinderhol hoven
lp oblie tiirdeakihrlijke ar.,e naar kantenen
-En 's was tie. heerlijk wederom., rot bona
friet., t, es. hese toer jiirkies ,
out dr krotn..
merld.me.

Madame- _L S. SMITS

Modes.

ruwe llaapal, alaWalie. sa P..flun......
a.d., raae aan a...4, ull~.2 door Oe inuaaaka 1»..........~.
zeker wel herten. Begunstigd door liet Mooie
Wel aan de -iii schitterende romlitie zijnde
griep. WOlfspitar au» toekennen. Eindelijk Irorder doemden tal van bezoekers '. inentenen 's middag. de :alen hionen, na...gierig
•liste hij ten voordeel.. ton de laatste.

•

een vuurrood. liet lijfje van 't jurkje is als
een trui, maar met vierkante hals, eo mouwen
tot de elleboog. liet plooirokje is ter heuphoogte opgezet en afgemaakt met een zeer
beerde oprijg. liet jurkje ie afgezet met wit
en versierd met een wit anker op de borst.
liet " kost f I.7:t. Ik nazi het dadelijk en vroeg
naar een bijbehoorend broekje. Echter hadden
ze in die goedkoope kwaliteiten alleen maar
jongensbroekjes. nopende, dat mijn kleine
dochter zuil hieraan niet stoeten zal, kerkt
ik er ren matblanw tricot jongensbroekje hij
van su centen. ( )ok nam ik nog een vuurrood
tricot jongensbroekje erbij voor maler andere
katoenen speeljurken, opdat dan het onderjerkeitgedoe vervallen kan en de ante broekje,
wat gespaard blijven.
Ik ken een moeder, gelukkig in 't bezit
van ze, lieve dochtertjes. Voor elk dochtertje
heeft ze hooien van de, allereenvoudigste
zomerjurkjes, altijd lichte.
•

Met onderrokken, onderjurken en pantalons
met kantjes houdt ze zich niet op. Rij elk
jurkje behoort een broekje van 't zelfde.
En &ir deze moeder slechts lichte katoentje,
kiest, ie de stof frisch genoeg om als rokel
broekje dienst te doen, zoodat de hoeveelheid
strijkgoed tot een minimum beperkt is, zonder
dat de kinderen zich behoeven te ontziene.
'Poch is de stapel strijkgoed nog angstwekkend
groot! Er komt dan ook wat kijken, zoo voor
zes dames! Maar ge ziet: overleg ion heel
nat hellen.
. MATER CONATA.
ni. •
Weaderkladeren.
Het aantal wonderkinderen ie weer met een
vermeerderd. De Londensche correspondent
van seecilias vertelt ons tam een dirigent
ven zeven e» mi half jaar, die vier concerten
met het ',New Symphonv onleatras heeft
gedirigeerd in ,..11bert lied.. liet jeugdige

genie, Willy Ferrero genaamd, kan nog geen
noten lezen, doch wanneer hij slechts eens een
werk heeft gehoord, ie het voor goed in zijn
hersens opgenomen en weet hij tot zelfs de
kleinste bijzonderheden naar voren te brenger
met het orkest. Een grappige en erker niet
alledangsche .samensrérking tusechen dirigent
en orkest ontstaat, wanneer ie leider zelf zijn
noten niet bij name kent. Ferrero weet zich
echter te redden en zoodra een foutieve noot
kier of daar in •het orkest klinkt, zingt 'hij
hem na en zegt heel beleefd pas ... mede
vost pleit... en dan ringt hiVde juiste.
Peer grappige bijzonderheden van den
correspondent, die een. repetitie bijgewoond
heeft en eenvoudig verstomd was over de
ontzaglijke prestaties ván zode jong schepseltje.
Verder moet van eenzijdigheid geen sprake
zijn, daar hij met een even groots, verbindende
virtuositeit en jnietheid van opvatting Cher.
freitagewanbermit Parsival en Ouverture Egmoot
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Bertha V.a.
l'it Duiachland komt de verpletterend,.
tijding, dat Bertha von Suttner die zoo onr.
staglijk veel voor de vredesbeweging gedaan
heeft, op 7 1 jarigen leeftijd ie overleden. Wie
kent niet baar' „die Watten neder!" Nu heeft
ze zelf de wapens neer moezen leggen — te
vroeg nog. Heel Duitechland zal Frieda..
Bertha beweenen, en in gedachten uitgeleid,
doen naar Gotha, waar het stoffelijk °veracht
verbreed zal woeden.

ANNA VAN DER HORST,

GEDIPLOMEERD DAMESKAPPER. '
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dirigeerde, als Berlina Marche flongroise raf
Guillaume Teil.
Gelukkig meldt het verhaal erbij, dat Wil
mare zijn taak aan den leem/laar ie afgelotapen,
weer een gewoon normaal kind wordt, ouden.
gend, guitig en kinderlijk, een bijna enge.
looliijke, doch gaarne aangenomen bijzonderheid
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BERTHA VON SUTTNER.
•

Een zeer groot verlies heeft de menachlteid
in de afgeloopen week geleden. — Bertha
von &tram is heengegaan.
Aanhangers van de vredesbeweging zullen
haar dood het diepst betreuren. Wie heeft,
als zij, 'een pleidooi neergeschreven veer het
heilig recht, voor de gebiedende noodeakelilheid dezer beweging? Wie zal ooit' als zij .
een oproep doen, die gehoord en verstaan
wordt tot in de verste hoeken der aarde?
Wat heeft ooit krachtiger gewerkt aan den
bloei der vredesbeweging, dan Bertha von
Suftoets boek: die Waffen nieder?
Kent ge het werk? Misschien niet — het
opgroeiend gedacht gaat wellicht era boek
van vijftien jaar geleden voorbij! Myr 'dan
boebr
bid ik u, neem het en lees het!
is alles waard voor het tegenwoordig geslacht, dat geen oorlog gekend herij en er
daarom wellicht te makkelijk over gaat tienkan.
Dit boek is alles waard voor de vredesbeweging. Wie het gelezen heeft —die heeft al
de rampspoeden van het jaar 1866 meegemaakt,
al de ellende van 1870. — Die begrijpt maar
één ding niet, nl. hoe Geit in een wereld,
waar een dergelijk boek te lezen is, verhalend
ellenden in die wereld werkelijk en waaraelitig
gebeurd, hoe ooit dan een kroonprieri, een
toekomstig keizer, kon zeggen, dat °ogenblik,
waarop de oorlogsverklaring bekeid.,gamiakt
wordt, het schoonste °ogenblik is in het leven
wn. den soldaat. -Die raboepries—kent
oorlog niet. .— Maar daar is het boek: Die
Waffen nieder! en nu long niemand meer
doen, alsof hij den oorlog niet kende, z66
heeft ze 't geschreven, Bertha von Suttner,
de gepote •yredesapostel !
Ontzaglijk ie heer emoe« geweest. In 400000
(vier honderd duizend) exemplaren is 't alleen
al in Duitschland verkocht. In hoeveel talen
is het niet vertaald! Waarlijk, het héeft de
wereld veroverd, het is ah een bazuin geweest,
klinkend tot in de verste hoeken der Aarde?
Barones von Suttner was van zichzelf een
gravin Kinak'y, 9 Jan. 1843 werd ze geboren.
Haar vader watt een Oostenrijksch luitenantveldmaarschalk, haar moeder een onrustige
verkwistende vrouw. Bertha verloor haar vader
vroeg, en haar moeder beheerd_e_roo slecht het
familiefortnin, dat de jonge gravin een betrekking aan moest nemen ab gezelschapsdame, bij een adellijke familie van Suttner.
De zoon dee huizen Arthur baron von Suttner,
kreeg haar lief. Doch de familie begeerde.niet

Feuilleton.
10)
VROUWEN REGEERING.
Naar het Duitseh van A. OSKAR Ktauszstaart.
(Nadnik verboden).
Een' equipage kwam het plein oprijden en
toen ze naderbij kwam, herkende Werner het
rijtuig van geheimraad Kersten.
„Wat mea hj sou eroegirier doerr?"vmeg
hij zich af. Hij zette zich aan zijn schrijftafel
en deed, alsof hij ijverig bezig wee.
De werkman ia brandweeruniform, die buiten
ordonnancediensten verrichtte,
de deur
.
Mijnheer Kersten".
Werner sprong op en ging zijn ouden vriend
hoffelijk tegelhoet.
„Goeden vroegen, beste vriend!" riep Kernen.
„Ik hoop, dat ik je niet al te zeer stoor. Ik
kom met een heeleboel ennetjes. Het nieuwste
eerst: je bent gisteravond plotseling verdwenen
en ik moet me bij je verontschuldigen. Ik had
met Dor) eo ~vroon Schotteline afgesproken,
dat- wij vieren, de beide dames, jij en ik, aan
één tafeltje 5011peeren zouden en ik had de
opdracht, je uit te nodigen. Dat heb ik, toen
ik je sprak, vergeten. Toen vertelde hlioter,
dat je weggegaan was, omdat je je moe voelde
en je vanmorgen-vroeg op je bureau wilde zijn.
Ik hoop, dat je mij* verzuim niet kwalijk
genomen hebt. Ik beu ren orde Man, die een
heleboel aan zijn hoofd heeft. Ik heb iielfe

Hoofdreda~de:

mevrouw .8.. LUMEN—REM&

.

dit 'armelijk van baron Arthur met een vrouw
;onder .geld, en gravin Bertha moest haar betrekking verlaten. Ze vond een nieuwen werkkring als dame des huis. bij Alfred Nobel,
den beroemden Zweedsehen scheikundige
stichter der Nobelprijzen. Baron Araur wist
ondertuatichen" bij zijn familie zijn zin door te
drijven en Alfred Nobel moest zijn jonge,
intelligente huisdame mimen. In Wemelt werd
het huwelijk voltrokken en het jonge paar
misdl naar den Kankaans, waar ze een zomer
logeerden bij een rijke grondbezitster. Hierna
vestigden de von Suitnera zich te TiBis en
beiden werkten van nu af met alle energie
voor hun brood. Baron Arthur gaf Duitse/e
taallessen, deed verder wat zijn hand vond te
doen, ja, teekende zelfs tapijtpatronen voor
een fabrikant. Barones Bertha ging rang- en
pianolessen geven en de rijke vriendin, vorstin
Gdoili, 'hielp haar ~essen te verkrijgen.
Man en vrouw baten schreven in allerlei
Dementen en tijdschriften en zoo werd hun
positie langzaam aan gevestigd.
Toen kwam sdie Waffen »ieder!. én de bescheiden' vrouw, in stilte voortwerkend naast
haar energieke» man, was op eenmaal een
wereldfignur geworden. Zeer groot en daadwerkelijk ie haar invloed gewoed.
Zij heeft meegeholpen aan het organiaeeren
van de .vredesbeweging in. Europa.
Toen haar oude vriend Nobel de beroemde
en 'ordelijke Nobelprijzen ging stichten, was
het, die hem bracht :,tot het instellen
van den Nobelprijs voor den Vrede. Zij heeft
ia
don Meet gegeven-tor& VMdetTffirt- greesen in den Haag, tot de stichting van het
Permanente Hof van Arbitrage. Ze heeft een
eigen orgaan gesticht: het tijdschrift die Watten
Nioder !" Tot kort voor haar dood schreef ze
de geschiedenis van den dag in de Friedenewarte.
En baar verdiensten zijn overal erkend.
Toen graaf Moerawief de kabinetten der
mogendheden ging _ afreizen in _opdracht van
.den Deer, om de eerste vredemonfinentn
bijeengeroepen te krijgen, ging hij eerst Bertha
von Suttner bezoeken.
Bij de officieele opening van het Vredespalen
werd haar een plaats toegewezen te midden
der hooggeplaatste en invloedrijke personen,
die aan. de stichting van Vet paleis hebben
meegewerkt.
Ze heeft het nog-mogen -zien, Het Vredespaleis! Dat oogenblik zal voor haar de kroon
op haar werkzaam leven zijn geweest.

Beaam vee ekinrivrreriberui EN 1:imams:
KN EU T ERDIJ 16, 'is.GRAV EN H AG E.
TleuZPOoNrali.

PRIJS DEN A DV EHTENTIEN:
Van 1-6 regels f 1.21. Elke regel meer f 0.20.
Groote letters worden naar plaatsruimte
berekend. Bij- abonnement belangrijke-1~g

Moge zij nu in welverdiende roste slapen,
in onvereittorden vrede rusten. — Haar naam
kal niet vergeten worden — haar werk ie niet
te vergeefst& geweest.
S.

kleinen troep mannen, een heel, een bitter
jaar lang.
Haak man zat gevangen, eenige uren verder
naar 't Zuiden, te Culemborg , op het slot
van zijn doodsvijand Hendrik van Vinnen den
belegeraar. Zij had i,ok een gevangene, een
klein kind, een jongetje, dat ze had laten
stelen uit het slot van Vinnen, om een gijzelaar te hebben voor haar man._
Zware Moeiten beukten dag aan dag de
muren van haar slot. De pijlen der belegeraars
kozen eiken dag
slachtoffers — haar
voorraad levensmiddelen verminderde snel, en
nergens was gelegenheid, die bij te vullen. —
Stel u zulk een jaar voor, gij vrouwen uit
dezen tijd! Stel u talk een dag voor!
De slaap is gekweld geweest door al de
ellende van den voriger dag.
Nauw zijn de oogen open., of daar begint
het weer, het ontzettend ramden der muren. —
Het ontbijt moet genuttigd winden, en elke
bete is er een te veel. — Van de transen
komen weer nieuwe Jobsmaren. —
Eindelijk , na een jaar, toen het slot bijna
in puin lag, de laatste kruimel broeds was
verteerd, de bezetting geslonken was' tot op
zestien mm — toen gaf Vrouwe Bertha zich
over. Met de zestien man, werd ze naar Dordrecht vervoerd. Haar werd 't leven geschonken, maar de zestien mannen meeaten loten
om hun leven -- acht moesten er vallen.
Wat dat voor Vrouwe Bertha geweest zal
zijn' Haar werd de vrije aftocht verzekerd
»aai een slot uit haar eigen erlteli~Iagi,__
De was zelve een van Arkel, uit het „Stoutste"
geslecht van Holland. Wel had ze bewezen
`eenvan Arkel te zijn.
•y Zoo gaarne zonde» we verder nog iets van
rtha van Arkel hopren. Doch de kronieken
wijban over haar en over het feit, of ze nog
haar man, voor wiens erfgoed ze zoo
den had, terug heeft mogen zien.

reveleerde ma Mevrouw Bietkerdnort.
Onze juridische medewerkster, mevrouw B.
Bakker-Nort te Groningen, is deze week aldaar
gepromoveerd tot doctor in de rechtsweten:
schap op een proefschrift, getiteld: sSchets
van de rechtspositie der getrouwde vrouw in
Duitschland, Zwitserland, Engeland, Frankrijk
en Nederland..
Mevrouw Bakker-Nort zegt- in dit haar
proefschrift:
,Ilg
a Doe1 van deze studie is de aandacht te
vestigen op betere en rechtvaardiger regeling
van de rechtspositie der getrouwde vrouw in
het buitenland en nogmaals 'het licht te laten
vallen op onze verouderde achterlijke huwelijksweing, ia zooveree deze dè echtgenote
en moeder betreft..
Bij haar dank aan baar promotor zegt zij
hem ook hièrvoor te danken dat zij de vrijheid
heeft gekregen eigen meeningen neer te.schrijven, ook al konden deze de volle instemming
van dentoogleeraar niet altijd verwerven.
De 'eremieten van de Vrouwenkroniek zullen
zeker wel instemmen met onze hartelijke gelukwenechen voor onze medewerkster. De zorgen voor hare promotie waren 't, die haar
beletten in de laat te veterane een von haat
belas wekkende,;heldere en boeiende artikejcg
toe te 'zin
alen, maar ze heeft ons nieuwe
bijdragen toegezegd voor den tijd, die nu
gekomen ie, den,tijd, dat ze gepromoveerd
zou zijn.

BERTHA VAN IJESELSTRIN.

Den edelsten krijg heeft ze gevoerd. —
Bertha von Suttner. Oorlog aan den Oorlog!

Nu de romer daar is; trekken velen weder
op de fiets of per boot, ja, wie heel modern
'is, zelfs te voet, door de echootoe vaderlandmhe dreven. En wie elan tochten maakt in
Holland, met zijn vlakke landen,zijn groene,
weiden., zal zeldzaam bekoord worden door de
rust van het landschap.
Rust! Die groote rust brengt ons aan het
mijmeren, en dan is het vreemd om er aan
herinnerd te woeden, hoeveel op deze vlakke
gronden- geleden- en gestreden- is geworden
— hoe elk dorpje heelei verhalen van krijg
en oproer kán vertellen. —
Zoo stil is het dorpje Usselstein. Zoo rustig zijn de grazige weiden er rondom. — hn
hier streed een vrouw aan het hoofd van een

vergeten, je te vertellen, dat mijn zoon uit
Oost-Afrika naar hier onderweg is. Hij heeft
me een telegram gezonden, dat hij zich wat
beter voelde en dat hij van de zeereis veel
voor zijn herstel verwacht. Ilij komt drie
maanden met verlof. Ik was zoo blij met dit
bericht, dat ik aan niets anders dacht. Ik
ben nu verlost van den angst over den jongen
'en je kunt je wel indenken, hoezeer ik mij
verheug op een samenzijn van drie maanden
met hem. De dames, vooral Dora, hebben
mijn verontschuldigingen niet willen aannemen.
-Ze s rvesden,thirre je—b -Wdie—iitelde. en ze
hadden juist zoo graag iets gedaan om hare
dankbaarheid te tonnen, voor de vriendelijkheid, die je Dors hebt bewezen. Er, heerachte
bepaald een beetje ontgraat:Meg aan tafel,
wat—ik IMEI—WifeIend7,71d7 omdat ik cre
oorzaak ervan was. Ik mag misschien de dames
in den loop van den dag wel gaan vertellen,
dat je de mak niet verkeerd hebt opgevat;"
„Wel, heelemaal niet, waarde mijnheer
Renten, en, als ik openhartig mag zijn, het
ie me aangenaam, dat n het vergeten hebt."
„Meetlat?" vroeg Kersten verwonderd. „Omdat ik het niet 'wettig . gevoeden zou
hebben, te blijven en Mede aan te zitten,
bereid om alle vriendelijkheden te aceeptraren,
die teen mij schuldig was, of liever meende
schuldig te zijn. Juist omdat ik alle dankbetuigingen en vriendelijkheden ontloopeu wilde,
ben ik weggegaan en ik hen blij, dat het zoo
is geloopen.
„Neem me niet kwalijk, beate vriend, maar.
wat je daar liegt, ie mij totaal onbegrijpelijk.
Het kas je teek niet onaangeariant zijn, aan

tafel te zitten met menschen, die denkbaar
gestemd zijn jegens je:"'
„Onder andere omstandigheden natuurlijk
niet maar als men zich zoo onbehagelijk voelt".
- Werner brak plotseling af en Kersten zette
groote, verwonderde oogera op.
»Onbehaaglijk? Mijn hemel, wat praat je
toch? Is er iets niet in orde, bevalt je het
een of ander niet? Spreek toch vrij uit tegenover mij. Alleen geen bondeeren, geen wrevel!
We zijn toch mannen en geen overdreven
vrouwen. Wat is er gebeurd_"'__
g-e-heimraatl, niets! l.k ve rzoek u
dringend, geen onjuiste gevolgtrekkingen te
maken uit mijn opmerking! laten we inplaats
»onbehaaglijk" zeggen „onzeker," ofschoon
ook dat het_Luiste woord niet es tia ,.aiet9.
jeWurt; ge behoeft u niet ongerust te maken!
Maar de verhoudingen hier zijn niet normaal,
dat heb ik u van het begin af al gezegd.
Wanneer ik met juffrouw Buchwald tezamen
hen, mis ik de onbevangenheid, die ik jegens
iedere andere dame bezit, want juffrouw Inchwald is mijn Chef. Ik ben afhankelijk van
haar, ik ben haar ondergeschikte. Ik weet
niet zeker, hoe ik mira verhouding tegenover
heer zal inrichten. Ik heb altijd het gevoel,
*Mof ik niet den goeden middenweg bewandel
tutiechen de terughouding, die ik als ondergeachikte moet betrachten en de hoffelijkheid,
die ik baar als dame venichillilijel ben. Tusechert
mij en jasrouw Ituchweld staat snede de
schade« van pikje voorganger."
De geheimraad sloeg met de vlakke hand
mi de tafel.
„Dat verduivelde geklets!" riep hij wit.

TOP NAEPP.
Top Neef gaat een reis naar Indië maken !
er waarschijnlijk lezingen houden —
'dik kan zoo langzamerhand niet meer over
achteruitzetting klagen! Hoevele onzer beste
kunstenaars zijn et al geweest, hebben
laten profiteeren vno hun gaven! En thans
komt Top Noir,- dé eerSfe. araer - Vrdewelijke
literatoren — 't is moeilijk te zeggen, welke
schrijver boven haar gaat.
Onze beste wemelen voor haar Op hoor
tocht! Moge zij behouden tot ons terugkeeren
en • ons wat van haar Indische reis vertellen!
„Daar heeft de een of de ander je weer
wat in het oor geblazen, natinulijk verdraaid,
onjuist en overdreven. Ik weet al,, wat je
Negge, wil. Je voorganger ,V219 MI Metier,.
ezel. Dij had list zich in het hoofd gezet,
met Dora te trouwen en hier baas te werden.
• Ilij kwam ongevraagd dagelijks in Saar)
kirchen, onder voorwendsel van dienstaangelegenheden en met de onbeduidendste kwestim,
bleef dan urenlang de dames vervelen, maakte
steeds duidelijker toespelingen omtrent liefde,

wriaxing en ttonnen,_ronlo

te vervelen en 7,1i Val, hem ontslagen wilde
werden. Zr ging op 'reis en liet hem zijn
ontslag geven. Ze heeft zoo moeten handelen
uit noodweer tegenover een tnetkoben dwaas.
ij_ gedraagt jebehoorlijk. en-menroltegeirever-.
haar. Wet heb je dus te ,raszen, wat maakt
je bezorgd, zenuwachtig of onzeker? Vindt je
Dora Buchwald onsympathiek?"
„Neen, neen,. juist het tegendeel!" antwoordde Werner en in liet volgend oogenblik
had zij zich zelf wel voor den mond kunnen
slaan. Ilij voelde dat liet bloed hem nmr
gelaat steeg en dat verwarde hem zoo; dat
hij otistimeehatigend :dotterde
„Ik bedoel — ik wou zeggen
rotte
Buchwald is mij natuurlijk in grenen deel))
onsympathiek
In tegendeel, ze beeft alle
eigenschappen, die -n eens tegenover mij" in
harte roemde."
liet doet uw plezier, dat je dat ingezien
held," zei kersten „terneer verwondert het sic
doe, dat je je niet beheaglijk gevoelt. .% Is je
werkelijk luidt torsie», welke prijzen.* aanlig,
eigenschappen Doe bezit. dan no je oeren. dat
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CONCOURS HIPPIQUE HOUTRUST.
_
Mondain genoegen, telkenjare met verlangen
tegemoet • gezien door heel sportlievend den
Hang! Elegant schouwspel, door vereeniging
nap sport ,en weelde gemaakt tot een gedistingeerd, verfijnd genot, hetwelk zoo gtied past
hij de luxueusel vorstelijke residentie. Hee
prachtig leenen de breede, groene dreven, die
naar het terrein leiden, zich ertoe, een ninlije
ring • te. vormen voor de sierlijke equipages,
de luxe auto's, de kranige ruiters, die sich.
conedurs-waarts - begeien. Pln als dan het concon. twee, drie dagen aan den gang is-eo de
attracties voor het groote publiek beginnen op

belangstelling. Doch al die factoren den tweeden
dag gunstiger en vooral met het oog op het
geanimeerde programma bonden we dit niet
genoeg loven.
Want die tweede dag bracht, behalve vetschilleede keuringen (o. a, officierendienstpaarr
den-keuring, waarbij prachtige dressuur te
genieten vn.). de Manston-Coaching! Dat dit
nummer trekken sou; laat zich hoeren, Vddr
en tijden@ lat Middag-programma vullen zich
dan ook terrein en ktibunes met een uitgelezen
publiek en er is een' levendig va et vient van
rijtuigen en anto'n.
Nietwaar, iemand die zichzelf respecteert,
gaat niet- te voet naar het concours hippique I
Dit zon een even groote inanque aan goede

Coach and four l Wat een herinneringen
aport-animo meer actief te koele;,. teen de
wekt dat bij ons op aan Engeleche platen,
laatste deelnemers .pas den ring verlieten en
Engelache verhalen, beide onderwetech, maar
we zelfs ongedeerd den hoofdinghng door
allebei gezellig, dol-knus Een vroolijk geschil-. mochten, in laats ion, zoolde dp elk ander
derde wagen en dan liefst een dikke koetsier
tijdstip van den dag, geridgeobattend te worden •
erop, met bolle wangen van het hoorn-toeteren
weggekeken van eiken ingang behalve de ach- •
ook al soo'n gezellige ondeetveteche. Laten
terdenr -bij de Boechjea van Poot. Ja, een
we echter niet laakbaar afdwalen in meer of
tennisser van Hontrust heeft in de paardeweek
minder volmaakt* specimen van Oud-Engeleche
geen leven en ik kan zeer goed de verzuchting
vervoermiddelen , doch historie-getrouw de deelnavoelen van de Nurks die, verbolgen dat hij •
nemers vermelden die aan desen rit meededen
niet eens het .grepapad naar de banen mocht •
volgen, tegen den portier uitviel': het lijkt en de voornaamste prijzen tichelden.
Ten eerste dan Jaek Wrushingron, die het
wel of een- tennisser mens& ...ah paard Is!' Men vergevemij deze onzakelijke intweirring,
eerst aankwam; -t. v. Hoboken met zijn keurig
span, verwierf de • tweede prijs, f 350 die hij,
waartoe een *verkropt tennisgemoed ,me veraardige bijzonderheid om te vermelden, wegleidde. opdat ik vlug mijn voserag ~volg,
acid*
voor de armen.
De derda dag bracht eend weer regen, regen,
De. gedistingeerde grijze hooge ,hoed werd
doch 't klaart op. Gelukkig, want 't is een .
aardige dag voor ....Vandaag rijden de dame..
veel gedragen. Enkele mode jassen asgen we
natuurlijk ook weer terug bij het springconcours.
Een teleurstelling wacht ons: van de acht
De nummer., die gerede. werden tijdens, inschrijvingen komen er slechts drie op.
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re dagen, in den vorm van dames-rijnummers
vierspannen of springconcours, dan is de aanblik van Groot-Elertoginnelaan, Stadhouderslaan en Stadhoudersplein werkelijk buitengewoon, door de weelde der toiletten, de loze
der voertuigen. En als 't kan zonnig weer!
Pat ie zoo noodig, al die weelde, al die
vroolijkheid overgoten met een gouden lichtschijn. /onder deze voornaamste ,,Schmucka
kan het sportief vroeg-zomer-feest niet.
En helaas, we moeten er dit keer naar alle
waarschijnlijkheid maar mee tevreden ,zijn, als
we zoo nu en dan stiefmoederlijk een beetje
zonneglans cadeau krijgen, om de rest van
den tijd maar gedwee onder een mot: of stortregen op het terrein te vertoeven, of angstig
van onder het tribuncdak uit te loeren naar de
leelijke kop-wolken, die zich aan den horizon
vertoonen, of de egaal grijze lucht, die' zich
dreigend over alles heen welft.
De eerste dag verliep heelemaal zoo'n beetje
triest. Geen weer, weinig publiek, weinig

begrippen omtrent hippische sportfeesten beteekenen , als het spreken van een paard zijn
,,pootena of het absoluut foutieve woord paard
in-plaats speerds welke benaming elk rechtgeaard viervoetig 'deelnemer beslist toekomt.
Wat toovert de zon toch niet te voorschijn.
De mensehen uit hun huis en de fraaie toiletten
uit de kast. Want ze rijn er, de bij uitstek
fraaie toiletten, en ze wachten slechts op een
beetje gunstige ontvangst door het weer om
stralend in vollen luister te voorschijn te
komen.
We hebben kunnen constateeren, dat de
Haagsche dames klaar zijn voor het fraaiste
zomerweer, dat zich denken laat, want de elegante toiletten, die we zagen, waren het een
na het ander :1- rijker en smaakvoller.
Vroulijk schettert de muziek, dames en
heerera bewegen zich in bonte wemeling over
het terrein, uniformen geven hier-en daar
een pikante schittering tusschen het stemmige
civiel der andere herren.

alles aan haar klaar, eerlijk, zonder vidschheld en zonder bijgedachten is. Ik zou toch
denken, wanneer men zoo iemand fil,lr zich
heeft, zij het vrouw of man, dan gevoelt men
. zich toch veilig en niet het tegendeel."
„I" hebt gelijk, mijnheer Kersten, groot
gelijk. ik zie het in; ik ben met een voorop.
gestelde meening hier in deze verhouding
gekomen."
Dat heb ik dadelijk gemerkt, toe» je hier
kwam en dadelijk gevreesd. Zie nu maar van
deze voorbarige ineening af te komen. Ik
dat.je alle reden hebt, je- niet allerlei
dingen te suggereeren die je innerlijk evenwicht kunnen verstoren.
En dan wil ik je nog wat zoggen, beste
vriend.' .le kunt me gelooven, want ik ben
eer endé- men Mrt veeradFffinding men
went aan alles, zelfs aan een verhouding, die
je abnormaal noemt. Zeker, ik geef to, het
niet aangenaani, een jonge dame tot meesteres
te hebben, als men in jon positie is. Doch
daaraan went men. Maar nu hoop ik je
HL de stemming gebracht te hebben, dat ik
een verzoek kan doen en wel uit Mam
julirouw Bueliwald en in bet belang van
den dienst. lIr' bedrijfsleider van de .1ustill ac•enkolrumijn, ,le mijn-inspecteur Ilnindt,
heeft gisteravond een .beroerte gehad en is
haar het mijnwerkers-hospitaal gebracht. Er
...rilt aan zijn herstel getwijfeld. Bij het
.1 iistinu-serk zijn grome verbouwingen; het
helpt je dus niets je moet de leiding Van
de .1 ening:g-gelere ook op je urmen. Ik koop,
dat je geen tegenwerpingen en moeilijkheden
tolt maken. Je heat wel slechts aangesteld
41: directeur van het walwerk, ~ar ~eerlijk

wordt je inkomen verhoogd, als je ook nog
de leiding van de steenkolenmijn „J °Minus"
op je neemt. Je bent echter tegelijkertijd als
toekomstig director-generaal aangewezen en
het is dus logisch en verstandig, wanneer we
niet nog eens een nieuwen leider voor het
.1 ustinus-werk engageeren, maar dat jij geheel
naar je eigen inzichten en wenschen de verbouwing- laat doen en dan, als je eenmaal
directeur-generaal bent, naar eigen believen
een bedrijfsleider voor de .lustins-mijn kiest.
Ik weet wel, dat je al enorm veel werk hebt;
,k- weet dat jo p annen ontwerpt tot vergrooting
en uitbreiding van het walewerk. Om je goedgunstig te stemmen, wil ik wel vast zeggen,
dat ik volkomen instem met je plannen en
'Raf ik er geen oogenblik aan twijfel, of ze
zullen geheel naar je zin worden uitgevoerd,
Wees nu echter ook -eens gemoedelijk en zeg
ja op ons verzoek. Teveel arbeid was nog
nooit een beletsel voor je; je behoort tot de
geniale mensehen, die voor nieuw werk steeds
nieuwen tijd weten te vindin."
Werner glimlachte en verklaarde: „Mijn
beste waarde geheimraad, het is lieusch
niet twintig, mij onder zoon stortvloed van
'vleierijen te begraven. 1: zegt, dat liet een
wenech is van, e en eau de eigenaren der
werken. Zoogte u terecht opmerkt, heeft een
overvloed van werk mij nog nooit afgeschrikt.
ik ben bereid, de leiding van liet justinuswerk op mij te nemen.
„Dat in goed gesproken", zei Kersten, .nu
herken ik weer mijn ouden lVerner. En die
onzinnige suggestie -van vrousteribeerrebrippij
en elle mogelijke kletspraatjes laat je ma maar
gaart uit je hoofd verdwijnen. Mijn rijtuig

Hypploue op Hoorn., Junisolo.
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Mevrouw Wilkens (Utrecht) berijdt Le
de afwezigheid der coaches (ze maakten een
heden, toer, over Scheveningen) hadden leen
charmeur (eigenaar kapitein Wiltna); Freule
v. d. Duro en Mek Loden berijden
groeten concurrent aan deze, want de aardige
}lubt
indinTTirdie-afrijdéidi wagens met hun
en Ravensburv, van den beer • llorstmann te
Wassenaar. Een bijzonder bekorende aanblik
prachtige bespanning en kleurigen last bleef
nog lang in het geheugen hangen.
die drie elegante amazones, die stuk voor
Doch die nummers (eenspannen en de o4istuk keurige rijkunst te zien gaven en ons
slechts te meer deden betreuren, dat de andere
cierspaarden van 's morgens) konden er wei
en vooral de laatstgenoemde veroorzaak
dames niet opgekeinen waren.
een spontaan enthousiasme bij het publiek d
En nu, terwijl we dit schrijven, begint de
die schitterende prestaties, welke ze te zie
vierde Course-dag met een heerlijk zonnig e.
gaven.
frisch weer, dat ons alle verwachtingen voor
De terugkomst der coaches bracht begri
het verdere verloop doet koesteren.
pelijkerwijse weer veel levendigheid eo het eira
Zaterdag, tot besluit van het Concours,
van het programma werd gevormd door he
_zal een jachtrit gereden «orden, aangeboden
altijd weer opnieuw boeiende springconchri
Jammer is het, dat dit altijd zoo laat aan ,
INGEZONDEN MEDEDEELINOEN.
vangt en non lang duurt, want voor een ge-2
Prijs . per regel 40 cent.
woon sterveling, die zijn huishouding en
dag-indeeling niet volkomen inricht naar de,.
course-week, is er aan tot-het-eind-toe-blijven
geen denken.
Ik wil wel even eerlijk verklappen, dat
we, na den maaltijd, alweer rustig aan kwamen
NOORIZIMIE 140.
peddelen met ons racket in den arm, om op
751.5F9211 8195
een anderen hoek van het terrein ons eigen
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staat voor de deur; we moeten .nu naar het
Juatinim-werk. Ik zal je daar aan de beambten
voorstellen en je moet daar onmiddellijk de
hand aan het werk slaan, want de Justine.groeven moeten zoo !moedig mogelijk in volledige exploitatie komen, daar we andere geen
steenkolen genoeg zullen hebben voor onze
andere bedrijven. Je zult • nu op twee verschillende plaatsen moeten werken en je tijd
verdelen. Je hebt echter je rijtuig tot je be•
schikking en kunt zoo noodig ook gebruik
• maken van een auto. De kleine auto van de
dames, die toch weinig door haar wordt gebruikt, zon heel geschikt voor je zijn. Je
neemt ons de :ergen van de schouders en we
zullen je er allen dankbaar voor zijn. 7ooals
ie weet. ga ik met je plannen betreffende het
Thresia-werk accoord, echter moet je wel bedenken het is van veel meer gewicht, dat de
ustinuegroeven in vol bedrijf komen, dat
daar de uitbreidingen en Vernieuwingen met
spoed gereed gemaakt werden, dan dat de nieuwe
projecten betreffende het welwerk worden
uitgevoerd. Steenkool is nu eenmaal het 00misbare ' voedsel voor de' inditetrie en zonder
voldoende kolenpeoductie kan men niets beginnen. Neem je hoed en jan en ga maar
direct mee. Met mijn rijtuig zijn we in twintig
minuten bij de J ustinus-groeven en kunnen
dan onmiddellijk afdalen".
Werner deed inoperiteur Isolatie bericht/toekomen, dat hij met geheimraad Kenteu naar
de .Justinusgroeven von gegaan en dat hij
waarschijnlijk niet voor den namiddag zou
terugkomen.
t briering lucide Kerrie» tot Werper:
„la de 4)estimniogreenn zijn 3000 antiek»
•

en 90 beambten werkzaam. De hoofdzaak ie,
dat de dwarsgang naar de Kleophas-mijn gereed komt, wij hebben daar twee jaar geleden
een belangrijken brand gehad, die wij door
afdammen tot staan hebben gebracht. We
moeten nu echter met onze dwarsgang daar
vlak langs en zulks vordért, soos's je begrijpt,
de grootste voorzichtigheid en oplettendheid.
De mijnopziener, waarover je beschikt, zijn
geschikte en flinke lui, maar hebben geen
initiatief. Krachtige leiding ie daarom onontlerirlijk, wil alles nese wenech gaan_ Neem
daarom een goeden raad van me aan, beste
kerel, overdrijf de zaak niet en werk niet te
veel. Met iemand woals jij, ie men wel verplicht een dergelijken marl uit te »preken. Als
je er hij neer valt,_Ioopt -de boel in de mar —
Laat de projecten van het ~werk daarom
maar wat rusten, hoezeer je die ook ter harte
gaan en breng vooral de Judicium-groeven tot
haar volle productie. Daarna kunnen we al
onze aandacht berieden aan je plannen betreffende de 'lleresia-mijn."
„Ik dank u voor us goeden raad" verklaarde
Werner, „maar de krachten waarover een
menech beschikt, stellen hem vanzelf een
grens, welke hij in zijn werkzaamheid niet kan
overschrijden."
„Men moet echter zijn krachten niet overmatig inspannen" meende Kersten.,Daar rijn
we roede aan de J witirnue.groeven aangeland.
De beambten zijn reeds telefonisch ingehakt,
dat ze in de mijporintine aaowwg6 moeten
skin oes aan je te woeden vaergeeteld. Binnen
les lul( mar sijs we wan des remt oew eet
Wegwerk la ongentieliouw te nemen."
Wordt vervolgd.)

ta.

door directie en elientále der Tatteraall-manege.
Behalve de terrein-rit is er een jachtparoonrs
aan verbonden, hetwelk echter zoo ia ingedeeld,
aar niet-liefhebbers daarvan het kunnen overslaan, om den stoet op een ander, afgesproken
punt weer te ontmoeten.
Mogen de weergoden nu maar wat mild
gestemd blijven, opdat ook de herinnering
aan dit concours hippique een prettige rij.
•
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BAD-Mutsen.
BAD-Handschoen
BAD-Handdoeken.
BAD-Sponsen.
BAD-Zeep.

andere, die het werelkimpioenschap verwierf -liademoiselle de Broquedis.
Herinnert ge n halir beeltenis nog, zooals
toen in de bladen wam Wat een Se-ka.heid, wat een élégance, wat een lieftalligheid. —
Dit is wel een heel andere verschijuing!
Mademoiselle de Broquedis werd in de
voorlaatste ronde geslagen door het nieuwe
wereldwonder. Moge het der zestienjarige niet
naar 't hoofd gaan, z<níveel roem en eer!

Engelsche prenten en hippische sport.
VROUWENSPORT.
De nieuwe wereldkampioen -voor
tennis.
Hier is ze, Suzanne Lenglen, het tenniswonder, 10 jaar oud! De kranten hebben u

~Maan.
os
al van haar prestaties verteld; over de geheele
wereld klinkt haar roem. De telegraaf heeft
haar naam naar alle hoeken der wereld over'""--ge'bvacht, haar beeltenis verschijnt in elk geillmtreerd blad, dat sich zelf respecteert —
wat ia het tegenwoordig makkelijk om wereldroem te veroveren !
-Hier ie ze-dan. -Verledeiriaar Irae het-een

Tijdens de rennen op Houtrust,
heeft de firma' Begeer de welwillendheid gehad, een harer vertrekken in het bekende
pand aan het Korte Voorhout af te staan voor
een tentoonstelling van kostelijke Engelsche
prenten, voornamelijk op de hippische sport .
betrekking hebbend. Er is een prent van Ward,
voorstellend een alleenstaand, onberedeh paard
in een weide. liet is. een meesterwerk, deze
zwarte kunst-prent„ zelfs voor Ward, die toch
wit technisch kunnen betreft, zulk een hoogte
heeift bereikt.
De kunstenaar en de splartOriii7beide, moeten getroffen zijn door de uitbeelding van een
paard, gelijk Werd 'die gaf, toegerust als hij
was, met groote kennis van liet dier.
Behalve var, Werd zijn hier eenige gekleurde
en ongekleurde Morland.prenten rustieke tafréelen, waarin blijkt dat ook Morland degegke studie van het dier maakte.
Misschien is het niet erg hoffelijk eerst het
dier te noemen, daar men toch weet op een
Morland-prent altijd een schoon landmeisje
of trouwe moeder-en.echtgenoote op een idyllisch plekje natuur -gezeten, erbij .te krijgen.
De uitbeeldin der beamen o de Morlandprenten is ni -n stil van et geheel. Juist
de voortreffelijke eenheid in den stijl van zulk
een geidealiseerde boerenhoeve, maakt er een
van de bekoringen van uit.
De hciriferschetel van deze keurcollectie zijn
echter de paarden. Vier Derbywinners staan
daar op een rijtje. Scherp teekenen ziek de
vormen van jockey en paard tegen de lucht
af, men voelt aan . de bewuste rust Van paard
en ruiter met beroemdheden te. doen te hebben. Het zijn juweeltje deze vier prenten.
Ook van Hout hebben we werk gezien. Smakelijk karakteriseert deze. Een springend paardje
wordt van louter elegance haast een hert. In
sommige onderdeelen gaat dan deze knust op
een scherpe Jaminsclie teekening der node
meestere gelijken.
Zou men van EllgtdRISE'prellten met paarden

kannen !preken zonder te gewagen van de
foor-in-hands- of de diligences oftewel de stage
coaches?
Heele curieuze ziet men erbij. The Go,
heet een prent waarop een jonkinan in een
koets gezeten (ons trouwcoupeetje) zijn bruid
gaat afhalen. Er is zddveel werk gemaakt van
paarden, koets en landschap dat de jongeling
er .eigenlijk wat bijzit, althant het minst belangrijke deel van de cezemonie gelijkt.
Welk een innige belangstelling voor 't paard
er bij den Engelschman zit, men kan het op
deze prenten, nog eens ervaren!.
.
Inderdaad is er voor een paarden-leek doch
kunstminnaar, gelijk -voor een kunst-leek als
deze-tentoonstellinggenieten.
A. ne- II.
EEN JEAUGDIGE
Alhoewel door alle eeuwen heen vorstenkinderen soms in de wieg aan elkaar beloofd
waren, is een huwelijk, als waar we hier
melding van gaan Maken, toch een groote zeldzaamheid geweest.
Op des 14 Mei-virirhet-Prar dta`a-r werd
in den Kathedraal van Arras ingezegend het
huwelijk van den tienjarigen Philips, Hertog
en Heer van Bourgondie, Artois en Anvers!ne
met de driejarige Margarethe van- der Male ,
erfgravin van Vlaanderen. De bruid droeg een
prachtig gewaad van zware zijde met langen
leep Op haar lang-neerhangende -mouwen
waren de leeuwen van Vlaanderen geborduurd.
Ze werd naar het altaar geleid door haar
vader en kaar moeder en achter haar volgde
de gansche luisterrijke Vlaamsche adel.
De bruigom ging aan de band zijner moeder,
Koningin Jeanne van Frankrijk. Hij was
de zoon. uit haar eerste huwelijk met den
flertog •van Bourgondië. Zijn stiefvader zuchtte
in Engelse]e krijgsgevangenschap, na derampen
van den Honderdjarigen Oollog tussehen Frankrijk en Engeland. De ^gom droeg fijn,
lakeusche hozen en een zijden buis, waarop
de Fransche leliën gestikt waren. Het huwelijk'
werd geheel en al voltrokken volgens de gewone gebruiken.
Op zevenjarigen leeftijd was dekleine Margarethe al weduwe. Haar hand was nu voor
vorstenzonen nog begeerlijker geworden, daar
het graafschap Artois en een donairie , die
pond rente opbracht, haar uit de
nalatenschap van haar jong gestorven gemaal
toekwam.
De Koning van Engeland en die van
Frankrijk trachtten om strijd de rijke gravinweduwe voor kun zonen te winnen. Frankrijk
mocht haar verkrijgen voorden tweeden zoon
dea konings, Philips, den Interen hertog
Pliks_cle.&~en van_Boutsundie...
tienjarigen leeftijd huwde ze ten tweeden male
en wel in de Bavokerk te Gent.
Ze was dertig. jaar, toen ze haar vader verloor en zelf de regeering over de Vlaanasche
landen moest aanvaarden. Twee zoons en een
dochter heeft ze gehad.
Ofschoon zij en haar gemaal samen het
rijkste vorstenpaar van Europa vormden,
putten de voortdurende oorlogen en woelingen
hun schatkist acid uit, dat ze bij haar mans
dood genoodzaakt was, afstand te doen van
zijn roerende goederen, teneinde met de opbrengst daarvan de schulden te betalen. Volgens
het gebruik maakte ze deze daad openbaar
door.op de lijkkist van haar gemaal, vier-entwintig uur na zijn dood, plechtig neer te
leggen haar gordel, haar geldbeurs en haar
-STeafels. ,0,f een aardige Kijzonlerhod rut haar

huishouden vinden we vermeld, dat de vloeren
harer feestzalen gewoonlijk met fijn stroo waren
bedekt. Kwam echter haar zwager, de koning
van Frankrijk, de broer van haar man het
grafelijk gezin opzoeken. dan werd de stroolaag vervangen door een laag rozen.
•
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CAPES: Crime; imperia, bleu. taak
zwart, lauwe, taboe
mel modernst f8,76 tot f27 a zijdol32.75,
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ordt verbeterd in korten tijd,
door privaat- of mummies.. te
• nemen aan de Inriebtina vuur
sehrOonderwija, Francois Veterden:Praat. 17., .den
Vraagt proapectus. Bill. nood.

Gebr. Gerzon's Modemagazijnen.
MAANDAG 29 JUNI

OPRUIMING

4

Meubileer-inrichtin

ROBES, MANTEAUX

voorheen J. P. KOSTER
2

0(°34

*
tate114411/41'41? \IANN
I
\11
1‘ PAULOWNASTRAAT 69

van de Spiegelstraat 2.

Verweegen & Kok
DEN HAAG
Hoogstraat 23

Bernard Drabbe
NOORDEINDE 6, over Plaats - Tel. 2162
Maandag 29 Juni
begint de groote

ZOMER-UITVERKOOP
Restanten lingeries, Tafel-,
Huishoud- en Bedlinnen
BIJZONDER V-OORDEELID.

'n Kleintje Koffie
VAN

HEUSER & SMULDERS
wagenstraat 48,
Den Haag,

'T FIJNSTE.

Nieuwe batist Blouses, Overhemden, Japonnen,
linnen Rokjes, katoenen Peignoirs, batist en
linnen Kinderjurkjes. — Manteltjes en Mutsjes
~km beneden Inkoopsprijs
TOTAAL UITVERKOOKT.

Eveneens lappen wit goed,
borduursels en restanten zomertricotage, 'waaronder veel
Dames- en Roeren Nethemden,
Kousen en Sokken.
Gewone Condities en ljpvendién
10 pCt. korting op courante goederen.

,,The 1

tion"

Venduhuis „Die Haghe"
Seheveningsche Veer 21
DEN HAAG.
Alle dagen gelegenheid tot inbrengen van goederen.
Veilingemondltiet Men betaalt 4 pet. van de ten verkoop
ingezondén goederen.
DE DIRECTIE.

ZOMEROPRUIMING

~BAL IEMINSIJGBA,Alt IN PAKKEN VAN

21/2 ons - 35 cent.
ROOIE PIUSIEMIDENG van
Parasols, Encas,
en
Wandelstokken

Minn de keg „Aux

Elégantes"

Télép. 1943 — 77 Noordeinde — La Haye.
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

(")

FOURRURES — ROBES DU SOIR.

Costumes Tailleur
faits sur meoure, á partir de fl. 95.—

Jac. W.F. boeleer
PARAPI IllErEABRLE

Bekabel 31,

Pope:trait

18

'aeGRAVENHA GE.

NIEUWE COLLECTIE

Suède en linnen
Wandelschoenen

Tegenbod,. No. P002.

OBIAGATIEN

O

A. KOGELS EN ZOON
FriiisesfráTat32;55.
Trid".-21125

coupures ron f1000 1W00 en 1100,
tegen den koers von 1004
worden verkrUgbaar gesteld door:

Maison D. Samsom

DE VABERLAIDSCHE BANK
30011 BELASTE WAAIDEN

O

TEL. 5740.

;

(geplaatst kapiteel 1 millioen gulden)

's-Gravenhane, Laan v.Inernervoort 23.
De gesloten lesnegen hebben voornamelijk tot onderpand onverdeelde
nalatenschappen ee bypothe.ire grossen. Hij nalatemsehappen Wordt het
o een die soort van leeniogeu verbonden, door rees eer.
eventneela risic,
eekering gedekt, terwijl bij aromen .t zekerheid ((trekt en het onderpand
de .osprakelekbeid eerwel van des hypothecaire.. scholden.r ale van
den hypothecair. acbuldeeeher.
J881,0r8111$ en

prospectus

worden op aanvraag toegezonden.

Yeenestraat, hoek Ylamingstraat.
Heelstraat.
DAralidld, Jan ilendrikstr. e
(Hoedencursus en Privantlessen)
in hqt Hoodenmagasijn (gesloten
huie)iruirn 201aar bekend v.r het
liernenèfi7Ver, oriii.-WisseEini;
Verven en Krollen von Veer.,
tegenden bekenden lagen prijs.
Alle fournituren voorhonden.
MO. Ted ~stee e., rent.

TEL 7393.
met

Be ontwikkelde Vrouw
FRAN hl LEI 1 1001,
Scholboekhandel

De Seizoen-Opruiming tot
buitengewoon lage Prijzen van Van der Naar & Van Ketel
alle Origineéle Modellen in PRINS RENDRIXSTRAAT 138.
Costumes-Tailleur - Robes Mantels en Blouses, zal van

DAG 4 JULI plaats vinden.

Leveren vlug leerboeken
in gebruik aan Gymnasium,
Lyceum, H. 8. Scholen voor
jongens en meisjes, Kweeken normaalscholen, Handelsschoten en andere inrichtingen van onderwijs.

Mejuffrouw M. M. BAKKERS

•

Coupeuse werkzaam geweest-bij de Firma
SA111E0111 te Gouda, beeft zich gevestigd tot het maken van
Costumes, Blouses en Rokken.

3 tot 5 uur steriliseeren wij mot de nieuwste
,
neoroos accualen-ia. het

Gebouw Diligentio,

tj
W

'oorhout No. 5.
Onze geachte elientCle en verdere belangstellenden noodigen wij beleefd tot bijwoninti uit. •
Van de °Mit:Melo medewerking valt den Hoofdvantogenweerdiger voor Nederland hebben wij
ons verzekerd.

Dat fe de rede» WeNtrOM Wij
zoo rode ontwikkelde danses
onder onze Minato tallen.
Men eaztorprege steeds onze
advertenties, eereeklleseade tv
mee Avondport", „het Vaderland", ,de Ni011Wel remslet"
en „d e finageche Courant".
Voorga nu, zijn met het oog
op de ases verbouwing de meiheien 1301TENGE WOON
LA AU genoteerd.
•

De Directie

v. h.

vigaistoorams,

Or 103-105-107
Groot Hertoginnelaan
(degelijk. geopend vat 1114 air).

Te:~
•

-

e—. --12R-ME-E ,rr VEEFOOR 1751 n GROOTE OPRUIMING
20 pet. Komma
op alle Japonstoffen, Monesellne de lalne en geklaarde katoenen.
Eens partij in bovengenoemde soorten, welke nog veel neer vierealadend spe.
ryn opgeteekead met blauwe prijzen.

10 pen KORTING op alle WITTE 13018113181101.
Extra romirrakieálipai 11101•Ibiediagy M ~No Atmeddeonesie Mee- oe

De Hoofdagent voor Den Haag

DlENTINE!! & in. I. STIIELION
Vlasalsgutrait 18.

bedtuit geen honderd geiden,

Stationsplein 39 hoek Hofwyckstraat.

I, 2 es 3 Juli :t.s. des middags von •
'

-11110d-e
-S:
Schenkweg 34. La Haye.

teriliseeren

EMMA MOREL. voorheen verscheidene jaren als Iets
Kon. Oor. Heit lied Toonvel

Weck's Steriliseerpreeven.

M. BLOM JANSEN

rnor iets wat gij even goed,
KORTE VOORHOUT 24 V amingetraat. vno niet beter, 1100r vijftig
hoek Smidsplein.
(Meden kan koenen.

Elcaya heeft
CRIME ELCAYA mijnCrème
volle sympathie, het MAANDAG 29 JUNI tot ZATERis zeer aangenaam in het
gebruiken een uitstekend
middel om de huid te
verzorgen.

Magazij „Iet Anker"

Ketsten» k.

T.

51T5 5500)5

g3(

OiritIBREUITIOVX.

In het gebouw Infignietla 'Moren adelverateniikl.

le.

e•h•rlanshoehe

(teek. ee

.Irijikkeeij,

suaeltee* N. I.. SHITS.

,PERKEO"
Reisschrlifinachine.
~kuil ~MI voor
04~~1~k.
Licht en Elegant.
PRIJS e 104.--.

J. Timmermans'
Kantoorboekhandel.
ROTTESOAN.
aswil vel'. op dood spinhl

